
Êxodos
Precisamos falar sobre  
a diáspora brasileira
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S egundo o dicionário da língua portuguesa, diás-
pora significa: 1) Dispersão de povos, por mo-
tivos políticos ou religiosos; 2) Dispersão dos 
judeus no mundo antigo, especialmente após o 
exílio babilônico. O termo ficou conhecido por 

conta das grandes movimentações dos hebreus de sua 
terra natal (Israel), em razão da ascensão dos seus inimi-
gos. Mais recentemente, houve a denominada “Diáspora 
Africana”, onde os negros oriundos da África foram for-
çados a se dispersarem e a trabalhar como escravos ao 
redor do mundo. Durante os anos, vimos frequentemente 
a diáspora de povos, seja voluntária ou forçosa, em razão 
principalmente de questões políticas, religiosas e sociais.

Atualmente, por conta da grande crise econômica-po-
lítica e dos problemas sociais que assolam o Brasil, vemos 
com frequência nacionais deixando nosso País. São cida-
dãos das mais diversas classes sociais, cujo objetivo comum 
é a melhora da qualidade de vida, tendo como premissas a 
segurança, a saúde e a educação. A insegurança política, re-
fletida na crise econômica, também tem sido um dos gran-
des pontos de descontentamento dos brasileiros. 

Um dos principais destinos que vêm sendo alvo dos 
brasileiros é Portugal. Isso ocorre em razão da proximi-
dade cultural, da língua oficial também ser o português 
e pela estabilidade econômica e política, fatores cruciais 
para uma imigração positiva. Segundo dados do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, o total de bra-
sileiros que imigraram legalmente para Portugal em 2016 
era de 81.251 pessoas, ao passo que em 2018 o número 
subiu para 105.423 pessoas, ou seja, há um aumento de 
mais de 30% na imigração de brasileiros para a pátria irmã 
em um período de 2 anos, sendo que esse número deve 
subir ainda mais em 2019. Note-se que nesses dados não 
estão incluídos os imigrantes ilegais, que são aqueles que 
adentram no país como turistas e acabam permanecen-
do. Mostra-se importante esclarecer ainda que o perfil do 
imigrante brasileiro tem sido não somente o público com 

baixa qualificação, mas principalmente do profissional al-
tamente qualificado, que se aproveita dos incentivos que 
o governo português tem concedido para os imigrantes 
de países terceiros. Tais incentivos são concedidos por 
meio de programas como o “Portugal 2020”, a “Residência 
Fiscal Não Habitual”, o “Golden Visa”, o “Start Up Visa”, 
o “Tech Visa”, o visto “D7”, dentre outros. Os setores de 
Inovação, Sustentabilidade e Tecnologia são os principais 
alvos dos portugueses, que se aproveitam de sua posição 
privilegiada dentro da União Europeia e do clima agradável 
e semelhante ao brasileiro. Enquanto isso, o Brasil vem per-
dendo sua mão de obra qualificada e suas empresas, o que 
certamente afetará o desenvolvimento do país ao longo dos 
anos. Tudo isso ocorre por conta da ausência de políticas 
públicas efetivas, além da insegurança política, econômica e 
jurídica. A diáspora é inevitável e vai ao encontro da globa-
lização, porém, cabe aos brasileiros e, principalmente, aos 
que promovem a intermediação entre os referidos merca-
dos, incentivar tal migração para que seja uma via de mão 
dupla, mostrando aos estrangeiros que o Brasil é um país 
muito bem estruturado e apto à receber uma imigração 
qualificada. Somos um país continental, com mais de 200 
milhões de habitantes, e devemos mostrar nossa grandeza 
ao mundo. Somente isso irá frear a diáspora atual e manter 
os nossos nacionais e as nossas empresas, além de trazer 
novos investimentos. Devemos escolher se seremos o país 
da inovação e tecnologia ou da exportação de commodities 
e mão de obra qualificada. Isso passa por políticas públicas 
efetivas nas áreas de segurança, educação, saúde, pelo fim 
da corrupção e pela forte atuação do Poder Judiciário para 
unificar os entendimentos dos seus Tribunais Superiores 
(segurança jurídica). Até que isso ocorra, cabe a nós como 
advogados em ambos os países, trabalharmos para que os 
imigrantes brasileiros tenham a melhor condição de adap-
tação, seja pessoal e ao mesmo tempo profissionalmente.

*Advogados especialistas em direito tributário, civil e empresarial


