
O trabalho 'estrangeiro' a serviço da nova São Paulo  
 
Em contraste com antigos migrantes, que vinham para ficar, profissionais do setor terciário fazem 
da cidade destino temporário. 
 
A expressão "cair no mundo" significou, para levas de migrantes e imigrantes até os anos 70, 
trocar a terra de origem por São Paulo, conquistar um lugar na indústria nascente ou no comércio 
crescente. Vir "de mala e cuia" para ficar, fugindo da seca e da fome do Nordeste, das 
perseguições políticas e crises econômicas de nações vizinhas ou distantes, em busca do básico 
para a sobrevivência ou das melhores condições para o alcance do sucesso, da riqueza. Significou 
conquistar a "terra das oportunidades". Hoje, "cair no mundo" tem tantos destinos quanto a vida 
permitir - um deles, São Paulo. 
 
Significa deixar a terra natal e aqui permanecer enquanto durar o contrato de trabalho, o projeto 
ou o curso escolhido. Significa ser migrante flutuante, por meses ou alguns anos, na nova terra de 
oportunidades, abandonada pela velha indústria da transformação, mas reconquistada pela 
indústria da tecnologia, dos softwares, dos serviços de tecnologia da informação, das 
telecomunicações, dos têxteis, da química fina e outros. 
 
Essa São Paulo assistiu à emigração de plantas produtivas, mas continuou abrigando seus centros 
de planejamento e decisão. A perda do emprego industrial não resultou da redução da atividade 
na capital e nas redondezas, mas na sua modernização. O emprego se desindustrializou. São 
Paulo ganhou uma nova indústria. 
 
Entre 1998 e 2003, a cidade recebeu US$ 21,8 bilhões em investimentos no setor de serviços e 
US$ 3,4 bilhões na indústria modernizada. Houve redução de um terço no tradicional emprego 
industrial entre 1989 e 1996. 
 
Vagas enxutas na indústria e exigência de qualificação cada vez mais abrangente fizeram os 
excluídos no processo de reordenamento produtivo - e seus parentes - buscar no comércio 
informal a chance de sobreviver. Ainda assim, o aumento no número de vagas no mercado formal 
paulistano representa um atrativo para os estrangeiros e migrantes. Segundo dados do Dieese, 
em 1985, 14,1% das pessoas ocupadas da capital estavam no setor de comércio. Em 2003, o 
porcentual subiu para 16,5%.  
 
SAGA 
 
A cidade é tão vibrante quanto antes. Torna-se paixão de muitos, que ainda decidem ficar. 
Repetindo a saga dos que compuseram os mais intensos fluxos migratórios da história paulistana, 
formaram famílias e transformaram São Paulo na maior concentração nordestina fora do 
Nordeste, japonesa fora do Japão e italiana fora da Itália, alguns milhares de migrantes e 
imigrantes ainda se unem, a cada ano, aos parentes que aqui se instalaram ou aos amigos do 
novo ramo profissional. 
 
Os menos capacitados pulverizam ainda mais as pobres periferias, lotadas de barracos, mesmo de 
alvenaria. A carente região do Campo Limpo, na zona sul, nunca deixou de crescer, apesar da 
estagnação da economia. Aumentou 2,43% no período de 1991 a 1996, enquanto o município, no 
mesmo período registrou queda de 1,9% a 0,4%. Reúne hoje 25% da concentração de 
submoradias do município. Em 1992, a carência nos bairros que formam o distrito chegava a 425 
creches, 61 escolas de educação infantil e 40 postos de saúde. 
 
Entre 1973 e 1987, a população favelada em São Paulo aumentou de 71,8 mil para quase 2 
milhões de habitantes, em 1,9 mil favelas. Outros 2,5 milhões de pessoas ocuparam loteamentos 
irregulares na periferia. No ranking nacional, São Paulo ocupa o primeiro lugar em concentração 
de favelas. 



 
O impacto urbano provocado pela reorganização do setor produtivo e pela vinda dos novos 
moradores da São Paulo, cidade dos serviços, também é expressivo nos antigos bairros 
industriais, de galpões e vilas operárias, e nas vizinhanças dos eixos comerciais recentemente 
construídos para receber a chamada indústria limpa e os edifícios inteligentes das empresas de 
tecnologia. 
 
Sofisticados condomínios residenciais são erguidos para quem quer morar perto do trabalho. Flats 
se multiplicaram sobremaneira para os funcionários de médio escalão do setor de serviços - em 
1999, São Paulo tinha 8 mil flats em operação e 17 mil em construção. Nas cidades próximas, as 
construtoras e incorporadoras lançam inúmeros condomínios fechados horizontais para receber 
altos executivos estrangeiros. 
 
Os hotéis também se modernizam para atender ao turismo de negócios, impulsionado pelas 
feiras, convenções e a própria rotina das multinacionais que tornaram comum o intercâmbio de 
profissionais. A cidade recebe 90 mil eventos de negócios por ano em 330 mil m2 disponíveis nos 
centros de convenções. São Paulo tem 1.153 hotéis de todos os tipos, dos quais quase 200 de 
padrão internacional. Diferentes sotaques e idiomas se misturam em um setor que movimenta R$ 
8 bilhões por ano. 
 
A face cosmopolita é atendida pelo setor gastronômico, considerado por muitos especialistas como 
um dos mais completos do mundo, e pelo cultural, repleto de bons e grandes espetáculos. O 
convívio de temperos resultou na emergente cozinha contemporânea paulistana, liderada por 
chefs da cidade, migrantes e estrangeiros. Essa integração também se revela nas montagens 
musicais e teatrais, das amadoras às superproduções. 
 
A onda da reestruturação da atividade produtiva atingiu ainda escolas e universidades 
paulistanas, hoje responsáveis pelo abrigo dos filhos de estrangeiros e pela formação de alto nível 
daqueles que atuarão nas novas companhias aqui instaladas e de quem foi enviado para depois 
ser um multiplicador de conhecimento nas nações em desenvolvimento. 
 
São Paulo serve e é servida pelos novos migrantes e imigrantes. Assusta pela grandeza, pela 
concentração dos prédios e atrai pelos shoppings, pela noite e pela receptividade do seu povo. É 
definida pelo colombiano Freddy Guarín, gerente de marketing da indústria farmacêutica Pfizer 
como "uma loucura boa". 
 
Apesar de caótica, São Paulo se mantém como destino certo. "Embora sujo, cinzento e 
desorganizado, é o lugar onde tudo acontece", diz a professora holandesa Carmen Sokker. 
 

 
Leia mais 
 
Do chão de fábrica ao high tech  
 
Parque fabril tradicional cede espaço para empresas de software, telecomunicações e financeiras 
na capital  
 
A indústria de transformação deu lugar às fábricas de software e suas linhas de produção, de 
onde despontam soluções tecnológicas que revolucionam a gestão empresarial. A privatização no 
setor de telecomunicações trouxe grandes grupos multinacionais para a capital, onde ibéricos, 
italianos e mexicanos transformaram a telefonia. A internacionalização chegou aos bancos. Para 
"tocar" o novo setor de serviços, que se impôs como a vocação atual da capital paulista, chegam 
novos profissionais, compondo um fluxo de migração e imigração menos intenso que o das 
décadas de 50 a 70, mas completamente heterogêneo. Reúne desde altos executivos do setor 
financeiro, com ampla experiência mundial, a nordestinos aventureiros e sonhadores. 



Entre os anos de 1985 e 1996, o Produto Interno Bruto (PIB) Municipal do setor industrial oscilou 
entre R$ 46,7 bilhões e R$ 49,6 bilhões. No setor de serviços, a escalada partiu de R$ 42,1 
bilhões e atingiu R$ 76,9 bilhões, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
 
O setor de serviços, que se instalou em São Paulo substituindo a indústria convencional, é 
movido, principalmente, pelas áreas de Tecnologia da Informação (TI), financeira e de 
telecomunicações.  
 
Conforme a Fundação Seade, entre 1998 e 2003, as empresas de telecomunicações anunciaram 
investimentos de US$ 2,3 bilhões na capital. Entre as empresas de atividades ligadas à 
informática, a previsão chegou a US$ 579,3 milhões. Nesse período, foram investidos US$ 21,8 
bilhões em serviços e US$ 3,4 bilhões na indústria, de acordo com dados de 513 empresas 
contabilizadas pela Fundação Seade. 
 
O pólo industrial paulistano se transforma. As plantas tradicionais reduziram sua participação na 
produção nacional de 15% para 9,4% entre 1985 e 2000, como explica o professor de Economia 
Aurílio Caiado, da Universidade de Sorocaba. O perfil do segmento também muda. Caiado afirma 
que a produção industrial da cidade ficou ainda mais seletiva. A participação da indústria 
tradicional diminuiu e, ao mesmo tempo, a indústria tecnologicamente mais complexa cresceu. 
 
Siderurgia e equipamentos cederam espaço a microinformática, química fina (medicamentos, por 
exemplo) e telecomunicações. Para Caiado, a nova indústria se concentra em São Paulo, pois a 
cidade se tornou um centro de pesquisa com as universidades e se confirma como maior mercado 
consumidor nacional. "É a 3.ª Revolução Industrial." 
 
Mesmo com esse avanço, o setor de confecção se manteve, desde a 1.ª Revolução Industrial, 
como um dos mais importantes destinos da mão-de-obra. Em 2001, empregava 61,7 mil 
paulistanos - 11,76% dos empregos da indústria local, segundo a Fundação Seade. 
 
As precárias oficinas têxteis do Brás e do Bom Retiro, no centro de São Paulo, abrigam a maior 
parte dos imigrantes. Os bolivianos chegam à capital para fugir das dificuldades econômicas do 
seu país. Mas não conseguem escapar de longas jornadas de trabalho, baixos salários e 
clandestinidade. "Recebem de R$ 0,30 a R$ 1 por peça produzida, trabalhando de 12 a 15 horas 
por dia.  
 
Não denunciam porque é a única chance de emprego deles", diz a procuradora-chefe do Ministério 
Público do Trabalho em São Paulo, Almara Nogueira Mendes. Segundo o presidente da Câmara de 
Indústria e Comércio Brasil - Bolívia, Elio García, cerca de 60 mil bolivianos legais e ilegais moram 
na capital paulista. 
 
POSTOS ESTRATÉGICOS 
 
Bem distante das fronteiras de Corumbá (MS), por onde entra boa parte dos bolivianos, o 
Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, é porta de entrada para 
trabalhadores do setor de serviços e da nova indústria. 
 
Profissionais de tecnologia com alta qualificação e executivos de diversos países desembarcam em 
solo paulistano para ocupar cargos estratégicos e postos que exigem alta capacitação. 
 
"Nos anos 90, há uma redefinição no conceito de migrante. Não existe mais somente o migrante 
de baixa renda. O novo migrante é de classe média e média alta", afirma a socióloga Rosana 
Baeninger, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
 
O engenheiro americano Anthony Barnhart chegou em 2000 para dar um curso de 30 dias sobre a 
nova plataforma tecnológica da multinacional de TI onde trabalhava. Uma falha, justamente de 



tecnologia, mudou seus planos. Uma semana antes de voltar para casa, um caixa eletrônico 
instalado em um shopping engoliu seu cartão magnético. No terminal ao lado, a gaúcha Vanessa 
Acorssi teve o mesmo problema. Os dois esperaram pelo auxílio do banco por quatro horas, 
tempo suficiente para aproximá-los. Barnhart desistiu dos Estados Unidos e casou com a gaúcha. 
 
A decisão obrigou o americano a pedir demissão e começar a bater às portas de empresas de TI. 
Mas não conseguia uma vaga, apesar do bom currículo e do satisfatório desempenho nas 
entrevistas. Vanessa acredita que a nacionalidade do marido fazia com que as pessoas o 
considerassem arrogante. Passou a repetir um conselho para que pudesse mudar sua imagem. 
"Vai bem humilde, pelo amor de Deus. Tira a Mont Blanc e leva a Bic", sugeria. Coincidência ou 
não, após adotar a estratégia, foi admitido pela companhia alemã SAP. 
 
Apesar de deixar seu país, Barnhart conservou hábitos como o golfe. Foi no campo de golfe, aliás, 
que conheceu o indiano Sundeep Jinsi e o holandês Caspar van Rijnbach, também casados com 
brasileiras e empregados do setor de serviços. 
 
Jinsi e Rijnbach também tiveram que se acostumar com a cultura brasileira. No primeiro dia de 
trabalho, Jinsi marcou quatro reuniões. A primeira durou duas horas. "O cara só falava do 
Corinthians. Com três reuniões marcadas, eu só pensava: 'mas, o que é Corinthians?'." 
 
Jinsi trabalha com vendas de equipamentos para televisão. Para "quebrar o gelo" com as 
secretárias das empresas que visita, começou a ver novelas. "Quando você não sabe o que é 
novela, não sabe o que é cultura brasileira." 
 
Barnhart, Jinsi e Rijnbach atuam no setor de TI, que reúne 10 mil empreendimentos na capital, 
conforme o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do 
Estado de São Paulo (Seprosp). As companhias dessa área em expansão empregam 
aproximadamente 30 mil pessoas. O mercado nacional investiu US$ 19 bilhões em TI este ano, 
segundo estimativa da E-Consulting. A quantia supera em 8,5% o valor investido em 2003. As 
empresas de informática registraram R$ 3,3 bilhões como valor adicionado (valor efetivamente 
gerado na produção). 
 
Também em crescimento, o setor de telecomunicações contabilizou valor adicionado de R$ 7,7 
bilhões. Esse desempenho só foi possível pela expansão da telefonia no Brasil após a privatização. 
O processo, em 1998, abriu espaço para a entrada de empresas estrangeiras de telefonia. A 
capital paulista recebeu grupos de diferentes origens, como ibéricos (Telefônica e Vivo), italianos 
(Tim) e mexicanos (Embratel e Claro). 
 
A abertura econômica brasileira nos anos 90 também trouxe investimentos estrangeiros aos 
bancos. A Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), da Fundação Seade, mostra um 
intenso processo de fusões e compras a partir de 1995. Dois anos antes, a participação dos 
grupos estrangeiros nos ativos do setor bancário no Brasil representava 8,35% do total. Em 2001, 
subiu para quase 30%. A capital, segundo a Fundação Seade, no mesmo ano, contabilizou R$ 
204,1 bilhões em depósitos, 76,88% do movimento bancário estadual. 
 
Estrangeiros vieram para dirigir as instituições. O segmento não tem informações sobre 
imigrantes, mas dados do Unibanco e JP Morgan, únicos entre oito empreendimentos que 
forneceram levantamento ao Estado - outros não, "por segurança" -, dão pistas sobre a 
participação de estrangeiros na mão-de-obra capacitada. 
 
O JP Morgan tem 8 profissionais de outros países entre 230 funcionários. O Unibanco tem 79 
estrangeiros em São Paulo. Um deles é o português Tiago Neves, diretor-executivo, que chegou 
em 1995. "Em Portugal, a economia é estável, o que torna o trabalho no Brasil desafiante e 
arrojado", afirma. 
 



TELECOMUNICAÇÕES 
 
Multinacionais de telecomunicações, após a privatização, elevaram a oferta de empregos. Na 
capital, o setor emprega 16,2 mil pessoas - 13 mil em telefonia fixa, conforme o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicação e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de 
São Paulo (Sintetel). 
 
A expansão também é observada no telemarketing. Entre 1998 e 2004, a oferta no setor cresceu 
de 200 mil para 550 mil empregos no País. Quatro em cada dez empregados trabalham na capital. 
 
A terceirização de mais de 30% das operadoras da capital é a principal razão para o crescimento. 
"As empresas terceirizadas atendem à exigência de tecnologia e maior qualificação no 
atendimento, o que as empresas, por si só, não poderiam cumprir", explica o presidente da 
Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), Topázio Silveira Neto. Para ele, a formação 
heterogênea da população da capital favorece a qualidade no atendimento. 
 
As operadoras de telefonia fixa e celular também acolhem centenas de migrantes e imigrantes. 
Dos 2 mil funcionários da Vivo que atuam na capital paulista, 270 vieram de outros estados, a 
maior parte (41%) do Rio de Janeiro, uma das antigas sedes da empresa. Na TIM, ocorre o 
contrário. Somente 20 entre os 1,5 mil funcionários no Estado vieram de outras partes do País ou 
do exterior. 
 
Giuseppe Glionna deixou há sete anos a função de técnico na TIM Itália para vir ao Brasil. De Belo 
Horizonte até a capital paulista, passou por engenharia e pesquisa até assumir a gerência 
territorial de rede. "Qualquer experiência em São Paulo é uma ótima oportunidade na carreira." 
 
O benefício foi além da área profissional. Formado em Física, Glionna termina agora seu 
doutorado em Física Quântica, pela Universidade de São Paulo (USP) e pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). "Há um nível excelente de universidades, pessoal preparado, boas 
bibliotecas e riqueza científica." 
 

 
Leia mais 
 
Em São Paulo, nem todos que vêm ficam  
 
Se não encontram emprego, migrantes voltam para casa, constata pesquisador  
 
Longe dos rentáveis empregos nas companhias de tecnologia da informação, financeiras e de 
telefonia, milhares de migrantes fazem o serviço pesado da cidade. Estão em empresas de 
limpeza e manutenção predia l. São garçons, porteiros e seguranças, na maioria, nordestinos. 
"Antes, vinham muitos mineiros e paranaenses, agora são mais baianos e cearenses", diz o 
economista da Unicamp Cláudio Dedecca. 
 
A origem de quem vem a São Paulo em busca de emprego mudou com a intensidade do fluxo 
migratório. A migração líquida (saldo da entrada e saída de migrantes) caiu drasticamente. Na 
década de 70, superava 2 milhões de pessoas; nos anos 90, foi de cerca de 25 mil. 
 
Os dados explicam por que o migrante não é responsável pela elevação do índice de desemprego. 
"Para a dinâmica do mercado, esse valor não é significativo. Com ou sem eles, a situação não 
seria diferente", diz Dedecca.  
 
Pesquisas mostram que o migrante só vem à capital se tiver aqui uma rede social para ampará-lo, 
como parentes ou amigos, e a sinalização de trabalho. A taxa de desemprego entre eles é 



pequena, porque voltam para casa se não encontram serviço. "É a migração de retorno", define o 
economista. 
 
Cristina Maria de Oliveira, de 36 anos, veio da Bahia há um ano e arrumou um espaço na casa da 
irmã, que sustenta seis crianças com um salário mínimo. Como não conseguiu emprego, Cristina 
quer voltar com seus quatro filhos. Falta o dinheiro das passagens para Nova Colina, onde ficou o 
outro filho. Com R$ 300 no bolso - menos da metade do que precisa - foi pedir dinheiro no 
Terminal Rodoviário do Tietê. 
 
Mas quem consegue trabalho pretende ficar. Arantes Menezes dos Santos também chegou a São 
Paulo em 2003. Cansado de trabalhar em roças de feijão e milho em Presidente Dutra (BA) sem 
perspectiva de futuro melhor, veio parar em solo paulistano porque tinha um primo aqui. Passou 
os três primeiros meses desempregado. "Sofri e cheguei a passar fome. Andava pela rua, olhava 
pra cima, pensei que ia ficar louco." Hoje é garçom, ganha R$ 501 fixos mais gorjetas e manda 
boa parte do dinheiro para os pais e três irmãos no sertão da Bahia. Não faz planos de voltar, mas 
também não quer que a família venha para São Paulo. "O começo aqui é muito sofrido." 
 
DESTINO TRADICIONAL 
 
Cláudio Dedecca destaca a área de serviços como destino tradicional de migrantes. Mas antes, 
existia o "efeito escorregador" que os levava à construção civil e às indústrias. Hoje, o fenômeno 
perdeu força. 
 
A mudança no "efeito escorregador" começa na década de 80 e se acentua nos anos 90 com a 
estagnação econômica, que reduziu a oferta de emprego na indústria e construção civil. Para 
Dedecca, a desaceleração do processo migratório deve continuar. "O consenso é de que não 
haverá um fluxo migratório como na década de 70." Hoje, quando o crescimento econômico 
ocorre, atinge várias regiões do País, o que permite ao trabalhador procurar emprego na sua 
terra. 
 

 
Leia mais 
 
Popular ou de luxo, comércio oferece oportunidades  
 
Migrantes e imigrantes ocupam quase um terço das vagas do setor  
 
Os sotaques de coreanos, chineses, árabes e nordestinos se misturam nas ruas comerciais mais 
conhecidas de São Paulo. Dos 430 mil empregados no comércio paulistano, pelo menos 30% são 
migrantes e imigrantes. Entre os estrangeiros, a maioria é formada por chineses e coreanos. Os 
nordestinos continuam predominando entre os migrantes. Têm por destino o comércio popular, 
que movimenta, somente na Rua 25 de Março, cerca de R$ 1 bilhão por ano, ou o comércio de 
luxo, representado pelas maiores grifes internacionais. 
 
Com a queda da atividade industrial, a partir da década de 80, o mercado paulistano se abriu para 
o setor de serviços. As novas empresas, ligadas sobretudo à tecnologia e telecomunicações, 
passaram a importar funcionários estrangeiros para parte dos seus cargos executivos. Os novos 
migrantes, com nível superior, ocupam os escalões médios dessas companhias. Aqueles que não 
possuem qualificação são absorvidos pelos serviços de manutenção. Os excluídos desse mercado 
têm como alternativa o comércio. 
 
Em São Paulo desde 2001, Anderson Santos, de 17 anos, trabalha há dois meses em uma loja de 
armarinhos na Rua 25 de Março. Saiu de Feira de Santana, na Bahia, com a mãe e quatro irmãos 
para encontrar o pai que já vivia na capital. "Parei de estudar no primeiro ano do colegial para 
trabalhar", conta. Após a separação dos pais, tornou-se, com um irmão, arrimo da família. O 



rapaz ainda tem esperança de voltar à escola. "Quero crescer mais na loja para depois buscar 
algo maior." 
 
Reduto do comércio de luxo, a Rua Oscar Freire também atrai trabalhadores de fora da cidade. A 
participação de estrangeiros está estampada nos nomes. Christian Dior, Mont Blanc e Cartier são 
algumas das grifes que dominam o mercado de confecções e joalherias sofisticadas. Vendedora da 
Louis Vuitton, Raquel dos Santos veio de Florianópolis há nove anos para fazer um curso técnico 
de prótese dentária. Mas foi o trabalho no comércio, na época fonte temporária de sustento, que 
virou profissão. A catarinense conquistou independência e conforto na sofisticação, tanto que 
confessa gastar com o supérfluo. "Sou muito consumista", admite, aos risos. 
 
Nos últimos 20 anos, São Paulo tornou-se destino para o novo fluxo de imigrantes - os latinos e 
asiáticos. Os primeiros chegaram como refugiados das crises de seus países e das perseguições 
das ditaduras, freqüentes na década de 70. Os asiáticos encontraram aqui mercado amplo para 
seus produtos, na maioria contrabandeados e vendidos por ambulantes. 
 
Nos anos 60, os migrantes que chegavam a São Paulo eram inseridos no mercado formal após um 
curto período de adaptação. "Havia uma exclusão temporária, mas logo a maioria deixava a 
informalidade para atuar na indústria, principalmente na construção civil", explica a professora de 
Sociologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Mônica Souza. 
 
À medida que o perfil econômico da cidade era alterado, muitos migrantes perdiam o emprego - 
entre outros motivos, por falta de qualificação para atuar no setor de serviços. "Isso contribuiu 
para a expansão da informalidade nos anos 80", avalia a socióloga. Atualmente, prevalece no 
Estado de São Paulo a migração de um município para outro. Em menor escala, ainda se observa 
o movimento tradicional, dos demais Estados para a capital paulista. 
 
A maranhense Carla de Souza sonha, desde 1999, em ter um emprego com carteira assinada em 
São Paulo. "Vim com a esperança de trabalhar numa loja de grife. Mas, como não tenho curso 
superior, só consegui vagas no comércio informal." Ao longo dos últimos cinco anos, Carla já 
vendeu bijuterias em várias ruas do centro. Com renda mensal de R$ 300,00, planeja voltar para 
o Maranhão no fim de 2005. "Quero estudar para, quem sabe, realizar meu sonho de trabalhar no 
comércio de luxo de São Paulo". 
 
A situação caótica no campo burocrático e tributário brasileiro é apontada pelo presidente da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif Domingos, como um dos motivos que 
levam muitos trabalhadores para o comércio informal. "Quanto mais simplificado o sistema de 
legalização do comércio, mais fácil identificar as atividades ilícitas", afirma. Uma forma de resolver 
a questão seria diminuir a necessidade de arrecadação de impostos pelo governo. "Além disso, 
serviços públicos de melhor qualidade fariam com que as pessoas estivessem dispostas a abrir 
mão de parte da renda", explica o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ciro 
Biderman. 
 
O comércio paulistano tem, ainda assim, espaço para quem vem de fora com a intenção de abrir o 
próprio negócio. O bairro do Bom Retiro, conhecido pela ocupação italiana, hoje é o destino dos 
asiáticos. Das 240 lojas da Rua José Paulino, 170 pertencem a coreanos. Foi ali que a família Kim 
montou sua confecção, em 1982, e em seguida abriu uma loja. "A Coréia é muito pequena e a 
concorrência é grande", conta Lais Kim. A primeira atividade de seu pai, Fernando Jung Ho Kim, 
foi em uma indústria têxtil. Hoje, Lais é advogada e ajuda os pais na loja nos finais de semana. 
 
PERFIL 
 
O perfil do comerciário é variado no mercado paulistano. A informatização nos estabelecimentos 
contribuiu para essa mudança. O presidente do sindicato da categoria em São Paulo, Ricardo 



Pathá, cita o exemplo dos supermercados. "São lojas que exigem trabalhadores mais 
qualificados." A esse novo perfil somam-se os antigos, dos árabes e nordestinos. 
 
Na mais famosa rua comercial da cidade, a 25 de Março, há árabes receosos em ser árabes, 
numerosos e enigmáticos chineses, argentinos se passando por indianos. No total, são 60 mil 
empregados, com destaque para os nordestinos. Nos bastidores da multidão que se amontoa em 
busca do preço mais barato, os donos e funcionários das lojas se destacam pela história de luta 
por dias melhores. 
 
O presidente de honra da União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco), Rezkalla 
Tuma, afirma que a mudança de maior impacto nos últimos 10 anos foi no modelo de 
estabelecimento. A criação de minishoppings ou boxes de venda resultou em um novo perfil de 
comerciário. "Atualmente, a colônia árabe representa 60% do comércio da área. Mas esse número 
tem reduzido nos últimos tempos, com a crescente presença oriental no bairro", afirma Tuma. De 
acordo com a Univinco, em média, 300 mil pessoas circulam diariamente pela 25 de Março. O 
número pode atingir 1 milhão às vésperas de datas comemorativas. No local, existem 3 mil 
estabelecimentos comerciais - 60% concentram-se nos shoppings e galerias e 40% se referem às 
lojas de rua e edifícios. 
 
Símbolo do comércio da região, Niazi Chohfi é dono de uma loja têxtil que leva seu nome. Seus 
pais chegaram no Porto de Santos em 1900, vindos da cidade de Homs, na Síria. Segundo o 
comerciante, os sírios tinham dificuldade em aprender a língua portuguesa. "Tinha gente que 
ensinava errado aos imigrantes. Um, por exemplo, ia para as fazendas e gritava: 'meia para o 
pescoço, colarinho para os pés'", conta. Aos 92 anos, Chohfi não acha que a invasão oriental e a 
constante presença de ambulantes no comércio da 25 de Março esteja prejudicando sua 
companhia. "Quem trabalha, tem. O Sol nasce para todos." 
 
Ao contrário da 25 de Março, o Bairro da Liberdade sofreu uma mudança em sua estrutura. A 
predominância não é mais de japoneses. Há também chineses e coreanos - proprietários de 
armarinhos, restaurantes e lojas de importados espalhados pelo bairro. 
 
O historiador e professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Odair Paiva, lembra que 
esses imigrantes vêm para São Paulo há bastante tempo. "O que ocorreu nas últimas décadas foi 
apenas a intensificação desse fluxo." 
 
Há 15 anos o taiwanês Beto Chen está no Brasil. Aos 39 anos, tem uma loja de importados no 
Sogo Plaza Shopping, na Liberdade. Em Taiwan, ele já trabalhava no comércio. Antes de se tornar 
lojista foi vendedor em outros lugares. A escolha por São Paulo foi óbvia. "Em uma cidade grande 
a gente tem mais chances", explica. O Sogo é um retrato do bairro oriental - das 90 lojas, cerca 
de 20% são propriedade de imigrantes. 
 
Para Ricardo Pathá, outra característica desses imigrantes é perpetuar as origens. "Os 
comerciantes empregam pessoas de mesma nacionalidade." Quando questionadas sobre o fato de 
algumas lojas só empregarem descendentes com fluência em japonês, a lojista Midori Hommoto 
responde que pessoas idosas da colônia, em sua maioria, não falam português e só vão às lojas 
em que confiam. 
 
LUXO 
 
Para atender o público de maior poder aquisitivo, a francesa Claudine Nectoux foi contratada pela 
Louis Vuitton em 1989. "Ter a mesma nacionalidade da marca conferiu legitimidade à loja." Hoje, 
gerente da joalheria Cartier, Claudine conta que resolveu ficar no País depois da abertura do 
mercado aos produtos estrangeiros durante o governo Collor. Com mais grifes internacionais, as 
possibilidades em São Paulo aumentaram para os imigrantes. 
 



O mercado de luxo da cidade virou referência pois está em expansão, e São Paulo é um grande 
pólo consumidor. Tanto investidores internacionais quanto donos de franquias são atraídos pelo 
público bem informado, que valoriza a sofisticação. "Além disso, o Brasil está na moda", comenta 
Michelle Nasser, sócia das lojas Empório Giorgio Armani, D&G e Ermenegildo Zegna. Filha de um 
egípcio e uma marroquina, Michelle nasceu na Suíça e, há 25 anos, vive no País. 
 
Depois de sair do centro, nos anos 80, esse comércio se estabeleceu em shoppings e regiões 
como a da Rua Oscar Freire. "Por motivo de segurança e conforto, não deve voltar tão cedo para 
o centro", avalia o diretor-superintendente da ACSP, Roberto Ordini.  
 

 
Leia mais 
 
Excelência conquista universitário estrangeiro  
 
Convênios internacionais e qualidade re conhecida atraem alunos para a USP  
 
O paraguaio Rubén Darío Barrientos pensou e decidiu pela Universidade de São Paulo (USP) 
quando seus pais lhe disseram para escolher qualquer país para estudar. A cabo-verdiana Ruth 
Neves dos Santos tinha Portugal e Cuba como opções para cursar Medicina e também preferiu a 
maior universidade pública paulista. São dois dos 221 estudantes estrangeiros que hoje 
freqüentam um dos 189 cursos da USP. 
 
O número é pequeno diante dos 42.970 brasileiros matriculados na instituição, mas pesa. "A 
presença de estrangeiros leva à internacionalização da universidade por meio do intercâmbio 
cultural entre os alunos", afirma a coordenadora de Programas Internacionais da USP, Hilza 
Godoy. 
 
Cada caso traz uma peculiaridade. Ruth é uma privilegiada em seu país. Cabo Verde não tem 
faculdades públicas e acordos internacionais garantem vagas para os melhores alunos do ensino 
médio. "A vaga na USP é uma das mais disputadas", afirma. O acordo com Cabo Verde integra o 
Programa Estudantes Convênio (PEC), que recebe alunos principalmente da África e da América 
Latina. 
 
A meta de Ruth vai além do diploma de médica. São pessoas como ela que vão desenvolver a 
intelectualidade de seu país. A professora da Faculdade de Educação da USP Nilce da Silva explic a 
que países como Cabo Verde estão com a estrutura educacional em construção. "Eles vêm a São 
Paulo em busca de formação acadêmica nos níveis de graduação ou de pós-graduação." Ruth sabe 
que seu esforço na faculdade é fundamental para o crescimento de Cabo Verde. Por isso, não 
pretende ficar, apesar de bem acolhida. 
 
A facilidade de adaptação influenciou a escolha do paraguaio Barrientos. Em 2000, ele veio a São 
Paulo para estudar Publicidade e Propaganda. Optou pelo Brasil por achar que o ensino na 
Argentina seria semelhante ao de seu país e por temer um choque cultural maior na Europa ou 
nos Estados Unidos. Quando se formar, no final do ano, voltará ao Paraguai. "O mercado 
paraguaio recebe bem o profissional graduado no Brasil. Sair do país valoriza o currículo", acredita 
Barrientos. 
 
Nem sempre os estudantes vêm ao Brasil para suprir carências do ensino em seus países. O 
francês Arnaud Guérin, por exemplo, estuda na Escola Politécnica da USP. O diploma será 
fornecido pela universidade paulista e pela École Centrale de Lyon, na França, onde começou a 
estudar Engenharia de Produção. 
 



A união curricular faz parte do Programa de Mobilidade de Graduação da USP. Alunos da 
Politécnica terminam os estudos na França ou vice-versa. Segundo Hilza Godoy, o objetivo é 
elevar o currículo dos estudantes. Outros nove franceses estudam nessas condições. 
 
O consulado francês tenta ampliar o programa para outras universidades em São Paulo. 
Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp) acertou a dupla diplomação com 
instituições francesas. Sebastian Roy, adido do consulado, diz que a divulgação do idioma francês 
e o estreitamento de relações entre os países são razões para o acordo. "Mas a principal é o 
fortalecimento do currículo do estudante francês, que terá um diploma globalizado, instituído por 
excelentes faculdades", destaca. 
 
BRASILEIROS 
 
Além dos alunos estrangeiros, a USP também atrai gente de várias regiões do País. São 2.706 
estudantes de outros estados, sendo 1.027 de Minas Gerais. Entre eles está Liliane Callegari, de 
22 anos, nascida em Uberaba, estudante de Arquitetura e Urbanismo. "Tinha o curso na minha 
cidade, mas era particular, caro e não reconhecido pelo MEC", afirma. Escolheu a USP pela 
formação mais abrangente e o alto reconhecimento no mercado. "Gosto de saber que meu curso 
tem um papel na história da arquitetura no Brasil." 
 
Liliane sofreu para adaptar-se à vida paulistana. Veio sem conhecer a cidade e, para não ficar só, 
acabou se aproximando dos colegas da faculdade que também chegaram de outros Estados. "Até 
hoje não ando muito com o pessoal de São Paulo." Apesar de sentir falta da família, Liliane 
pretende continuar na cidade depois de se formar, mesmo insatisfeita. "Eu queria paz, ter as 
coisas por perto, não levar duas horas para chegar aos lugares. E queijo bom!" 
 

 
Leia mais 
 
Em hotéis e feiras, nem só visitantes vêm de fora  
 
Profissionais de todo o País trabalham com estrangeiros de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, 
França e Japão  
 
Em meio ao burburinho nos grandes hotéis e nos eventos de negócios, um ouvido atento percebe 
a mistura de sotaques e idiomas. Não só dos turistas, mas também de migrantes e imigrantes que 
atuam no setor. É a babel paulistana no turismo de negócios, que movimenta R$ 8 bilhões anuais, 
segundo o São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB). 
Levantamento feito em alguns dos grandes hotéis da cidade mostra que cerca de metade dos 
profissionais é migrante - a maioria em cargos menos qualificados - e os poucos estrangeiros, em 
geral, ocupam postos de chefia e vivem há bastante tempo no Brasil. Os imigrantes recentes são 
profissionais de redes internacionais que, como nômades, circulam por hotéis em vários países. 
 
No Intercontinental São Paulo, 64% dos 180 funcionários são migrantes (camareiras, cozinheiros 
e garçons) e 4 são estrangeiros. No Crowne Plaza, são 160 - 2 estrangeiros e 40% migrantes, 
concentrados na cozinha e governança. O Transamérica tem 317 empregados - 158 migrantes e 2 
estrangeiros. 
 
Especialistas concordam que hoje há mão-de-obra nacional qualificada, o que não ocorria nos 
anos 70, quando as redes hoteleiras chegaram. Para a consultora Manuela Garni, da Hotel 
Investment Advisors (HIA), os hotéis preferem trabalhadores locais, exceto os recém-
inaugurados. 
 
É o caso do Gran Hyatt São Paulo, inaugurado em 2002. Cinco dos nove diretores são 
estrangeiros, como o francês Frédéric Boulin, que já rodou o mundo. "O Hyatt preferiu trazer 



quem já conhecia a cultura da empresa", explica o diretor de RH, o espanhol Miguel Bermejo. Os 
chefs especializados também foram importados: Pascal Valero (França) e Yasuo Isai (Japão). Já o 
chef da cozinha italiana é o baiano Vincent Pellegrini. Ao todo, são cerca de 400 funcionários. "Eu 
poderia falar que 50% é da cidade e 50% é de fora", palpita Bermejo. 
 
Executivos são os principais hóspedes dos grandes hotéis. O SPCVB estima que, por ano, 4,5 
milhões de pessoas visitam os 90 mil eventos da cidade, entre eles, as feiras de negócios. 
 
Em São Paulo, das 21 empresas organizadoras de feiras associadas à União Brasileira das 
Empresas Promotoras de Feiras (Ubrafe), 6 são comandadas por migrantes e 6 por imigrantes. 
 
De Portugal, Holanda, Itália e Alemanha, mudaram-se para a cidade com a missão de ganhar 
dinheiro para suas matrizes, mas criaram raízes numa das metrópoles mais cosmopolitas do 
mundo. 
 
O holandês Joris Wan Wijk, de 39 anos, casado com uma brasileira, não quer voltar para a 
Holanda. "Vim há dez anos a trabalho e me apaixonei pelas pessoas." 
 
Os outros seis dirigentes vieram do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Minas Gerais e do interior de São 
Paulo. Segundo o presidente do SPCVB, Roberto Gheler, a cidade recebe todo o Brasil, mas 
algumas regiões predominam, como Minas e estados do Sul. "Do interior do Estado, chegam 
muitos estudantes também", observa. 
 
Gheler afirma, no entanto, que estrangeiros e brasileiros continuarão a dividir espaço nessa área. 
"Desde que o Brasil abriu sua economia, a tendência é a internacionalização dos negócios e o 
intercâmbio de profissionais." 
 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 dez. 2004. Especial, p. H1 – H6. 
 


