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Estamos às vésperas de escolher o novo presidente do Brasil e um dos temas mais discutidos 
nesse período eleitoral tem sido a necessidade de ações e projetos para o desenvolvimento 
econômico nacional. Em uma economia instável e constantemente abalada por crises políticas 
e financeiras, como a do Brasil, é fundamental garantir uma poupança interna, que viabilize a 
execução dessas ações e projetos, e uma das formas mais eficientes para isso é a captação de 
investimentos no exterior. 
 
No entanto, é preciso ter cautela para não se tornar eternamente dependente de empréstimos 
externos, investindo no aumento das exportações para possibilitar uma maior inserção no 
mercado internacional. Segundo o ranking da Organização Mundial do Comércio (OMC), no ano 
passado o Brasil ficou na 23ª colocação entre os países exportadores, movimentando cerca de 
R$252 bilhões. Para 2006, a previsão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior é de R$288 bilhões em exportações. Até a segunda semana deste mês, o total era de, 
aproximadamente, R$226,6 bilhões. 
 
Os resultados são positivos, mas ainda há muito que ser feito, já que a inserção na difícil 
competição do comércio internacional não se faz de uma hora para outra. O novo conceito de 
economia exige, também, uma nova postura das empresas, que passa pela implementação de 
estratégias que possibilitem uma participação mais eficiente nos mercados mundiais. Nesse 
contexto, destaca-se a capacitação de empreendedores que busquem a captação de insumos e 
informações de ponta para o desenvolvimento de seus negócios. É aí que entra o diplomata 
empresarial, pessoa preparada para atuar com assuntos estrangeiros dentro das corporações. 
É ele quem irá negociar acordos, atrair investimentos e promover a empresa em outros países, 
aproximando o setor privado do campo das relações internacionais, espaço que ainda necessita 
de atenção e desenvolvimento no Brasil. 
 
Grande parte das micro e pequenas empresas, que são as principais empregadoras no País, 
não se preocupam em partir para a inserção no comércio internacional. Este desinteresse pode 
refletir a carência, no mercado, de profissionais especializados em diplomacia empresarial, já 
que muitos cursos universitários de relações internacionais têm seu foco apenas na análise da 
conjuntura, não preparando o aluno para uma atuação mais efetiva no mercado. 
 
Para conscientizar os empresários sobre a importância da participação de profissionais 
especializados nas negociações comerciais internacionais, a Confederação Nacional dos Jovens 
Empresários, em parceria com o Centro de Diplomacia Empresarial e com o apoio do jornal 
Gazeta Mercantil, lançou, no último dia 18 de outubro, em Porto Alegre (RS), o programa Ciclo 
de Diplomacia Empresarial. Neste Ciclo, serão discutidos temas fundamentais acerca da 
competitividade internacional da economia brasileira. Lançado no Rio Grande do Sul, o 
programa vai estender-se a todo o País, focalizando as atividades nas possibilidades de 
fortalecimento da atuação do setor produtivo em relação à inserção internacional do Brasil.  
 
Com a implementação deste programa, a Conaje reafirma sua postura pró-ativa, estimulando 
estratégias de desenvolvimento, por meio de recursos humanos altamente qualificados e que 
podem contribuir, de forma efetiva, para o crescimento do País. 
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