
Brasil-Alemanha: pequenas e médias empresas podem ampliar balança comercial 

A idéia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), promotora do evento com a congênere 
na Alemanha, a Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) é ampliar a balança comercial 
entre os dois países, que fechou 2008 com resultado de US$ 20,87 bilhões de dólares. 

Brasília - Cerca de 350 empresas brasileiras e 120 de capital alemão confirmaram presença no 
Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que vai se realizar em Vitória, no Espírito Santo, 
de 30 de agosto a 1° de setembro. O interesse de empresários na agenda bi-lateral aumenta a 
expectativa em torno da realização de bons negócios.  

A idéia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), promotora do evento com a congênere 
na Alemanha, a Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) é ampliar a balança comercial 
entre os dois países, que fechou 2008 com resultado de US$ 20,87 bilhões de dólares. As 
exportações brasileiras responderem por US$ 8, 85 bilhões. A Alemanha vendeu US$ 12 bi 
para o Brasil. A CNI aposta na participação de pequenas e médias empresas para alavancar 
estes números.  

“O encontro terá agendas sobre a internacionalização de pequenas e médias empresas. Além 
disso, rodadas de negócios ganharão destaque na programação”, garante José Frederico 
Álvares, Gerente Executivo de Comércio Exterior da CNI. O EEBA irá focar ainda duas questões 
relacionadas a participação de micro e pequenas empresas: inteligência comercial e 
responsabilidade social corporativa.  

Álvares confirma ainda a participação de Karl-Theodor zu Guttenberg, Ministro da Economia e 
Tecnologia da Alemanha. Aos 37 anos, o mais jovem ministro da pasta desde 1949 ganhou a 
confiança de Angela Merkel sobretudo no campo das relações exteriores, como especialista em 
questões de política externa.  

Do lado brasileiro está confirmada a presença do ministro de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Miguel Jorge. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Guido 
Mantega, da Fazenda, também são esperados. Serão dois eventos simultâneos em Vitória: o 
27º Encontro Empresarial e a 36ª Reunião da Comissão Mista de Cooperação Econômica 
Brasil-Alemanha, de cunho governamental.  

A Copa do Mundo de 2014 também estará na pauta, com relatos sobre a experiência alemã na 
organização do torneio e os investimentos em infraestrutura associados ao evento. “Nossa 
expectativa é transmitir informações e conceitos para as autoridades governamentais e 
empresas prestadoras de serviço nessa área”, explica Álvares. [ *Os empresários interessados 
em participar da agenda em Vitória podem fazer as inscrições pelo site 
www.encontrobrasilalemanha.com.br] 
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