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Nos últimos anos, o setor privado brasileiro tem começado a explorar uma nova ferramenta de 
trabalho na defesa de seus interesses em suas relações econômicas internacionais. Trata-se da 
chamada Diplomacia Empresarial.  
 
Há muito tempo utilizada por empresas, instituições do setor privado e organizações não-
governamentais do primeiro mundo, a Diplomacia Empresarial começa a se desenvolver no 
Brasil.  
 
Esta mudança no setor privado nacional é fruto de um conjunto de fatores que inclui, entre 
outros: o crescimento e diversificação do comércio internacional brasileiro, a participação ativa 
que o Governo Brasileiro vem desempenhado nas disputas e negociações na OMC e demais 
acordos comerciais internacionais (e o necessário respaldo, inclusive financeiro, do setor 
privado nestas empreitadas), a expansão de algumas empresas brasileiras por meio de seus 
investimentos internacionais e, sobretudo, o surgimento de um novo tipo de profissional no 
mercado de trabalho: Profissionais com formação multidisciplinar e internacional. 
 
Incluem-se entre estes: Agrônomos com pós-graduação em Economia, Cientistas Políticos, 
Advogados com formação em Comércio Exterior, Jornalistas especializados em Relações 
Internacionais e outros que por formação ou experiência vêm atuando nesta área. 
 
Os profissionais engajados nesta área identificam os interesses das empresas e entidades no 
exterior, desenvolvem estratégias sofisticadas na relação do setor privado brasileiro com 
entidades e governos no exterior, provendo novas soluções e alternativas, para casos em que 
muitas vezes nem mesmo caberia uma atuação governamental.  
 
A missão desta nova área é trabalhar nos moldes de um grupo de inteligência e estratégia de 
inserção internacional privilegiada.  
 
Vale ressaltar, que o objetivo da Diplomacia Empresarial não é o de substituir a Diplomacia 
Tradicional, mas trabalhar numa outra esfera de relacionamentos internacionais que não 
envolve uma relação governo-governo, e sim uma relação particular-particular ou particular-
governo estrangeiro. 
 
Um bom exemplo de como a Diplomacia Empresarial funciona foi dado pela recente e bem 
orquestrada ação para a renovação do Sistema Geral de Preferências no Congresso Norte-
Americano. Contra todas as apostas, que indicavam que o Brasil seria excluído do sistema, 
uma ação conjunta de estratégia, inteligência e lobby eficientes, realizada em concerto com 
entidades interessadas e importadores norte-americanos, resultou na renovação do sistema 
(por meio do qual o Brasil exportou 3,6 bilhões de dólares a tarifa zero para os EUA no ano 
passado) por mais dois anos. 
 
Neste sentido, o setor privado brasileiro, na defesa legítima de seus interesses, começa a dar 
passos importantes ao lançar mão das mesmas armas que os grandes players internacionais. 
 
Existem novas formas e áreas a serem exploradas na Diplomacia Empresarial e muitos 
desafios ainda pela frente. Além disso, diversos setores ainda não se organizaram para 
enfrentar o complexo universo das relações econômicas internacionais e defender seus 
interesses. 
 
De toda maneira, cabe registrar o aparecimento de uma nova geração de profissionais 
brasileiros competentes que trazem consigo uma nova filosofia e método de trabalho, que 
serão fundamentais para criar mais oportunidades de crescimento econômico para o país. 
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