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RESUMO: Este estudo aborda as
oportunidades
de
trabalho
para
brasileiros no programa de imigração
canadense. Inicialmente discorre sobre
o histórico e as características do
programa de imigração, em seguida,
analisa os seus aspectos legais e
verifica as oportunidades atuais de
imigração de profissionais para o
Canadá.
A
revisão
bibliográfica
concentrou-se
nas
informações
disponibilizadas por órgãos oficiais do
Canadá,
disposições
atuais
e
perspectivas
do
programa.
A
metodologia utilizada na segunda fase
da pesquisa foi a entrevista, realizada
com brasileiros que imigraram para o
Canadá por um de seus programas
oficiais. Nas considerações, são
evidenciadas as vantagens pessoais,
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profissionais e culturais, de uma
imigração ao Canadá, frente as
oportunidades similares oferecidas, na
atualidade, pelo mercado brasileiro.
Palavras-chaves: Áreas de trabalho.
Experiência
cultural.
Mobilidade
internacional.
Remuneração. Vistos
consulares.

ABSTRACT: This study addresses job
opportunities for Brazilians in the
Canadian immigration program. Initially
discusses
the
history
and
characteristics of the immigration
program, then looks at its legal aspects
and
verifies
current
immigration
opportunities for professionals to
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Canada. The literature review focused
on information provided by Canada's
official bodies, current provisions and
program
perspectives.
The
methodology used in the second phase
of the research was the interview,
conducted
with
Brazilians
who
immigrated to Canada through one of
their
official
programs.
In
the
considerations,
the
personal,
professional and cultural advantages of
an immigration to Canada are shown,
against the similar opportunities offered
by the Brazilian market today.
Keywords: Areas of work. Cultural
experience.
International
mobility.
Remuneration. Consular visas.

trabalho para brasileiros no programa
de imigração canadense, e, para tanto,
a metodologia utilizada tem como ponto
de partida, a revisão bibliográfica sobre
informações

oficiais,

programas
Canadá,

de
e

quanto

imigração

também,

oportunidades

de

aos

para

quanto

trabalho

o
as

para

profissionais estrangeiros. A entrevista
em profundidade, aplicada junto a
profissionais

brasileiros

que

experimentaram a imigração para o
Canadá

também

compõe

a

metodologia utilizada neste estudo,

1 INTRODUÇÃO

com o intuito de revelar detalhes
O

Canadá

tem

uma

grande

extensão territorial. Enfrenta, há um
longo período, uma redução da base
da pirâmide etária. A população é

vivenciados por esses profissionais
durante o processo de imigração e
estabelecimento de moradia e trabalho
nesse país.

pequena para o tamanho da área
territorial,

estima-se

aproximadamente
habitantes

36

(VEJA,

em

milhões
2017).

de

2. O PROGRAMA DE IMIGRAÇÃO
PARA O CANADÁ

Existe

previsão de que cerca de 20% de
novas vagas que serão criadas e 80%

2.1 HISTÓRICO DO PROGRAMA DE
IMIGRAÇÃO CANADENSE

dos postos de trabalho que serão
O programa de imigração é de

desocupadas, por aqueles que irão se
aposentar até 2021, serão preenchidas
por

imigrantes.

Segundo

esses

cálculos, haverá 1,4 milhão de vagas
de

emprego

para

estrangeiros

residentes naquele país. (UOL, 2016).
Com o intuito de compreender as
possibilidades

oferecidas

para

grande relevância para Canadá, para a
sua

manutenção

competitivo

na

em

um

economia

nível

mundial.

(CANADAINTERNACIONAL 2013).
O programa é fundamental para todo o
crescimento do trabalho no país, já que
a

porcentagem

de

aposentadorias

por

supera a de jovens canadenses que

objetivo analisar as oportunidades de

começam a entrar no mercado de

imigrantes,

este

estudo

tem

trabalho (IMMICANADA 2017).
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Em 2016, a entrada de imigrantes

De acordo com as leis canadenses

ao país superou o ano de 2015, com o

existe mais de uma forma de se obter

dobro de imigrantes com o visto de

visto para entrar no país, sendo elas

residentes

(IMIGRARPARAOCANADA 2015):

permanentes

(IMMICANADA,

2016).

O

Canadá

Imigrante:

uma

pessoa

que

se

receberá só nesse ano de 2017, com o

estabeleceu definitivamente no país, é

programa

a entrada de quem vem do exterior

de

imigração,

mais

de

300.000 imigrantes, um número que se

para fins de trabalho e/ou residência.

mantém como a base anual e que

Residente permanente: é conseguida

corresponde à necessidade do país,

somente através de um processo de

como consequência do envelhecimento

imigração. E terá quase os mesmos

da população e da aposentadoria dos

direitos de um cidadão canadense.

chamados

Residente temporário: uma pessoa

baby

boomers.

(IMMICANADA 2017).

que tem permissão para permanecer
no Canadá apenas por um período
limitado de tempo. Os visitantes e os

2.2 A POLÍTICA GOVERNAMENTAL

estudantes são residentes temporários.

DO

A

Migrante: uma pessoa que está fora do

A

seu país de origem. Às vezes, este

CANADÁ

IMIGRAÇÃO

EM

RELAÇÃO

VOLTADA

BRASILEIROS

termo é usado para definir todos fora
do seu país de nascimento, incluindo

As primeiras relações diplomáticas

as

pessoas

que

foram

cidadãs

estabelecidas entre Canadá e Brasil

canadenses durante décadas.

foram ainda quando as colônias da

Imigrante econômico: uma pessoa

América do Norte Britânica enviaram

que se desloca entre países à procura

sua primeira missão comercial ao

de emprego ou um futuro econômico

Brasil, em 1866. A Embaixada do

melhor.

Canadá no Brasil foi aberta em 1944,
sendo

Jean

Désy

o

primeiro

Atualmente o Canadá não exige

embaixador do Canadá no Brasil. Em

visto para brasileiros, porém somente

maio de 1941, o Brasil abriu uma

para cidadãos brasileiros que tiveram

missão diplomática em Ottawa com

visto canadense emitido nos últimos 10

João Alberto Lins de Barros, sendo

anos, ou visto americano de não

este o primeiro embaixador brasileiro

imigrante válido, poderão entrar em

no

território canadense sem necessidade

Canadá

(CANADAINTERNACIONAL, 2013).

de nova autorização. Solicita-se, no
lugar
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Eletrônica

de

Viagem

(eTA)

(BRASILGOV, 2017). A autorização é

informações e comunicações serão
criadas até 2019 (UOL, 2016).

válida por até cinco anos e permite

Outras áreas estão em alta na

várias viagens por curtos períodos para

província de Québec para brasileiros

fins de turismo, negócios, intercâmbio

que são profissionais na área de

de até seis meses ou trânsito por

construção civil, cerca de 11 mil vagas

aeroporto

(BRASILGOV,

precisarão ser preenchidas até o fim do

2017). A partir do website do governo

ano. Administração é uma profissão

canadense pode-se solicitar um eTA.

que também está em alta no Canadá,

canadense

De acordo com o Embaixador do

assim como os profissionais na área de

Canadá no Brasil, Riccardo Savone. “O

Marketing. Se o profissional tem uma

Canadá

a

experiência boa na área em que deseja

parceria com o Brasil. Facilitar as

trabalhar e domina o idioma, ele terá

viagens

profundo

grandes chances de ser bem sucedido

entendimento e cria oportunidades de

no país. (Portal Canadá, 2017). As

fortalecer nossos laços vitais entre

maiores dificuldades que brasileiros

pessoas, negócios e turismo”

têm para trabalhar no Canadá são: a

valoriza

imensamente

fomenta

um

adaptação ao clima frio e o idioma, que
2.3.

AS

OPORTUNIDADES

TRABALHO

E

DIFICULDADES

DE

AS

PRINCIPAIS

E

BARREIRAS

ENCONTRADAS POR BRASILEIROS

varia de província, podendo ser inglês
ou

francês

(CANADAINTERNACIONAL 2013).
Os testes de idioma aceitos pela
Imigração

As oportunidades de trabalho no
Canadá são grandes, para vários tipos
de

graduação,

como

Computação,

Ciência

Engenharia

são:

CELPIP

General

(Inglês), IELTS General (Inglês) e TEF
(francês). (IMMICANADA 2016).

da
da

2.4

A

IMPORTÂNCIA

DO

Computação, Engenharia Aeroespacial

PROGRAMA DE IMIGRAÇÃO PARA

e para profissionais na área de TI

QUEM

IMMICANADA 2016). As possibilidades

COMÉRCIO EXTERIOR E DESEJA

de emprego são muitas, em diversas

AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS.

províncias

do

Canadá.

Uma

ESTUDA

NA

ÁREA

DE

das

províncias com amplas possibilidades

O governo do Canadá está confiante

de emprego é a de Québec (EXAME,

devido

2016).

de

provinciais estão facilitando cada vez

empresas canadenses, cerca de 49 mil

mais para trazer os recém-chegados

vagas no setor de tecnologia de

(imigrantes brasileiros). Na qual cada

Segundo
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informações

ao

fato

que

os

governos
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província julga adequado para sua

de 2012. O Canadá, um país bilíngue,

economia (PORTALCANADA, 2017).

é o destino internacional “número um”

O país é o destino mais escolhido por

dos brasileiros para fins de estudos de

brasileiros para estudos no exterior, o

línguas

que no futuro, sustentará negócios,

2013).

pesquisa

finalizando cursos, ou pretendendo

e

conexões

culturais

e

acadêmicas

(CANADAINTERNATIONAL
Assim

para

quem

está

fazer um intensivo de inglês ou uma

(CANADAINTERNATIONAL,
Diversas

empresas

e

2016).

pós-graduação

redes

oportunidade.

é

uma

grande

canadenses se instalaram no Brasil nas
últimas

décadas,

cerca

de

500

empresas canadenses estão ativas no

2.4.1 OS RECURSOS UTILIZADOS
PARA IMIGRAGAR

Brasil, abrindo muitas oportunidades de
emprego. O Brasil é um mercado

Segundo

o

site

do

governo

prioritário para o Canadá. Tem um

canadense

grande papel econômico, não apenas

(CANADAINTERNACIONAL 2013), o

na América do Sul, mas também em

Canadá oferece diversas formas de

nível mundial, como o Brasil, 10º maior

imigração. De acordo com um portal de

parceiro comercial global no ano de

imigração canadense, as províncias

2012.

deste país conseguiram um papel cada

De acordo com um site do governo

vez mais importante no sistema de

canadense

seleção

(CANADAINTERNACIONAL 2013), o

conhecido

Canadá

de

(Entrada Expressa) entende-se como

dólares canadenses do Brasil, incluindo

Programas de Nomeação Provincial

os

(PNPs), Provincial Nominees, Family

importou

seguintes

químicos

4,0

bilhões

setores:

inorgânicos,

produtos
combustível

de

imigração
como

econômica,

Express

Entry

Sponsorship e Caregiver Program.

mineral, açúcar, maquinaria, pedras

Express Entry é um sistema de

preciosas, metais, café, ferro, aço e

imigração que seleciona trabalhadores

alimentos processados. Em 2013 o

qualificados para o Canadá sob os

Brasil foi a 6ª fonte de Investimento

programas econômicos federais. Os

Estrangeiro Direto (IED) no Canadá,

candidatos enviam um perfil on-line

com

dólares

para o Pool de Entrada Expresso. Com

canadenses em ações acumuladas. O

isso os empregadores canadenses e os

Brasil foi o 11º maior beneficiário do

governos provinciais de todo o Canadá

IED canadense, com um total de $ 11,1

têm acesso aos melhores candidatos

bilhões de dólares canadenses no final

que são convidados pelo governo

$18,5bilhões
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federal

a

solicitar

a

permanente

residência
canadense.

pelo escore principal do Sistema de
Classificação.

(CANADAINTERNACIONAL 2013).
Tabela 1: Os recursos utilizados no
Programa de Express Entry:
Para Candidatos:



Imigrar

Para Empregadores:

para

Canadá

o
em

aproximadamente



Selecionar
imigrantes

Seguro de

qualificados

emprego

selecionados.



canadense.





6 meses.

Uma

oferta

emprego

Sem



Fonte: PORTALCANADA, 2017.

Legenda:

Processamento

muito significativo,
mas

taxas

governamentais.

de

é algo

pré-

rápido.

Candidatos convidados com

não

requerido.

proposta

de

trabalho,

estudo

Canadense ou provincial/ nomeação

Fonte: IMMIGRATION, 2017.

territorial em 2016.
O gráfico abaixo, de acordo com o
IRCC-Immigration,
Citizenship

Refugees

Canada

and

(Imigração,

Refugiados e Cidadania Canadense),
mostra

candidatos

na

Candidatos convidados sem
proposta

de

trabalho,

estudo

canadense ou provincial/ nomeação
territorial em 2016.

Entrada
Candidatos ativos.

Expressa, a partir de 3 de janeiro de
2017 e ITA´s- An Invitation to Apply
(Convite para a Aplicação) emitidos em

Como mostra o gráfico, havia muitos

2016 pelo escore principal do CRS-

candidatos

Comprehensive

básica conforme o CRS (Sistema de

Ranking

System

(Sistema de Classificação).

que

tinham

pontuação

Classificação) abaixo da pontuação
mínima tirada, mas que, no entanto,
obtiveram o ITA (Convite para a
Aplicação).

Figura 1: Candidatos no Pool de
Entrada Expresso a partir de 3 de

Provincial Nominees: A maioria

jan. 2017 e ITAs emitidos em 2016

das províncias e territórios do Canadá
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podem nomear imigrantes através do

e se responsabiliza até certo ponto,

Programa

envolvendo-se

de

Nomeação

Provincial

no

processo

de

(PNP). Esses imigrantes devem ter

imigração

habilidades, educação e experiência de

(CANADAINTERNACIONAL 2013).

trabalho

para

a

Caregiver Program: Programa para

economia dessa província ou território

Cuidar de Crianças; a pessoa pode

e

Cada

inscrever-se através da classe Cuidar

província e território, tirando Quebec,

de crianças, se forneceu cuidados

que

de

infantis em tempo integral em uma

seus

casa no Canadá, por pelo menos dois

de

anos. É um programa de cuidados com

imigração que visam certos grupos) e

pessoas com necessidades médicas, e

critérios para sua PNP. Por exemplo,

poderá se inscrever através da área

em um fluxo de programas, províncias

onde se cuida de pessoas que tenham

e

direcionar

experiência há pelo menos dois anos

estudantes, empresários, trabalhadores

como: Enfermeira prática registrada,

qualificados

auxiliar

devem

querer

não

utiliza

Nomeação
próprios

contribuir

morar

o

territórios

tem

(programas

podem

ou

lá.

Programa

Provincial,
"fluxos"

com

também

trabalhadores

de

enfermagem

ou

como

semiqualificados

suporte

doméstico.

(CANADAINTERNACIONAL 2013).

(CANADAINTERNACIONAL 2013).

Quebec fornece outro tipo de acordo
governamental para imigração. Para se
candidatar

como

trabalhador

3 METODOLOGIA

especializado em Quebec, a pessoa
deve se inscrever para o governo de

Para a elaboração desse estudo foi

Quebec para um Certificado de seleção

utilizada pesquisa bibliográfica, que

do Québec, Imigração, Refugiados e

conforme (Gil, 2002) desenvolve-se por

Cidadania Canadense, para se tornar

um processo constituído de várias

um residente permanente no Canadá

fases, desde a formulação do problema

(uma vez que seja aprovado por

até a apresentação e discussão dos

Quebec)

resultados.

(CANADAINTERNACIONAL

2013).

Este estudo, por se tratar de uma

Family Sponsorship: Em inglês, a

pesquisa de natureza qualitativa, tem

palavra “sponsor” significa patrocinar,

por objetivo compreender e interpretar

ou patrocinador. Na prática, e dentro do

determinados

contexto, “sponsorship” é quando uma

opinião

pessoa patrocina outra para fins de

indivíduos de uma população, segundo

imigração, ou seja, oferece um convite

(Gil, 2002). Os recursos mais usados

FATEC ITAPETININGA

e

comportamentos,
as

expectativas

a
dos
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na

pesquisa

as

Express Entry que se soma um

em

determinado número de pontos. A cada

trabalho

15 dias eles fazem uma chamada,

utilizou-se de entrevistas para coleta

como se fosse um vestibular no Brasil,

detalhada

entrevistas

qualitativa

são

semiestruturadas

profundidade.

Assim,

de

este

informações,

da

pois existe uma nota de corte. Quem

brasileiros

que

estiver acima, é convidado a imigrar e

imigraram para o Canadá através de

quem está a baixo da nota de corte fica

seus programas.

para o próximo ¨sorteio¨. Esse tipo de

experiência

de

sistema chega a chamar mais de 11 mil
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

pessoas e nota de corte está cada vez
mais baixa (415 pontos) desde o ano

Tabela 2 – Questões das entrevistas

de 2015, quando foi criado o sistema
de imigração Express Entry. Com isso
a cota de imigração se torna cada vez
mais alta.
2- As 5 profissões mais chamadas
pela Imigração de acordo com o site do
governo federal canadense são os:


Analista de Sistema



Engenheiro de Softwares



Desenvolvedores,
Programadores de Sistema



Cozinheiro, Culinária



Supervisor

no

setor

alimentício

Fonte: Elaborado pelos autores

Entrevistado Nº11

3-

O

salário

mínimo

varia

de

província para província, em Vancouver
1- Os requisitos legais de imigração
são: contratar pessoa profissional na
área

de

imigração

canadense

ou

estudar a legislação para saber os
requisitos
Canadá

legais
possui

necessários.
um

sistema

O
de

aplicação on-line pelo site federal

é

em

torno

canadenses

de
por

aproximadamente
canadenses

por

10-11
hora
1.600,00
mês.

dólares
que

dá

dólares
As

leis

trabalhistas são bem mais flexíveis, é
fácil para empresa contratar, fácil para
se demitir, tem uma rotação positiva no
mercado de trabalho muito maior,

1

A qualificação dos entrevistados está anrexa
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fazendo com que a empresa não tenha

Outro aspecto que influencia no

medo de demitir. Portanto, se você for

custo vida é o estilo de vida que a

bom, consegue ficar na empresa.

pessoa

Existe então uma facilidade muito

brasileiros chegam no começo com a

grande de contratação em comparação

mentalidade

ao Brasil.

carros, fazer viagens e ter um alto

tinha

de

no

que

Brasil.

irão

Alguns

comprar

padrão financeiro, ele não se vê
Com base na minha experiência de

pegando um transporte público, ou

vida aqui no Canadá posso dizer que a

morando em lugares com poucos

forma de tratamento é igual ao dos

cômodos, dividindo apartamento com

canadenses. E se fosse para comparar

outras pessoas, por exemplo, para ter

o Canadá com o Brasil, o governo do

um gasto menor. Então, isso se torna

Canadá é bem menor e as regras e

uma grande dificuldade de adaptação

regulamentações são bem menores do

para aqueles que precisam gastar

que o do Brasil também. E é isso que

menos ou vieram com pouco recurso

faz o Canadá nesse

financeiro. O clima influencia muito

aspecto

de

trabalho muito melhor.

para brasileiros também, pois chega a

4- Vir para o Canadá sozinho talvez
seja um pouco mais complicado para
se manter financeiramente, por isso
deve

ter

uma

Diferentemente

reserva
de

financeira.

casais,

que

temperaturas extremas como -40 ºC,
com a qual não estão acostumados. O
Canadá é um país que recebe muitos
imigrantes então acaba se tendo uma
fusão de culturas.

resolvem vir juntos para trabalhar,

5- A idade não é um fator que

possibilitando assim que um deles

atrapalha na hora de imigrar, também

inclusive faça uma faculdade com um

está aberto para pessoas com pouca

trabalho de meio período. Deve-se

experiência profissional, como jovens

levar muito em consideração a região

universitários, pois isso é uma questão

em que pretende morar pois aqui em

relativa. Porque eles preferem contratar

Vancouver o custo de vida é realmente

uma pessoa proativa que esteja aberta

mais alto, porém é muito relativo,

para aprendizados, e que demostre

porque no começo quando cheguei

interesse a aprender cada vez mais. É

conseguia me manter muito bem com

positivo no currículo também fazer

700,00

Eu

trabalhos voluntários. Você tem uma

conseguia gastar mais no Brasil do que

experiência de vida pelo fato de que

aqui no Canadá.

você poderá trabalhar em cargos que

dólares

canadenses.

nunca imaginou trabalhar. O lado bom
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de

morar

no

Canadá

é

pela

empresa

que

me

ofereceu

um

infraestrutura em que o país oferece

emprego, por essa empresa eu tirei

aos cidadãos, como, segurança, estudo

meu visto de trabalho canadense,

com alta qualidade.

depois

de

casando
Entrevistado Nº 2

dois
e

anos
virando

acabei

me

residente

permanente com o patrocínio da minha

1- Para brasileiros existem 2 modos

esposa.

diferentes para imigrar para o Canada:

Conseguir emprego sem experiência

como skilled worker, e os requisitos

é difícil, sendo imigrante ou canadense,

podem ser encontrados nesse link:

então você tem que aceitar e começar

http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/getting-

em posições baixas, porém conforme

started.asp ou sendo "patrocinado" por

você demonstra um bom desempenho

alguém, por exemplo se você casar

profissional existe reconhecimento e

com um ou uma canadense essa

crescimento profissional.

pessoa pode ser seu patrocinador para
Entrevistado N°3

você se tornar residente.

1- Os requisitos para se imigrar para
2- Existem várias oportunidades de
trabalho, porém não diria que existem
oportunidades

especificamente

para

brasileiros. Se você for fluente em
inglês e tiver experiência de trabalho eu
acredito que consiga emprego na sua
área.
3- Forma de tratamento e condições
de trabalho são as mesmas dos

um país como o Canadá é ir atrás da
legislação canadense e a partir disto
procurar um sistema para se imigrar, e
o meu foi pela Express Entry, por essa
ferramenta de imigração consegui ficar
atualizado sobre tudo o que eu tinha
que fazer para imigrar. A partir deste
sistema fiz uma prova para saber se eu
estava apto a ser um imigrante.

naturais do Canadá independente de
sermos imigrantes.

2- As oportunidades de trabalho
estão sempre abertas para pessoas

4- Dependendo da parte do Canada
que você escolher eu diria que o clima
e o mais difícil de se acostumar. Onde
moro, em Edmonton, neva por 6 meses
do ano e a temperatura chega a -40°C.

qualificadas e experientes, mas para
quem não tem experiência e nem
faculdade o melhor a se fazer é se
atentar aos trabalhos mais ofertados a
imigrantes no Canadá, que são:

5- Eu me formei no Canadá e após o



Análise de Sistemas

final da faculdade consegui achar uma



Engenheiros
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Administração

RAISE

(Reforming

American

Immigration for Strong Employment)
3- O tratamento aqui no Canadá

Act, a nova lei de imigração visa

especificadamente em Montreal é o

reduzir

mesmo que eu tinha no Brasil, não há

imigrantes nos EUA a cada ano. O

diferença

objetivo é cortar em 50 por cento, nos

de tratamento

entre

um

canadense e um imigrante. O salário e
benefícios

são

iguais

aos

demais

canadenses sem nenhuma restrição a
imigrantes.

o

número

de

entrada

de

próximos dez anos.
Uma outra alteração é a eliminação
do Programa de Vistos de Diversidade
Imigrante, um programa aleatório que

4- O mais difícil foi ficar longe da
família, chegar num país onde eu não
conhecia ninguém e me adaptar ao

permite a cerca de 50 mil pessoas
residir permanentemente nos Estados
Unidos a cada ano.

clima que é um fato predominante para

Há ainda um longo caminho a

se repensar por causa frio intenso,

percorrer antes da aprovação da lei,

chegando a -40°.

que já foi criticada em fevereiro,
inclusive

5-

O

imigração

meu
foi

aprendizado
aprender

uma

nessa
nova

por

republicanos,

quando

apresentada pelos dois senadores a
que Donald Trump agora se aliou.

cultura, falar fluentemente o francês,
profissionalmente está sendo muito
benéfico para o meu currículo. E
pessoalmente a segurança aqui é
muito melhor e a infraestrutura que o
país oferece é de primeira qualidade
tanto no estudo como também no
trabalho.

As oportunidades estão disponíveis
e o acesso a elas é fácil para qualquer
pessoa interessada a imigrar para o
Canadá, existem várias oportunidades
de trabalho para imigrantes a fim de

Ao contrário do acesso facilitado do
Canadá nesse ano (2017), os Estados
Unidos, vem dificultando cada vez mais
a entrada de imigrantes. De acordo
com um site europeu (EURONEWS,
2017), o atual Presidente dos Estados
Unidos,

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Donald

Trump

apresenta

requisitos para modificar a imigração o

FATEC ITAPETININGA

viver uma experiência de uma nova
cultura e aprendizagem. Os requisitos
para conseguir atingir essa meta de
imigrar para o Canadá são: ter uma
pequena

experiência

profissional

e

também ter um domínio da língua
falada no país. A experiência de
trabalho e fluência em inglês ou francês
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são determinantes para a aceitação
para futuramente conseguir ter uma
boa colocação em uma empresa, seja
no Brasil ou no Canadá, tendo os

GIL, Antônio. Como elaborar projetos
de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2002.

mesmos benefícios de um cidadão
canadense. O Canadá oferece mais de
50 formas de imigrar, neste trabalho
foram

mencionadas

conhecidas

e

as

mais

utilizadas

pelos

entrevistados.

CANADAINTERNACIONAL. Governo
do
Canada.
Disponível
em:
<http://www.canadainternational.gc.ca/
brazil-bresil/about_apropos/organizationorganisation.aspx?lang=por>
Acesso
em: 12 de Maio 2017.

Pode-se considerar que não é
necessário limitar-se a morar, trabalhar
e estudar somente no país natal,
principalmente quando o Brasil se

DESLAURIERS, J. & KÉRISIT, M. O
delineamento
de
pesquisa
qualitativa. Enfoques epistemológicos
e metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes,
2008.

encontra em uma fase de pouca oferta
de

emprego

para

jovens

recém-

formados e com idosos tendo que
voltar ao mercado de trabalho, por
conta de sua recente crise política e
econômica.
apresenta

Assim,
como

o

Canadá
uma

se
boa

oportunidade, e este tem incentivado
estrangeiros para imigrar e povoar
parte de sua extensa área territorial.
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