
BRASILEIROS NO EXTERIOR

A RENDA DE
QUEM TRABALHA
LÁ FORA
A retração do mercado de trabalho tem levado milhões de brasileiros a
deixarem o país em busca de melhores oportunidades econômicas. Nossa
maior colônia fica nos EUA, com aproximadamente 1,3 milhão de "brazukas".
No Paraguai vivem cerca de 400 mil, e no Japão, outros 300 mil brasileiros.

Por Ana Redig

erca de 3 milhões de brasileiros vivem
hoje no exterior e quase a metade deles
envia recursos regularmente para o Bra-
sil. Esta "pequena ajuda familiar", apa-
rentemente sem importância, repre-
senta o segundo mercado de remessas
da América Latina e Caribe, totalizan-

do cerca de US$ 5,4 bilhões em 2005. De olho
neste mercado, alguns bancos vêm criando
facilidades para o envio de remessas e a com-
petição vem baixando os custos das transa-
ções. Mas será que estes recursos podem
impactar o desenvolvimento local e reduzir a
pobreza

Com exceção dos "brasiguaios" - que bus-
cam terras a preços acessíveis e acabam se
fixando no país vizinho -, a maior parte quer
voltar ao Brasil. Esta é uma opção que exige
coragem, determinação e força de vontade,
pois os emigrados chegam a trabalhar mais de
60 horas semanais e muitos nem falam a lín-
gua do país que os recebe. Longe de sua cultura,
dos amigos e da família, é comum viverem em

condições bastante ruins, sobretudo quando
ilegais. Mesmo assim, para a maioria, emigrar é
a única oportunidade de juntar dinheiro, edu-
car melhor os filhos, comprar um imóvel ou
montar o próprio negócio.

O mais recente estudo sobre migrações e
remessas realizado pelo Banco Mundial (Bird)
registra oficialmente a entrada de US$ 3,6
bilhões em 2005. Mas o Fundo Multilateral de
Investimentos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (Fumin/BID) estima que
este valor chegue a US$ 5,4 bilhões, conside-
rando as remessas ilegais. O montante eqüiva-
le à exportação de soja em grãos no mesmo
período. O Brasil ocupa o segundo lugar no
mercado de remessas na América Latina e Cari-
be (o maior do mundo), atrás somente do Méxi-
co, com US$ 13,2 bilhões. Segundo o Bird, o
fenômeno é mundial: no Siri Lanka o volume
representa mais do que as exportações de chá e
no Marrocos é superior à arrecadação total
com o turismo. Este expressivo volume de
recursos levou o BID a examinar os dados bra-
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sileiros para entender melhor os fluxos da
remessa para o Brasil - quem recebe o dinheiro,
como é transferido e como é gasto (ver quadro
na página 12). Assim como o Banco Mundial, o
BID acredita que essas remessas possam elevar
a renda dos países em desenvolvimento.

Radiografia - Ana Cristina Martes, socióloga
e membro da Escola de Administração da Fun-
dação Getulio Vargas de São Paulo, pesquisa a
migração brasileira, sobretudo para os EUA.
Ela percebe uma elevação do padrão de vida
daqueles que recebem o dinheiro, mas não acre-
dita na redução da pobreza a partir desses
recursos. "Este dinheiro não é investido em pro-
dução, por isso não gera impacto local", anali-
sa. O doutor em demografia e professor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, Weber Soa-
res, concorda. "Em Governador Valadares
observamos um impacto localizado no setor
imobiliário entre 1984 e 1993, quando cerca de
1/3 das transações era realizada com estes
recursos. No entanto, o mercado acabou infla-

cionado e não ajudou no desenvolvimento",
avalia.

Os pesquisadores defendem a elaboração
de uma pesquisa nacional minuciosa sobre o
assunto. Soares chama a atenção para a exis-
tência de uma rede clandestina que operacio-
naliza a emigração ilegal e movimenta grandes
somas de dinheiro, sem qualquer controle. "Co-
mo explicar que uma cidade pobre como
Governador Valadares tenha nove concessio-
nárias de carros importados em apenas uma
rua O Brasil precisa saber que tipo de desen-
volvimento deseja, senão quem ganhará com
as remessas serão os atravessadores de pessoas
e toda uma rede subterrânea que só gera pro-
blemas sociais e não reduz a pobreza", avalia.
Ana Cristina diz que também é preciso estar
atento ao destino das remessas, sejam oficiais
ou não. "A simples aplicação destes recursos no
mercado financeiro não provocará impacto no
desenvolvimento. É preciso estimular o inves-
timento na produção".

De fato, os bancos brasileiros estão se movi-

Existem cerca
de 3 milhões
de brasileiros
vivendo, e
trabalhando,
formal ou
informalmente,
no exterior.
Os EUA são
o principal
destino.
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mentando para captar estes recursos, afinal o
montante não é nada desprezível. O Conselho
Monetário Nacional até modificou uma nor-
ma, permitindo a abertura de contas eletrôni-
cas em bancos brasileiros. Basta que o emi-
grante tenha um cartão de crédito expedido no
exterior, ou seja, isto ainda não inclui quem
vive sem registro de identidade. Mas o Depar-
tamento das Comunidades Brasileiras no Exte-

rior estuda a possibilidade de permitir o uso da
matrícula consular como identidade, o que já
vigora para cidadãos mexicanos em alguns con-
dados e estados americanos.

A Caixa Econômica Federal saiu na frente e
criou a Caixa Internacional. Via Internet, o bra-
sileiro domiciliado no exterior abre sua e-conta
e tem 30 dias para enviar a documentação para
o banco. A partir daí, ele pode fazer qualquer

Sexo
Homens 35%
Mulheres 65%

Idade
18 a 24 anos 27%
25 a 35 anos 25%
36 a 49 anos 27%
50 a 64 anos 16%
mais de 65 anos 5%

Grau de instrução
Primária 35%
Secundária 44%
Superior 21%

Renda familiar anual
(em US$ mil)
Não responderam 23%
Mais de 20 6%
De 10.001 a 20. 12%
De 5.001 a 10 20%
De 2 a 5 25%
Menos de 2 14%

O Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin)
realizou, em 2004, duas mil entrevistas pessoais no
Brasil. Essa amostra foi projetada para representar a
população brasileira adulta. Outras 1.500 entrevistas
foram realizadas por telefone em cidades com alta
concentração de destinatários de remessas de
dinheiro. A pesquisa concluiu que mais de 1,3 milhão
de brasileiros recebem dinheiro de seus parentes que
vivem fora do Brasil. Os brasileiros fazem uma média
de 9,7 remessas por ano, com valor médio de US$
428,00 cada, totalizando mais de US$ 4 mil anuais
por emitente. O estudo do BID estima que os
brasileiros recebem cerca de US$ 5,4 bilhões em
remessas por ano. Conheça o perfil completo:

Países de origem
EUA 50%
Países europeus* 31%
Japão 17%
Outros países 2%
* Portugal, Itália, Reino Unido,
Espanha, Alemanha e França

Grau de parentesco
Pai/mãe 9%
Irmão/irmã 33%
Marido/mulher 7%
Filho/filha 19%
Outro 32%

Destinatário das remessas
por região do Brasil
Sudeste 58%
Sul 39%
Restante do país 3%

Tem conta em banco
Sim 63%
Não 37%

Freqüência com que se
comunica com a família
Uma ou mais vezes por
semana 26%
Urna vez por mês 20%
Algumas vezes por ano 32%
Uma vez por ano ou
menos 22%

Freqüência com que envia
dinheiro ao Brasil
Uma ou mais vezes por
mês 44%
A cada 2-3 meses 15%
A cada 4-6 meses 8%
Uma vez por ano 35%

Média recebida por
remessa (em US$)
Menos de 100 25%
100 a 200 17%
201 a 500 24%
501 a 1.000 26%
Mais de 1.000 8%

Há quantos anos envia
dinheiro
Menos de um ano 20%
Entre l e 3 anos 42%
Entre 3 e 5 anos 14%
Mais de 5 anos 24%

Como as remessas são
recebidas
Banco 53%
Empresa de Remessa
Internacional 29%
União de Crédito 8%
Entrega rápida/correio/outro 10%

Emprego do dinheiro
Despesas diárias 46%
Educação 13%
Investimento comercial 10%
Poupança 9 %
Propriedade 7%
Outros 15%

Fonte: Fumin/BID, maio 2004
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Dekasseguis x "Brazukas"
Mais da metade deles tem menos de 35 anos. Planejam trabalhar fora e voltar para o Brasil com dinheiro no bolso e experiência
de vida. Os recursos que mandam para a família costumam contribuir com despesas diárias, elevando o padrão de vida dos
parentes. Mas semelhanças param por aí. Os "brazukas" (brasileiros que vivem nos EUA) e os dekasseguis (nikkeis que emi-
gram para o Japão com a intenção de voltar) vivem realidades bem diferentes.

Japão

Em 2005, os dekasseguis enviaram US$ 2,2 bilhões
para o Brasil, 17% do total de remessas. Hoje, mais de
287 mil brasileiros vivem legalmente no Japão. O tra-
balho imigrante foi regulamentado na década de 90,
tornando o país um modelo de remessa latino-
americana para o resto do mundo e destino preferido
para os nikkeis (descendentes de japoneses). Hoje, os
maiores de 16 anos podem trabalhar, mas só como
mão-de-obra não qualificada. Os dekasseguis são
bem-vindos, pois trabalham em atividades menos
valorizadas, movimentam a economia e voltam aos
seus países de origem.

Cerca de 55% passam mais de cinco anos no Japão
e 25% ficam por 10 anos. Incluindo as horas extras,
eles trabalham mais de 60 horas semanais. Sua renda
média anual é de quase US$ 50 mil, aproximadamen-
te o dobro da registrada nos EUA, o que os permite
enviarem em torno de 20% de seu salário para o Brasil.
Este envio costuma ser feito via banco, pois 90% dos
latino-americanos têm conta bancária no Japão e
mais da metade também têm conta no país de ori-
gem. Os dekasseguis pagam as taxas de envio mais bai-
xas do mundo: 3%.

Quase 85% dos adultos que vivem no Japão com-
pletaram o ensino médio e grande parte usa as econo-
mias para investir na instrução dos filhos ou comprar
uma propriedade. Também é bem alto o percentual
dos que conseguem juntar uma parte significativa de
seu salário para abrir o próprio negócio no futuro:
85%. Os dekasseguis são os emigrados que mais con-
seguem poupar.

Estados Unidos

Cerca de 11 milhões de imigrantes não documenta-
dos vivem hoje nos EUA. Isto representa 5% da força
de trabalho norte-americana, sendo 53% deles de ori-
gem latino-americana. Grande parte dos 1,3 milhão
de "brazukas" faz parte deste grupo. A ilegalidade
impede a abertura de contas em bancos, mas o BID
garante que metade de toda a remessa que chega ao
Brasil vem dos EUA. Viver clandestinamente tam-
bém impede a produção de dados confiáveis sobre
estes emigrados.

Até 2000, as taxas de envio via Banco do Brasil
eram exorbitantes. Por isso os brasileiros faziam suas
remessas por intermédio das "empresas étnicas", que
comercializam produtos de exportação nacional, e
que cobravam até 20%. Há cinco anos o Banco do Bra-
sil fez uma parceria com a Wester Union, empresa que
há mais de 100 anos faz remessas de valores, o que bai-
xou as taxas para 8,5%. Mesmo sendo uma das mais
altas do mundo, a iniciativa impactou o mercado e
hoje as empresas étnicas não cobram mais do que
10%.

Apenas 6% dos "brazukas" têm nível superior e
17% completaram o ensino médio. O objetivo de qua-
se todos é juntar dinheiro, mas apenas 10% planejam
abrir um negócio. Trabalham muito, mas a maior par-
te volta sem conseguir juntar dinheiro. Costumam
encarar o trabalho árduo como uma realidade do imi-
grante e não como parte da cultura1 americana. A
experiência de trabalhador imigrante reforça o desejo
do auto-emprego, mas eles não investem em conhe-
cimentos específicos e necessários ao empreendedor.

Em ambos os casos, os retornados têm grande dificuldade de aplicar o capital acumulado no Brasil. Os dekasseguis, porque chegam
empolgados, achando que têm muito dinheiro, compram desordenadamente, não pesquisam o mercado e ficam sem capital de giro
para tocar o negócio. No caso dos "brazukas", o capital inicial é uma condição necessária, mas não suficiente. Eles não sabem lidar
com a oscilação da economia brasileira e não têm conhecimento específico sobre o ramo de negócios que escolhem para desenvolver. O
Projeto Dekassegui Empreendedor servirá de base metodológica para aplicação com emigrantes em outros países.
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Cristina,
Júlio,
Simoni e
Roberto.

movimentação financeira, de qualquer lugar
do mundo, como em uma loja virtual, com car-
rinho de compras e tudo. Além disso, a Caixa
firmou, no final de 2005, uma parceria com o
banco português Millenium BCP, para servir
de alternativa para quem vive nos EUA. Para
quem está na Europa ainda há a atração de
pagar o menor custo do mercado: tarifa fixa de
€ 4,94 para operações nos canais automáticos
do BCP, € 7,28 no balcão de clientes do BCP e €
9,36 para clientes da Caixa também no balcão.
O envio de € 300 custará entre 1,64 e 3,12%,

O difícil
caminho
do sucesso

A Exprèx Caffè é, hoje, uma
das mais conhecidas cafeterias
de Curitiba. Mas o caminho
não foi fácil. Durante sete anos
os quatro sócios trabalharam

mais de 65 horas semanais em fábricas no Japão.
Eles custeavam a subsistência e guardavam o res-
tante. De volta ao Brasil, pesquisaram o mercado,
aprenderam sobre empreendedorismo, mediram
riscos e investiram. Valeu a pena. O negócio vai
tão bem que logo deve ser transformado em fran-
quia para outros dekasseguis, como eles.

Roberto Takashima se formou em Análise de
Sistemas em 1992, mas seu irmão, sem curso supe-
rior, ganhava três vezes mais no Japão. Pensou, fez
as malas e partiu. Pretendia voltar em três anos
com o dinheiro necessário para montar seu próprio
negócio. Acabou ficando seis anos e se casando
com Simoni, irmã de Júlio Yamaguti, amigo que
conheceu no alojamento onde morava no Japão.
Além de parentes, tornaram-se sócios: Roberto,
Simoni, Júlio e a esposa Cristina - também dekas-
segui - abriram o Exprèx Caffè em 1999.

"A maior parte dos dekasseguis compra uma
casa e um carro quando chega. Gasta demais e
depois não tem capital de giro para manter os pri-
meiros seis meses do negócio, que são os mais crí-
ticos. Fica sem ter como sustentar a família e per-
de tudo", resume Roberto. Os sócios do Exprèx
Caffè fizeram o inverso: investiram tudo no negó-
cio e em dois anos a solidez permitiu fazer retira-
das melhores para comprar carro e casa própria.

com limite de € 2.500 por operação. O próximo
passo é ganhar o mercado japonês e, para isso,
a Caixa já está em negociação com um conglo-
merado de bancos regionais.

Empreendedorismo - O gerente do
Fumin/BID, Donald E Terry, declarou que "é
preciso criar condições para que este dinheiro
tenha um maior impacto na redução da pobre-
za e no desenvolvimento dos países de origem
dos emigrados." Uma forma de promover este
impacto parece ser o sonho de muitos emi-
grantes: abrir o próprio negócio. Os japoneses
têm uma palavra para quem vai trabalhar em
outro país, planejando voltar: dekassegui. Eles
chegam a juntar US$ 50 mil, mas revelaram
uma dificuldade especial para manter seus
negócios. Segundo o Sebrae, de cada 10 empre-
sas abertas no Brasil, seis fecham em menos de
dois anos. Os dekasseguis fechavam em seis
meses ou menos. Isto porque a dificuldade de
adaptação se dá tanto na ida quanto na volta
do Japão. "Nossa semelhança é apenas no este-
reotipo, mas os valores, condutas, códigos soci-
ais e morais são muito diferentes", diz a presi-
dente da Associação Brasileira dos Dekasse-
guis (ABD), Maria Helena Uyeda. Por ano, a
ABD orienta mais de 5 mil nikkeis interessados
em trabalhar no exterior. Além de informações
sobre a documentação e acesso à educação
para os filhos, a ABD tenta conseguir trabalho,
local para morar e integrá-los de maneira
razoável em uma cultura tão diferente.

"Eles voltam sem noção de valor, fazendo
negócios e compras a preços irreais. As pessoas
sabem disso e se aproveitam. Elas acabam per-
dendo tudo e voltando ao Japão para recomeçar
do zero", conta Maria Helena. Para tentar aju-
dá-los, ABD e Sebrae realizaram uma pesquisa e
traçaram o perfil desses emigrantes. A partir
daí, foi elaborado o Projeto Dekassegui Empre-
endedor, que prevê a capacitação de 10 mil
dekasseguis, via internet, e a criação de mil
novas empresas no Brasil. O BID entrará com a
metade dos recursos, e o Sebrae, com os outros
50%. Serão investidos US| 3,1 bilhões em qua-
tro anos. "Eles vão aprender a planejar suas
vidas como se fosse uma empresa: ter objetivos,
avaliar riscos, traçar metas, cumprir prazos",
diz Marcos Aurélio Gonçalves, coordenador do
projeto no Paraná. A expectativa é que o forta-
lecimento dessas mil empresas gerem produ-
tos, serviços, empregos e desenvolvimento. 

Text Box
Fonte: Rumos, ano 30, n. 225, p. 12-16, jan./fev. 2006.




