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OS MUNDOS DO TRABALHO ENCONTRAM-SE EM CONSTANTE 

EVOLUÇÃO, ASSIM COMO OS CONTEXTOS SOCIAIS E 

CULTURAIS NOS QUAIS SE INSEREM. REFLEXO DISSO É  A 

DIVERSIFICAÇÃO, NÃO SÓ DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO 

DE PESSOAS E  VALORES QUE AS EMPRESAS MANIFESTAM. 

PARTE IMPORTANTE DESSAS MUDANÇAS INICIA NA 

INCORPORAÇÃO DE TALENTOS DAS CHAMADAS “MINORIAS”, 

QUE  REDUNDAM EM BENEFÍCIOS FINANCEIROS, DE CAPITAL 

HUMANO E DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES. 

COMO FORMA DE AUXILIAR NA INCORPORAÇÃO DOS 

TALENTOS DAS MINORIAS VULNERÁVEIS, APRESENTAMOS 

ALGUMAS QUESTÕES IMPORTANTES A SEREM LEVADAS EM 

CONSIDERAÇÃO.
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QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE MIGRANTES 
VULNERÁVEIS, SOLICITANTES DE REFÚGIO, REFUGIADOS 
E APÁTRIDAS?

Migrante Internacional

Qualquer pessoa que está se movimentando através de uma fronteira internacional independente de status 
legal, de ser o movimento voluntário ou involuntário, das causas do movimento e da duração da estadia.

Migrante em situação de Vulnerabilidade

É uma pessoa que possui características temporárias ou permanentes que diminuem sua autonomia ou capa-
cidade de ação. São exemplos de vulneráveis os migrantes de baixa renda, as pessoas refugiadas, solicitantes 
de refúgio ou aquelas que não reúnem todos os requisitos exigidos para classificar nessas categorias, mas que, 
ainda assim, encontram-se em condições de desamparo. Pessoas que fogem de desastres naturais e climáti-
cos, de áreas e países em conflito ou com forte desabastecimento de bens de subsistência, mulheres, crianças, 
LGBTI+, idosos e pessoas com deficiência têm uma maior probabilidade de se enquadrar nessa categoria.

Pessoa Refugiada

Pessoa que temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políti-
cas, ou grave e generalizada violação de direitos humanos, e se encontra fora do país de sua nacionalidade e 
que não pode ou, em virtude do temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou não pode ou, devido ao 
temor, não quer voltar a ele. No Brasil o reconhecimento da condição de refugiado se dá pelo Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare). (Lei Federal nº 9.474/1997)

Solicitante de Refúgio

Pessoa que solicita às autoridades competentes ser reconhecida como refugiada, mas que ainda não teve seu 
pedido avaliado definitivamente pelo Conare. O processo pode demorar desde meses até anos, sem ter uma 
previsibilidade definida.

Apátrida

É a pessoa que não é considerada nacional pelo direito de nenhum Estado. Como tal, o apátrida não tem os 
direitos de proteção diplomática atribuidos à proteção do Estado, o direito inato de permanência no Estado de 
residência ou de retorno em caso de viagem. 
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REALIDADE MIGRATÓRIA DO BRASIL
O Brasil possui uma enorme diversidade étnico-racial, construída a partir de ondas subsequentes vindas de 
todos os cantos do planeta. Desde a chegada de africanos escravizados desde 1500 até 1900 - calcula-se que 
foram 4,8 milhões - até migrações no início dos anos 1900 de italianos e japoneses - cujos descendentes são os 
mais numerosos fora do país de origem - passando por alemães, espanhóis,  e, mais recentemente, bolivianos, 
haitianos, angolanos, congoleses, sírios e venezuelanos. Para efeitos de comparação entre migrações anteriores e 
contemporâneas, seguem dados da composição em dois períodos: de 1884 até 1933 e o período atual.

Imigração no Brasil (por nacionalidade) 
1884-1933

Migrantes e refugiados registrados no Brasil em agosto/2019 
(por nacionalidade) * de um total de cerca de 1,8 milhão 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSICA. Brasil: 
500 anos de povoamento. Rio de 
Janeiro, 2000. Apêndice: Estatísticas 
de 500 anos de povoamento. p. 226.

*Dados estimados

Fonte: Elaboração própria através de 
dados da Polícia Federal e Conare 
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MITOS MAIS COMUNS SOBRE MIGRANTES 

MITO 1:     O Brasil está sendo invadido por estrangeiros

• O Brasil acolhe atualmente 1,8 milhão de pessoas migrantes, enquanto 3 milhões de brasileiras 
e brasileiros residem no exterior. Ou seja: existem mais brasileiros vivendo no exterior do que 
migrantes vivendo no Brasil.

• Menos de 1% da população que vive no Brasil é composta de migrantes internacionais. Como 
comparação, na Argentina os migrantes são mais de 5% da população e na Alemanha 25%.

• Aproximadamente 272 milhões de pessoas estão morando fora dos seus países de origem, sendo 
que menos de 0,7% delas estão no Brasil. 

MITO 2:     Pessoas migrantes vulneráveis são criminosas ou terroristas

• Migrantes vulneráveis também não são criminosos, pois mesmo se uma pessoa não tiver sua si-
tuação migratória regularizada ou estiver sem documentação em dia, essa condição é considerada 
“irregular”, mas não “ilegal”. Nenhum ser humano é ilegal (Artigo 14°, Declaração Universal dos 
Direitos Humanos)

• A pessoa não será reconhecida como refugiada se, antes de chegar ao Brasil, tiver cometido 
“crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de 
atos terroristas ou tráfico de drogas”. Uma vez reconhecidas como refugiadas no Brasil, as pessoas 
estão sujeitas às mesmas leis penais que as brasileiras. (Artigo 3°, Lei Federal nº 9.474/1997)

MITO 3:     Migrantes não estão em situação regular no Brasil / não tem o direito a trabalhar

• Migrantes podem obter a documentação para trabalhar. Quem não tiver a sua situação regulariza-
da pode dirigir-se à Polícia Federal para se regularizar e, então, poderá trabalhar formalmente.

• A Carteira de Trabalho (CPTS) é emitida também com o protocolo de solicitação de autorização 
de residência (o protocolo que o migrante recebe enquanto espera a Carteira de Registro Nacional 
de Migrantes (CRNM) ou de refúgio, e o migrante com protocolo já pode trabalhar formalmente. 
(Portaria MTb/SPES nº 1 de 28/01/1997)

• Para pessoas solicitantes de refúgio, o protocolo de solicitação de refúgio serve como identifi-
cação e permite acesso a todos os direitos, inclusive o trabalho no território brasileiro, mesmo 
enquanto aguardam resposta do Comitê Nacional para os Refugiados - Conare. (Decreto Federal nº 
9.277/2018)
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BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO

Os benefícios da inclusão de migrantes em situação de vulnerabilidade relatados por empresas que já têm essa 
experiência incluíram: 

• O aumento da motivação da equipe devido aos migrantes apresentarem maior engajamento; 

• O apoio mútuo entre migrantes e funcionários nativos também em situação de vulnerabilidade;

• Contato com outros idiomas; 

• Aumento da criatividade com novas formas de olhar,  resolução de problemas e desenvolvi-
mento de produtos e serviços; 

• O enriquecimento intercultural devido às múltiplas vivências dos migrantes, sendo esses exem-
plos positivos de resiliência e adaptação; 

• Expansão do mercado de atuação e ampliação da estratégia de negócios, possibilitando o 
empreendimento de novos segmentos nacionais e internacionais;

• Engajamento de consumidores e setores da sociedade sintonizados com os valores da diversi-
dade e dos direitos humanos; e 

• Melhor atendimento a clientes diversos.

CUIDADO NO USO DA PALAVRA “RESILIÊNCIA”, POIS PODE DAR A ENTENDER QUE PESSOAS MIGRANTES 
VULNERÁVEIS AGUENTARÃO MAIS FACILMENTE EXIGÊNCIAS E PRESSÕES EXCESSIVAS E, EM ALGUNS 
CASOS, ABUSIVAS. É NO VALOR DA ADAPTABILIDADE E DA DETERMINAÇÃO QUE RESIDE O POTENCIAL DO 
COMPROMETIMENTO DESTAS PESSOAS, MAS SEMPRE DENTRO DO BOM SENSO DAS EXPECTATIVAS E 
PRÁTICAS LABORAIS LEGAIS.

Desafios da contratação de migrantes vulneráveis 

De modo geral, há um grande desconhecimento dos aspectos da contratação migrantes. Na sua grande 
maioria, estas pessoas estão em situação regular e possuem documentação que lhes permite serem contra-
tadas como qualquer brasileiro. Não há qualquer impedimento para sua contratação uma vez que tenham 
seus documentos em mãos, pois os procedimentos burocráticos são os mesmos.

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Migração (Lei Federal nº 13.445/2017) garantem aos migrantes 
no Brasil os mesmos direitos que aos brasileiros. Esta lei facilitou o acesso à documentação necessária e a 
serviços públicos como saúde e educação, viabilizando a contratação de migrantes da mesma maneira que 
qualquer outra pessoa nas diferentes formas de vínculo empregatício válidas no território nacional.

A contratação de migrantes não acarreta nenhuma ação de fiscalização diferente das já existentes nas leis 



8

trabalhistas e de segurança do trabalho.

Os documentos que autorizam a residência de um migrante no Brasil podem variar e possuem validades 
diferentes, devendo ser renovados dentro do prazo estabelecido. Caso o documento esteja vencido, o migrante 
ainda possui seus direitos garantidos por lei, mas este deve ser renovado o mais rápido possível.

Os documentos emitidos variam de acordo com o status migratório. Migrantes que possuem autorização de 
residência temporária ou permanente, e refugiados reconhecidos pelo Conare dispõem de uma Carteira de 
Registro Nacional Migratório (CRNM), equivalente ao RG brasileiro. Solicitantes recentes de residência ou 
solicitantes de refúgio que ainda estão aguardando análise pelo órgão responsável possuem um protocolo 
temporário de autorização de residência. Tanto o protocolo temporário, quanto a CRNM são documentos ofi-
ciais e válidos em todo território nacional, podendo ser utilizados para abertura de conta bancária, emissão 
de CTPS (Carteira de Trabalho), CPF e outros documentos.

Há também receios perante a adaptação cultural e à comunicação destas pessoas. Nesse sentido, deve 
existir um compromisso da empresa com ações e políticas de diversidade e inclusão que fomentem um 
clima de respeito pelas diferenças e que estipulem ações para preparar as pessoas para a recepção de 
migrantes vulneráveis, assim como oferecer apoio na aprendizagem contínua da língua portuguesa num 
ambiente livre de constrangimentos. 

Ações continuadas e não só em datas especiais, comitês e políticas participativas de diversidade são algu-
mas das melhores ferramentas para contribuir com um clima positivo e produtivo.

As mulheres migrantes vulneráveis como foco específico de contratação

Como mencionado anteriormente, as mulheres (assim como crianças, LGBTI+, idosos e pessoas com defi-
ciência) encontram-se em situação de maior vulnerabilidade como migrantes. Elas muitas vezes provêm de 
países e culturas que apresentam diferentes formas de interagir não só com os homens, mas com colegas 
de trabalho, líderes e pessoas em cargos superiores. Portanto, é importante um trabalho de ambientação 
cultural de ambas as partes que contemple uma adaptação efetiva, mas, ao mesmo tempo, que preserve e 
promova um espaço para a manutenção da sua identidade cultural, pois esta é, sem dúvida, uma riqueza 
para si própria e para a empresa.

Ações para integrar mulheres migrantes vulneráveis 

• Apoiar as mães brasileiras e migrantes, compartilhando redes de cuidados, informações 
direcionadas e incentivando a flexibilização de horários e o trabalho remoto tem se mostrado 
efetivo em termos de produtividade e engajamento das mesmas. 

• Divulgar canais eficazes  e apoiar denúncias e intervenções para casos de violência domés-
tica e de assédio sexual e moral no trabalho. Apesar das dificuldades que muitas empresas 
ainda encontram para tratar deste assunto, ele precisa ser abordado de maneira séria e as-
sertiva como política e compromisso das empresas. Adicionalmente, as mulheres migrantes– 
internacionais ou nacionais – frequentemente não dispõem da mesma rede familiar que as 
locais, de maneira que políticas de conciliação da vida laboral e familiar são particularmente 
importantes para elas.

• Contratar mulheres migrantes vulneráveis traz benefícios para a capilarização dos investimen-
tos dos salários na economia local; a economia familiar; os investimentos em saúde e educa-
ção familiar e o fortalecimento da comunidade migrante à qual pertence.
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POR QUE POLÍTICAS DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
SÃO BENÉFICAS E DEVEM INCLUIR TRABALHADORES 
MIGRANTES

É possível abordar a diversidade desde uma perspectiva geral de acolhimento social e no ambiente de 
trabalho. Todas e todos somos diversos num conjunto cujas características fazem de nós pessoas únicas e 
diferentes umas das outras, e esse reconhecimento, por si só, é fundamental para o respeito.

Porém, é desejável que as especificidades das chamadas “minorias” sejam abordadas e celebradas, já que 
trata-se de aproveitar todos os aspectos singulares que constroem a diversidade de todas e todos dentro da 
empresa. Como já é conhecido, pessoas que se sentem  respeitadas na sua diversidade étnico-racial; de gê-
nero; orientação sexual e identidade de gênero; religião; procedência geográfica e cultural e como pessoas 
com deficiências são mais produtivas, engajadas e criativas. 

Segundo um estudo publicado a inícios de 2018 pela consultoria McKinsey, empresas que possuem maior 
diversidade de gênero são 15% mais propensas a obterem retornos financeiros acima da média nacional do 
seu setor e 35% mais propensas quando mostram maior diversidade racial e étnica.

Na direção oposta, empresas que detém pouca diversidade de gênero e étnico-racial são estatisticamente menos 
propensas a ter lucratividade acima da média nos mesmos parâmetros. Quer dizer, estão ficando para trás.1 

Existem muitas evidências de que pessoas migrantes contribuem positivamente na economia dos países 
que as recebem, como aponta um estudo que analisa dados econômicos dos últimos 30 anos, em 15 
países do oeste europeu, publicado em junho de 2018. Quando a documentação está regulamentada e as 
condições de inserção ao mercado de trabalho são garantidas, o desemprego cai, a arrecadação de impos-
tos sobe e vários setores da economia são estimulados.2

1 A Diversidade Importa, McKinsey, 2015. Disponível em: https://www.mckinsey.com/business-functions/orga-
nization/our-insights/why-diversity-matters/pt-br

2 Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a “burden” for Western European countries. 
20 de Junho de 2018. Disponível em: http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaaq0883.full

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters/pt-br
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters/pt-br


10

ALGUNS ÓRGÃOS RELEVANTES

Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE
O Comitê Nacional para os Refugiados foi criado pela Lei Nº 9.474, de 1997.  Vinculado ao Ministério da 
Justiça, é a entidade que analisa e julga as solicitações de refúgio, e tem representantes de distintos órgãos 
e ministérios. 

Defensoria Pública da União/DPU
Órgão independente que oferece assistência jurídica gratuita para pessoas de baixa renda, incluindo migrantes.

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Recebe e processa pedidos de visto e autorização de residência para fins laborais. Por meio de seu 
atendimento especializado, permite a consulta a processos no sistema Migrante web e fornece instrumentos 
aos trabalhadores estrangeiros interessados em obter autorização para trabalhar no Brasil. 

Polícia Federal
Órgão responsável que recebe e processa diferentes solicitações de regularização migratória, incluindo os 
pedidos e renovações das autorizações de residência e as solicitações do reconhecimento da condição de 
refugiado (que são enviadas ao Conare).

Essa cartilha foi produzida pela Integra Consultoria em Diversidade & Inclusão partindo de subsídios fornecidos pela OIM e pela Rede Brasil do Pacto Global.

Criada em 1951, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) é a agência das Nações Unidas para as migrações e a principal organização 
intergovernamental atuante na temática.

As opiniões expressas nessa publicação são dos autores e não refletem necessariamente a opinião da OIM ou de qualquer outra organização a qual 
os participantes possam estar profissionalmente vinculados. As denominações utilizadas no presente relatório e a maneira pela qual são apresen-
tados os dados não implicam, por parte da Organização Internacional para as Migrações, qualquer opinião sobre a condição jurídica dos países, 
territórios, cidades ou áreas, ou mesmo de suas autoridades, nem tampouco a respeito à delimitação de suas fronteiras ou limites.

OIM está comprometida pelo princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia aos migrantes e a socie dade. Por seu caráter de orga-
nização intergovernamental, a OIM atua com seus parceiros da comunidade internacional para: ajudar a enfrentar os crescentes desafios da gestão 
da migração; fomentar a compreensão das questões migrató rias; alentar o desenvolvimento social e econômico através da migração; e garantir o 
respeito pela dignidade humana e bem‐estar dos migrantes.

Este material faz parte do projeto “Aprimorando a assistência jurídica aos migrantes no Brasil e promovendo seu acesso ao mercado de trabalho” 
financiado pelo Fundo da OIM para o Desenvolvimento (IDF).






