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Quando Jamil Silva percebeu que sua produtora de vídeos no Brasil estava desestruturada e 
não dava o retorno financeiro esperado, resolveu renovar o passaporte e ir para Nova Jersey, 
nos Estados Unidos, onde abriu um pequeno negócio no mesmo segmento. Isso aconteceu em 
2002 e a idéia era ficar apenas por um ano, tempo que seria suficiente para guardar dinheiro e 
restabelecer a empresa de Maringá, no Paraná. Hoje, ainda na cidade de Newark, ele 
comemora o sucesso da produtora Zoom Video e do seu mais novo empreendimento: a Z2 
Media & Marketing, uma agência de publicidade.  
 
O ramo de negócios de Silva o protege, de certa forma, da ameaça de recessão que bate à 
porta da economia americana e assusta os migrantes brasileiros. Entre os 212 mil brasileiros 
residentes nos Estados Unidos não há apenas trabalhadores.  
 
Milhares se aventuram também na busca de oportunidades e do sucesso empresarial. Segundo 
dados do Censo 2000 americano a pesquisa é atualizada a cada dez anos há cerca de 3,7 mil 
negócios geridos por brasileiros, espalhados por diversas regiões dos Estados Unidos, nas mais 
diferentes áreas de serviços e varejo, desde salões de beleza a supermercados ou empresa de 
remessa de dinheiro.  
 
A crise iniciada no sistema financeiro americano assusta porque pode reduzir a demanda 
muitos migrantes brasileiros estão deixando os Estados Unidos e eles formam a principal 
clientela dos negócios de brasileiros. Professor da Universidade de Massachusetts, Carlos 
Eduardo Siqueira lembra que a economia americana, apesar de seu tamanho, não é um 
paraíso. "Há momentos de recessão, como o que estamos vivendo agora, que podem abalar 
qualquer empresa. O governo americano ajuda os pequenos empresários nessas horas, com 
incentivos financeiros, mas a crise é significativa. Tivemos outras ocasiões de aperto recente, 
primeiro com a bolha da internet e, depois, com os atentados ao World Trade Center", diz ele. 
 
boston 
Siqueira coordena atualmente uma pesquisa com donos de negócios brasileiros em Alston, 
bairro de Boston, cidade mais importante de Massachusetts principal estado de destino dos 
empresários brasileiros, onde estão 28% dos negócios. Ele destaca que as empresas abertas 
por imigrantes são, em sua maioria, de pequeno porte e que a clientela predominante é de 
brasileiros. 
 
A crise americana tem afetado bastante os negócios e algumas lojas de brasileiros já estão 
fechando as portas. Ao mesmo tempo, muitos migrantes estão voltando para o Brasil, o que 
ajuda na queda do movimento, uma vez que a clientela maior dessas lojas são os brasileiros 
residentes. O panorama traçado pelo diretor-executivo do Centro do Imigrante Brasileiro 
(CIB), Fausto da Rocha, é assustador, mas, segundo ele, a falta de planejamento e de 
capacitação é outro fator que leva a essa situação. "Muitos chegam aqui com a ilusão de que 
gerir um negócio é fácil. Assim, não fazem pesquisas de mercado e não se preparam para 
saber se a empresa tem potencial de crescimento. Manter os custos requer, sim, conhecimento 
empresarial", afirma Rocha.  
 
Para ajudar os empresários a alavancarem seus negócios, o diretor comenta que há um 
esforço do CIB para levar os programas de capacitação do Sebrae para os Estados Unidos. Ele 
acredita que, capacitando esses brasileiros empreendedores, haveria um ganho duplo: uma 
comunidade mais bem-sucedida e, automaticamente, um resultado maior para o Brasil, pois, 
com condições financeiras, esses brasileiros poderiam investir em imóveis e outros bens no 
País.  
 
"Está faltando uma política do governo do Brasil em relação ao imigrante. Cabe a ele se 
beneficiar dos brasileiros que estão no exterior, apoiando a abertura de negócios. É preciso 
que se facilite as negociações entre os países", diz Rocha. 
 



Para Jamil Silva, da Z2 e da Zoom, a ameaça de recessão que assola os americanos, de certa 
forma, não afetou suas empresas a ponto de pensar em desistir. "Como, atualmente, meu foco 
é gravação de comerciais e, em tempos de crise, a tendência é que as empresas divulguem 
mais a marca, não tive queda de faturamento. Estou ganhando com a criação de anúncios. É 
preciso diversificar sempre. Se continuasse apenas produzindo vídeos para eventos talvez 
estivesse sofrendo as conseqüências", comenta o empresário.  
 
Os efeitos da recessão também não foram sentido por Cláudia Menezes, sócia, ao lado do 
marido, Fernando Menezes, da Pegasus Transportation, em Orlando. "Na verdade, fomos até 
beneficiados, pois, com o dólar desvalorizado em relação às outras moedas, aumentou a 
quantidade de brasileiros e europeus que vêm fazer turismo na Flórida. Somos uma ilha dentro 
da crise. Os setores estão, sim, apreensivos, mas a capacidade de reação é muito boa. Esta é 
mais uma crise bancária do que estrutural", afirma ela.  
 
Ainda que a Pegasus Transportation, hoje, esteja bem posicionado no mercado de Orlando e à 
margem da recessão, Cláudia lembra que o mesmo não aconteceu quando dos atentados de 
11 de setembro. "Em 2001, passamos dificuldades, pois o turismo praticamente cessou. O 
movimento só começou a se restabelecer seis meses depois. Naquela época, fomos 
beneficiados por empréstimos do governo americano, o que nos ajudou a permanecer no 
mercado. Atualmente, temos uma frota de 20 ônibus e a empresa é bem-sucedida", comemora 
a empresária.  
 
Cláudia acredita que o pequeno empreendedor consegue melhor colocação no mercado 
americano quando atua na área de serviços. Daí o sucesso da sua empresa. "No Brasil pode 
ser mais fácil lucrar. Aqui, o tempo de maturação de um negócio é maior, pois se compete com 
grandes companhias, em todos os ramos. É preciso investir no diferencial. Na Pegasus, 
desenvolvemos um trabalho forte de marketing, trabalhamos com ônibus novos e oferecemos 
serviço personalizado. Agregamos serviços para competir de igual para igual" argumenta, 
lembrando que o caráter empreendedor é fundamental. "Engana-se quem acha que basta 
chegar aqui e abrir um negócio. Tem que ter experiência", orienta. 
 
Foi a experiência em cosmetologia, adquirida ao longo de 18 anos de estudos e atuação na 
área, que fez com que Silvana Pereira, há dois anos, investisse no Silvana"s Hair Salon & SPA, 
em Newark, Nova Jersey. A mineira de Belo Horizonte resolveu investir em um negócio 
próprio, certa de sua formação a ajudaria a manter o salão. "Vim para cá com 18 anos, para 
estudar e aprender sobre a área de cosméticos. Após trabalhar em alguns SPAs, achei que 
estava na hora de abrir o meu. Não tenho parâmetros para comparar com o Brasil, mas, aqui, 
o trabalho gera resultados. Ainda estamos em fase de maturação e passando por essa crise, 
que fez com que diminuísse a clientela, mas estou fazendo uma divulgação maior dos serviços 
que ofereço. Com dedicação, conseguirei permanecer no mercado", salienta ela.  
 
estabilidade.  
A estabilidade econômica é um todos motivos pelos quais vale a pena ser empresário nos 
Estados Unidos. "Aqui, conseguimos trabalhar com uma projeção de que o panorama 
econômico não vai mudar de uma hora para a outra, por motivos aleatórios ao seu ramo de 
negócio. Mesmo com o presidente sob suspeitas, como no caso do Bill Clinton, não há 
alterações na economia, o que, provavelmente, aconteceria se fosse no Brasil. Há menos 
riscos", opina Maria Helena Janeiro, que está à frente restaurante Brazil by the Bay, em San 
Diego, na Califórnia. 
 
No ramo de gastronomia, ao contrário de outros segmentos, a burocracia é grande, 
principalmente no que diz respeito aos controles e fiscalização de vigilância sanitária, ressalta 
Maria Helena. Com relação ao retorno de investimento, ela concorda que o lucro vem em longo 
prazo. "A compensação é que este lucro é mais garantido, com muito menos variáveis", diz 
ela. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2008. Seu Negócio, p. B.18 


