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ARTICULANDO E PERFORMANDO DESENVOLVIMENTO:
RETORNANTES QUALIFICADOS NO NEGÓCIO DE TICS DO
GANA101
Seyram Avle

Introdução
Em 2012, em um artigo presente na edição especial “Africa” do jornal britânico
The Observer, a jornalista Afua Hirsch (2012) chama sua recente mudança para
Gana de “longe de ser original.” Filha de mãe ganense e pai britânico, ela foi criada
e estudou na Grã-Bretanha com apenas algumas visitas à África até sua mudança
em 2012 para trabalhar como correspondente estrangeira no país de nascimento
de sua mãe. Ela se viu “parte de uma narrativa contada com crescente fluência, à
medida que um fluxo constante de outros portadores de passaportes europeus e
estadunidenses americanos de ascendência africana chega ao Aeroporto Internacional de Kotoka em Gana” (Hirsch, 2012). De fato, a migração de sua mãe para o
Reino Unido na década de 1960 não era incomum. Centenas de ganenses, assim
como outros Africanos, deixaram as costas do país para outras partes da África e
depois para a Europa e a América do Norte nas décadas seguintes à independência
do domínio colonial (Adepoju, 2005; Awumbila, Manuh, Quartey, Addoquaye Tagoe e Antwi Bosiakoh, 2008). Seus filhos, como Hirsch, fazem parte de um grupo
de retornantes que inclui ganenses que deixaram jovens no final dos anos 80 e início dos anos 90, geralmente para fins educacionais e/ou para adquirir experiência
de trabalho (Ammassari, 2004).
O Censo Nacional de 2010 mostrou que a maioria dos emigrantes ganenses
(cerca de 1% dos 24,6 milhões de cidadãos do país) dirige-se para o Norte, com
cerca de 38% deles indo para a Europa, 24% para os Estados Unidos e Canadá,
36% na África e o restante espalhado pela Ásia e Oceania (GSS, 2012). O Censo
não perguntou sobre retornantes, mas as evidências anedóticas e os estudos
mencionados neste artigo sugerem que desde os anos 90, e talvez mais nos anos
2000, os ganenses voltam a viver e trabalhar em Gana depois de morar em outros
101 Tradução inédita de artigo originalmente publicado na revista Information Technologies & International Development
<AVLE, Seyram. Articulating and enacting development: Skilled returnees in Ghana’s ICT industry. Information Technologies &
International Development, v. 10, n. 4, p. pp. 1-13, 2014.>
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países. Muitos ganenses que partiram para o norte no período que se seguiu à
independência até a década de 1990 o fizeram devido a turbulências econômicas
e políticas, e aqueles que retornaram em grande parte o fizeram porque essas
circunstâncias mudaram (Ammassari, 2004). Além disso, as razões ligadas ao ciclo
de vida (como família e estilo de vida no país de origem) também desempenham
um papel fundamental e são consistentes com pesquisas sobre outros retornos de
migração do Sul para o Norte (Chacko, 2007; Yang, 2006; Zhou, 2008). Como outras
pesquisas demonstraram, os migrantes mais ricos tendem a retornar, e a educação
e a experiência são fundamentais para os mais qualificados entre eles (Gibson e
McKenzie, 2011). Na economia global em mudança, os migrantes qualificados
parecem estar melhor posicionados para aproveitar as mudanças do mercado para
se mudar para seus países de origem do que outros migrantes (Ammassari, 2004;
Gibson & McKenzie, 2011).
O impacto dos retornantes no desenvolvimento, amplamente definido, refere-se ao capital financeiro acumulado, habilidades aprimoradas no exterior e capacidade de reintegração no país de origem (Black, King, Litchfield, Ammassari e
Tiemoko, 2003). Como parte do continuum da emigração das pessoas qualificadas,
os retornantes qualificados compensam ostensivamente os enormes fluxos de habilidades que os países do Sul, especialmente da África, sofreram nas últimas cinco
décadas (Wickramasekara, 2002). Nos chamados “3 Rs” (recrutamento, transferências e retorno) do elo de migração-desenvolvimento, o Estado é frequentemente colocado no centro da ação e encarregado de decretar políticas públicas específicas para recuperar o capital financeiro e humano de cidadãos no exterior, ou pelo
menos retardam sua fuga (van der Wiel, 2005). Por exemplo, em diferentes momentos, os governos de Taiwan, China e Índia instituíram programas para atrair
os migrantes de volta através de uma série de programas, como alterar as regras
de cidadania não residentes, instalar títulos de retorno e financiar ou subsidiar a
criação de negócios em cidades específicas (Chacko , 2007; Saxenian, 2006a; Zhou,
2008). Em Gana, embora tenha havido várias tentativas de se engajar com ganenses na diáspora, não há um programa contínuo para recrutar e avaliar o impacto
dos retornantes, apesar de várias iniciativas, muitas vezes promovidas por organizações como a Organização Internacional do Trabalho [International Labor Organization] ou o Grupo de Migração Global [The Global Migration Group], mantenham o Estado central nessas tentativas. Esforços recentes, como o Projeto de
Engajamento da Diáspora [Diaspora Engagement Project], sugerem um interesse
renovado em aproveitar o potencial de desenvolvimento de ganenses no exterior;
no entanto, os retornos, na maioria das vezes, parecem ocorrer por escolha ou circunstância individual e não em resposta direta a uma tentativa específica de recrutamento do governo. Na ausência de um recrutamento direcionado e sustentado
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de talentos qualificados no exterior ou de políticas voltadas para os retornantes, é
importante ver por que e como os ganenses altamente qualificados (ou outros em
países semelhantes) estão retornando e o que exatamente estão fazendo.
Em vários estudos sobre retornantes, incluindo alguns sobre Gana, os retornantes qualificados tendem a mencionar não apenas considerações sobre o ciclo
de vida, mas também desejam contribuir com suas habilidades e experiências para
algum objetivo de desenvolvimento (especialmente em perguntas abertas ou por
meio de entrevistas) (ver, por exemplo, Ammassari, 2004; Black et al., 2003; Chacko, 2007; Gibson e McKenzie, 2011). Os retornantes qualificados mais velhos
tendem a mencionar a construção da nação como uma motivação para o retorno,
com a possibilidade de desempenhar um papel mais saliente para eles do que para
a geração mais jovem (Ammassari, 2004). Embora grande parte da pesquisa mencione essa motivação em termos de compreensão do motivo pelo qual as pessoas
retornam ao Sul, deixa de ver se essa e outras motivações estão associadas a atividades específicas no retorno. Isso pode estar relacionado ao fato de que o impacto do repatriado geralmente é explicado em termos estritamente econômicos. No
entanto, os retornantes às vezes citam mudanças sociais e culturais como parte de
suas contribuições. Em Gana, onde os retornantes tendem a ir para setor privado,
indivíduos qualificados veem as mudanças no local de trabalho e na cultura pública como áreas-chave onde podem contribuir para o desenvolvimento socioeconômico geral do país (Ammassari, 2004; Black et al., 2003; Bowditch, 1999).
São necessárias mais pesquisas sobre esses aspectos do nexo de migração-desenvolvimento, especificamente, por que e como os retornantes qualificados retornam, como suas motivações estão ligadas às suas práticas e que efeito têm. Como
foi discutido para a ampliação do que constitui remessas para incluir transferências
sociais (Levitt & LambaNieves, 2011), e para o desenvolvimento incluir mudanças
institucionais que representam capital social e cidadãos empreendedores (Ostrom,
2000), também devem haver esforços para entender que o impacto da migração
inclui as contribuições dos retornantes (ou não) de práticas socioculturais. Isso
pode incluir uma compreensão das maneiras pelas quais essas pessoas articulam
e “performam” o desenvolvimento de sua perspectiva como agentes ativos com
experiências vividas em países em desenvolvimento, não apenas como objetos de
estudo ou intervenções impostas. Isso enfatiza as maneiras pelas quais crenças,
comportamentos, práticas e normas se relacionam com a atividade econômica e
a produtividade, em vez de apenas resultados quantificáveis como o número de
empregos criados que, por mais úteis que sejam, não são a soma de experiências
associadas ao bem estar.
Neste artigo, enfocarei em como os retornantes qualificados no setor das TICs
de Gana articulam a noção de desenvolvimento por meio de suas razões declaradas
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de retorno, escolha da atividade empreendedora e práticas dentro do ambiente
relativamente restrito em recursos aos quais retornam. Isso é significativo à luz do
fato de que as TICs são sistematicamente construídas como componentes-chave nos
objetivos de desenvolvimento dos países do Sul e o fato de os países Africanos não
terem tido muito sucesso ao recrutar diretamente ou reter migrantes qualificados
(Patterson, 2007; Wickramasekara, 2002). Examinar qualitativamente o modo
pelo qual os retornantes dessa atividade em particular se situam como agentes
de desenvolvimento, baseados em parte nas possibilidades das TICs emergentes
e em parte em suas aspirações empresariais, não apenas reconhece sua agência,
mas também tem o potencial de fornecer informações sobre o que pratica mão
de obra qualificada de retorno em um país Africano que se envolve na indústria
das TICs, em contraste com lugares como Taiwan, China e Índia, onde já existe
uma literatura crescente sobre várias metodologias e abordagens teóricas (Chacko,
2007; Saxenian, 2006a; Zhou, 2008). Além disso, a compreensão das atitudes dos
retornantes ganenses no negócio de TIC de Gana, uma indústria em seus estágios
iniciais, fornece evidências não apenas de como os países (ou mesmo regiões)
diferem em termos de migração de retorno e mão de obra qualificada, mas também
por etapa da indústria. Este artigo se inicia com uma discussão sobre migração de
retorno e mão de obra qualificada no setor das TICs em todo o mundo, seguida de
uma discussão de temas importantes de um estudo de caso de Gana. Conclui-se
com uma revisão das implicações e importância dos argumentos apresentados.

A migração de retorno de trabalhadores qualificados nas Indústrias
de TIC
Em um modelo binacional no qual “o fluxo migratório é definido a partir das
competências negativas, os migrantes retornantes são os ‘melhores dos piores’ e, se
for a partir das competências positivas, os migrantes retornantes são os ‘piores dos
melhores’” (Rooth & Saarela, 2007, p. 91). Além disso, se as habilidades são suficientemente portáteis entre os dois países e os custos de migração são “equivalentes no tempo”, aqueles com habilidades mais altas acharão mais gratificante migrar,
e o mesmo princípio gera retorno (Rooth & Saarela, 2007). Habilidades como a
experiência em gerenciamento são razoavelmente portáteis além-fronteiras e, devido à natureza cada vez mais fragmentada da produção em TICs, o mesmo ocorre
com habilidades técnicas, como programação de computadores. Além de habilidades específicas que se movem facilmente através das fronteiras, ter experiência
internacional também é uma característica altamente privilegiada, especialmente
nos países em desenvolvimento.
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Um estudo anterior sobre os retornantes de Gana mostrou que mesmo aqueles que deixaram o Gana desempregados conseguiram encontrar emprego em seu
retorno e outros usaram sua experiência recém-adquirida (e novas habilidades,
quando aplicável) para iniciar seus próprios empreendimentos (Anarfi, Kwankye
& Ahiadeke, 2005; Black et al., 2003; Bowditch, 1999). Dado seu entendimento da
cultura e das redes locais, os retornantes são mais capazes de se estabelecer rapidamente do que, digamos, profissionais ou empreendedores estrangeiros que possam
ter se mudado para trabalhar lá. Além disso, como os retornantes não cortam laços
com os lugares em que adquiriram experiência, eles se tornam parte de uma “diáspora digital” e reúnem “países em seu itinerário residencial” (Zhou, 2008, p. 245).
Isso significa poder alavancar recursos de uma gama mais ampla de atores e participar de colaborações de longa distância. Esses tipos de conexões, especialmente
por comunidades de migrantes tecnicamente qualificadas e vinculadas ao Vale do
Silício e outros centros de tecnologia, foram identificadas como atores-chave no
desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia em mercados emergentes (Saxenian, 2006b). Dito isto, também foi argumentado que os retornantes não são
grandes transformadores da atividade; em vez disso, apenas voltam a aproveitar o
trabalho fundamental já realizado por empreendedores locais e empresas multinacionais (EMNs) que desempenham um papel maior na transferência de habilidades (Kenney, Breznitz & Murphree, 2013). Nesse sentido, os retornantes podem
não ser pioneiros, mas ainda podem ser considerados catalisadores do crescimento, pois tendem a trazer capital e informações técnicas atualizadas.
A situação do setor ao qual os retornantes retornam, então, é importante para
entender suas funções, principalmente se alguma forma de “desenvolvimento”, por
mais definida que seja, é uma razão declarada para o retorno. Enquanto vários
retornantes voltam ao trabalho para empresas estabelecidas, uma grande porcentagem tem ambições empreendedoras. Retornar, então, trata-se de assumir riscos e
também oportunidades em um espaço que poderia usar sua especialização ou capital (Kisfalvi, 2002; Parker & NetLibrary, 2005; Schumpeter, 1949). Por um lado,
um negócio estabelecido atrairá a confiança de que as coisas funcionam, mas os
ganhos podem não ser grandes se o mercado for muito pequeno. Por outro lado,
o setor nascente pode atrair aqueles com maior tolerância ao risco e com potencial de maior retorno. Embora os perfis de risco dos retornantes estejam além do
escopo deste artigo, vale ressaltar que os retornantes geralmente demonstram ambições empreendedoras e, às vezes, assumem papéis que vão além do treinamento
ou de trabalhos anteriores (Saxenian, 2002, 2006b; Wadhwa, Saxenian, Freeman,
Gereffi, & Salkever, 2009; Wadhwa, Saxenian, Rissing, & Gereffi, 2008).
O setor de TIC do Gana ainda está em um estágio inicial, com amplo espaço para
crescimento e desenvolvimento. É considerado um dos setores mais liberalizados,
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com o setor de telefonia móvel sozinho tendo seis empresas concorrentes para
atender a população relativamente pequena de 24 milhões de pessoas (Essegbey
& Frempong, 2011). As assinaturas móveis já estão em 100 a cada 100 habitantes
(UIT, 2013). As empresas de TIC do país produzem software, hardware e serviços
habilitados para tecnologia. Da amostra de participantes entrevistados para este
estudo, essas empresas são na maioria pequenas (5 a 19 funcionários) ou médias
(20 a 99 funcionários), entidades de capital fechado. As empresas maiores tendem
a ser multinacionais que são provedoras de telecomunicações, como a Vodafone,
ou empresas de serviços de terceirização de processos de negócios (BPO), como
Affiliated Computer Services (agora Xerox).102 A velocidade da Internet e a
disponibilidade de cabos de fibra ótica tornaram os dados um segmento crescente
do setor, e a natureza competitiva do setor móvel abriu possibilidades para
aplicativos e serviços, tanto para as grandes empresas de telecomunicações quanto
para as menores. Empresas como Google e IBM operam no mercado e, em geral,
a estabilidade política e o crescimento econômico do país nas últimas décadas
atraíram a atenção não apenas dessas entidades corporativas, mas de ganenses
qualificados espalhados pelo mundo.103
O governo do Gana prevê uma transformação fundamental de Gana em um
país de alta renda, e de uma economia baseada em commodities para outra baseada
em informações através das TICs. Em uma entrevista comigo, o então ministro
das comunicações disse que “o compromisso do governo é transformar Gana
em uma sociedade do conhecimento e da informação onde as pessoas possam
acessar, compartilhar informações e usar as TICs como uma alavanca… pelo
desenvolvimento social e econômico” (H. Iddrisu, comunicação pessoal, 20 de
abril de 2012). Ele indicou várias políticas que visam expandir o acesso a várias
tecnologias de comunicação, aumentar a participação local no mercado e criar
um ambiente propício para levar o país a padrões internacionais na sociedade
global em rede. Um diretor de uma instituição nacional de TICs observou que os
problemas do setor eram um dos poucos em que o governo trabalhava de maneira
bipartidária. De fato, minhas entrevistas com um ex-vice-ministro de comunicações
do governo anterior (e do partido político oposto) e o ministro confirmaram
que os dois têm uma relação profissional cordial (até amigável), mesmo que o
entendimento público seja de desacordo geral entre os dois principais partidos
políticos de Gana. Vale ressaltar que o ex-vice-ministro é um repatriado. De fato, o
102 Existem algumas exceções, por exemplo, o RLG Gana, que emprega cerca de 500 pessoas. Em geral, porém, as empresas
tendem a ter um tamanho pequeno, como observado por Fafchamps (2004).
103 O produto interno bruto (PIB) do país cresceu a uma taxa média anual de 6,3% entre 2000 e 2011, um dos mais altos do
mundo (World Bank, 2013), e tem sido uma democracia estável por mais de duas décadas, com uma eleições e transições de
poder entre partidos políticos opostos. Dito isto, o país de baixa renda média ainda tem uma alta taxa de pobreza, cerca de 28%,
de acordo com o World Bank [Banco Mundial] em 2013.
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diretor da importante instituição nacional de TIC mencionada acima também é um
repatriado. Eles enfatizam a natureza sinérgica da política e do setor na busca pelo
crescimento econômico, mesmo quando no nível micro, e demonstram como os
retornantes são incorporados em posições de alto nível dentro e ao redor do setor de
TIC. À luz do potencial de abertura e desenvolvimento percebido frequentemente
associado às TICs e das maneiras pelas quais os retornantes qualificados também
são vistos como agentes de desenvolvimento, é útil entender como os retornantes
se adequam, pelo menos de sua perspectiva, dentro de expectativas mais amplas
de alavancar o retorno do setor de TICs e mão de obra qualificada para o bem
socioeconômico.

Metodologia
Realizei entrevistas em profundidade e presenciais com 14 retornantes entre 27
empreendedores e formuladores de políticas no Gana selecionados para discutir
mão de obra qualificada no Gana. Quatro dessas entrevistas ocorreram em 2010, e
o restante em 2012, durante breves visitas a Accra nos locais de negócios dos participantes. Destes 14 retornantes, nove trabalhavam no setor de TIC e o restante em
finanças, consultoria em políticas públicas e gestão, energia solar, relações públicas e moda. Suas experiências internacionais vieram principalmente dos Estados
Unidos e do Reino Unido, com alguns tendo vivido em outros países Africanos na
infância ou em outras partes da Europa, como a Holanda. As opiniões daqueles
que não trabalham no setor de TIC foram perspectivas comparáveis úteis.
Os participantes foram selecionados principalmente por seu envolvimento em
empresas de destaque em seu setor, conforme determinado pela coleta de dados
em imprensa e eventos. Por exemplo, pedi a minhas fontes intermediárias que
apresentassem palestrantes em eventos e marquei entrevistas depois de explicar
as perguntas em que eu estava interessada. Apliquei a amostragem bola de neve
onde pude, pedindo aos participantes acesso a outros retornantes qualificados,
pois eram mais propensos a conhecer outros como eles. A seguir, entrei em contato através de e-mails e telefonemas, certificando-me de incluir uma visão geral
da pesquisa e do formulário de consentimento nos e-mails. Os participantes só
assinaram os formulários pessoalmente depois que eu expliquei mais e deixei claro o significado da participação deles em termos de conteúdo e publicação. As
entrevistas semiestruturadas duraram em média 45 minutos, com perguntas de
acompanhamento enviadas por e-mail. Além disso, alguns participantes falaram
comigo fora do registro, fornecendo suas opiniões sobre os assuntos discutidos nas
entrevistas, permitindo-me buscar mais informações nos registros do setor e na
imprensa online e offline.
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O fio das conversas seguiu questões no guia de perguntas e temas adicionais
levantados pelos participantes. Adotei uma abordagem teórica fundamentada
(Strauss & Corbin, 1990) para analisar meus dados, codificar e procurar padrões e
temas emergentes nas transcrições das entrevistas (Denzin e Lincoln, 2000). Também baseei-me em minhas observações do setor (incluindo participação em seus
eventos) durante uma estadia de oito meses em Gana como parte de um projeto
maior, bem como uma coleção de evidências textuais que variam de material do
setor, cobertura da imprensa a documentos de políticas.
No geral, os retornantes entrevistados eram altamente qualificados em relação à
maioria da população ganense, da qual cerca de 12% se matriculam em instituições
de ensino superior (World Bank, 2013). Todos, exceto um, possuíam um diploma
de bacharel em Ciência da Computação ou Finanças de uma universidade fora de
Gana; todos tinham alguns anos de experiência corporativa em empresas internacionais, muitas no nível gerencial. Todos eles receberam treinamento adicional
em seu campo. Trabalharam em setores especializados, obtiveram renda e recursos
significativos no exterior e tiveram acesso a fontes financeiras adicionais no Gana,
o suficiente para não apenas se mudar internacionalmente, mas também para criar
empresas que empregavam outras pessoas na economia local. Certamente, seu status de elite os coloca em uma posição única no setor e na sociedade em geral.

O caso de Gana
Motivações para o retorno
Em resposta às perguntas que fiz sobre suas decisões de retornar ao Gana,
alguns dos retornantes comentaram que sabiam que voltariam antes de partirem
ou logo após chegarem ao novo destino. Por exemplo, Chinery-Hesse, fundador
da empresa SoftTribe e um empreendedor de tecnologia em série, disse: “Eu estava
arrumando minha mala três dias depois de ir para a América… Nunca houve um
momento em que eu nunca estivesse voltando” (H. Chinery-Hesse, comunicação
pessoal, 16 de junho de 2010). Embora tenha nascido em Dublin, ele cresceu em
Gana e se mudou com sua família pela África, primeiro para a Gâmbia e depois
para a Tanzânia, Uganda e Zâmbia quando adolescente, devido aos trabalhos de
seus pais como especialistas jurídicos internacionais. Ele partiu para a universidade
no Texas, nos Estados Unidos, em 1983. Após a formatura, foi para a Inglaterra
para trabalhar, retornando à Gana em 1990. Ele observou que, embora o racismo
nos estados do Sul fosse parte de seu desejo imediato de deixar os EUA, havia
também uma forte aversão ao trabalho “tradicional”, ou seja, como funcionário de
uma empresa. Isso o levou a se mudar para Gana para abrir sua própria empresa de
software. Da mesma forma, Dadzie, CEO da Rancard, disse que “sempre planejara
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voltar para casa” (K. Dadzie, comunicação pessoal, 15 de junho de 2010). Ele
frequentou a Universidade Vanderbilt no final dos anos 90, adquiriu algumas
habilidades técnicas trabalhando para a Dell Computers e depois retornou ao Gana
em 2001 para estabelecer sua própria empresa. Seu plano original era trabalhar
por alguns anos nos Estados Unidos e transferir para casa depois de adquirir
mais capital e experiência. Isso se tornou uma estadia relativamente curta de oito
meses na Dell, seguida de um ano entre o Reino Unido e a Alemanha, antes de ele
retornar à Gana para iniciar um plano de negócios com um amigo de infância.
Como Chinery-Hesse, um dos pais de Dadzie trabalhava para uma organização
internacional e ele cresceu em um ambiente transnacional.
Para outros, era uma questão de tempo; ou porque pensavam que seu tempo
no Ocidente havia terminado ou porque viam novas oportunidades se abrindo
em Gana. Gadzekpo, CEO do Databank, uma das primeiras empresas privadas
de investimento e finanças do país, voltou para Gana em cinco anos. Depois de se
formar na Universidade Brigham Young com um diploma em contabilidade, mudou-se para Washington, DC para trabalhar por um ano e decidiu que não queria
ser contador. Na encruzilhada de sua carreira, ele aceitou uma oferta de parceria
em um novo empreendimento em Gana com um amigo que se formou na Universidade de Columbia. Ele viu que as marés estavam virando em Gana, tanto política
quanto economicamente. Nas suas palavras:
Quando eu estava [deixando o país], [Gana] estava uma bagunça… muito mal…
Mas [eu] voltei quatro anos depois, e [Gana] parecia [um lugar] esperançoso. E
eu me lembro muito bem, eu disse a mim mesmo: “Hmm, isso é uma janela de
oportunidade, que pode fechar, ou ficará aberta por muito tempo. De qualquer
forma, é uma janela. Notei que um bom vento estava começando a soprar (K.
Gadzekpo, comunicação pessoal, 22 de março de 2012).

Bartels-Sam, CEO da InCharge Global, estava nos EUA há cinco anos quando
seu marido ficou “de saco cheio” e, em 2001, sugeriu que eles voltassem para Gana.
Chamando-se de aventureira e disposta a correr riscos, ela concordou. O casal
entregou seus negócios de viagens a seu irmão e começou em Gana, desta vez - sem
nenhuma experiência prévia no setor - construindo uma empresa de tecnologia
focada em cartões de fidelidade e pagamentos. Tawiah, CEO da empresa de serviços
de infraestrutura de TI Ostec, mudou-se para Gana depois de trabalhar por anos
no setor de serviços financeiros e gerenciamento de portfólio em Londres. Até
então, ele havia fundado uma família e acumulado capital suficiente para agir por
conta própria. Para ele, era a hora certa, e “o desafio de provar ser capaz de fazer
algo seria enfrentado aqui em Accra, então eu estava pronto para me mudar” (J.
Tawiah, comunicação pessoal, 17 de abril de 2012).
239

Esse interesse em “fazer algo” por si mesmo foi enquadrado em oposição ao que
a geração anterior fez ou como um interesse expresso em empreendedorismo. Embora nem todos os retornantes sejam filhos de diplomatas ou de profissionais com
carreira internacional, seus pais tinham a capacidade de viajar internacionalmente
(um marcador não insignificante de riqueza em Gana) ou de propriedades fundiárias, tendo trabalhado em profissões de elite como direito ou medicina, moravam
uma área urbana e poderia dar ao luxo de enviar seus filhos para a universidade em
Gana ou em outro lugar. Eles cresceram em ambientes que privilegiaram a educação
e promoveram a criatividade. No entanto, diferentemente de seus pais que favoreceram carreiras mais tradicionais, essa geração escolheu seguir o empreendedorismo
em áreas novas e envolventes. Chinery-Hesse declarou: “Tínhamos bisavós camponeses e, na próxima geração, um deles se torna professor. A próxima geração você
alcança a classe profissional; a próxima geração deve ser de classe empresarial” (comunicação pessoal, 16 de junho de 2010). Segundo ele, a insistência de seus pais de
que ele permanecesse no exterior para trabalhar na mesma área (ou “nível”, como
ele chamava) estava desatualizada e irrelevante. Ele se via como parte de uma geração que precisava ser orientada a negócios e empreendedora. Ele voltou ao Gana
contra a vontade de seus pais. Sem “nenhum dinheiro”, ele começou a programar
software em seu laptop e conseguiu um amigo para ajudá-lo a encontrar clientes.
Rodolf,104 que deixou uma posição nos EUA como estrategista de uma das maiores
empresas financeiras do mundo e se mudou para Gana para iniciar sua empresa de
aplicativos móveis em 2011, acha que sempre teve uma veia independente. Segundo
ele: “Meu pai sempre disse que eu sou o tipo de pessoa que gostaria de ter o seu próprio negócio. Então, talvez desde o início, foi isso” (S. Rodolf, comunicação pessoal,
20 de maio de 2012). No entanto, ele também credita seu treinamento em uma das
principais universidades de ciência e tecnologia dos EUA por sua virada empreendedora: “Eles instigaram esse senso de empreendedorismo e esse senso, você sabe,
de possibilidades; e essa crença em si mesmo de que você pode criar coisas, pode
resolver coisas.” Dez anos, dois graus e duas posições nas EMNs depois, ele sentiu
que era hora de voltar a “fazer algo empreendedor”.
Nem todos os retornantes imediatamente se tornaram empreendedores ao se
mudarem. Brown105 trabalhou por anos como economista em uma organização
internacional em vários países antes de retornar para assumir um papel de liderança em uma instituição nacional focada no desenvolvimento das TICs. Embora ela
não desse indicação de querer se tornar uma empreendedora, Gyewu, por outro
lado, voltou inicialmente para abrir uma empresa de tecnologia. As coisas não
104 Pseudônimo.
105 Pseudônimo.

240

deram certo imediatamente, e ele passou os primeiros anos após seu retorno nos
empregos no setor público, primeiro no escritório da presidência e depois como
vice-ministro de comunicações. Ele retornou a Gana após 13 anos viajando pelo
mundo em um cargo de gerência sênior em uma empresa multinacional de eletrônicos, além daqueles que havia passado na escola na Grã-Bretanha antes de
iniciar sua carreira.
A maioria dos empreendedores de tecnologia entrevistados veio de origens sociais e educacionais de elite. As escolas que frequentaram (mesmo antes de deixar
Gana) e sua exposição internacional demonstraram antecedentes privilegiados em
relação à maioria da população do país. O fato de eles serem empreendedores de
tecnologia hoje, no entanto, vai além de ter uma experiência mais privilegiada do
que o ganês médio. Especificamente, eles surgiram durante o boom e o estouro das
empresas pontocom no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Alguns estavam
nos EUA ou na Europa na época, outros estavam no Gana na época e todos fazem
parte de uma geração que viu novas tecnologias de comunicação surgirem e se difundirem rapidamente. As mudanças tecnológicas globais abriram um espaço que
tornou uma escolha de carreira técnica mais lógica para esse grupo de pessoas do
que simplesmente seguir os passos de seus pais em profissões estabelecidas, como
direito ou ensino. Em muitos casos, eles viam o caminho da geração mais antiga
como insustentável ou impraticável. As oportunidades que esses retornantes viram
não existiam a uma década antes. O custo decrescente do transporte, as oportunidades educacionais, o valor agregado aos produtos de conhecimento e o aumento
da competitividade das empresas multinacionais por talentos globais tornaram
mais fácil para os migrantes de países em desenvolvimento, como Gana, garantir
emprego e obter treinamento internacionalmente. À medida em que as práticas e
tecnologias de negócios convergem, as pessoas com conhecimentos pertinentes
descobrem que as fronteiras nacionais não representam mais desafios significativos, desde que outras condições (geralmente pessoais) estejam corretas.

A indústria das TIC como porta de entrada para o empreendedorismo
e o desenvolvimento
Enquanto os participantes descreviam suas motivações para retornar, suas
ambições empreendedoras foram expressas em termos das oportunidades que o
setor de tecnologia relativamente novo em Gana oferece. Bartels-Sam disse que é
incapaz de “programar uma linha de html”, mas vê o setor de TIC como o lugar para
“criar coisas” e “apresentar soluções”. Na sua opinião, “há muitas oportunidades em
TI” (S Bartels-Sam, comunicação pessoal, 24 de abril de 2012). Tawiah, por sua vez,
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decidiu criar uma empresa de TI porque “viu uma lacuna no mercado para vir e
fazer serviços de TI de uma maneira um pouco diferente” (J. Tawiah, comunicação
pessoal, 17 de abril de 2012). Outros mencionaram problemas infraestruturais ou
institucionais específicos que eles viram na economia ganense que eles pensavam
que as tecnologias de comunicação eram particularmente adequadas para resolver,
e sua escolha de produtos e serviços refletia o mesmo. Por exemplo, o mais recente
empreendimento de Chinery-Hesse, Hei Julo, é uma plataforma móvel para
alertar estações de rádio e vizinhos sobre atividades criminosas, uma ferramenta
que usa o setor de mídia muito enfático do país e as características comunitárias
para fornecer um serviço que uma força policial desfalcada carece de recursos
para atender bem. A empresa de Bartels-Sam emite cartões de combustível para
as empresas acompanharem as viagens dos funcionários como uma maneira
de melhorar a manutenção de registros na economia amplamente baseada em
dinheiro. O aplicativo de processamento de pagamentos de Rodolf utiliza a cultura
de recarga móvel como uma solução alternativa para o sistema de pagamentos
manual e ineficiente do país.
Cada empresário discutiu os desafios de obter grandes lucros com seus empreendimentos e ressaltou o fato de que eles perseguiam esta linha de atuação
porque as necessidades que estavam atendendo não são apenas baseadas no mercado, mas eram necessárias para o desenvolvimento. A necessidade de seu produto
“resolver um problema real” era, portanto, parte integrante da decisão de trabalhar
no setor de TIC e na escolha de serviço ou produto. Eles consideraram os desafios
ou riscos na criação de empresas com pouca base comparativa no país um aspecto
inerente à atividade empreendedora que, se gerenciada adequadamente, poderia
eventualmente ser monetizada, mas apenas a longo prazo. Vários entrevistados em
estágios mais estabelecidos de suas empresas opinaram ainda mais sobre o estado
do setor e qual o papel que o governo ganense deve desempenhar para apoiá-lo.
De certa forma, esses retornantes se assemelham aos muitos taiwaneses, chineses e israelenses que se mudaram de volta para seu país de origem depois de
trabalhar no Vale do Silício por anos (Saxenian, 2006b). Esses retornos podem
estar ligados a tendências mais amplas de migração e à natureza bastante fluída
da indústria global de TIC. Como computadores e telefones celulares funcionam
essencialmente com os mesmos princípios básicos em todo o mundo, saber programar ou codificar em linguagens específicas como Java ou C++ significa que, na
maioria das vezes, é possível começar a criar coisas com um dispositivo conectado.
No entanto, os sistemas que suportam o desenvolvimento de serviços e artefatos
de comunicação além de um único protótipo ou em microescala diferem por país
e são necessárias mais do que ações do governo para construir um setor. Saxenian
argumenta que em todos os países que examinou, os retornantes
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[...] transformaram o ambiente local para o empreendedorismo, enfrentando
obstáculos imediatos ao sucesso, desde mercados de capitais e regulamentações
de telecomunicações até sistemas educacionais e instituições de pesquisa. Em
cada caso, eles contribuíram para a rápida criação e aprimoramento das capacidades locais (2006b, p. 9).

As evidências desses retornantes ganenses sugerem que eles também estão tentando enfrentar os desafios percebidos, não apenas relacionados a suas próprias
empresas, mas também o mercado e ao país em geral. Eles geralmente falaram do
setor de TICs como um lugar que lhes permitiu não apenas ser empreendedores,
mas também usar suas habilidades e conhecimentos internacionais para preencher
lacunas críticas na infraestrutura socioeconômica geral de Gana. Isso constitui o
espírito de desenvolvimento associado ao retorno e ao trabalho em TIC, conforme
articulado por esses empreendedores de tecnologia.

O desafio das habilidades
A experiência internacional é valorizada não apenas pelos retornantes, mas
também pelos não-retornantes, bem como pelas multinacionais e pelas numerosas
organizações não-governamentais (ONGs) do país. Segundo a pesquisa de Anarfi
e colaboradores (2005) sobre retornantes, até mesmo aqueles que deixaram o
país desempregados foram empregados com uma remuneração melhor de uma
maneira ou de outra, após o retorno. Isso pode não significar que é somente as
viagens internacionais que oferecem vantagem, mas, como alguns entrevistados
declararam claramente, a experiência de trabalho e a educação externa oferecem
uma perspectiva diferente de como fazer as coisas e tornam os retornantes mais
competitivos como funcionários. Reivindicar a experiência internacional de
trabalho e o conhecimento local favorece os negócios, conforme demonstrado
pelos retornantes mais estabelecidos no grupo, dado seu sucesso e reconhecimento
de nome relativo no setor. Os entrevistados, no entanto, demonstraram, em sua
maioria, consciência desse privilégio de um tipo específico de perfil, enquanto
alguns viam como uma responsabilidade enfrentar o que consideravam os
principais desafios no país.
Um desses desafios é a qualidade da educação e do treinamento em ciência
da computação, engenharia e áreas técnicas relacionadas. Para alguns, o sistema
educacional geral foi o principal motivo pelo qual eles deixaram Gana. Isso é consistente com o trabalho anterior, mostrando que a migração e a educação estão
frequentemente interligadas para mão de obra qualificada (Gibson & McKenzie,
2011). O objetivo, tanto para os retornantes quanto para os não retornantes, é criar
empresas que possam competir em nível internacional e, para isso, precisam de
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habilidades de qualidade internacional. Isso significa adquirir habilidades técnicas
e gerenciais adaptáveis às novas tendências. Para a primeira, a principal reclamação era que os cursos de ciência da computação (os mais relevantes para o setor)
tendem a ser altamente teóricos nas escolas ganenses e, mesmo que os estudantes
façam um trabalho independente, a infraestrutura limitada significa que eles têm
exposição limitada a ferramentas sofisticadas com as quais aprimorar habilidades
além das poucas horas da sala de aula. Por exemplo, enquanto um estudante do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) nos EUA pode ter acesso a servidores grandes e rápidos para testar uma ideia a partir de seu dormitório, um
estudante da Universidade de Ciência e Tecnologia Kwame Nkrumah (Kwame
Nkrumah University of Science and Technology, KNUST) no Gana, ele deve compartilhar um servidor menor, provavelmente também mais lento, com um número
maior de pessoas e, portanto, é limitado na escala de projetos nos quais ele pode
embarcar, seja como um requisito de curso ou como um projeto “de estimação”
para gerenciar.
No que diz respeito às habilidades estratégicas e de gestão, a percepção é de que
a exposição internacional é essencial para se tornar competitivo em escala global.
Essa visão, expressa de maneira mais vívida por Rodolf, o mais recente retornante
no grupo de entrevistados, é que “há uma clara distinção entre o tipo de experiência que você obtém fora e o tipo de experiência que obtém em Gana”. Enquanto
admite que “existem algumas empresas excelentes em Gana”, ele insiste que
eles ainda carecem de um certo nível de disciplina, nível de experiência, nível
de exposição que você obtém no exterior e isso é incomparável a apenas viver
fora. Sua mentalidade é diferente, sua exposição é diferente e você vê as coisas de
maneira diferente. Você aprecia uma cultura diferente, uma maneira diferente
de fazer as coisas; portanto, quando você volta para Gana, vê tudo o que é feito
sob uma luz diferente ou começa a pensar em soluções, e é assim que as coisas
têm sido feitas (S. Rodolf, comunicação pessoal, 20 de maio de 2012).

Para resolver esse problema de habilidade e experiência, os empreendedores de
tecnologia empregam duas estratégias.
Primeiro, eles dão treinamento adicional aos tecnólogos com formação local.
A empresa de Tawiah, Ostec, fez isso em estágios iniciais da existência da empresa,
assim como vários outros retornantes mais estabelecidos, como Dadzie de Rancard. Tawia, da Leti Arts, treinada localmente no KNUST e atualmente cursando
uma pós-graduação à distância na Open University, também usa o treinamento
como resposta à escassez de habilidades específicas de que ele precisa no grupo
de formandos disponíveis para sua empresa de jogos. Ele e seu parceiro queniano
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(que trabalha em Nairóbi) devem contratar consultores para fazer grande parte do
trabalho, mas instituíram um programa de estágio em que Tawia dedica um tempo
considerável, treinando os alunos para se familiarizarem com o ambiente de jogo,
aplicar suas habilidades na prática, e adquira novas ensinadas por ele. Advogado
apaixonado por jogos africanos (histórias, personagens, etc.) em dispositivos móveis e em espaços online, ele enfatizou que nem todas as habilidades precisam ser
técnicas, pois o ambiente de jogo exige diversas habilidades, como contar histórias,
editar, etc. Seus estagiários incluem estudantes não técnicos a quem ele ensina a
aplicar suas habilidades criativas em um ambiente muito diferente do que eles são
expostos na escola.
Assim, treinar pessoas é um movimento pragmático que preenche uma necessidade imediata (empregar as pessoas certas) e geralmente eleva o conjunto de
habilidades do setor à qualidade que esses empreendedores desejam. Às vezes, era
enquadrado como “fazer alguma coisa” ou agir para preencher um tipo diferente
de lacuna na infraestrutura do país. Para aqueles que recebem o treinamento, além
de conseguirem emprego em seu setor de escolha, ostensivamente recebem o que
deve se tornar uma oportunidade de avanço na carreira em um ambiente corporativo e um aprimoramento de habilidades não comuns no país como um todo. A
questão, no entanto, permanece: se essas possibilidades de avanço são realmente
realizadas, dado que a alta gerência é preenchida por retornantes e que a fundação
de uma empresa de tecnologia, embora na maioria das vezes exija pouco arranque,
requer recursos significativos para crescer.
A segunda estratégia é contratar do mercado de trabalho internacional, ou seja,
empresas pertencentes e geridas por retornantes recrutam ativamente ganenses
qualificados com base internacional para voltar para casa para trabalhar com e
para eles. A empresa de Dadzie, Rancard, tem na sua maioria retornantes em administração, principalmente graduados em Yale, Harvard e em outras importantes escolas dos EUA. Aqueles no nível mais alto da administração da empresa de
Tawiah foram recrutados principalmente no Reino Unido, que é o outro mercado
que ele conhece. Esses gerentes treinados internacionalmente são considerados da
mais alta qualidade e, portanto, o ponto de inflexão é quando a empresa pode se
dar ao luxo de contratá-los.
Você está competindo com todos os outros por eles… a principal diferença para
nós agora é que temos os recursos para sair e competir fora do Gana pelo melhor... Os padrões que exigimos são muito altos para todos os nossos gerentes.
Competimos com as maiores indústrias pelos melhores candidatos e pagaremos
bem. Absolutamente. Competimos em dinheiro e, como eu vejo, vamos obter
qualidade aqui e nossos clientes pagarão por isso (J. Tawiah, comunicação pessoal, 17 de abril de 2012).
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Contratar quase que exclusivamente a gerência sênior do exterior poderia ser
interpretado como privilegiar viagens internacionais e uma educação de classe
alta. O sentimento de que existe algo único em trabalhar no exterior que torna um
funcionário melhor em nível profissional ou de gerência pode, inadvertidamente,
promover a ideia de que é preciso viajar para fora do Gana para ter sucesso. Essa é
uma visão cosmopolita que reforça a posição de elite dos retornantes na sociedade
ganense em geral e complica sua visão de desenvolvimento, pois pode limitar o engajamento local e as oportunidades disponíveis para as mesmas pessoas recrutadas
e treinadas localmente, que também podem estar buscando participar da indústria
de conhecimento mundo global de casa.
Uma leitura positiva, no entanto, é que ela sinaliza a maneira transnacional
pela qual a classe empresarial ganense se vê e como se esforça para empreender o
desenvolvimento do setor, aproveitando a experiência internacional e localizada.
Pode-se argumentar que eles poderiam simplesmente contratar ex-retornantes ou
mais retornantes em níveis não gerenciais, por mais caro que isso possa ser para
os resultados finais. No entanto, todos pareciam ter opiniões firmes sobre o uso
do talento ganense, incentivando seus colegas a retornarem também, em parte
porque pensavam que eram os mais adequados para combinar conhecimento de
classe mundial com um entendimento local da cultura ganense e em parte porque
fortalece o nível de habilidade dentro do país entre o povo ganense não expatriado.
O treinamento promove a transferência de conhecimento e, sem dúvida, transforma a cultura corporativa, tanto gerencial quanto tecnicamente.

Discussão
Os retornos à Gana demonstram que, à medida que as economias menores do
Sul se juntam à sociedade da informação global, as carreiras e as oportunidades
ocupacionais que a acompanham tornam possível que os emigrantes retornem
para casa. Em geral, as motivações para os emigrantes qualificados que retornam
do Norte foram enquadradas principalmente em termos de ciclo de vida, ou seja,
como uma questão de tempo ou oportunidade para si e/ou sua família em vez de
renda. A sobreposição de educação e status de elite na escolha de ir para o Norte e
retornar são semelhantes aos padrões da região do Pacífico e do sudeste asiático.
A escolha ocupacional dos entrevistados, em comparação com a geração de seus
pais, sugere uma mudança na sociedade ganense em direção a uma nova elite empresarial baseada principalmente em áreas urbanas. Durante a Era Industrial no
Ocidente, era norma trabalhar em uma fábrica se você não fosse dono de terras.
Como economias e sociedades inteiras mudaram, o mesmo aconteceu com a força
de trabalho. Antes do domínio colonial em Gana, a maioria das pessoas seguia suas
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famílias para a agricultura. Com o domínio britânico, surgiram novas instituições,
como cortes de justiça (um sistema totalmente diferente do modo como as disputas
eram tradicionalmente resolvidas por chefes e tribunais) e educação formal (em
que onde se sai de casa para estudar em salas de aula em novas línguas e temáticas).
Isso significava que novas ocupações foram criadas, como professores de um novo
idioma (inglês), médicos familiarizados com a medicina ocidental, advogados especialistas no novo sistema jurídico britânico imposto e assim por diante. As classes
profissionais cresceram e o serviço público, como opção de carreira, tornou-se cada
vez mais popular à medida que o sistema de governança mudava.
Hoje o setor público ainda absorve alguns graduados das universidades do
país; no entanto, evidências anedóticas sugerem que há alguma insatisfação entre
as gerações mais jovens em termos de remuneração e mobilidade profissional a
longo prazo. Embora o emprego governamental possa ser seguro (sua característica mais marcante em um país com alto desemprego no setor formal), parece ser
cada vez menos desejável para a nova classe, mais empreendedora, surgindo no
país. Muitos jovens ganenses trabalham em indústrias totalmente novas que não
existiam quando seus pais eram jovens, especialmente nas TIC. Isso não é exclusivo do Gana, pois à medida que a tecnologia muda por geração, nossa capacidade
como humanos de criar e inovar melhora com ela, e muitas pessoas agora fazem
coisas que seus pais ou avós não imaginavam serem possíveis.
A rapidez com que o setor de TIC evolui é notável em comparação com outros
setores. É um dos que permitem a entrada rápida em um local com desafios significativos de infraestrutura, como Gana. Às vezes, basta um laptop e/ou telefone
celular e o conjunto de habilidades necessárias para criar um novo programa ou
aplicativo. Essas ferramentas são bastante onipresentes nas populações urbanas e
instruídas de Gana e, cada vez mais, várias instituições no país se concentram no
treinamento de programadores e desenvolvedores, em conjunto com o impulso
explícito do governo em desenvolver o setor de TIC como uma maneira de ingressar na sociedade da informação global. As características da indústria global de
TIC, em termos de quão fácil é transferir certas habilidades para além das fronteiras (como a capacidade de programar ou manipular código de computador) e o relativamente pouco capital necessário para iniciar alguns tipos de empresas (como
desenvolvimento de aplicativos) tornam o caso de retornantes nesse setor específico em Gana relevante para o nosso entendimento da migração qualificada de
retorno na África contemporânea até certo ponto. Certamente, algumas empresas
de TIC (como a fabricação de hardware) exigem investimentos de capital extensos
e requerem mais do que um laptop. No entanto, o ponto aqui é que os recursos
de novas tecnologias de comunicação - tanto suas propriedades técnicas quanto a portabilidade relativa das habilidades necessárias para fazê-las funcionar em
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vários níveis - aumentaram o potencial de usos e modificações e facilitaram um
fluxo transnacional relativamente mais fácil de conhecimento e informação. Esse
potencial é parte do que atraiu muitos dos migrantes qualificados entrevistados de
volta à Gana; isso e a percepção de que o setor é adequado para o empreendedorismo. O estágio comparativamente inicial de crescimento do setor de TICs também o
torna um campo aberto para entrada, especialmente à luz dos requisitos de capital.
Ao contrário dos jovens retornantes no estudo de Ammassari (2004), que eram
menos propensos a apontar a construção ou o desenvolvimento da nação como
uma razão para regressar, estes (também jovens) retornantes argumentaram que
eram motivados pela promessa das TIC como vias para o empreendedorismo e para
preencher lacunas infra-estruturais, e a possibilidade de que os seus conhecimentos
e experiência pudessem ser transferidos através de formação e práticas industriais.
Eles não foram questionados sobre motivações relacionadas ao desenvolvimento,
mas o incluíram consistentemente em suas respostas a perguntas sobre por que eles
voltaram e o que fazem. Portanto, parece-lhes pertinente que promovam sua visão
de desenvolvimento de uma maneira que influencie transferências sociais, culturais
e econômicas em apoio à capacitação e à prestação de serviços no país. É provável
que eles estariam dispostos a gastar mais energia, caso o estado ou outro ator institucional decida coordenar esforços adicionais de desenvolvimento.
O desenvolvimento, em um sentido geral, trata de melhores condições
sociais e econômicas para indivíduos e sociedades; no entanto, é uma noção
muito contestada, com múltiplos significados para diferentes grupos sociais.
Esses múltiplos significados são articulados, ou são expressos, de maneiras
não uniformes, pois derivam do estoque de experiências pessoais e vividas que
orientam a ação individual. Além disso, sua tradução em ação (ou promulgação)
também reflete as várias circunstâncias, experiências, objetivos e capacidades que
diferentes pessoas trazem para o termo. Assim, qualquer engajamento significativo,
seja por meio de ajuda, capacitação, política estatal ou outros meios, deve incluir
as subjetividades daqueles para quem é mais urgente ou relevante e reconhecer os
papéis que eles atribuem. De certa forma, isso é semelhante ao que os defensores
do desenvolvimento participativo enfatizam, particularmente a ponto de dar
voz e ação àqueles para quem as decisões estão sendo tomadas, bem como uma
compreensão mais profunda dos contextos socioculturais (Jennings, 2000; Mansuri
& Rao, 2012). No entanto, a questão central aqui são as atividades independentes,
descoordenadas e localmente focadas daqueles que vivem dentro do “contexto de
desenvolvimento”, em vez de um processo imposto ou dirigido externamente por
agências de ajuda ou doadoras ou mesmo pelo Estado. Esse tipo de desenvolvimento
interno provavelmente é mais sustentável, dados os arranjos institucionais corretos
e o engajamento ativo daqueles afetados por ações nesse sentido.
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Conclusão
Os ganenses que partiram para campos mais verdes retornam ao país desde os
anos 90. Dados os recursos necessários para realocar com êxito e permanecer na
classe profissional e de negócios, os retornantes parecem (em relação ao restante
da população) ter uma estatura de elite na sociedade ganense. No entanto, seu
retorno reflete a circulação global Sul-Norte de mão de obra qualificada (técnica).
Como outros migrantes relativamente ricos em outros lugares, a renda não era
um fator primário para o retorno, mas considerações e oportunidades do ciclo de
vida para o empreendedorismo e a contribuição para o desenvolvimento social e
econômico de diferentes maneiras pareciam mais relevantes (Gibson & McKenzie,
2011). Outras pesquisas mencionam a construção ou o desenvolvimento de uma
nação como importante para alguns retornantes qualificados e, de fato, os retornantes entrevistados para este artigo também enfatizaram o desejo de “fazer parte”
de mudar o país para o “próximo nível”, ao mesmo tempo em que criam empresas
competitivas globalmente.
Eu mostrei que essas motivações se manifestam através da escolha real das práticas empresariais e organizacionais. Nomeadamente, a entrada relativamente fácil
no setor de TIC serviu de impulso, não apenas para o fornecimento de produtos
e serviços que atendam a necessidades mais amplas, como serviços financeiros e
segurança, mas também atividades organizacionais que, potencialmente, poderiam
preencher algumas lacunas na cultura corporativa, educação e aquisição de habilidades no setor de TIC. Em geral, esses esforços caracterizam a importância das
contribuições sociais para o desenvolvimento, conforme articuladas pelas próprias
pessoas que trabalham no negócio, não pelo estado, pesquisadores, agências de
apoio, etc. Esses esforços sugerem um espaço empreendedor cada vez mais formalizado em Gana e mostram os esforços orgânicos na construção do setor. Por fim, esses esforços devem estar associados aos esforços do Estado no desenvolvimento de
capacidades industriais específicas em busca de um crescimento econômico mais
amplo, tanto pela indústria de TIC quanto pela mão de obra qualificada que migrou. O principal desafio político permanece coordenar esses esforços de maneira
a alavancar o capital humano que esses tipos de retornantes representam, especialmente a transferência eficiente de conhecimentos e habilidades para outras pessoas.
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