
O embaixador da marca Brasil 

Alessandro Teixeira, presidente da Apex eleito Personalidade do Ano na América Latina pelo 
Financial Times, tem o desafio de dar mais relevância ao país no mercado mundial. 

 

 

 

Alessandro Teixeira, 34 anos, ainda é um sujeito desconhecido do grande público. No entanto, 
nesta semana, recebeu a notícia de que ganhou uma distinção geralmente entregue a figuras 
mais famosas. O jornal britânico Financial Times, prestigiadíssimo no mundo econômico, 
elegeu o jovem presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) 
Personalidade do Ano na América Latina em 2008. Em 2004, o eleito foi o “chefe” de Teixeira, 
o presidente Lula. 

O Financial Times expõe duas grandes justificativas para a escolha. Uma delas é o 
desempenho do Brasil na atração de investimentos diretos no ano passado – um total de US$ 
34 bilhões, salto de 84% em relação a 2006. O outro motivo é a posição de presidente da 
Associação Mundial das Agências de Investimento (WAIPA, na sigla em inglês), entidade 
sediada em Genebra que reúne representantes de 156 países. “Aos 34 anos de idade, o perfil 
de Alessandro Teixeira está muito em linha com a jovem e dinâmica economia que ele 
representa para o mundo”, escreveu a equipe do Financial Times na revista fDi, suplemento do 
jornal que trata de comércio internacional e que concede a distinção Personalidade do Ano. O 
FT realça ainda a importância de ter um membro de um país emergente forte no comando da 
Waipa, alguém que “pode mostrar às economias mais maduras que elas ainda têm muito o 
que aprender”. Aliás, Teixeira é o primeiro latino-americano a presidir a entidade. 

O Financial Times chega a atribuir a Teixeira e a Apex parte da responsabilidade pela melhora 
da imagem brasileira no mundo, que culminou com a obtenção do investment grade de 
importantes agências de risco. Para o FT, as andanças do executivo e sua equipe pelo mundo 
ajudaram a “alterar a percepção global sobre o ambiente de negócios brasileiro”. 

Nova safra 

Porto-alegrense, Alessandro Teixeira cursou economia na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, fez mestrado na USP e doutorado na Universidade de Sussex, da Inglaterra. Está à 
frente da Apex desde maio de 2007, quando deixou a presidência da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI). A maior parte da carreira de Texeira deu-se em entidades 
– ele já havia trabalhado na Apex antes, por exemplo. Mas é parte de uma nova safra de 
profissionais da área pública com perfil semelhante ao dos altos executivos da iniciativa 
privada. Isso fica evidente na própria linguagem que Teixeira utiliza para falar dos planos para 
a Apex e dos resultados atingidos até aqui. 



Sobre a premiação do Financial Times, por exemplo, o executivo diz que é reflexo do “capital 
humano” da Apex. “Eu só consigo atuar em tantas frentes porque conto como uma boa 
equipe”, explica. Quando perguntado sobre seus talentos, Teixeira oferece uma resposta digna 
dos grandes líderes empresariais: “Sei escolher as pessoas certas para as funções que 
potencializam suas qualidades profissionais”. Acrescenta que um dos seus lemas é “não seja 
acomodado”. 

De fato, o presidente da Apex não pode se dar ao luxo da acomodação. Mesmo que esteja 
crescendo, o comércio exterior brasileiro beira à insignificância: representa cerca de 1% das 
transações globais. Tanto é que Teixeira, tal qual um agressivo diretor comercial, vem 
desenhando metas ambiciosas. A intenção é elevar as exportações para US$ 210 bilhões em 
2010 – em 2007, último dado fechado, o total foi de US$ 150 milhões. 

Jogo-de-cintura  

O modus operandi da Apex envolve parcerias com o setor privado para identificar 
oportunidades nos mercados globais, estimular os empresários a mirarem no exterior e 
promover a marca Brasil mundo afora. Um total de 4.600 empresas, de 60 setores, participam 
de projetos da Apex. Segundo a agência, as exportações das companhias inseridas nos 
projetos saltaram 27,5% de janeiro a maio, bem mais do que as exportações totais, que 
avançaram 19% no período. Outra cifra que cresceu bastante em 2008 o orçamento anual da 
Apex: 30%, para R$ 420 milhões. 

Parte do valor é investido em uma das principais armas da Agência, um poderoso sistema de 
inteligência de mercado que monitora oportunidades em todas as regiões do mundo. Graças a 
este sistema descobriu-se, por exemplo, um grande potencial para o setor de cosméticos na 
China. A prática de inteligência de mercado ajuda a definir mais claramente o foco das ações 
no exterior, o que significa que o orçamento engordado será melhor aplicado – provavelmente, 
em menos iniciativas do que em outras épocas.  

Nesta quinta-feira, por exemplo, a Apex renovou o convênio com associações que representam 
dois segmentos extremamente relevantes na pauta exportadora brasileira. Com a Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), ficou acordado um investimento de 
R$ 7,5 milhões em ações de promoção até 2010. Entre os objetivos está o de reabrir o 
gigantesco mercado americano para a carne brasileira. Para o setor do frango, a Apex vai 
direcionar R$ 4,7 milhões – investimento que é fruto de um convênio com a Associação 
Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef) . O foco neste caso, além de participação em 
feiras e eventos internacionais, é a contratação de consultorias locais em mercados com alto 
potencial, como União Européia, China, Estados Unidos e México. 

Na avaliação de Teixeira, há ainda um fator-chave para turbinar as exportações brasileiras: a 
flexibilidade para driblar as barreiras culturais, que muitas vezes atrapalham ou até 
inviabilizam as transações comerciais. Por isso, o profissional que faz negócios no exterior hoje 
não pode prescindir do famoso jogo-de-cintura para se adaptar aos diferentes costumes. “Mais 
uma vez, não pode haver acomodação. É preciso ter pró-atividade, dinamismo e 
versatilidade”, diz.  
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