


DIARISTA MELINA ESTÁ FELIZ EM EDEN-
DERRY, CIDADE CERCADA DE CASTELOS 
MEDIEVAIS e paisagens bucólicas a 60 qui
lômetros de Dublin, na Irlanda. Ganha 
muito mais do que uma empregada do
méstica no Brasil: 2 700 dólares por mês, 
o equivalente a cerca de 4 600 reais e o 
suficiente para sobreviver e ainda juntar 
algum dinheiro. Do outro lado do mundo, 
na província de Aichi , no Japão, Márcia 
solda peças de navios e economiza boa 
parte do salário para comprar uma casa. 
A mais de 10 000 quilômetros dali, o eco
nomista Ricardo também passa bem. É 
um dos diretores executivos de um gran
de banco em Wall Street, de onde pode 
enxergar e analisar toda a movimentação 
da pujante economia global. Então, em 
2008, vem uma das maiores crises finan
ceiras da história, que se espalha de Wall 
Street para o mundo. As patroas de Mel i 
na cortam seus dias de serviço e Márcia 
é dispensada do estaleiro onde trabalha. 
Enquanto isso, Ricardo vislumbra uma 
recessão longa e profunda e questiona sua 
permanência no olho do furacão — o sis
tema bancário que desmorona. 

Os personagens em questão — a diarista 
Melina Ramos, a soldadora Márcia Mitiko 
e o economista Ricardo Amorim — estão 
entre os milhares de brasileiros de todas as 
camadas sociais que, atingidos pela reces
são iniciada no final de 2008, decidiram ou 



foram forçados a abandonar sua vida no 
exterior e regressar (veja esses e outros de
poimentos ao longo da reportagem). Os ín
dices de desemprego nos principais países 
de destino dos migrantes dispararam em 
2009 e continuavam altos em fevereiro 
deste ano: 9,7% nos Estados Unidos, 4,9% 
no Japão e 9,6% na União Europeia, in
cluindo desesperadores 19% na Espanha. 
Sem trabalho e pressionados pelas autori
dades, que reforçaram os controles migra
tórios sob o protesto de cidadãos que di
ziam perder vagas de trabalho para imi
grantes, os estrangeiros debandaram. 

MENOS ILEGAIS 
Nos dois países desenvolvidos que abri
gam as maiores comunidades brasileiras 
expatriadas, o movimento de retorno foi 
evidente. O governo americano estima 
que a população de brasileiros ilegais te
nha diminuído quase 30% entre 2006 e 
2009. No Japão, segundo o Ministério da 
Justiça, a comunidade brasileira perdeu 
mais de 70 000 membros nos úl t imos 
dois anos por causa da crise. Em conse
quência desse retorno em massa, o volu
me de dinheiro enviado pelos expatriados 
ao Brasil caiu significativamente nos úl
timos tempos. Em 2009, de acordo com o 
Banco Central, o total de remessas dimi
nuiu 23,6%, a maior queda em 11 anos. 

Por isso, para muitos dos que retornam, 
o Eldorado parece estar aqui, em casa. E o 
Eldorado significa riqueza para alguns, 
emprego para outros. Com a demanda 
crescente por causa de investimentos no 
pré-sal, os executivos do Estaleiro Atlânti
co Sul, em Suape, em Pernambuco, passa
ram a buscar soldadores — profissionais 
raros no Brasil — entre os brasileiros no 
Japão, país com longa tradição nesse tipo 
de mão de obra. "Sabíamos que havia de
semprego por lá e enviamos nossos recru-
tadores", afirma Ângelo Bellelis, presiden
te do EAS. "Já contratamos 100 deles e 
vamos contratar mais 100 ainda neste ano." 
Com os sinais de que a crise está no fim em 
várias partes do mundo, os movimentos 
migratórios tendem a voltar ao que eram 
antes. Mas alguns filhos pródigos não pre
tendem embarcar de novo na onda, como 
o economista Amorim. "Abri uma consul
toria em São Paulo e estou entusiasmado", 
diz. "Daqui não saio mais." 

Text Box
Foto





Eu estava na Irlanda desde 
agosto de 2007, em situa
ção ilegal, e chegava a ga

nhar 2 700 dólares por mês trabalhando 
como diarista em sete casas, sete dias 
por semana. O trabalho era duro, mas 
compensava. Dava até para juntar um di
nheiro. De repente, lá pelo fim de 2008, 
uma patroa reduziu minhas horas. Em 
pouco tempo, estava trabalhando só 15 
dias por mês. Meu marido, o Gleyson, 
que trabalhava na construção civil e em 
fazendas, alimentando animais, foi dis
pensado de algumas obras. Pararam de 
chamá-lo para outros serviços. Tudo 
começou a piorar. O país é rico, não se 
vê pobreza, nem havia muitos brasilei
ros imigrantes na nossa cidadezinha. 
Mas um dia vimos 16 deles indo embo

ra de uma vez só. Pensamos: talvez tam
bém tenha chegado a nossa hora 

Então vimos na TV a propaganda da 
Organização Internacional para a M i 
gração (OIM), que ajuda os imigrantes 
a voltar, e um padre nos deu o telefone. 
Marcaram a nossa volta para fevereiro 
de 2009. Pagaram a passagem e ofere
ceram ajuda para nos restabelecer no 
Brasil. Minha família tinha uma máqui
na seladora e a O I M deu 3 000 reais 
para a gente consertar a máquina e com
prar fardos de sacos de lixo. Hoje em
balamos esses sacos em pacotes meno
res para vender nas mercearias da área, 
que então revendem o material para os 
fregueses. Meu marido agora faz entre
gas numa distribuidora de alimentos. O 
negócio é crescer no Brasil. 



A vida nunca foi fácil em 
Lisboa, mas ficou insupor
tável com a crise. A coisa 

funciona assim: quem é imigrante ilegal 
e não tem nada acaba aceitando qual
quer trabalho, com qualquer salário, 
pois não tem documento nem direito a 
contrato regular, e os empreiteiros abu
sam. Imagine então como é na crise, 
quando falta trabalho para todos. Des
de que cheguei, em fevereiro de 2007, 
sempre consegui arranjar alguma coisa. 
Trabalhava como vendedora em lojas 
de chineses no centro de Lisboa, de 

domingo a domingo. Não ganhava mui
to, mas dava para sobreviver. Mas a 
partir do meio de 2008 foi ficando mais 
difícil. Acabei morando em um quarto 
alugado na casa de uma brasileira que 
possuía visto de residência. Meu filho 
havia nascido em abril. A situação era 
cada vez mais complicada. Desespera
da, voltei em julho de 2008. Montei um 
pequeno salão de beleza no aposento 
construído em um terreno de minha 
avó. Trabalho também numa empresa 
de telemarketing para complementar 
a renda. Mas prefiro a vida aqui. 



Abandonar a vida musi-
cal de Chicago é realmen-
te abrir mão de um sonho. 

Toquei com regentes como Daniel 
Barenboim e Pierre Boulez. Fui mú
sico convidado das orquestras sinfô
nicas de Boston e de Chicago. Além 
disso, me tornei professor em uma 
universidade local enquanto fazia o 
doutorado. Quando veio a crise, dá 
para imaginar a dificuldade. As or
questras menores fecharam tempora
riamente e as maiores chegaram a 
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