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De olho nos US$ 6,4 bilhões que os emigrantes brasileiros enviaram ao País em 2005, a 
incorporadora Brascan e a imobiliária Abyara reforçaram suas estratégias de venda de imóveis 
no exterior, em especial no Japão e nos EUA. A Brascan comercializou R$ 3,3 milhões em 
apartamentos para dekasseguis. A Abyara faz campanha na Globo Internacional.  
 
Foco nos brasileiros que moram no exterior 
 
Brascan e Abyara fazem campanha junto aos emigrantes que vivem no Japão e Estados 
Unidos. Não é novidade que a taxa de desemprego e a situação econômica incerta do País 
levam, há anos, brasileiros ao exterior, em busca de trabalhos que possam gerar renda para o 
sustento da família ou para uma poupança. Segundo pesquisa do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), os brasileiros que vivem no exterior enviaram US$ 6,4 bilhões ao 
Brasil em 2005, 14% acima do ano anterior. Os principais mercados de trabalho dos 
emigrantes brasileiros são Estados Unidos e Japão.  
 
Dos 2,5 milhões que vivem no exterior, mais de 1,3 milhão de brasileiros enviam regularmente 
dinheiro para suas famílias. O dinheiro é usado pelos beneficiários principalmente para as 
despesas diárias (46%). Mas a poupança aparece como a preferência de 9% dos brasileiros 
que enviam recursos do exterior, seguida pelos 7% que optam pela compra de imóveis.  
 
De olho nesse contingente rentável, incorporadoras e imobiliárias brasileiras estão 
promovendo a atração desse público para a compra de imóveis, principalmente em São Paulo 
e Rio de Janeiro, onde entram a maioria dos recursos vindos do exterior. A incorporadora 
Brascan, por exemplo, conseguiu um bom resultado apostando nas economias dos dekasseguis 
(descendentes de japoneses que retornam ao Japão para trabalhar).  
 
"Essas pessoas vão trabalhar fora para juntar dinheiro e voltar para cá. Querem imóveis como 
investimento enquanto estão fora e uma garantia para o retorno, por isso procuram as 
propriedades que têm maior liquidez", diz Leon Bensoussan, gerente comercial da Brascan.  
 
A companhia japonesa Harman, que leva dekasseguis para trabalhar naquele país, incentiva os 
brasileiros a poupar dinheiro e investir em imóveis no Brasil, demanda que foi aproveitada pela 
Brascan. "Comercializamos cerca de 15 unidades num volume de vendas próximo a R$ 3,3 
milhões, em dois residenciais no bairro paulistano Paraíso, que ficam prontos em outubro."  
 
Ele aponta que são produtos estratégicos, já que ficam próximos à Liberdade (bairro japonês) 
e tem preço acessível para classe média, com unidades em torno de R$ 220 mil, de dois 
dormitórios. "Esse perfil de imóvel tem maior liquidez do que um de quatro dormitórios, tanto 
para alugar, enquanto estão fora do País, quanto para vender, quando retornarem ao Brasil".  
 
O comprador pode recorrer ao atendimento virtual se precisar e o contrato é enviado pela 
Brascan via Sedex. Além disso, pode imprimir o boleto de pagamento pela internet e pagar no 
Banco do Brasil, que tem agências em sete cidades japonesas. Além disso, as agências 
funcionam aos sábados, dia em que os dekasseguis têm mais tempo para fazer remessas para 
o Brasil.  
 
Os resultados já obtidos pela imobiliária Abyara na atração de residentes no Japão incentivou a 
empresa a repetir a dose em solo norte-americano. A terra do "tio Sam" é responsável por 
75% das remessas enviadas à América Latina e ao Caribe, conforme a pesquisa do BID.  
 
"Temos um histórico considerável de brasileiros que moram no exterior que querem manter o 
lastro no Brasil e ter seu sonho de vida realizado aqui, que é a casa própria", comenta Rogério 
Santos, diretor de marketing da Abyara. No ano passado, a empresa investiu em publicidade 
em jornais japoneses, com foco também nos dekasseguis: o resultado foi um incremento de 
30% em vendas para esse público, em comparação a 2004.  
 



"Com base nessa experiência, lançamos ação similar nos Estados Unidos, onde residem mais 
de um milhão de brasileiros." A campanha começou junto com a Copa do Mundo e é veiculada 
na Globo internacional, em português. Desde então, o número de acessos ao site nos Estados 
Unidos aumentou 42%. "Como o processo de compra pode demorar até seis meses, ainda não 
podemos precisar quanto disso retornará em vendas."  
 

 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


