
Presidente da Apex,
que está prestes a
deixar o cargo, diz que
o presidente criou uma
cultura exportadora no
País e defende a política
de aproximação com os
mercados emergentes
DANIEL LEB SASAKI

D urante quatro anos e meio, Juan
Quirós, empresário argentino ra-
dicado no País, foi uma espécie de
embaixador dos negócios brasilei-

ros no estrangeiro. À frente da Agência
de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil), órgão vinculado
ao Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, ele criou
centros de distribuição de produtos na-
cionais nos Estados Unidos, Portugal,
Alemanha, Polônia e Emirados Árabes,
realizou 1,7 mil eventos internacionais
para aproximar os pequenos e médios
empresários dos mercados externos e
ensinou 8,5 mil empresas a exportar.
Nada menos que 60 países sediaram eventos com
a participação brasileira. O saldo dessa atuação?
R$ 1,2 bilhão investido em projetos setoriais, em
parceria com associações da indústria. Nesta en-
trevista à DINHEIRO, Quirós anuncia que, as-
sim como seu apoiador (o ex-ministro Luiz Fer-
nando Furlan), deixará o cargo no governo. Tam-
bém diz que o presidente Lula é o melhor vende-
dor do Brasil e destaca o potencial das nações
árabes na pauta de produtos nacionais para ex-
portação. "Mostramos a eles que temos tudo o
que precisam", afirma. Confira:

DINHEIRO - O sr. está deixando a Apex depois de qua-
tro anos na presidência. Qual o saldo da atuação da
agência neste governo?
JUAN QUIRÓS - Conseguimos criar a cultura exportado-
ra nas empresas, Hoje, independentemente do porte, não
há empresário que não discuta dentro da sua estrutura ter
um projeto para levar seu produto ao mercado externo.
Firmamos também importantes parcerias nesse processo,
como o Sebrae, que nos auxilia no preparo das empresas.

DINHEIRO - Por que decidiu sair?
QUIRÓS - Porque quero voltar à iniciativa privada.



DINHEIRO - E o que fará a partir de agora?
QUIRÓS - A Fiesp e o Ciesp estão agora com uma cha-
pa única, na qual eu sou candidato a vice-presidente, a
convite do Paulo Skaf (presidente da Fiesp). Não há
como conciliar com o comando da Apex. A grande
maioria das associações setoriais está na Fiesp, o que
criaria um conflito de interesses. Duas certezas eu te-
nho: primeiro, que não volto para as minhas empresas,
porque elas estão profissionalizadas. Depois, que esta-
rei atrás de novos desafios empresariais.

DINHEIRO - Que lições o sr. leva ao setor privado?

QUIRÓS - Com a experiência de empresário
e de quatro anos no governo, voltarei com
um valor agregado com que poderei auxiliar
meus companheiros industriais, porque con-
segui observar o outro lado do muro. Tive
uma grande experiência e recomendo aos
empresários que façam esse trabalho com o
governo, pois é algo produtivo ao Brasil.

DINHEIRO - Quem comandará a Apex?
QUIRÓS - Tomei a liberdade de indicar
meu substituto ao ministro Miguel Jorge,
mas não posso revelar seu nome.

DINHEIRO - Sua saída coincide com a do
ministro Luiz Fernando Furlan, seu
grande apoiador. Houve surpresa por
parte do governo?
QUIRÓS - Mio há surpresa, pois quando o
Furlan me convidou para fazer parte desse
projeto, tanto eu como ele tínhamos a cons-
ciência de que estávamos preparados para
ficar quatro anos longe dos nossos negócios,
dos amigos, da família. Como ele teve esse
processo de transição há 30 dias, eu iniciei o
meu também. Para Furlan foi natural.
Para o governo, você vai conversando, então
a transição se dá com tranqüilidade.

DINHEIRO - Como fica a relação com Brasília?
QUIRÓS - Eu e o ex-ministro Furlan so-
mos aliados do governo. E estando fora

poderemos ajudar mais, militando junto às classes em-
presariais. Estaremos sempre gratos pela oportunidade
que nos foi dada. Acho que cumprimos nossos objetivos
e levaremos em consideração a importância que tive-
mos de servir ao presidente Lula, que, tanto para o mi-
nistro Furlan como para mim, foi um homem que hon-
rou todos os compromissos e nos auxiliou muito. Aliás,
ele é o maior vendedor que nós temos no Brasil.

DINHEIRO - Antes de sair, o sr. participará de mais
uma missão da Apex no Exterior, desta vez no norte
da África. Qual a agenda para o continente?

Text Box
Anúncio



QUIRÓS - Nossa missão irá para Tunísia, Marrocos
e Egito. Basicamente, essas três nações representam
hoje 28,3% de tudo aquilo que vendemos aos países
árabes. Então, vamos lá não só para vender produtos,
mas para abrir canais de distribuição e, ao mesmo
tempo, procurar associar pequenas empresas brasi-
leiras a empresas locais, criar joint-ventures ou ala-
vancar algum tipo de investimento, principalmente

DINHEIRO - Os negócios com os países
árabes estão aquecidos?
QUIRÓS - Muito. Em 2002 o Brasil tinha
1.372 empresas exportadoras registradas
por países árabes. Hoje, temos 2.062. En-
tão, é um mercado que cresce.

DINHEIRO - Como o pequeno empresá-
rio pode sobreviver e crescer lá fora
sob o peso do dólar?
QUIRÓS - O futuro do comércio exterior do
Brasil passa pelo apoio do Sebrae, pela in-
tensificação das ações da Apex e, principal-
mente, por uma política comercial com base
na inovação tecnológica. Nós a testamos em
setores como o de calçados, em que diminui-
mos o volume de produção, mas aumenta-
mos o faturamento. Fomos agregando valor
ao produto e isso tem um preço diferencia-
do no mercado externo, que passa a pagar
um pouco mais. Em lugar de vender um
calçado popular, se confrontar com a China
e ter que reduzir preço, você agrega no de-
sign algum detalhe da biodiversidade do
Brasil no seu tecido e a partir daí passa a ter um preço
melhor. Mais tarde, com a consolidação de mercado, você
passa, sim, a ter um aumento de volume.

DINHEIRO - Quais são os mercados consumidores que
estão dispostos a pagar mais?
QUIRÓS - Hoje, o Brasil exporta para 223 países. Nós,
da Apex, escolhemos 33 como estratégicos, no sentido
de que através deles você atinge uma região inteira.
Por exemplo, os Emirados Árabes. Lá, eles compram

muitos cosméticos, jóias e materiais de construção.
Para se ter uma idéia, 30% do mármore e granito usa-
dos no aeroporto de Dubai vem do Brasil. O que aconte-
ce? Tudo o que você puder agregar valor nesses merca-
dos conta, porque eles querem um produto diferenciado.

DINHEIRO - Como podemos ser mais competitivos lá fora?
QUIRÓS - Diminuindo o espaço entre o consumidor final

e o produto. Foi o que a Apex decidiu fa-
zer a partir de 2003. Na época, o dólar ti-
nha um referencial importante. Mas
quando iniciamos o trabalho, pensamos
exatamente em como aumentar a compe-
titividade dessas empresas. Porque expor-
tar não é difícil. Difícil é você se consoli-
dar no mercado. E para você se consoli-
dar no mercado, tem que estar próximo ao
consumidor, sem intermediários. No mo-
mento em que você vive com o dólar a R$
2, tem que tirar custo da sua exportação.

DINHEIRO - O que a Apex faz para apoiar
os empresários nesse sentido?
QUIRÓS - Nós criamos projetos como os
centros de distribuição de produtos bra-
sileiros no mundo. Eles estão localiza-
dos em pontos estratégicos, onde o pe-
queno empresário pode internacionali-
zar a sua empresa. Nós auxiliamos em
todos os serviços de infra-estrutura, de
logística e até juridicamente. Dessa for-
ma, ele fica do lado do consumidor. Ao
mesmo tempo, geramos o conceito de
parceria com lojas de departamentos e

redes de supermercados. Hoje, temos quase quatro mil
pontos-de-venda. Trazemos esses compradores, eles vi-
sitam a empresa, verificam a tecnologia, colocam o pe-
dido e compram o produto. Nós, da Apex, fazemos a
promoção desses produtos nas lojas. Isso aumenta o ní-
vel de trânsito de clientes e o volume de vendas.

DINHEIRO - Que tipo de gastos o pequeno empresário
tem no processo?
QUIRÓS - O pequeno empresário geralmente é asso-
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ciado a alguma entidade setorial, onde consegue in-
formações de mercado para se estruturar melhor. A
Apex faz acordos de inserção internacional com essas
entidades. Para participar desses projetos, a associa-
ção paga 50% e a Apex os outros 50%. Em projetos
mais específicos, como os centros de distribuição, a
Apex cobra US$ 800. É menos do que montar uma
sala em São Paulo. Com esse valor, ele está interna-
cionalizando a sua marca.

mos uma grande parceria com a Câmara Árabe, que nos
auxilia. Temos também consultorias que fazem prospecção
para verificar qual o melhor produto, quanto se paga por
ele, qual a melhor logística de distribuição, as dificuldades
de acesso, etc. Diferentemente da Europa, para onde man-
damos embalagens de 150 ou 200g, precisamos exportar
pacotes maiores, de 8kg, porque as famílias árabes são
mais numerosas. Trabalhamos esse mercado com volume.

DINHEIRO - O sr. mencionou o exemplo
dos Emirados Árabes e a dificuldade em
competir com os Estados Unidos e Europa.
011 de setembro favoreceu o Brasil nas re-
lações comerciais com países árabes?
QUIRÓS - Em comércio não M geopolí-
tica. Sempre tem empresa americana e
européia querendo crescer. Nós nos be-
neficiamos com o 11 de setembro num
caso específico. Descobrimos que muitos
pacientes migravam de países árabes e
da África para se tratar nos Estados
Unidos. A partir de 2001, como os ára-
bes tiveram maior dificuldade em entrar
lá, passaram a ser atendidos na Europa,
onde seus custos aumentaram 25%.

DINHEIRO - Onde o Brasil entra na história?
QUIRÓS - Quando estudamos nossa capa-
cidade de hospitais de primeira linha, vi-
mos que poderíamos atrair essas famílias
para serem tratadas no Brasil. Foi uma
grande oportunidade, porque quando o
árabe viaja, ele não vai sozinho. Leva a fa-
mília, uma média de cinco ou seis pessoas. Mostramos
para o mundo projetos, fizemos campanha nesses países,
dizendo que tínhamos a mesma tecnologia de tratamento,
a mesma qualificação, com preços até 40% mais baixos.

DINHEIRO - O que o mercado árabe significa para o País?
QUIRÓS - De 2005 para cá, já fizemos 53 eventos nesses
países. Levamos 22 setores da nossa economia. Só no ano
passado, vendemos R$ 6,7 bilhões. Eles representam mais
ou menos o quarto mercado, em franco crescimento. Te-

DINHEIRO - Quais os principais produ-
tos de exportação?
QUIRÓS - Aqueles de setores intensivos
para o consumidor, como alimentos, calça-
dos e moda. Todo o setor médico-hospitalar
e odontológico, além da construção civil.

DINHEIRO - Grandes empresas têm cai-
xa para bancar operações externas.
Como o pequeno empresário pode bus-
car investimentos lá fora?
QUIRÓS - Temos uma área de atração
de investimentos dentro da Apex. Não
para macroinvestimentos, mas investi-
mentos setoriais. Fazemos "road shows"
com as empresas. Elas apresentam seus
produtos e dizem: "Eu quero um sócio
capitalista." Se elas se associam a uma
empresa maior, terão um produto dife-
renciado no mercado internacional.

DINHEIRO - Como andam os negócios bra-
sileiros na reconstrução do Iraque?
QUIRÓS - Em 2005, levamos 200 em-
presas brasileiras a um evento realiza-

do na Jordânia, onde fechamos US$ 244 milhões em
negócios com o Iraque. Mostramos ao mundo árabe
que o Brasil tinha tudo o que eles precisam. E tínha-
mos algo mais: um país que não se rege por questões
políticas. Rege-se por questões de oportunidades de
negócios. Nós convidamos seis vice-ministros do Ira-
que para participar desse evento. Foi um sucesso. De
lá para cá, os negócios só aumentaram. Nessa última
edição da feira "Rebuild Iraq", que aconteceu entre os
dias 7 e 11 de maio, levamos 18 empresas. 
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