Do Brasil para a Alemanha
Um mecânico realiza seu sonho na Alemanha com o apoio da agência federal de trabalho alemã (ZAV)
Em Novembro de 2017 a agência federal de trabalho almã (ZAV) organizou
duas viagens com fins de recrutar especialistas nas cidades do Rio de Janeiro
e São Paulo, onde foram dadas palestras sobre o tema "Viver e trabalhar na
Alemanha".
Marcelo Heckler estava presente em um desses eventos. Ele concluiu a
formação como mecânico em 2008 na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira de Cunha, na cidade de Novo Hamburgo e trabalhava como
mecânico industrial em uma empresa no Brasil.
O sonho de Marcelo sempre foi ir para a Alemanha com sua esposa. Ele sonhava em trabalhar como especialista em CNC e ter assim mais qualidade de vida para si e sua família.
Marcelo morava no estado do Rio Grande de Sul, em uma região com forte
influência cultural alemã. Ele próprio tem antepassados alemães, fluentes no
dialeto “Hunsrückisch" e sempre quis ir à Alemanha.
Com a agência federal de trabalho alemã (ZAV) Marcelo encontrou a ajuda que
precisava para realizar seu sonho.
Atualmente as empresas alemãs enfrentam escassez de mão-de-obra qualificada em várias áreas profissionais, incluindo a indústria metalúrgica.
Marcelo recebeu informações através da palestra sobre o mercado de trabalho
alemão e como conseguir o visto e a autorização de trabalho: ele precisava ter
um contrato de trabalho de uma empresa na Alemanha e o reconhecimento de
seu diploma adquirido no Brasil.
Com o auxilio da agência de trabalho almã (ZAV), Marcelo conseguiu em fevereiro de 2018 um contrato de trabalho com a empresa MAKRON GmbH, uma
empresa familiar de médio porte na área de engenharia mecânica CNC na Baviera. A empresa ajudou Marcelos nos custos pelo reconhecimento de sua
qualificação profissional na Alemanha.
Já em julho de 2018 Marcelo recebeu o reconhecimento profissional como operador de máquina de corte através do orgão de reconhecimento de diplomas da
Alemanha. A formação profissional na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira de Cunha foi decisiva para que ele conseguisse o reconhecimento
de seu diploma para poder trabalhar na Alemanha.
Marcelo recebeu o visto no mês seguinte, o que lhe deu o direito de viajar e
começar o trabalho na Alemanha. Uma semana depois Marcelo veio para a
Alemanha.
A empresa o ajudou a encontrar um apartamento e sempre esteve em contato
com ele. Marcelo começou a trabalhar na semana seguinte, com uma recepção
calorosa da empresa que o contratou.
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Uma saudação pessoal de Marcelo Heckler
Buenas nobre leitor (a),
Acredito que todos nós almejamos algo especial de nossas vidas. E assim como muitos profissionais, eu sempre tive o sonho de consolidar uma carreira no
exterior, em particular na Europa, nem que fosse somente a título de
experiência.
Sou formado como Técnico em mecânica pelo Liberato no ano de 2008, e apesar de ter trabalho em diversas empresas do ramo metal mecânico, foi com a
usinagem CNC que mais me identifiquei.
Em novembro de 2017 a Bundesagentur für Arbeit _ZAV (órgão oficial do governo alemão para emprego), veio ao Rio de Janeiro e São Paulo fazer
simpósios sobre as possibilidades e potencialidades da Alemanha com o objetivo de atrair mão de obra estrangeira qualificada. Eu me inscrevi, fui ao RJ e a
partir daquele momento passei a dar vida a este sonho no qual contei com todo
o suporte e apoio da ZAV.
Neste simpósio foi explicado todo o processo de obtenção de Visto de trabalho,
permissão de residência, equivalência de diploma e demais detalhes
burocráticos para ir com toda segurança. Atualmente toda a Europa tem escassez de trabalhadores principalmente de ordem técnica e TI.
Obviamente minha descendência germânica e domínio do idioma, apesar de
ser o dialeto Hunsrück, facilitaram em muito. Em resumo, moro a 8 meses na
Baviera trabalhando como operador e programador de CNC. A Alemanha é
muito receptiva, não tive problema algum aqui, e do ponto de vista profissional
a adaptação é relativamente tranquila pois as normas e nomenclaturas mudam,
porém, a base a lógica é a mesma.
Se você, assim como eu, pensa em trabalhar na Alemanha, tens identificação
com o idioma e/ou a cultura germânica, procuras um futuro em país mais seguro, tens curiosidade de conhecer o velho mundo sob uma outra ótica, a oportunidade existe e a ponte é a Bundesagentur für Arbeit (ZAV). Saliento que por se
tratar de uma empresa do governo alemão, essa assessoria não tem custo ao
candidato e como uma boa negociação a empresa pode lhe ajudar com o custeio de documentação como foi o meu caso.
Por fim, na minha opinião, vale muito a experiência de trabalhar fora do país,
conhecer máquinas e processos modernos em empresas de classe mundial,
degustar uma boa cerveja, poder andar nas ruas com tranquilidade, apreciar
belas paisagens em um clima temperado próximo ao que temos no RS. Grande
abraço da Baviera, desejo muito sucesso e até breve.
Marcelo Heckler
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