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FRAMINGHAM, EUA — Quando famí-
lias dos ricos subúrbios de Boston procuram
faxineiros para suas casas, muitas procu-
ram imigrantes brasileiros, que fazem
parte de uma crescente população que vêm
chegando a esta área desde os anos 80.

Mas o serviço de limpeza que os residen-
tes contratam é diferente da maioria. Não é
um grupo disperso de trabalhadores em
busca de bicos semanais; também não é
uma operação de marca mantida por uma
grande empresa, como as que brotaram em
outras comunidades suburbanas pelos
Estados Unidos. 

Os brasileiros transplantados — um
grupo estimado em 400.000 pessoas — cria-
ram um sistema inusitado para comprar e
vender serviços domésticos. O elemento cen-
tral do modelo são “rotas” específicas com-
postas de casas e faxineiros individuais que
são criadas e gerenciadas de perto, freqüen-
temente por uma única família. Nos últimos
anos a demanda por trabalho de limpeza
doméstica cresceu, e essas rotas tornaram-
se especialmente valiosas, e são compradas
e vendidas normalmente. 

Maria da Graça de Sales ajudou a ali-
mentar essa tendência. Tomando café num
bem mantido sobrado que comprou por US$
140.000 seis anos atrás, ela se desculpa pela
cozinha bagunçada. “Com tantas casas
para limpar, eu às vezes não tenho tempo
para a minha”, diz ela. Segundo seus cálcu-
los, ela ganha mais de US$ 100.000 anual-
mente, atendendo às casas de 70 clientes.
Algumas ela mesmo limpa, mas na maioria
ela paga a outros imigrantes brasileiros
para fazer o trabalho. 

Numa carreira de 20 anos, Sales introdu-
ziu muitos brasileiros — inclusive muitos
com boa escolaridade e que sabem falar
inglês — no sistema. Depois de aprender o
básico, podem subir para chefe de equipe ou
supervisores. Alguns tratam de economizar
o bastante para comprar uma rota própria.
Nesse sistema, a chance de desenvolver
uma clientela grande — e vender depois —
são fortes motivadores. 

Redes brasileiras de faxina, também em
alta em outras partes dos EUA, ilustram uma

mudança sutil nos
padrões de trabalho do
imigrante no país. Até os
anos 90, a imigração
para cá era dividida
entre os pobres que
fugiam da fome e da
opressão e ricas elites
que buscavam empregos
b e m - r e m u n e r a d o s .
Agora, um número
maior de imigrantes de
classe média, e treina-
mento médio, está par-
tindo para os EUA. 

Entre outros exemplos desses imigrantes
que miram nichos específicos estão os filipi-
nos, que dominam o serviço público em cida-
des da Costa Oeste como São Francisco e
Seattle, e jamaicanos, que têm nichos simila-
res em cidades do Leste como Nova York e
Miami. Imigrantes bilíngües da África encon-
traram guarida em trabalhos de segurança.

Os brasileiros têm vantagens em relação
a alguns outros grupos. Cerca de 90% dos
imigrantes brasileiros concluíram o ensino
médio, e quase 40% têm algum estudo uni-
versitário, estima o sociólogo Franklin Goza
da Universidade Estadual Bowling Green,
de Ohio. Já a maioria dos mexicanos e cen-

tro-americanos — mais de 60% — não têm
diploma de ensino médio. 

“Quando os brasileiros falam de mobili-
dade social e novas oportunidades, a emi-
gração para os EUA tem lugar alto no
menu”, diz Eduardo Siqueira, um professor
brasileiro de Saúde Pública do campus da
Universidade de Massachusetts em Lowell. 

O custo e a complexidade de emigrar do
Brasil — que muitas vezes envolve um vôo
para o México para se ter uma chance de
penetrar nos EUA — significa que somente
os mais prósperos podem bancar a jornada.
Isso ajuda a explicar por que ex-dentistas,
professores e jornalistas estão entre os que
chegam aqui para buscar outras oportuni-
dades de renda, ainda que mais humildes. 

A experiência de Sales é típica. Uma ex-
professora de escola pública em Minas
Gerais, ela chegou à conclusão em 1984 de
que mesmo depois de conseguir o emprego
de seus sonhos — trabalhando para a
Secretaria do Tesouro Nacional em
Governador Valadares — ela nunca econo-
mizaria o suficiente para colocar seus três
filhos na faculdade.

Depois de entrar nos EUA ilegalmente
pelo México, ela passou dois anos traba-
lhando nos pomares de laranja da Flórida.
Em 1986, juntou sua poupança com a do
irmão Gerardo e tratou de tirar seus filhos
adolescentes do Brasil. Os três conseguiram
obter vistos especiais para viajar para a
Cidade do México via Miami. 

Mas em vez de trocar de avião na Flórida,
Robson, Rosângela e Rogério se encontra-
ram com a mãe e viajaram de carro os 2.400
quilômetros até Framingham, onde já estava
o tio Gerardo. Enquanto os adultos trabalha-
vam durante o dia em restaurantes, as crian-
ças se matricularam na escola de segundo
grau profissionalizante de Framingham. Das
16 horas à meia-noite, os cinco trabalhavam
no hotel Sheraton limpando quartos.

Consultando os classificados, Rosângela
foi a primeira a descobrir a demanda por
serviços domésticos. “Os hotéis pagavam
US$ 5 por hora, mas as pessoas que queriam
limpeza em casa estavam pagando US$ 8”,
recorda-se ela. Ela e a mãe constituíram
uma grande clientela, até que virou um
negócio grande o bastante para justificar
uma rota separada de clientes para
Rosângela. Hoje ela tem mais de 100 clien-
tes regulares, enquanto sua irmã Rita tem
um serviço próprio numa cidade próxima
chamada Marlborough.

Sem as faxinas, diz Sales, a família nunca
teria prosperado. “Aqui, é difícil”, diz. “Lá, é
impossível.” A renda do negócio de limpeza
da família ajudou a colocar o filho na facul-
dade de Medicina da Universidade Temple.
Em 2000, com ajuda de aulas particulares de
um cliente, ela passou na prova para obter a
cidadania americana. 

A antropóloga Soraya Resende Fleischer
da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul estudou as faxineiras na região de
Boston para seu livro Passando a América a
Limpo, publicado em 2002. Muitos imigran-
tes brasileiros, descobriu ela, deixam o País
com uma economia de US$ 10.000: metade
para os traficantes que os levam para os
EUA, o resto para capital inicial para entrar
no negócio de limpeza doméstica. Esses
recém-chegados eram freqüentemente
comerciantes ou profissionais qualificados
que sabiam como alavancar suas qualifica-
ções em relação a colegas imigrantes.

Os brasileiros que dominam essa área
raramente fazem eles mesmos a limpeza.
Eles contratam até uma dúzia de trabalhado-
res e preenchem sua lista de clientes à medi-
da que suas boas recomendações se espa-
lham. Quando acumulam serviço demais
para ser realizado eficientemente, eles sepa-
ram rotas iniciantes para passar a membros
da família recém-chegados do Brasil. Ou,
como é a tendência agora, podem vender as
rotas através de um mercado underground
altamente desenvolvido.

Em anúncios classificados em jornais de
língua portuguesa como o Tá Na Mão, ou na
internet, os brasileiros usam a palavra em
inglês “schedule” (equivalente a cronogra-
ma ou agenda; pronuncia-se “squédil”) que-

rendo dizer rota de limpeza. Anúncios que
declaram “Quero um schedule” ou “Vendo
um schedule” enchem as paredes de lugares
onde os brasileiros compram ou comem. Os
compradores facilmente superam em núme-
ro os vendedores. 

No começo dos anos 90, o então recém-
chegado Hermes Reis pagou US$ 7.500 em
dinheiro por serviços temporários de limpeza
em 14 casas. “Era dez vezes a receita (sema-
nal)”, recorda-se Reis, usando uma fórmula
familiar em Wall Street. O preço subiu desde
então. Rogério Araújo, um ex-professor de 35
anos, vendeu uma rota de 18 casas depois de
receber mais de 65 respostas de um anúncio
no Tá Na Mão. Araújo, que tem um green
card, um cartão que comprova a imigração
legal, diz que planeja declarar os US$ 18.000
da venda, à vista, no imposto de renda.

Hoje, Sales, de 58 anos, supervisiona
quatro mulheres a quem paga US$ 20 por
casa, e fica com um lucro de quase US$ 50
num serviço normal. Em grupos de duas
pessoas, elas limpam uma casa de quatro
quartos em duas horas.

Uma imigrante de 27 anos vinda de
Vitória (ES), Erika Cristina Silva, chefia
uma das equipes de Sales e é encarregada
de garantir que o serviço seja feito como se
deve e na hora marcada. Erika é formada
em saúde pública e trabalhava como assis-
tente de dentista. “Aqui, eu ganho US$ 400
por semana”, diz. “Lá, eu ganhava US$ 600
por mês.” Dividindo um apartamento com
um primo, ela diz que conseguiu pagar a
dívida com os traficantes de imigrantes em
menos de seis meses.

A crescente presença brasileira alimenta
ressentimentos em alguns lugares. Críticos
reclamam que educar imigrantes custa US$
10.000 por aluno, enquanto muitos pais des-
ses estudantes recebem em dinheiro e não
pagam imposto de renda. 

“Eles transformaram Framingham numa
cidade fora-da-lei”, diz Joseph Rizoli, 53
anos, um motorista de ônibus escolar, que
fundou um grupo contra imigrantes ilegais
chamado Cidadãos Preocupados e Amigos da
Fiscalização da Lei contra Imigração Ilegal. 

Mas as famílias que contratam brasilei-
ros para a limpeza geralmente não compar-
tilham desse sentimento. 

Etnia e status de imigração “não são
relevantes”, conclui Joanne Aliber. Tanto
no trabalho dela quanto do marido, os imi-
grantes são colegas, não concorrentes.
Cuidar da casa é somente um outro aspecto
da economia global. “Minha empresa
emprega pessoas em todo o mundo; na
Índia, no Brasil”, diz Jeffrey Aliber. “Na
parte que me cabe, o mesmo princípio vale
aqui. Você compra o melhor serviço.”

Sales vê o mercado de uma perspectiva
ligeiramente diferente. “As americanas não
sabem fazer faxina”, diz.

Imigrantes brasileiros criam lucrativo
negócio de faxinas em Massachusetts

O segredo do sucesso: 
‘As americanas não 
sabem fazer faxina’, diz
Maria de Sales.

Maria da Graça
de Sales
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AMERRILL LYNCH e
a BlackRock confir-

maram sua decisão de
fundir suas unidades de
administrações de recur-
sos. A Merrill terá 49,8%
da nova empresa, que
operará sob o nome
BlackRock, terá quase
US$ 1 trilhão em carteira
e figurará entre as dez
maiores administradoras
de recursos do mundo. 

* * *

n A China exportou, pela
primeira vez, mais carros
do que importou. O país
embarcou 172.800 automó-
veis em 2005, 27% mais que
em 2004, e comprou 161.600.

* * *

n A Mittal, maior siderúr-
gica do mundo, apresentou
lucro de US$ 650 milhões
no quarto trimestre, 58%
menos que no mesmo
período de 2004. Apesar da
queda, a empresa holande-
sa previu que o preço do
aço e seus lucros aumenta-
rão no segundo semestre. 

* * *

n A Danone teve lucro de
US$ 1,7 bilhão em 2005,
mais que o triplo do obtido
em 2004. A fabricante de
alimentos francesa disse
que houve fortes vendas na
divisão de bebidas.

n Ben Bernanke, novo pre-
sidente do Fed, o banco
central americano, sinali-
zou que pode continuar a
aumentar a taxa básica de
juros para impedir o supe-
raquecimento da econo-
mia. Durante sua sabatina
pelo Congresso americano
ele destacou os riscos de
alta da inflação nos EUA e
deu a entender que o cres-
cimento da economia não
está em perigo.

* * *

n A Hewlett Packard,
fabricante de computado-
res dos EUA, apresentou
lucro de US$ 1,2 bilhão no
seu primeiro trimestre fis-
cal, encerrado em 31 de
janeiro, 30% mais que no
mesmo período do ano
anterior. Analistas atribuí-
ram a melhora a uma rees-
truturação da empresa.

* * *

n A Kodak, fabricante de
câmeras dos EUA, e a
LG.Philips, fabricante de
telas de cristal líquido da
sul-coreana LG e da holan-
desa Philips, disseram ter
fechado acordo para estu-
dar tecnologias para a pró-
xima geração de telas para
celulares e micros de mão.
Os detalhes financeiros não
foram revelados.

I NTERNAC IONAL

AACERÍAS PAZ DEL
RÍO, siderúrgica

colombiana, disse que o
governo — que detém 9,1%
de suas ações — e funcio-
nários sindicalizados —
que possuem outros 33,9%
— anunciaram a decisão
de vender suas ações.
Analistas disseram que a
argentina Techint e a fran-
cesa Arcelor estariam inte-
ressadas. Nenhuma das
duas quis comentar.

* * *

n A Telefónica de
Argentina assinou memo-
rando com o governo
argentino para um novo
contrato de concessão de
longo prazo, em negociação
desde 2002. A subsidiária
da espanhola Telefónica
também retirou queixa
contra o governo no órgão
internacional de arbitra-
gem de disputas Icsid.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O governo chileno disse
que deu à empreiteira bri-
tânica BG o contrato para
a construção de um termi-
nal de importação de gás
natural liqüefeito, um
investimento de US$ 350
milhões. O terminal redu-
zirá a dependência chilena
do gás argentino.

* * *
n O BBVA disse que espera
elevar em 55%, para US$
70,7 bilhões, o patrimônio
de seus fundos de pensão
na América Latina até 2008. 

* * *
n A Colômbia teve superá-
vit comercial de US$ 1,4
bilhão em 2005, 26% mais
que em 2004, ajudada pelas
vendas de petróleo, car-
vão, café e automóveis,
disse o governo. 
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As ações da fabricante britânica
de doces e bebidas Cadbury
Schweppes PLC dispararam esta
semana, graças a uma nova especula-
ção de que ela parece madura como
um alvo de aquisição.

O Citigroup ajudou a estimular as
conversas, que já existiram antes,
com um relatório na terça-feira que
citava a americana Hershey Foods
Corp. como uma possível comprado-
ra. O banco elevou sua recomendação
para as ações da Cadbury de “man-
ter” para “comprar”. Na Bolsa de
Londes, os papéis fecharam ontem
em alta de 1,7%, acumulando um
ganho de 3,9% na semana.

De fato, a Cadbury, que no Brasil
opera como Cadbury Adams, é um alvo
atraente porque seu diretor-presidente,
Todd Stitzer, recuperou a empresa nos
últimos anos, concentrando-a em pro-
dutos com maior crescimento de ven-
das. Além disso, a indústria alimentí-
cia como um todo parece pronta para

uma consolidação.
O único problema: os compradores.

Cada uma das empresas que pode-
riam ser um sócio lógico para a
Cadbury enfrenta um obstáculo que
complicaria um negócio ou o tornaria
improvável no curto prazo. A Hershey
tem uma complicada estrutura acio-
nária; a Nestlé SA enfrentaria proble-

mas antitruste; e a Kraft Foods Inc.
está esperando ser desmembrada de
sua controladora Altria Group Inc.
Quem quer que seja o comprador
também terá de decidir o que fazer
com o grande portfólio americano de
bebidas não-alcoólicas da Cadbury.

A Cadbury é a maior empresa de
balas e chocolates do mundo e o tercei-

ro maior grupo de bebidas não-alcoóli-
cas dos Estados Unidos, depois da
Coca-Cola Co. e da PepsiCo Inc. A
empresa, que tem sede em Londres,
teve receita de 6,7 bilhões de libras
(US$ 11,7 bilhões) em 2004. Qualquer
negócio sairia por mais do que o valor
de mercado da empresa, que está em
11,4 bilhões de libras.

A Hershey já disse que pode estar
procurando aquisições. O negócio de
chocolates dela, centrado nos EUA, se
encaixaria direitinho com o de balas e
chocolate da Cadbury. Mas o tamanho
da Cadbury seria proibitivo para a
Hershey, que também não ia querer
sua divisão de bebidas, disseram pes-
soas a par da estratégia da Hershey.

A Nestlé é uma candidata imprová-
vel porque seu próprio negócio de cho-
colates criaria problemas antitrustes
em vários países, entre eles o Reino
Unido, França, Austrália e Canadá. E
a Kraft não planeja fazer nenhuma
grande aquisição antes de ser des-
membrada de sua controladora, o que
deve acontecer este ano, disseram pes-
soas a par do pensamento da empresa.

Cadbury Schweppes volta a ser vista como um alvo de compra

A reestruturação da Cadbury que Todd Stitzer promoveu desde 2003 a 
tornou um alvo de compra mais atraente para seus rivais de doces.

Mercado doce
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