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embaixador Sergio Amaral, que está chegando ao final do seu
mandato como representante máximo de nosso país na França – um
dos cargos mais importantes da nossa diplomacia – não é nenhum
neófito em assuntos de comunicação e de marketing.

Ele foi Ministro de Estado da Comunicação Social e porta-voz do
presidente Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 1999. Nessa fun-
ção, teve a oportunidade de conhecer, de perto, muitas das nossas
melhores agências de propaganda, assim como diversos profissionais
da área. Por isso, não hesita em dizer: o Brasil precisa de mais mar-
keting para a projeção de sua imagem no exterior, assim como os
diplomatas brasileiros precisam aprender as técnicas de marketing
e de comunicação para ter sucesso na carreira.

E faz essa importante revelação: as agências brasileiras precisam
perder a timidez e ir disputar mercados com as grandes multi-
nacionais – não só no Brasil – mas também lá fora, no campo do
adversário.

Leia, nas páginas seguintes, essa importante entrevista que Sergio
Amaral concedeu à Revista da ESPM.

JRWP

“HÁ GRANDES OPORTUNIDADES
NO EXTERIOR PARA AGÊNCIAS
DE PUBLICIDADE BRASILEIRAS”

A



Sergio Amaral

73 M A R Ç O / A B R I L  D E  2 0 0 5  – R E V I S T A  D A  E S P M

JR – Ministro, apesar de toda euforia
do agribusiness e dos recordes na ba-
lança de pagamento, o Brasil ainda
não representa mais que 1% do
comércio internacional do mundo.
Isso é pouco.

SERGIO AMARAL – Há anos o
Brasil vem tendo uma participação
no comércio exterior da ordem de
1%, ainda que – no passado – tenha
exportado um pouco mais. Nos úl-
timos anos, houve um salto consi-
derável. Nosso comércio exterior –
exportação mais importação – em
2002 representava 13% do produto;

em dezembro de 2004 passou a
26%. Portanto, como participação
do PIB, dobrou – é um grande
resultado. Mas em economias
comparáveis – México, Coréia,
China, os países emergentes de
grande porte –, a participação
do comércio exterior no PIB
está sempre acima de 30%.

JR – O nosso PIB, nos
últimos anos, não foi
nenhuma Brastemp ...

SERGIO AMARAL –
O fato é que tivemos
progresso. Aumenta-
mos exportações, di-
versificamos produtos
e acho que o desafio
pela frente, além de
exportar mais, é fazer
um esforço na
qualidade. Mas preci-
samos fazer um esfor-
ço para avançar um
pouco mais nas etapas
da cadeia produtiva.
Quer dizer, no agro-
negócio, em vez de
exportar café em grão,
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exportar café solúvel, torrado... Em
vez de exportar tanto couro,
aumentar o percentual de sapato; em
vez de estarmos nos produtos de
baixo valor agregado, entrarmos nos
patamares mais elevados. Mesmo
porque vamos sofrer uma grande
concorrência da China. Se nos
entusiasmamos muito com a China
compradora – ela nos comprou
muita soja, minério de ferro – vi-
veremos, nos próximos anos, a Chi-
na exportadora, e precisamos estar
preparados. Nos setores indus-
trializados, encontrarmos nosso
nicho de exportação, que não é
necessariamente de alta tecnologia;
mas também não pode ser a faixa
de mão-de-obra barata porque,
nessa, nós perdemos.

JR – É lícito esperar um aumento da
participação do Brasil no comércio
internacional como um todo?

SERGIO AMARAL – Isso faz parte
da lógica do nosso modelo eco-
nômico: ser mais produtivos, com-
petitivos, melhorar a infra-estrutura
e fazer um esforço exportador; é
razoável esperar que cresça nossa
participação no comércio mundial.
Mas é preciso, também, um esforço
macroeconômico. Pensamos que a
China é só mão-de-obra barata e isso
não é verdade. Trata-se de uma eco-
nomia com taxa de inflação de 2%,
carga tributária de apenas 16% do
PIB e poupança de 43%. A China
demonstrou uma compreensão do
funcionamento da economia de
mercado melhor do que muitos
países que a praticam há mais
tempo. No ano de 2003, empresas
chinesas gastaram US$ 3 bilhões pa-
ra adquirir o controle de empresas

na Europa. E o que faziam? Conser-
vavam a pesquisa, o marketing, a
marca, distribuição – e transferiam
a produção para a China. Eles já sa-
biam que não basta ter um bom pro-
duto; é preciso ter o marketing, a
pesquisa, distribuição e, fundamen-
talmente, a marca. Nos últimos anos,
nossos esforços de exportação foram
bem-sucedidos. Hoje, precisamos
cuidar de componentes como o
marketing – que é fundamental.

JR – Isso é música para meus
ouvidos, pois o Sr. está falando para
a Revista da ESPM. Mas o marketing
leva-nos à questão da imagem de
marca – e do que foi definido como
a “marca Brasil”. O Sr. pode nos falar
a esse respeito?

SERGIO AMARAL – Houve pes-
quisas interessantes sobre marcas.
Uma delas mostra correlação entre
a imagem do país desenvolvido e a
boa qualidade; e a imagem de um
país em desenvolvimento leva à
idéia de uma marca de menor pres-
tígio. Não temos condições de mu-
dar o país para atender às expec-
tativas dos consumidores interna-
cionais. Como a nossa marca não
carrega o mesmo valor que a marca
de um produto francês ou ameri-
cano, o nosso produto é visto como
menos seguro, menos eficiente ou
menos durável e, – por isso – tem

de ser mais barato. Partimos de uma
desvantagem – temos de vender
mais barato, dar garantia ou finan-
ciamento maiores, além das nossas
reais condições.

JR – O Sr. acha que existe, na mente
dos nossos clientes potenciais nesses
países – de fato – uma imagem do
Brasil que se reflete nas nossas
marcas?

SERGIO AMARAL – Sim. E diria
que ela é, em geral, positiva. Houve
tempo em que a nossa imagem era
associada ao desflorestamento da
Amazônia, ao trabalho infantil, à
prostituição infantil. Mas o Brasil
progrediu muito, temos conseguido
desfazer essa imagem. Hoje goza-
mos de respeitabilidade no campo
da economia; demos mostra de ma-
turidade, no campo da política;
estamos enfrentando os nossos
problemas sociais – ninguém espera
que a gente resolva tudo da noite pa-
ra o dia, mas querem saber que esta-
mos enfrentando. Isso tudo contribui
para uma imagem positiva. Mas eu
acho que o problema não é de
imagem, mas de falta de informação:
as pessoas gostam do Brasil porque
tem praias bonitas, povo alegre,
carnaval, futebol de grande talento
– e só sabem, muito vagamente, de
outras coisas. Não sabem, por exem-
plo, que temos capacitação tecno-
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lógica para construir satélites e que
a Amazônia é vigiada por satélites
que fotografam os riscos potenciais;
poucos sabem que somos a quarta
indústria aeronáutica do mundo. Há
outro lado do Brasil que as pessoas
não conhecem: um povo sério e
trabalhador. Trabalha-se muito mais
aqui do que na Europa, por exemplo.
O problema da imagem é, de um
lado,  desfazer a imagem associada
aos países em desenvolvimento –
mas, mais do que tudo, dar mais
informação.

JR – O Sr. acha que existe uma
associação entre a imagem nacional
e a qualidade dos produtos e ser-
viços?

SERGIO AMARAL – Sem dúvida.
Se você for comprar um marca-
passo, e o vendedor oferece um feito
na China e outro na Suíça, você vai
escolher o que é feito na Suíça –
porque a imagem ligada à do
relógio,  da precisão...

JR – E se for francês? Um marca-
passo francês pode ser bom.

SERGIO AMARAL – Porque a
França também tem uma imagem de
qualidade. Agora, se a Índia quiser
vender marca-passo, enfrentará
desconfiança. Quando era embaixa-
dor em Londres, fui convidado para
um evento cultural na embaixada
suíça. O evento era na garagem: uma
noite de grafite. Jovens artistas suíços
e franceses fazendo grafite nas
paredes da garagem. Pensei: “Que
interessante. A Suíça tem uma ima-
gem positiva, do ponto de vista da
tecnologia, mas tem outra, não tão
positiva, de país velho, sem graça...”

E o embaixador suíço descobriu uma
forma de trabalhar essa imagem,
mostrando que lá também há coisas
novas, jovens, arte de vanguarda.
Essa é a questão da imagem do
Brasil. Temos uma imagem simpá-
tica, mas que nem sempre ajuda a
vender os nossos produtos – a não
ser os associados a essa idéia tradi-
cional: música brasileira vende bem,
cinema brasileiro é apreciado. Mas
não produtos de alta tecnologia. Mas
há outros aspectos. Se exportamos
um carro da marca Volkswagen, a
marca é forte, seja produzido onde
for. Se queremos vender mais pro-
dutos manufaturados brasileiros,
teremos que trabalhar a imagem do
país, ter uma estratégia de penetra-
ção no mercado que não inclua ape-
nas as questões econômicas, de
qualidade, distribuição mas que têm
a ver com a marca do produto. A Na-
tura está fazendo isso em Paris e no
Japão, e muito bem feito, porque
associaram o nome deles, Natura, à
Amazônia e criaram um show room
que é uma reprodução da Amazônia.

JR – O Sr. pode relatar algumas
experiências recentes, em relação a
isso?

SERGIO AMARAL – Um esforço
importante é o que está sendo feito
agora, para o ano cultural do Brasil
na França. É um programa da França,

que existe há 20 anos: a cada ano,
um país é escolhido para ser o país
do ano e os espaços culturais fran-
ceses o acolhem. Nós estaremos pre-
sentes nos espaços mais prestigiosos
de Paris e outras cidades, teremos
uma variedade de eventos culturais,
nos mais diferentes campos.

JR – Como isso funciona?

SERGIO AMARAL – Há dois co-
missários  – um brasileiro e outro
francês – responsáveis pela monta-
gem das exposições. No caso brasi-
leiro, é o Ministério da Cultura, com
a participação do Itamaraty, sobre-
tudo da embaixada, SECOM, na
comunicação e outros ministérios,
como Indústria e Comércio, na parte
comercial. Insisti com esses minis-
térios para que o ano cultural fosse
também uma oportunidade de
mostrar produtos brasileiros, já que,
evidentemente, isso contribui para
melhorar a nossa imagem de quali-
dade. Em parceria com a APEX –
Agência de Promoção de Expor-
tações –, estamos realizando duas
grandes mostras de produtos brasi-
leiros na Lafayette e Printemps, que
são duas lojas de departamento de
prestígio. E produtos brasileiros em
dois supermercados – o Carrefour e
o Casino. Isso é importante porque
todos sabem que, numa loja dessas,
um produto de má qualidade não



EntreVista

76 R E V I S T A  D A  E S P M – M A R Ç O / A B R I L  D E  2 0 0 5

entra. E teremos lá 500, 1.000 pro-
dutos diferentes. Então, estamos
entrando na distribuição; se vende-
rem bem, passarão a comprar regu-
larmente. E outro aspecto funda-
mental é a questão das marcas dos
produtos...

JR – Como se distingue a marca Bra-
sil de uma marca Natura ou H.Stern?
Tenho a desconfiança de que as pes-
soas viajam, encontram lojas H.Stern
nos aeroportos e não sabem que é
brasileira...

SERGIO AMARAL – Alguns pro-
dutos temem que a marca brasileira
não ajude e não querem aparecer
como tal. Conheço um caso de pro-
duto brasileiro, com boa aceitação
na Argentina, mas que buscou se
afastar da sua origem, porque achou
que a marca Brasil, na Argentina,
não seria boa. Há vários outros – na
área de calçados – que não apare-
cem como brasileiros porque serão
classificados numa gama de pro-
dutos mais baratos, de menor quali-
dade. Isto mostra a importância de
associar a marca Brasil a qualidade
e eficiência. É um grande desafio.

JR – Como o Sr. propõe que isso seja
feito?

SERGIO AMARAL – O primeiro
requisito é um esforço de conti-

nuidade. Não se pode fazer isso com
eventos episódicos. Precisa de uma
estratégia de penetração no merca-
do, que começa com a participação
em feiras e exposições. Visito quase
todas as feiras, e visitei agora a de
têxtil e confecção. Estamos avançan-
do. Mas é importante que, quando
houver uma feira ou exposição, haja
um desfile de moda brasileira, para
difundir o nosso design. Hoje temos
designers em Nova Iorque, Londres,
Paris – isso vai ajudar a valorizar o
nosso prêt-à-porter. Primeiramente,
temos que ter uma estratégia –
começa com a feira ou exposição;
depois a distribuição,  as lojas de
prestígio – não necessariamente para
vender, mas para ter o seu produto
associado aos lugares de prestígio.
E ter uma estratégia de marketing
para valorizar os seus produtos, in-
clusive com publicidade; não a
grande publicidade, mas a do trade.
Se quisermos exportar móveis, é
importante trazer os compradores e
os jornalistas ao Brasil, para conhe-
cer a nossa indústria de móveis, ver
que é uma indústria séria, ampla,
diversificada, com bom controle de
qualidade.

JR – Mas isso passa por ações as-
sociativas. Precisa que uma Federa-
ção de Indústria, uma associação de
fabricantes de móveis...

SERGIO AMARAL – Essa foi a
idéia da APEX – uma agência do
governo, trabalhando em parceria
com o setor privado –, que trabalha
hoje com 38 cadeias produtivas. Mas
os produtores brasileiros, muitas
vezes, não se dão conta de que não
basta ir lá e levar o produto; pre-
cisam ter folheteria de boa qua-
lidade; dependendo do produto, é
necessário um bom filme...

JR – Mas qual o problema? A pro-
paganda e o marketing brasileiros
estão entre os melhores do mundo
– temos essa competência.

SERGIO AMARAL – Porque nos
acostumamos a produzir para o
mercado interno – não íamos vender
lá fora. E as agências de publicidade
também se acostumaram a trabalhar
para o mercado interno. Pois, no
momento, há grandes oportunidades
no exterior para agências de pu-
blicidade brasileiras, escritórios de
relações públicas ou de marketing.
O Brasil descobriu que o mundo
existe; a exportação veio para ficar.
O próximo passo da exportação é a
agregação do valor e a presença das
empresas brasileiras no exterior. Elas
têm de estar acompanhadas pelas
suas agências e as agências de pu-
blicidade e marketing têm que se
preparar para apoiar seus clientes no
exterior. Não há empresas multina-
cionais que estão aqui e também lá
fora? Mesmo que o trabalho de uma
agência, em outro país, exija ambi-
entação, conhecimento  da cultura,
do valor, das formas de atingir o
mercado – mas não vejo por que não
podemos também exportar serviços
de publicidade. Afinal, os serviços
são a área que mais cresce no
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comércio mundial: turismo, marke-
ting, escritório de advocacia – temos
de apoiar as exportações de
serviços.

JR – Como será que os grandes
blocos comerciais que dominam  o
comércio, a prestação de serviços –

mesmo de publicidade – os serviços
bancários, reagirão? Vão deixar que
o Brasil entre?

SERGIO AMARAL – Se perguntar-
mos, vão dizer que não. Mas, se nos
empenharmos, vamos abrir esse
mercado como fazemos no resto.
Acho que – nos próximos anos – ha-
verá setores produtivos seguindo
uma estratégia de marketing, com o
ajustamento de produtos para esses
mercados. Se não tiverem boa
apresentação, boa embalagem,
folheteria, bons filmes, não entram.
Estamos abrindo um mercado
para o setor de propaganda e
marketing que ele não pode
ignorar. Veja o que estão fazendo
as empresas exportadoras: a
Gerdau comprou sete usinas de
aço nos Estados Unidos, a

Sadia está presente no mundo todo,
a Odebrecht tem 85% da atividade
de construção no exterior; e

começaram aqui perto
– Argentina, Chile,
Peru, Venezuela. Por
que as multinacionais
que operam aqui não se
associam às nossas
empresas, desenvolvend-
o uma expertise na aber-
tura de novos mercados?

JR – Então o Sr. acha que
o Brasil pode participar da
globalização como um
player de primeira linha?

SERGIO AMARAL – Não
tenho a menor dúvida. O que
explica o desenvolvimento
espantoso da China é que ela
percebeu que o mundo global

envolve riscos, mas também
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muitas oportunidades – e soube
desenvolver um mix, protegendo-se
de alguns riscos e explorando as
possibilidades. Vou dar um outro
exemplo: o da indústria têxtil. Todos
acham que a China vai exportar
panos de segunda categoria ou que
vai ter fábricas tipo maquiadoras,
com centenas de máquinas de
costura e milhares de funcionários.
Nada disso. No ano passado, a
China comprou 80% de todo o
equipamento têxtil fabricado no
mundo – a ponta da tecnologia. Se
visitar as indústrias da China, vai ver
que são todas computadorizadas.
Vem o chinês e pergunta de que
marca você quer o terno – Armani.
Ele põe no computador, Armani, o
computador programa e a máquina
entrega. Não temos essa tecnologia
no Brasil, mas o mercado global vai-
se abrir para os mais competentes.
Podemos ser altamente competitivos
– ninguém compete com o Brasil na
área do agronegócio.

JR – Gostaria de estar errado – mas
será que a economia dirigida  –  na
China – não favorece um pouco as
coisas?

SERGIO AMARAL – A China é um
enigma. Há os que dizem que o seu
grande êxito foi a liberalização
comercial e a introdução da econo-
mia de mercado; outros dizem que

decorre do fato de que o Estado pratica
uma política industrial ativa. Ninguém
investe na China, sem negociar com
o governo chinês – onde se pode ou
não investir. O governo tem um de-
partamento de planejamento da
economia... Eles resolveram essa
ambigüidade, chamando a sua
economia de “economia socialista de
mercado”. Na verdade, o que eles
mostraram é um grande pragmatismo
e uma capacidade de administrar
uma economia, respeitando seus
fundamentos – eles não têm
inflação, têm uma situação fiscal
absolutamente sob controle e o
pragmatismo na sua política de
promoção das exportações.

JR – Como o Sr. vê o recente lan-
çamento do logotipo em apoio à
marca Brasil?

SERGIO AMARAL – É importante,
porque vai dar unidade visual ao
produto brasileiro, facilitando a sua
identificação. É um passo positivo.

JR –  E como o Sr. vê a ação da nossa
imprensa, que – na minha opinião –
tende a dar muito destaque aos fatos
negativos?

SERGIO AMARAL – Sempre que
se está no governo, se acha isso; e,
quando na oposição, é o contrário.
Acho importante que a imprensa
seja livre e que noticie o que o leitor

quer ler. Isso depende também do
nível cultural: uma sociedade de
nível cultural mais elevado tenderá
a ter informação de maior qualidade.
A imprensa inglesa, por exemplo,
tem veículos de altíssima qualidade,
como o Financial Times, e outros
péssimos.  Mas a nossa exagera um
pouco na cobertura de assaltos e
seqüestros – mesmo verdadeiros –
não porque ela os noticie, mas por-
que os correspondentes estrangeiros,
poucas vezes, têm informação de
primeira mão, e se limitam a
reproduzir matérias que saem na
imprensa. Ao passar para outra
sociedade, transmitem de forma de-
turpada, pois as notícias tendem a
maximizar os eventos...

JR – O que me leva a outro assunto
que é o lobby. Ouvimos que o Mé-
xico gasta bastante dinheiro com es-
critórios de lobby, em Washington,
para defender  os interesses mexica-
nos, nos Estados Unidos. O Brasil faz
alguma coisa nesse sentido?

SERGIO AMARAL –Vivemos um
momento novo da realidade inter-
nacional,  em que diminui o papel
dos Estados e aumenta o das
sociedades. Estamos assistindo –
mesmo que ainda insuficientemente
– a uma liberalização das barreiras
comerciais. Mas estão aumentando
as barreiras da sociedade. Em breve,
não se exportará mais nada de ori-
gem animal, para a Alemanha, sem
garantias de que os animais não
sofreram. A questão ambiental é
cada vez mais importante para
certos países – os consumidores
querem saber se o café foi produzido
sem afetar o meio ambiente, se a sua
produção não incorporou mão-de-
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obra infantil. Por isso, a estratégia de
comercialização do produto bra-
sileiro demanda cada vez mais uma
postura de marketing – saber como
você se relaciona com aquela
sociedade. A mesma coisa vale para
os processos decisórios. O Congres-
so americano tem um papel funda-
mental no comércio exterior e, vári-
as decisões suas afetam os nossos
negócios, como subsídios na área
agrícola, no algodão. Nossa postura
é correta, ao levar o caso à OMC,
mas também temos de estar presen-
tes no Congresso americano, para
tentar evitar medidas que nos preju-
diquem. Aí, as ações especializadas
de escritórios de advocacia, marke-
ting, business são necessárias.

JR – O Sr. tem uma visão profissional
de marketing.

SERGIO AMARAL – Fui Secretário
de Comunicação por quatro anos e
fiz pós-graduação na Sorbonne em
Comunicação Política.

JR – Será que o Itamaraty pode de-
sempenhar um papel ainda mais
importante na expansão dos ne-
gócios internacionais do país, se
tiver mais profissionais de marketing
e comunicação?

SERGIO AMARAL – Acho que o
marketing é uma realidade nova nas
relações exteriores, e os diplomatas
brasileiros deveriam – desde a sua
formação – estar atentos a essa nova
realidade. Hoje, o diplomata não é
apenas um negociador com outro,
governo – como na diplomacia
tradicional – mas tem de trabalhar
com o peão, com a opinião pública
para vender as idéias de seu país,

ter experiência em lidar com a
imprensa, mobilizar a opinião públi-
ca, e, talvez, até ajudar a seduzir os
consumidores.

JR –  A ESPM está às ordens do Mi-
nistério e do Instituto Rio Branco.
Embaixador, pelas suas caracterís-
ticas e história, o Brasil nunca foi um
país voltado para fora. Apesar de
tantos cursinhos que existem por aí,
a verdade crua é que o brasileiro não
fala línguas, não é um ser internacio-
nal. Como o Sr. vê a reação de nossa
sociedade, diante dessa conquista de
mercados internacionais?

SERGIO AMARAL – São fatores
históricos, mas também geográficos.
Quando morei em Genebra, Suíça,
estava do lado da fronteira com a
França. Pela manhã, passeava de
bicicleta e, no passeio, cruzava cin-
co vezes a fronteira. Para quem mora
em São Paulo, a fronteira mais pró-
xima está a quase 2 mil quilômetros.
É natural que a realidade interna
tenha um peso grande e a externa
menor. Mas acontece que, com a
globalização e as novas tecnologias
de comunicação e transporte, as
distâncias se encurtaram e, o que
acontece no exterior tem peso para
nós. Se alguns países asiáticos
começarem a converter  suas reser-
vas de dólar para euro ou libra, isso
pode ter séria repercussão para a

economia americana. E mais ainda
para economias de porte médio, co-
mo a nossa. Portanto, temos de dar-
nos conta de que a realidade exte-
rior é fundamental para nós em qua-
se todos os ramos de atividade. A-
cho que está demorando, essa in-
teração mais freqüente e rápida com
o exterior. Estamos descobrindo  que
o comércio exterior veio para ficar e
que temos de nos preparar para isso.

JR – O Sr. acha que as escolas como
a ESPM têm um papel a desem-
penhar nesse processo?

SERGIO AMARAL – Sim. Como
acho que seria interessante o Rio
Branco ter uma exposição maior à rea-
lidade do marketing, também acho
que as escolas de marketing precisam
ter maior exposição à realidade inter-
nacional. Não basta saber fazer o
marketing lá fora; precisa saber como
funciona a realidade exterior, quais
são os órgãos políticos que estão por
trás da realidade do protecionismo,
por exemplo.

É preciso entender como funcionam
os grandes players mundiais. Na era
global, o mercado é planetário. Ele
não está mais limitado pelas fron-
teiras nacionais, e todos atuam em
todos os pontos. Precisamos estar
conscientes disso para saber como
atuar no setor externo. ESPM


