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MIGRAÇÕES INTRA-REGIONAIS -BRASIL
• IMTC-2014 – EM OUTRO CONTEXTO INTERNACIONAL, NÓS NOS PERGUNTAMOS. QUE TEMPO DE
MATURAÇÃO E DURAÇÃO PODIAM TER? Recuperação dos EUA e com uma Europa mais lenta do que o
previsto
• 2014- ERA UMA IMIGRAÇÃO CONJUNTURAL?
OU estávamos frente à lógica de um novo paradigma mundial
• 2015- EUROPA DIANTE DA PIOR CRISE DE REFUGIADOS E MIGRATÓRIA COM EFEITOS DE DIMENSÕES
MUITO COMPLEXAS • 2015DESACELERAÇÃO DA CHINA – RECESSÃO DA RÚSSIA – (CHINA 4º emissor de migrantes y 2º
receptor de remessas do mundo, RÙSSIA, 3er. emissor de migrantes e tambén 3er. Emissor de remessas
do mundo)
• 2016 – L.A. EM RECESSÃO Pode continuar sendo a migração intra-regional considerada como um
CORREDOR ALTERNATIVO (2014) ?
• 2016- PAIS DESTINO COM CRESCIMENTO PARA OS MIGRANTES: EUA (Corredor México e América CentralNorte –Norte- não chega a LA - Sul-Norte).
• BRASIL CONTINUA SENDO UM NOVO MERCADO MIGRATÓRIO com características próprias. Dimensão
Territorial, População, Potencial Econômico, Cultura, História, Força Produtiva e Industrial, Peso na Política
Regional, etc.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA AMÉRICA LATINA (L.A.)
TITULARES
• EUA colocou “piloto automático” e vemos uma Europa com um
recuperação maior do que o esperado”

“Tempo de

• Maior controle das políticas migratórias nos EUA e Europa principalmente para os
Latino-americanos. Incluindo campanhas políticas eleitorais anti-migratórias (Trump)
• China entra em recessão e desvaloriza o Yuan- Repercussões comercias no mundo
• Acabou o “Vento de Cauda” para os países emergentes. Cresce a taxa de JUROS nos
EUA (dezembro 2015) -FED- Repercussões…
Recessão na maioria dos países na América Latina
Desvalorização das moedas e aumento da inflação em todos os países de L.A. (com
maior impacto a partir da situação Brasil).
Aumento da pobreza, o desemprego e o trabalho informal.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA AMÉRICA LATINA (L.A.)
• Acordos de integração regional facilitam a mobilidade entre países (MERCOSUL, CAN, CA
4)
• Maior facilidade de acesso à região para a imigração transatlântica ex. Equador “Cidadão
Universal” -Argentina “Patria Grande” e principalmente fronteiras secas. ¿ Africanos com
doc. Brasileiros?
• Paz Regional. Estabilidade social existente (exce. Venez.), os conflitos na atualidade estão
focalizados no Oriente Médio e Ásia
• Repercussões da crise de Refugiados na Europa.
continente e cresce a migração para o Brasil - ¿Como?

Diminui a emigração para esse

• Acordo de Residência –Visto Humanitário e Estatuto do Refugiado.

CARACTERÍSTICAS DOS NOVOS MIGRANTES INTRA-REGIONAIS
• A proximidade regional- chegar é mais fácil e barato - fronteiras terrestres
• A proximidade regional - permite uma aceleração nos tempos de trazer a sua família para o país de trabalho
(rápido aumento da Imigração).
• Maior frequência de visita à família – menores custos nas tarifas das viagens • Maior instabilidade nos tempos de duração da emigração – A volta para o país é mais simples e menos
traumática.
• Menor discriminação étnica na Intra –Região.
• Mesmas raízes históricas, culturais e idiomáticas (Portunhol é mais fácil do Inglês )
• Menor nível cultural – baixa escolaridade-(muitos casos sem saber ler nem escrever)
• “Pobres” que vão de países pobres para menos pobres. Adaptação à informalidade.
• Volta para o trabalho informal – Os países destino são Latino-americanos e os setores da economia informal
são maiores a Europa, EUA , Canadá – ex. Brasil-Argentina-Panamá.
• Alerta: Menor Inclusão Social e Financeira (Base da Pirâmide)- Cuidado com ficar mais longe da inclusão através
de medidas regulamentares excluintes
• Migração mais CONJUNTURAL e com um olho na evolução dos países desenvolvidos (1ra. Experiência - Escola
do aprendizado?).

TRANSFORMAR RISCOS EM OPORTUNIDADES
 Trabalhar a aparição de fluxos migratórios transatlânticos :
a. Imigração Europeia- Ficam ou voltam para os seus países de origem? A necessidade de mão de obra especializada –
Ex. no Brasil- México- Chile atraiu imigração com altos níveis de qualificação da Espanha e Portugal entre outros.
b. A existência de menores normas regulamentares em matéria de migrações que existe no Sul de L.A. faz chegar
migrações de Haitianos , Sírios e de África – Angolanos, Nigerianos, Subsaariana em geral- etc. (direta e
indiretamente)
c. Retorno de migrantes desde países Europeus- hoje em crise, também incentiva cenário para a migração intraregional com destino Brasil.
d. Seguir os corredores de países mais pobres para menos pobres. Identificar os acordos regionais, fronteiras secas,
níveis de pobreza nos vizinhos.
 As Money Remittance com custos mais baixos, são as que hoje podem atender as populações dos setores C-D e E
da imigração regional vizinha- eles não são um público para os Bancos - Por isso desembarcam as MTOs. no Brasil.

PERGUNTAS…E..O BRASIL?
• Que atitude adoptarão os governos e os reguladores com relação a esta nova realidade
socioeconômica e cultural dos novos e/ou potenciados corredores migratórios na L.A. e
principalmente no Brasil.
• Continuarão com seus regulamentos fortes à instituições financeiras NÃO Bancos,
deixando fora da inclusão a essas novas migrações?
• Se tornarão mais flexíveis os regulamentos para alcançar essa Inclusão Financeira que
todos os Organismos Internacionais, governos e Bancos Centrais promovem no discurso?
Será que vamos ver uma AÇÃO REGULATÓRIA PRUDENCIAL ?
• E…. Se acreditarmos que esse impulso migratório, chegou para ficar?...
O nosso sucesso estará em uma boa análise e em uma rápida ação sobre - O MERCADO
- A ESTRATÉGIA e do peso DA ESTRUTURA adaptando-se aos novos regulamentos.

MUSSEQUE NA ANGOLA

FAVELA NO BRASIL

