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Economia
Dama de ferro
Nova presidente da Pertrobrás
é contra interferências políticas

Mais técnico, menos político
Roberto Setubal, do Itaú, mostra
otimismo com o governo Dilma

Ruído nas transmissões
Radioamadores atacam má
qualidade de eletrônicos chineses

Estrangeiro no Brasil ‘exporta’ dólares
País deixa de ser apenas receptor de dinheiro de quem está fora do País pois cresce remessa por estrangeiros que trabalham no Brasil
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Dólar enviado por quem mora
no exterior tem pior resultado

Fernando Nakagawa/BRASÍLIA

A recente evolução da econo-
mia brasileira pode ser medi-
da de muitas maneiras. Dos
grandes números da produ-
ção aos bilhões do comércio
exterior, muitos dados têm
mostrado avanço, fato que
chama atenção do mundo.
Mas uma cifra pequena, que
muitas vezes não chega à casa
do milhar, revela uma mudan-
ça econômica radical: as re-
messas feitas por trabalhado-
res mostram que o Brasil dei-
xou de ser um mero receptor
de dólares enviados por brasi-
leiros espalhados pelo mun-
do. Agora, o País também é fon-
te de dinheiro para milhares
de famílias estrangeiras no ex-
terior.

Há menos de 20 anos, em 1995,
o Brasil era um típico receptor
de remessas: a entrada de dóla-
res era quase 25 vezes maior que
o envio de dinheiro feito por es-
trangeiros que trabalhavam no
País. Dados do Banco Central
mostram que a diferença dimi-
nuiu gradualmente ao longo do
tempo. Em 2008, com o estouro
da crise nos Estados Unidos, o
movimento se acelerou. Até que
no ano passado estrangeiros que
trabalham no Brasil enviaram
US$ 1 para cada US$ 2,43 que en-
traram no País, a menor diferen-
ça da história.

O recente crescimento da eco-
nomia brasileira e a pior crise so-
frida pelos países ricos nas últi-
mas décadas explicam o fenôme-
no.

Conexão Brás. Em bairros pau-
listanos como o Bom Retiro e o
Brás, é possível ver o poder de
atração de um país em cresci-
mento: nessas regiões, existem
muitos empregos considerados
bons por trabalhadores de paí-
ses vizinhos como a Bolívia, Pe-
ru e Paraguai. Muitas dessas va-
gas são precárias e ilegais.

Ao mesmo tempo, a depressão
vivida pelos Estados Unidos, Eu-
ropa e Japão reduziu salários, co-
locou milhares de brasileiros
nas ruas e tem feito com que ca-
da vez mais pessoas façam o ca-
minho de volta para casa, deixan-
do para trás sonhos do lado de lá
da fronteira.

Até 2007, o Brasil ocupava um
tímido nono lugar no ranking
das maiores fontes de remessas
feitas por bolivianos pelo mun-
do. Na época, estava atrás de vizi-
nhos como Peru e Paraguai. No
ano passado, a situação era com-
pletamente diferente: transfe-
rências vindas do Brasil já soma-
vam o quarto maior volume,
atrás apenas da Espanha, Esta-
dos Unidos e Argentina, segun-
do dados do Banco Central da
Bolívia.

Pior resultado. Já os brasilei-
ros que trabalham ao redor do
mundo perdem a capacidade de
enviar dinheiro. No ano passa-
do, as remessas vindas dos Esta-
dos Unidos somaram US$ 603
milhões, valor 53% menor que o
visto em 2008, ano do estouro da
crise passada, e o pior resultado
desde 2001.

Do Japão, a queda é ainda mais
expressiva: 60% em três anos.
Em 2011, dekasseguis enviaram
US$ 289 milhões ao Brasil, me-
nor valor da série histórica inicia-
da em 1995.
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Bolivianos ajudam
família e brasileira
desiste do Japão
Remessas de dono de restaurante no Brás socorrem parentes em La Paz;
após início da crise, Tatiana teve seu salário no Japão reduzido e voltou

EVELSON DE FREITAS / AE
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Há alguns meses, um proble-
ma mecânico no velho táxi da
irmã fez com que Jorge Meru-
via saísse por alguns minutos
de seu restaurante no Brás pa-
ra mandar uma ajuda em di-
nheiro para o conserto do car-
ro em La Paz, na Bolívia. Na
mesma época, Tatiana Tiami
Pereira arrumava caixas para
voltar a São Paulo, deixando
para trás o trabalho e a casa a
300 quilômetros da então re-
cém-explodida usina nuclear
de Fukushima no Japão.

Jorge e Tatiana nunca se vi-
ram, mas explicam bem o fenô-
meno recente da mudança das
remessas no Brasil. Histórias de
sucesso de bolivianos que traba-
lham como costureiros nas con-
fecções do centro de São Paulo
trouxeram os 22 funcionários
que trabalham atualmente no
restaurante de Jorge Meruvia. Já
a crise nos países ricos fez com
que Tatiana decidisse voltar pa-
ra casa em Taboão da Serra após
viver sete anos em Saitama, ao
norte de Tóquio.

Os dois casos não são únicos e
o movimento, quando somado,
é expressivo. A entrada de dóla-
res no Brasil, enviados por cida-
dãos que moram no exterior, che-
gou bem perto de US$ 3 bilhões
entre 2006 e 2008, caiu um terço
e fechou o ano passado em US$
1,96 bilhão, pior resultado desde

2002. Ao mesmo tempo, as re-
messas para o exterior, que so-
maram tímidos US$ 116 milhões
em 1995, cresceram a passos lar-
gos e alcançaram US$ 811,5 mi-
lhões em 2011.

Fenômeno inédito. Para a pro-
fessora de Sociologia da PUC-
SP, Dulce Maria Tourinho, o au-
mento da saída de dólares com-
põe um fenômeno inédito e inte-
ressante. Ela diz que isso aconte-
ce porque os fluxos imigratórios
são ágeis para encontrar oportu-
nidades – como existem atual-
mente em São Paulo. O proble-
ma, diz, é que esses grupos tam-
bém sofrem rapidamente com
as crises. “O imigrante é o primei-
ro que perde o emprego porque,
quando a crise aperta, o trabalha-
dor local reduz seus critérios e
passa a querer o emprego consi-
derado menos nobre”, diz.

Dono de um português que às
vezes usa palavras em espanhol,
Meruvia – ou Dom Jorge, como é
conhecido no Brás – explica com
naturalidade a evolução das ci-

fras do Banco Central. “Todo bo-
liviano faz remessas. É a mesma
coisa com os peruanos, para-
guaios.” Normalmente, são de
US$ 400 e US$ 600 a cada dois
ou três meses, diz. “A maioria
manda para manter a família,
mas também tem uns que com-
pram terreno ou casa e vão pa-
gando aos poucos.”

Quando o táxi quebrou em La
Paz, o mecânico mostrou no or-
çamento: o carro só voltaria a an-
dar por 1.400 bolivianos – cerca
de US$ 200, o equivalente ao sa-
lário de um mês da irmã de Meru-
via. Então, o telefone tocou no
restaurante de Don Jorge no
Brás. “Claro que mandei o di-
nheiro na hora. Não tenho di-
nheiro sobrando, mas o suficien-
te para viver e ajudar a família.”

Além dos latino-americanos,
chineses e sul-coreanos tam-
bém são clientes cativos das em-
presas de remessas que, agora,
disputam clientes em bairros co-
mo o Bom Retiro e Brás.

Ásia. A meio mundo dali de dis-
tância, em Saitama, subúrbio de
Tóquio, Tatiana Tiami Pereira e
sua mãe enviaram, como sem-
pre, cerca de US$ 500 para o Bra-
sil. Era abril de 2011 e o dinheiro
chegou para bancar as contas da
casa da família na Grande São
Paulo, onde vivem a irmã e a avó
da brasileira. Foi a última remes-
sa feita por Tatiana.

Sob os efeitos do terremoto de

semanas antes e a 300 quilôme-
tros da usina nuclear de Fukushi-
ma, ela decidiu voltar ao Brasil
naquele mês.

Estavaassustada com os desas-
tres e preocupada com a crise.

Operadora de telemarketing
em uma empresa especializada
em ligações telefônicas do Japão
para o Brasil, Tatiana viu a crise
diante dos olhos. De um escritó-
rio no centro de Tóquio grande o
suficiente para comportar 120
funcionários em 2007, a empre-

sa reduziu o quadro em diversos
cortes. Hoje, a MyPhone tem
pouco mais de 30 empregados e,
para reduzir o aluguel, está longe
do centro da cidade.

“Não fui demitida, mas dimi-
nuíram a carga horária. Se antes
trabalhava até oito horas por dia,
passei a fazer, no máximo, cinco.
Por isso, o meu salário chegou a
cair para a metade do que ganha-
va anos antes, no auge das horas
extras”, lamenta.

No Brasil, Tatiana planeja reto-

mar os estudos na universidade.
Por enquanto, está animada
com o trabalho de professora de
inglês e com o casamento recen-
te com um americano que conhe-
ceu no Japão. Nascido na Califór-
nia, Thomas Llouyd adora ca-
poeira e está tentando conven-
cer Tatiana a abrir um negócio
por aqui. Se depender de Tho-
mas, o empreendimento vai ser
um sucesso. Quem sabe, sufi-
ciente até para enviar umas re-
messas. Dessa vez, para os EUA.

Remessas.
Jorge
Meruvia,
dono de
restaurante
de comida
boliviana:
dinheiro para
ajudar
parentes

● Ajuda à família

JORGE MERUVIA
BOLIVIANO, DONO DE
RESTAURANTE NO BRÁS
“Todo boliviano faz remessas.
É a mesma coisa com os
peruanos, paraguaios.”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jan. 2012, Economia & Negócios, p. B1 - B3.




