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Dados Quantitativos E Qualitativos 

Emigração

% de remessas no produto interno 
bruto total: 0.2%

Fluxo de remessas (US$ milhões) $: 
3,180

Principais países de destino 

E.U.A.
Japão
Portugal
Itália
Espanha

% de emigrantes da 
população total

Tamanho da 
diáspora na UE

0.8% 34.9%
1,745,339 608, 263 

42.3%

57.7%

38.1%

61.9%

459,876
189,735
136,526
115,970
109,552

Mapeamento do envolvimento da diáspora 
BRASIL

*De acordo com a Constituição Federal do Brasil, os cidadãos brasileiros que adquirirem outra nacionalidade 
podem perder sua nacionalidade brasileira. Uma Emenda Constitucional de 1994 permite duas exceções. 
Em primeiro lugar, no caso de direito estrangeiro, o reconhecimento da “nacionalidade de origem”, ou seja, 
quando a outra nacionalidade é adquirida por origem (nascimento ou ascendência, em oposição à natural-
ização). A segunda exceção ocorre quando o outro país exige a naturalização para que a pessoa permaneça 
residente ou para exercer direitos civis.1

*Para eleições presidenciais. Os eleitores devem estar na lista de cadastramento do consulado mais próxi-
mo e votar lá pessoalmente; não há voto por correspondência ou pesquisas on-line.2

1 http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/perda-da-nacionalidade
2 http://www.itamaraty.gov.br/en/perguntas-frequentes-artigos/19385-assistance-to-brazilians-abroad#II18

Brazil não tem uma política de envolvimento da diáspora.

Direitos políticos

Dupla cidadania

Direito de voto para cidadãos 
residentes no exterior

Votação a partir do estrangeiro:
Nas embaixadas/consulados
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Visão geral da estrutura política e legislativa: 

• 2010: O Decreto nº 7.2143 estabelece princípios e diretrizes da política governamental para as 
comunidades brasileiras no exterior. Inclui as Conferências Brasileiras no Mundo (CBM) e a criação do 
Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE).4 O Ministério das Relações Exteriores 
criou o site Portal Brasileiros no Mundo para implementar o decreto (ver seção Destaque). 

• Plano de Ação “Ações em Benefício dos Brasileiros no Exterior”5 compreende cerca de 100 atividades 
conjuntas destinadas a atender as demandas da diáspora brasileira.  O plano abrange áreas como 
serviços e assistência consular; políticas para comunidades expatriadas; educação; seguridade social; 
trabalho; saúde; serviços sociais e direitos humanos; cultura e comunicação; assuntos econômicos e 
ciência e tecnologia.

Tendências:
A diáspora brasileira é relativamente autônoma e não está substancialmente envolvida com 
a pátria. Menos brasileiros tendem a enviar recursos financeiros em comparação com outras 
nacionalidades, e também tendem a emigrar em menor número. Uma vez no exterior, eles 
se unem baseados em afinidades culturais com seus compatriotas (idioma, gastronomia, 
festividades tradicionais e culturais) . O governo também mantém uma posição neutra. Seus 
esforços se limitam principalmente a possibilitar as transferências de remessas e a prestação 
de serviços consulares.

Há esforços recentes no sentido de estreitar as relações entre o governo e a sociedade civil, 
como visto pelo estabelecimento de ações públicas ligadas à institucionalidade governamental; 
e as instituições financeiras estão cada vez mais envolvidas no desenvolvimento social.

Realizações: 
A primeira conferência internacional das comunidades brasileiras no exterior foi co-organizada 
em 2008-2009 pela Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), - fundação pública vinculada 
ao MRE dedicada ao estudo e divulgação da política externa brasileira e temas relacionados 
às relações internacionais. A FUNAG tem estado envolvida no apoio à diáspora através da 
organização de reuniões e publicações.6

Em 2017, o Banco Central do Brasil alterou a regulamentação das remessas como parte de 
seus esforços para ampliar os serviços bancários a mais atores. Uma transferência de dinheiro 
do exterior agora pode ser depositada diretamente em conta corrente ou poupança em reais, 
sem a necessidade de uma operação de câmbio.7 

Obstáculos

•• Representação: Os emigrantes desejam ter representação no Congresso, mas não é possível chegar 
a um acordo devido a um apoio partidário inadequado. Recentemente, ONGs e representantes do 
governo também têm pressionado por tal representação. 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7214.htm
4 http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/apresentacao/decreto-no-7.987-de-17-de-abril-de-2013
5 http://www.itamaraty.gov.br/en/press-releases/16677-actions-to-benefit-brazilians-abroad
6 Padilla, Beatriz. “Políticas e Práticas de Engajamento”: Expandindo a Cidadania da Diáspora Brasileira”. Migração Internacional, vol. 49, 
não. 3, 2011, pp. 10-29., doi:10.1111/j.1468-2435.2011.00694.x.
7 https://www.bnamericas.com/en/news/brazils-central-bank-updates-remittances-regulations
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•• Participação política: A participação dos eleitores é baixa. A votação é obrigatória para cidadãos que 
estão temporária ou permanentemente no exterior e, no entanto, apenas cerca de 5% dos eleitores 
externos elegíveis participam.

•• Remessas: As informações sobre o mercado de remessas são inadequadas. É difícil determinar 
quanto está chegando ao país e quanta concorrência realmente existe entre empresas não licenciadas 
e licenciadas. Existem iniciativas recentes que visam melhorar os controles cambiais para aumentar 
a transparência e reduzir custos para incentivar o envio de remessas. 

DESTAQUE: práticas eficazes

Brasileiros no Mundo8

O site do Ministério das Relações Exteriores oferece informações sobre associações e organizações admin-
istradas por brasileiros no exterior, brasileiros nas Conferências Mundiais e os últimos desenvolvimentos da 
diplomacia consular. O site tem como objetivo fortalecer e ampliar o diálogo entre o Ministério das Relações 
Exteriores e as comunidades brasileiras no exterior, bem como entre si.

Titulo Rede

Oferecendo melhores meios para os brasileiros no exterior exercerem mais efetivamente seus direitos de 
cidadania, o Titulo Net é uma iniciativa conjunta do Itamaraty, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal. Ele permite o cadastramento, transferência, alteração de cadastro e 
regularização de eleitores brasileiros fora do país por meios eletrônicos, com processamento imediato pela 
Justiça Eleitoral, após verificação e endosso de dados e documentos pelos agentes consulares cadastrados.

SIMPLES

A corretora de câmbio Frente Corretora de Câmbio (The Front Exchange) lançou uma colaboração fintech 
com a Ripple, uma empresa sediada em São Francisco. A plataforma de blocos, Simple, foi projetada para 
permitir que as pessoas no Brasil possam enviar dinheiro para o exterior sem as altas taxas e os lentos 
tempos de transação que são comuns nos mecanismos tradicionais de transferência de dinheiro. O Ripple 
utiliza o Simple para lidar com a fragmentação e a falta de confiabilidade das atuais estruturas de remessa 
de dinheiro.9

CAIXA

Este banco de economia mista (público-privada) atua como o principal agente das políticas sociais do Bra-
sil. Oferece apoio aos migrantes e seus familiares com serviços financeiros adaptados às suas necessi-
dades.10 Sua missão é oferecer treinamento aos migrantes para ajudá-los a se tornarem futuros líderes 
empresariais. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (parceiro da CAIXA) também 
está tomando medidas para garantir que os recebedores de remessas no Brasil recebam treinamento para 
iniciar e fortalecer os negócios. O programa estabeleceu uma parceria com um banco americano, conduziu 
avaliações de necessidades para migrantes e suas famílias que vivem em Massachusetts, e desenvolveu 
seis produtos financeiros vinculados às remessas, adaptados à população alvo.11

8 http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/
9 https://www.ccn.com/ripple-launch-brazil-2-billion-remittances/
10 http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/trabalho-empreendedorismo-retorno-remessas/programa-remessas
11 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
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Anexo:
Lista de atores

Instituições nacionais

Escritório Consular http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/

A Rede Consular Brasileira é uma das maiores do mundo. É composta por um conjunto de Embaixadas, 
Consulados e Vice-Consulados, que podem ser contatados por cidadãos brasileiros que necessitam de as-
sistência no exterior. O escritório consular é a unidade através da qual o governo brasileiro é representado 
perante a comunidade brasileira no exterior, protegendo e prestando assistência aos cidadãos brasileiros 
dentro de sua jurisdição e dentro dos limites estabelecidos pelos tratados internacionais existentes e pelas 
leis do país estrangeiro. 

•• A nível ministerial

Ministério das Relações Exteriores http://www.itamaraty.gov.br/en/services#consular

Os principais serviços prestados pelas repartições consulares estão listados no site Portal Consular do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), incluindo passaportes (regulares, oficiais ou diplomáticos); le-
galização de documentos emitidos no exterior e no Brasil, e emissão de outros documentos consulares, 
como comprovante de residência, autorização de viagem para crianças.

Subsecretário Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior (SGEB)
http://www.itamaraty.gov.br/en/press-releases/16638-1st-meeting-between-the-ministry-of-exter-
nal-relations-and-the-council-of-brazilian-representatives-abroa-brasilia-may-2-to-6-2011

Este escritório interno, criado pelo Ministério das Relações Exteriores em 2008, atende as maiores e mais 
vulneráveis comunidades brasileiras no exterior, desenvolve laços entre o Brasil e a diáspora, melhora a 
assistência consular, forma estratégias para chegar aos emigrantes brasileiros e atualiza serviços e tecno-
logias (como portais web) para os emigrantes. 

Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE)
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/

O CRBE é um grupo mundial de 32 representantes eleitos de quase 4 milhões de brasileiros que vivem 
fora do Brasil. É mandatado pelo Departamento de Estado brasileiro para servir como elo de ligação entre 
o governo brasileiro e a diáspora brasileira em todo o mundo, estabelecendo prioridades e buscando opor-
tunidades de melhorias bilaterais nos serviços governamentais e no intercâmbio cultural e econômico.

•• A nível sub-ministerial, ou seja, agência, comissão, departamentos

Conselhos de Cidadania
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/associativismo-e-politicas-para-as-comunidades/
CRBE/espaco-dos-conselhos

Os Conselhos de Cidadania ou de Cidadania são fóruns informais que visam facilitar os contatos entre os 
cidadãos residentes no exterior e a rede consular do Ministério das Relações Exteriores. No site Brasileiros 
no Mundo há uma lista de conselhos ativos.
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Organizações da diáspora na Europa

AACILUS - Associação de Apoio Social e Orientação Migratória em Portugal
https://www.aacilusbrasil.org/aacilus/

A associação presta esclarecimentos à comunidade brasileira sobre a questão da regularização de vistos e 
da empregabilidade. 

Associação Brasileira no Reino Unido (ABRAS) http://www.abras.org.uk/

Esta organização não-governamental sem fins lucrativos apóia a comunidade brasileira no Reino Unido, 
fornecendo serviços gratuitos como assistência geral, aconselhamento jurídico e psicológico, tradução, in-
terpretação, assistência na busca de moradia, escolas e trabalho, arranjos com bancos, médicos e dentistas. 

Associação Brasileira de Portugal (ABP) http://www.abp.com.pt/

O objetivo empresarial da associação é apoiar iniciativas que visam estimular a inserção dos imigrantes 
brasileiros na comunidade do país anfitrião, nomeadamente nos sectores sociocultural, laboral e académ-
ico, entre outros. Visa facilitar o acesso aos serviços necessários à sobrevivência dos imigrantes, auxilian-
do-os em sua vida pessoal e profissional no país anfitrião, inclusive nas áreas de saúde, educação, trabalho 
e moradia.  

Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido http://faubai.org.br/en-us/

A associação tenta servir como ponto de referência para orientação de professores (seleção, contratação, 
treinamento, qualificação), currículo (diferentes abordagens já utilizadas por outras escolas, incluindo out-
ras línguas comunitárias), materiais didáticos, trabalho em rede com outros grupos no Reino Unido e no 
exterior, recursos humanos e financeiros.

Associação Brasil Caledônia http://brasilcaledonia.btck.co.uk/

A associação sem fins lucrativos, com sede na Escócia, foi criada em 2008. Ela não tem laços políticos 
ou religiosos, mas o propósito conjunto de promover a cultura brasileira e a língua portuguesa, dar apoio 
moral e social aos brasileiros na Escócia e aumentar as ligações entre os brasileiros e seus descendentes 
residentes em Edimburgo, Escócia - Reino Unido.

Roots AssociationBased http://raizes.ch/

Em Genebra, Roots é uma associação cultural brasileira sem fins lucrativos, criada por decisão do Conselho 
do Estado de Genebra de 13/06/2001. Fundada por pais e educadores brasileiros, o trabalho da associação 
é feito por diretores e membros brasileiros e suíços, de forma voluntária. Ela desenvolve atividades para 
promover a língua e a cultura brasileiras.
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A Casa do Brasil de Lisboa (CBL) http://casadobrasildelisboa.pt/

Uma associação de imigrantes sem fins lucrativos, fundada em Janeiro de 1992 por brasileiros/as residentes 
em Portugal e portugueses/as amigos/as do Brasil e está aberta a todas as nacionalidades. Desde a sua 
fundação, a CBL tem um trabalho ativo na reflexão e implementação das políticas públicas, assumindo um 
papel fundamental de ativismo e reivindicação de políticas igualitárias para as comunidades imigrantes em 
Portugal. Desenvolvemos projetos com ações que pretendem promover o acesso aos direitos e aos serviços 
de forma igualitária para as pessoas imigrantes. Além do trabalho de intervenção social e de ativismo, 
promovemos a valorização da multiculturalidade, da interculturalidade e a integração por meio da cultura
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Para saber mais, consulte www.diasporadevelopment.eu


