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1.	Introdução	

Atualmente,	 é	 inegável	 a	 contribuição	 de	 imigrantes	 para	 a	 economia	 dos	 principais	 países	
desenvolvidos	 do	 mundo.	 Parte	 dessas	 minorias	 étnicas	 envolve	 membros	 de	 diferentes	
nacionalidades	 que	 criam	 milhares	 de	 empresas	 de	 propriedade	 de	 grupos	 étnicos	 ou	
imigrantes,	apesar	de	muitas	dificuldades.	Segundo	o	relatório	das	Nações	Unidas,	o	número	
de	 migrantes	 internacionais	 em	 todo	 o	 mundo	 foi	 de	 258	 milhões	 em	 2017.	 Destes,	 78	
milhões	vivem	na	Europa	e	58	milhões	na	América	do	Norte,	 sendo	que	50	milhões	apenas	
nos	EUA.	

As	experiências	interculturais	desses	grupos	étnicos	aumentam	as	capacidades	dos	indivíduos	
na	 identificação	de	 idéias	 de	negócios	 promissoras.	Assim,	 eles	 encontram	novos	produtos,	
serviços,	 identificam	 preferências	 dos	 clientes	 e	 desenvolvem	 estratégias	 de	 comunicação,	
criando	soluções	inovadoras	em	seus	novos	habitats.	

Um	dos	 fatores	 de	 sucesso	para	 a	 grande	maioria	 desses	 empreendedores	 encontra-se	nas	
especificidades	 de	 comunidades	 étnicas	 e	 co-étnicas,	 os	 chamados	 enclaves	 étnicos.	 Estes	
enclaves	determinam	suas	estratégias	de	orientação	para	o	mercado,	decisões	estratégicas,	
sobrevivência	e	segmentação,	configurando-se	em	um	empreendedorismo	por	oportunidade.	

Com	toda	certeza	há	a	necessidade	de	realizar	estudos	sobre	os	diversos	grupos	étnicos	para	
se	 chegar	 a	 um	 modelo	 geral	 de	 empreendedorismo	 étnico	 imigrante,	 o	 que	 também	
representa	 uma	 oportunidade	 para	 pesquisar	 empreendedores	 brasileiros	 no	 exterior	 e	
sustenta	a	relevância	do	tema.	

Fato	relevante,	o	apoio	institucional	ao	pequeno	e	médio	empresário	imigrante	é	de	extrema	
importância,	 tanto	quanto	o	apoio	recebido	por	grandes	empresas	e	 investidores.	Em	2017,	
apenas	 no	 estado	 da	 Flórida,	 foram	 injetados	 mais	 de	 400	 milhões	 de	 dólares	 através	 de	
imigrantes,	tanto	empregados	quanto	empreendedores.	Este	apoio	pode	vir	de	várias	frentes,	
desde	a	esfera	política	à	esfera	educacional,	através	da	pesquisa	de	campo	e	acadêmica.	

Se	 somarmos	 o	 volume	 de	 recursos	 produzidos	 pelos	 pequenos	 e	 médios	 empresários	
brasileiros	no	exterior,	o	 resultado	seria	muito	 significativo.	Mas	como	não	há,	nem	deve	
haver,	 maneira	 de	 proibir	 a	 saída	 de	 pessoas,	 o	 melhor	 que	 podemos	 fazer	 é	 melhorar	
nossas	relações	de	forma	que	eles	se	sintam	estimulados	a	reinvestir	no	Brasil.	Essa	prática,	
conhecida	como	empreendedorismo	transnacional,	é	muito	comum	entre	outras	nações.	No	
Brasil,	já	pudemos	detectar	que	um	sentimento	de	tristeza	e	frustração,	principalmente	com	
questões	relacionadas	à	violência,	educação	e	corrupção,	afastam	esse	capital	de	retornar	
em	forma	de	investimentos	–	se	limitando	apenas	às	remessas	para	ajudar	aos	familiares.	

A	 Universidade	 Federal	 Fluminense	 (UFF),	 por	 meio	 de	 seu	 Departamento	 de	
Empreendedorismo,	 vêm	 estudando,	 desde	 2012,	 a	 emergente	 tendência	 do	
empreendedorismo	 imigrante	 brasileiro	 em	 todo	 o	 mundo,	 bem	 como	 dos	 imigrantes	 e	
refugiados	no	Brasil.	

Os	projetos	aprovados	pelo	APQ1	FAPERJ	2012	(brasileiros	em	Miami	e	Orlando),	APQ1	2014	
(Boston	–	EUA)	e	Universal	MCTIC/CNPq	n	28/2018	(Portugal	e	Canadá)	ligados	ao	estudo	do	
empreendedorismo	 de	 imigrantes	 brasileiros,	 têm	 proporcionado	 resultados	 inéditos	 em	



relação	 aos	 aspectos	 econômicos,	 gerenciais	 e	 migratórios	 desses	 pequenos	 e	 médios	
empreendedores.	 Além	 disso,	 a	 pesquisa	 tem	 revelado	 dados	 primários	 robustos	 e	
substanciais	não	cobertos	pelos	atuais	modelos	de	 internacionalização	de	negócios,	a	ponto	
de	gerarem	confiança	científica	suficiente	para	que	os	pesquisadores	que	vêm	participando	do	
estudo	proponham	uma	revisão	nos	modelos	usuais	de	internacionalização	de	negócios.	

Como	fruto	desse	trabalho,	foi	criado,	ainda	no	âmbito	da	Universidade	Federal	Fluminense,	
um	 grupo	 de	 pesquisa	 em	 empreendedorismo	 de	 Imigrantes	
(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8453040903354811)	que	reúne	pesquisadores	no	Brasil	e	no	
exterior:	Austrália,	Estônia,	Portugal	e	Canadá.	

	

Professores Eduardo Picanço, Cesar Barreto e colegas da UFF com 
o Cônsul Geral do Brasil em Miami e sua equipe (novembro de 

2018). 
	

2.	A	pesquisa		

A	 pesquisa	 realizada	 pelo	 grupo	 de	 estudos	 identificou	 duas	 questões:	 (i)	 o	 debate	
praticamente	só	ocorre	entre	pesquisadores	estrangeiros.	Ele	ainda	é	incipiente	no	Brasil;	(ii)	
os	textos	seminais	sugerem	a	necessidade	de	se	pesquisar	as	formas	específica	com	que	cada	
grupo	étnico	obteve	sucesso	no	estabelecimento	de	um	mercado	étnico	no	exterior.	Segundo	
essa	última	premissa,	apenas	após	essas	investigações	regionais,	seria	possível	se	pensar	em	
um	modelo	generalista.	Nesse	sentido,	entender	as	características	das	diversas	comunidades	
brasileiras	 no	 exterior,	 bem	 como	 de	 imigrantes	 no	 Brasil,	 deve	 ser	 uma	 etapa	 importante	
para	se	chegar	a	um	modelo	teórico	que	explique,	pelo	menos,	o	empreendedorismo	étnico	e	
de	imigrantes.		

A	UFF	se	esforça	no	sentido	de	fomentar	o	debate	sobre	o	tema	no	Brasil,	criando	uma	rede	
de	 colaboração	 entre	 departamentos	 de	 Instituições	 de	 Ensino	 Superior,	 associações	 de	
brasileiros	 no	 exterior,	 bem	 como	 redes	 acolhedoras	 de	 refugiados	 no	 Brasil.	 Os	 sujeitos	 a	



serem	 pesquisados	 incluem	 brasileiros	 no	 exterior,	 bem	 como	 estrangeiros	 no	 Brasil,	
empreendedores	ou	não.	São	estudadas	as	similaridades	e	diferenças	entre	os	negócios	e	as	
trajetórias	de	brasileiros	e	estrangeiros	que	empreendem	em	outras	nações.		

Neste	sentido,	buscamos	investigar	questões	em	dois	eixos:	

	(i)	brasileiros	no	exterior:	Por	que,	como	e	quando	os	cidadãos	brasileiros	estabelecem	
seus	 negócios	 em	 terras	 estrangeiras?	 Estes	 negócios	 estão	 inseridos	 em	 seus	 enclaves	
étnicos	 ou	 visam	 aos	 mercados	 locais?	 Estão	 eles	 dispostos	 a	 se	 engajar	 em	 ações	
transnacionais?	Quais	as	razões	que	levaram	os	imigrantes	a	deixarem	o	Brasil?		

(ii)	 imigrantes	estrangeiros	no	Brasil:	Quais	os	mecanismos	de	 inserção	ou	diferenciais	
das	 diversas	 comunidades	 de	 imigrantes	 e	 refugiados	 no	 Brasil?	 O	 que	 atrai	
imigrantes/refugiados	para	o	Brasil?	O	que	os	leva	a	empreender	no	Brasil?	

	

2.1 Objetivo	geral	da	pesquisa	

O	 principal	 objetivo	 da	 pesquisa	 diz	 respeito	 ao	 esclarecimento	 dos	 padrões	 de	
empreendedorismo	 imigrante	 e	 suas	 influências	 culturais	 e	 econômicas.	 Visamos	
especificamente	 neste	 projeto	 empreendedores	 brasileiros	 que	 se	 aventuram	 no	 exterior,	
bem	como	refugiados	que	vêm	para	o	Brasil.	

Assim,	 o	 grupo	 busca	 desenvolver	 pesquisas	
que	 contribuam	 para	 o	 avanço	 teórico	 da	
pesquisa	 em	 empreendedorismo,	 bem	 como	
identificar	 implicações	 práticas	 que	 possam	
ser	 oferecidas	 aos	 empresários	 em	 forma	 de	
capacitação.	

	
	

	

2.1. Objetivo	secundário	da	pesquisa	

Mapear	 padrões	 de	 imigração	 de	 comunidades	 brasileiras	 no	 exterior	 e	 de	 estrangeiros	 no	
Brasil,	 estudar	 seu	 comportamento	 de	 consumo	 através	 de	 etnografia	 (contato	 “corpo	 a	
corpo”)	e	netnografia	(estudo	dos	padrões	de	comportamento	online),	especialmente	aqueles	
relacionados	a	seus	enclaves	étnicos	e	comunidades.	

	

2.2. Estudos	ainda	necessários	

-	 identificar	as	principais	concentrações	de	pequenas	e	médias	empresas	de	brasileiros	
no	exterior;	

-	 identificar	 o	 volume	 de	 remessas	 de	 dinheiro	 que	 esses	 empreendedores	 enviam	
anualmente	para	o	Brasil;	



-	identificar	as	práticas	mais	exitosas	de	gestão	com	vistas	a	melhorar	a	competitividade	
das	pequenas	e	médias	empresas	brasileiras	no	exterior;	

-	identificar	os	melhores	modelos	de	organização	das	comunidades	brasileiras	no	
exterior	com	vistas	a	promover	os	produtos	e	serviços	brasileiros.	

	

2.3. Implicações	práticas	e	possibilidade	de	retorno	à	sociedade	

-	 elaboração	 de	 modelos	 de	 gestão	 específicos	 que	 possam	 ser	 utilizados	 para	 a	
capacitação	do	gestor	brasileiro	no	exterior;	

-	 propor	 ações	 transnacionais,	 incentivando	 o	 investimento	 dos	 lucros	 obtidos	 no	
exterior	em	negócios	no	Brasil;	

-	 capacitação	 de	 membros	 das	 Embaixadas	 brasileiras	 ou	 Consulados	 para	 melhor	
atender	aos	interesses	desses	pequenos	e	médios	empresários	de	modo	que	eles	se	sintam	
acolhidos	pelo	governo	brasileiro;		

-	realização	de	treinamentos	sobre	estratégia,	oportunidades	e	gestão	de	empresas	de	
imigrantes.	

Uma	 vez	 se	 sentido	 acolhidos,	 acreditamos	 que	 seja	 possível	 que	 essas	 pessoal	 voltem	 a	
acreditar	no	Brasil.	A	quantidade	de	 respostas	que	 traduzem	o	 sentimento:	 “queria	 tanto	
que	meu	país	melhorasse	para	poder	voltar”	é	impressionante.		

	

2.4. Principais	Achados	

-	Mapeamento	das	principais	trajetórias	que	o	empresário	imigrante	brasileiro	percorre:	

	

	



-	 Identificação	 das	 principais	 oportunidades	 de	 negócios	 para	 os	 empreendedores	
brasileiros	no	exterior:	

	

	

-	 Identificação	dos	principais	temas	tratados	pelos	 imigrantes	brasileiros	em	grupos	de	
Facebook	ou	de	Whatsapp:	

	

	

-	 Identificação	 de	 como	 os	 empresários	 brasileiros	 usam	 as	 redes	 sociais	 para	
divulgarem	seus	negócios:	
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