
Brasil conquista posições de liderança em entidades internacionais 

As exportações brasileiras, que vêm registrando os mais altos índices de crescimento nos 
últimos anos, começam a ganhar representatividade institucional à altura de sua expressão. O 
peso internacional do comércio exterior brasileiro foi duplamente reconhecido neste ano, com a 
eleição de dois brasileiros para a direção de entidades internacionais. 

No último dia 18 de abril, o presidente da Agência Brasileira de Promoção e Investimentos 
(Apex), órgão do governo federal, Alessandro Teixeira, foi eleito para a presidência da Waipa 
(World Association of Investments Promotion Agencies). Já o presidente do Centro das 
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Luiz Augusto Siqueira Bittencourt, foi eleito, em 30 
de março, à vice-presidência do International Council of Tanners (ICT, sigla em inglês para 
Conselho Internacional de Curtumes). 

As duas entidades internacionais têm peso de destaque em suas respectivas esferas de 
atuação. A Waipa, que representa as agências de promoção de investimentos de 149 países, 
sediada em Genebra, escolheu Alessandro Teixeira para um mandato de dois anos, na cidade 
de Acra, em Gana, durante o World Investment Fórum, o que dará ao Brasil maior visibilidade 
na atração de investimentos.  

Já o ICT elegeu Luiz Bittencourt, em Hong Kong, no dia 30 de março, durante a reunião anual 
do International Council of Tanners, entidade que congrega representações de organizações da 
indústria de processamento de couro de 25 países. O fato demonstra o papel relevante que o 
Brasil desfruta nesse segmento, sendo um dos maiores produtores e exportadores de couro do 
mundo, com embarques da ordem de US$ 2,19 bilhões em 2007. 

Os dois eventos se revestem de grande importância, consolidando a boa imagem do Brasil 
como um dos mais atuantes players do mercado globalizado. 

Perfis ICT e Waipa - O International Council of Tanners (ICT) é a entidade para a indústria do 
couro que reúne entidade de classes da indústria de processamento em 25 países, a qual o 
Centro das Indústrias Brasileiras de Curtumes (CICB) é afiliado, representando as 800 
empresas que atuam na produção e processamento de peças. A atividade movimenta um PIB 
de US$ 3 bilhões, emprega cerca de 50 mil pessoas e ainda contribui para o recolhimento ao 
redor de US$ 1 bilhão em 2007. 

Luiz Augusto Siqueira Bittencourt, presidente do CICB e vice-presidente do ICT, é graduado 
em Engenharia pela McGill Univesity, Canadá, com pós-graduação em Comércio Exterior pela 
Universidade Mackenzie. Também foi diretor de Administração e Finanças do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transporte. 

A World Association of Investments Promotion Agencies (Waipa) promove a disseminação de 
melhores práticas de investimentos, além da capacitação para a promoção e atração de 
investimentos e o intercâmbio entre as agências. Ao todo, a instituição tem 214 membros, que 
representam países de todos os continentes. O Comitê Executivo é composto pelas mais 
importantes entidades multilaterais ligadas ao desenvolvimento e promoção de investimentos 
diretos. 

Alessandro Teixeira é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, mestre em Economia na América Latina, pela Universidade de São Paulo, e 
doutor em Competitividade Tecnológica e Industrial pela Universidade de Sussex, Inglaterra. 
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