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Recebi um e-mail do prof. Luis Felipe, há duas semanas, com um convite: 
o de escrever um texto, sobre um tema livre, até o dia 05 de março. Eis que 
estou escrevendo em 05 de março, já que a melhor inspiração de qualquer 
tarefa é o prazo, pelo menos no meu caso.

Como estou chegando de férias longas, os temas que tenho em mente 
são basicamente observações deste período “não produtivo”.

Primeiramente, como não tirava férias deste tamanho desde 2006, eu 
DFKHL�TXH�VHULD�XPD�ERD�LGHLD�¿FDU�IRUD�SRU����GLDV��9L�TXH�IRL�XP�HUUR�����
GLDV�VmR�PDLV�GR�TXH�R�VX¿FLHQWH�SDUD�GHVFDQVDU�D�PHQWH��0DLV�GR�TXH�LVVR�
é exagero, e até diria que é “quase uma aposentadoria”.

Depois disto, eu “engordei” a estatística, no Banco Central, sobre os gas-
tos de brasileiros no exterior. Fui para os EUA, visitar uma sobrinha que 
nasceu recentemente e, “sem querer”, voltei com sete bagagens cujo exces-
so foi devidamente declarado para a Receita Federal. Logicamente, mesmo 
SDJDQGR�R�H[FHVVR��R�SUHoR�PpGLR�GRV�LWHQV�FRPSUDGRV�¿FRX�EHP�PDLV�
baixo do que o seu correspondente, se comprasse tudo aqui. E isto gera, em 
qualquer brasileiro, a pergunta inevitável do porquê desta diferença. Bem, 
enquanto eu estava lá, não parei para pensar nisto, apenas comprei. Um par 
GH����PHLDV�GH�DOWD�TXDOLGDGH�PH�FXVWDUDP�5���������DSyV�D�FRQYHUVmR����
XP�FDUULQKR�SDUD�EHErV��SRU�5����������R�TXH��DTXL��FXVWD�FHUFD�GH�5��
�����������(�SRU�Dt�DIRUD��1mR�DFKHL�FRLVD�DOJXPD�TXH�IRVVH�PDLV�FDUR�GR�TXH�
no Brasil, exceto os restaurantes, mas cujos preços já estão quase iguais. 
(VWDPRV�FKHJDQGR�Oi��0DV�SRU�TXH�LVWR�RFRUUH��PHVPR"�2V�PDLV�DSUHVVDGRV�
dirão que a culpa são dos impostos e dos políticos, da corrupção, etc., etc. 
Estes itens entram na culpabilidade do preço salgado. Mas a questão ainda 
HVWi�ORQJH�GH�VH�UHVWULQJLU�Vy�D�LVWR��3RU�H[HPSOR��SHUFHEL�TXH��Oi��R�FDUUR�
PDLV�EiVLFR�WHP�XP�PRWRU�GH�����O���H�FXVWD�FHUFD�GH�86���������GyODUHV��
(��DTXL��R�PDLV�EiVLFR�WHP�XP�PRWRU�GH�����O���H�FXVWD�R�PHVPR�SUHoR��Mi�
convertido pelo câmbio. Por que a montadora irá cobrar o mesmo valor por 
XP�FDUUR�FRP�XP�PRWRU������DTXL��VH�R�SLVR�SDUD�R�PHVPR�FDUUR��PDV�FRP�
PRWRU������p�5�����������"�(�LVWR�p�DVVLP�SRUTXH�R�*RYHUQR�%UDVLOHLUR�LQVLV-
WH�HP�LQFHQWLYDU�GD�SURGXomR�GHVWH�FDUUR��FKDPDGR�³SRSXODU �́�2�TXH�UHODWHL��
D�UHVSHLWR�GD�LQG~VWULD�GH�DXWRPyYHLV��WDPEpP�RFRUUH�HP�RXWURV�VHWRUHV�
FRPR�RV�GH�FRVPpWLFRV��SHUIXPHV�H�YHVWXiULR��2�SURGXWR�QDFLRQDO��HP�JHUDO�



de pior qualidade, já que a produtividade da mão-de-obra brasileira é menor, 
em comparação com a dos países desenvolvidos, gera um piso de preço que 
acaba sendo referência para os produtos importados. É certo que, mesmo 
que custem menos, quando convertidos pela taxa cambial, por questão de 
UHIHUrQFLD��FXVWDUmR�PDLV�FDUR��SDUD�R�FRQVXPLGRU�¿QDO��TXH�p�TXHP�³SDJD�
D�FRQWD�WRGD �́�DR�¿QDO�GD�FDGHLD��H�YDL�³HQJRUGDU´�D�PDUJHP�GR�H[SRUWD-
GRU��1mR�SRU�DFDVR��Ki�YiULDV�PDUFDV�DPHULFDQDV�H�HXURSHLDV�IDPRVDV�GH-
sembarcando por aqui, pois sabem que o brasileiro consumirá e ampliará a 
margem de lucro das matrizes destas griffes. Um exemplo contemporâneo 
do consumismo brasileiro exagerado são os “rolezinhos”: engana-se quem 
acha que sejam um grupo de pessoas à margem da sociedade que querem 
somente passear no shopping e aparecer. Alguns deles vão para o shop-
ping para consumir mesmo, pagam muito caro por camisas, bermudas, tênis 
chamados “de marca” com o objetivo de se satisfazerem e de serem so-
cialmente reconhecidos. Como o crédito está facilitado através dos cartões, 
geralmente o custo deste “fenômeno social” sobra para as suas mães, que 
parcelam a compra em muitas prestações. Em resumo, o brasileiro paga mal 
H�FDUR��PHVPR�TXDQGR�QmR�SRGH�����SRUTXH�QmR�WHP�UHIHUrQFLD��7XGR�LVWR�p�
XP�UHÀH[R�GH�XPD�HGXFDomR�UXLP��TXH�JHUD�XPD�JUDYH�GLVWRUomR�GH�YDORUHV�
4XDQGR�HX�HVWDYD�HP�6mR�)UDQFLVFR��YL�D�SROrPLFD�FDPLVD�GD�$GLGDV�j�

venda, que posteriormente foi retirada, a pedido do Governo Brasileiro. Cerca 
GH����GLDV�DSyV�D�YLVLWD�D�6mR�)UDQFLVFR��HX�HVWDYD�HP�1RYD�,RUTXH��HP�XP�
UHVWDXUDQWH�EUDVLOHLUR�TXH�¿FD�QD�/LWWOH�%UD]LO��PDWDQGR�D�VDXGDGH�GH�TXLDER�
FRP�DUUR]��6HQWDGRV�DR�PHX�ODGR�HVWDYDP�GRLV�DPHULFDQRV��XP�FDVDO��TXH�
GHVHMDYDP�VDERUHDU�D�FDLSLULQKD��$SyV�XQV�TXLQ]H�PLQXWRV��HVWH�PHVPR�
casal começou a conversar um pouco mais alto e foi inevitável escutá-los. 
Deu para ouvir que o americano morou no Brasil por uns 5 anos, e que a sua 
namorada foi uma vez ao Rio, mas em uma passagem bem breve. Foi uma 
conversa em tom cada vez mais alto, e estavam sempre mais animados e 
FRP�VDXGDGHV�GR�%UDVLO��$¿QDO��Vy�IDODYDP�EHP�GR�SDtV�TXDQGR��GH�UHSHQWH��
DSDUHFH�QD�79�GR�UHVWDXUDQWH�±�XP�UHVWDXUDQWH�EUDVLOHLUR�TXH�VH�SUH]H�WHP�
TXH�OLJDU�QR�FDQDO�OtGHU�GD�79�DEHUWD�EUDVLOHLUD�±�R�VtPEROR�PDLRU��D�PXODWD�
VDPEDQGR�HP�XPD�YLQKHWD�GH�FDUQDYDO��6HP�SHVWDQHMDU��R�DPHULFDQR�VROWD�
HP�DOWR�H�ERP�VRP��³,W�LV�%UD]LO����´�0DLV�XP�WHPSLQKR��UHFRPHoD�D�QRYHOD�
H�PRVWUD�XPD�FRQYHUVD�HQWUH�PmH�H�¿OKD��VHQGR�TXH��QD�FHQD�HP�TXHVWmR��
D�¿OKD�HVWi�DSHQDV�GH�FDOFLQKD�H�XPD�FDPLVHWD�DSHUWDGD��1RYDPHQWH��R�
DPHULFDQR�DSRQWD�SDUD�D�79�H�H[FODPD��³$PD]LQJ���´�(��GHSRLV��TXHUHPRV�
impedir a Adidas de vender uma inocente camisa.
1D�KRUD�GH�LU�HPERUD�SDUD�R�DHURSRUWR��FRQWUDWHL�R�VHUYLoR�RQOLQH�FKDPD-

GR�6XSHU6KXWWOH��1D�YDQ��KDYLD�RLWR�SHVVRDV��GXDV�KRODQGHVDV��HX�H�PLQKD�
HVSRVD��GRLV�LWDOLDQRV��XPD�FDQDGHQVH�H�R�PRWRULVWD�SDTXLVWDQrV��2�PRWRULV-
ta não sacou a nacionalidade dos presentes exceto a minha e da esposa em 
IXQomR�GH�TXr"�'$6�0$/$6����

Chegando em Guarulhos, vocês já sabem o desfecho nada feliz desta es-
WyULD��FHUWR"�*ULWDULD��HVSDoR�GH�PHQRV��WDQWR�SDUD�SHVVRDV�TXDQWR�SDUD�R�
DYLmR��SRLV�QmR�WHP�SLVWD�VX¿FLHQWH��DWUDVRV��IDOWD�GH�OX]��HWF���HWF���
2�TXH�QRV�DQLPD��HQWmR��D�YROWDU"�(�SRU�TXH����GLDV�IRUDP�SRXFR"�1mR�

importa onde nossa casa e família estejam, sempre geram saudades e aque-
la sensação gostosa do retorno. Além disto, meu trabalho é aqui no Brasil... 



2X��FRPR�QDTXHOH�DQWLJR�GLWDGR��³$TXL�VH�ID]��DTXL�VH�SDJD���́ �(�PXLWR�EHP�
pago, diga-se de passagem...


