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Nos últimos anos, temos acompanhado o papel de destaque que o comércio internacional vem 
desempenhando para o crescimento do Brasil. Precisamos reconhecer também que o Governo 
Brasileiro, com ampliação da cota de empresas exportadoras que recebem benefício 
governamental, agiu acertadamente ao aprovar a nova medida. Contudo, ainda faltam muitos 
ingredientes para aumentarmos a fatia brasileira no comércio mundial, hoje em torno de 1%.  
 
Os ingredientes que estão em falta não são novidade para a maioria dos empresários 
brasileiros engajados na exportação de seus produtos: nossas estradas continuam em situação 
calamitosa, nossos portos não se modernizaram para receber contêineres de maior calado e o 
“Custo Brasil” cresce a cada ano, impulsionado por um sistema tributário irracional, para dizer 
o mínimo.  
 
Mesmo com todos esses fatores citados acima, as oportunidades de negócios no comércio 
internacional não param de crescer e novos traders procuram caminhos e formas de desbravar 
o mercado mundial. 
 
O Brasil possui cerca de 18 mil empresas exportadoras. Esse número parece grande, mas 
quantas empresas brasileiras são conhecidas internacionalmente? Poucas é a resposta. 
Podemos citar algumas, como Petrobras, Vale do Rio Doce, WEG, Embraco, entre poucas 
outras. Se pensarmos somente em empresas holandesas, por exemplo, mais de 150 estão 
entre as gigantes mundiais. Compare o tamanho do Brasil e da Holanda. Precisamos fazer 
muito isso.  
 
É válido ainda atentarmos ao perfil do exportador brasileiro. Do total exportado pelo Brasil no 
ano passado, cerca de 120 bilhões de dólares, somente 1,5 bilhão provém de micro e 
pequenas empresas. Ora, apenas a titulo de comparação, na Itália ocorre justamente o 
inverso, as pequenas empresas são as que mais exportam.  
 
Para que essa transformação ocorra, é necessário que haja uma mudança na mentalidade de 
se fazer negócios no Brasil. Existe um verdadeiro mundo de oportunidades no mar do comércio 
internacional, mas para aproveitá-las, os empresários precisam aprender a agir como traders. 
 
O papel de um trader é multifuncional. Por exemplo: mais do que enviar amostras e aguardar 
resposta, o trader se aproxima do seu comprador, vai conhecê-lo na casa dele. O empresário 
brasileiro precisa encarar uma viagem para a China, Oriente Médio, Índia, ou África. Precisa 
desbravar o mundo, fazer negócios com novos mercados. Às vezes, olhar no olho e trocar 
algumas palavras faz muita diferença. Pode ser o fator decisivo que estimule o comprador a 
fazer negócio com um brasileiro e não com um europeu ou americano.  
 
Historicamente, o Brasil sempre foi muito dependente da diplomacia brasileira, de Estado, para 
desenvolver sua expansão e influência no comércio internacional. Sem dúvida nenhuma, o 
Itamaraty e suas diversas representações no mundo são de extrema importância e essenciais 
para o nosso posicionamento mundial, mas é preciso mais. É necessário que desenvolvamos 
uma cultura de diplomacia comercial privada.  
 
Novamente, é importante que tenhamos pessoas pensando internacionalmente. Em suma, isto 
significa mais pessoas que falam outro idioma, que pensam em vender no mercado mundial e 
em internacionalizar as empresas brasileiras aproveitando as oportunidades oferecidas por 
novos mercados. Imagine o círculo virtuoso que podemos empreender com pequenas 
mudanças. Só assim, teremos chance para entrar na boa onda do comércio internacional.  
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