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Em um momento em que as exportações brasileiras batem recordes e são tema freqüente dos 
noticiários, cabem algumas reflexões sobre os desafios que ainda persistem para um Brasil 
integrante, de fato, da lista seleta dos países cujas empresas são internacionais. 
 
Parece indiscutível que progressos importantes foram feitos na última década, rumo à 
expansão das exportações brasileiras. Adotamos uma política de promoção comercial pró-ativa 
e, pouco a pouco, pequenas e novas empresas, com novos produtos, participam da pauta de 
balança comercial. 
 
Como reflexo dessa expansão exportadora comprovada, há aproximadamente cinco anos 
começaram a surgir indagações, por parte dos especialistas envolvidos nos processos de 
internacionalização, sobre os ainda inéditos temas que se apresentam. 
 
Aprimorar e superar marcas e resultados nos setores tradicionais, como têxtil, coureiro-
calçadista, agrícola, moveleiro, só para citar alguns dos mais expressivos, não é tarefa 
automaticamente destinada ao sucesso, apenas por serem estas áreas de grande expertise 
brasileira. 
 
Entretanto, já são conhecidos os mecanismos e metodologias de promoção comercial que 
podem alavancar os melhores resultados para os referidos setores. Há abundância de material, 
pesquisas de mercados, consultores especializados, fontes de informação e eventos 
consagrados para apoiá-los. 
 
Mas quando setores inovadores e/ou de alta intensidade tecnológica são os objetos dos 
esforços, qual o caminho a seguir? Como atender, com técnicas de promoção comercial 
modernas, a exportação de produtos audiovisuais, de projetos fotônicos, de derivados 
biotecnológicos, ou serviços de TI? Quais ferramentas e conceitos de marketing internacional 
ajudarão o país a vender os serviços que, quase obrigatoriamente, estão vinculados a uma 
pauta exportadora refinada e inovadora? 
 
A revisão da literatura sobre a competitividade internacional, e nossa experiência como 
gestora de inúmeros projetos de apoio à internacionalização de empresas, apontam para a 
suma importância de novos temas, como tecnologia, “indústria criativa” e todo o ainda 
inexplorado campo de serviços.  
 
É imperativa a necessidade de formação de recursos humanos diferenciados, que possam unir, 
no mesmo profissional, conhecimentos aprofundados da indústria e do processo de 
internacionalização modernizado. A capacidade a ser desenvolvida deve abordar visão 
estratégica e competências em gestão e em temas correlatos ao marketing internacional, 
sempre sob a ótica dos novos temas.  
 
Em termos mais precisos, é preciso traduzir em instrumentos de promoção comercial as 
principais mudanças trazidas pelas “megatendências” de John Nasbitt. Estamos preparados 
para exportar produtos e serviços que respondam: 
 
• À nova ordem mundial com todas as suas vertentes: livre-comércio, formação da “aldeia 
global” em função do avanço das telecomunicações, “downsizing”, explosão de consumo na 
Ásia, “onda verde”, nova “solidariedade”; 
• À alta dos valores artísticos; 
• Ao estilo de vida global e nacionalismo cultural; 
• À privatização do “Welfare State”; 
• À ascensão da orla do Pacífico; 
• À crescente participação do terceiro setor nos temas ligados ao comércio mundial? 
 
Avançamos muito, mas ainda é preciso perseverar. E realizar mudanças que partam de uma 
sólida base conceitual. 



 
Cabe a nós, internacionalistas e estudiosos do tema, fazer as opções corretas e mudanças 
desejadas, caso contrário, perderemos, mais uma vez, o bonde da história. 
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