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Há dois meses, professores da FDC (Fundação Dom Cabral) estão trabalhado na estruturação 
de um modelo de inteligência para o MRE (Ministério das Relações Exteriores), que o ajude a 
dar suporte à expansão internacional das empresas brasileiras. 
 
Num primeiro momento, está sendo feito o mapeamento da presença das empresas brasileiras 
no exterior, tanto geográfico quanto setorialmente. Depois, serão detalhadas as iniciativas a 
serem tomadas para que a ajuda seja eficiente. A expectativa da FDC é que o modelo comece 
a ser implantado até o fim do ano. 
 
"A intenção é alinhar as necessidades das empresas com as políticas públicas voltadas à 
internacionalização", diz Álvaro Cyrino, professor da FDC. "O apoio será difuso e complexo e 
envolverá desde fomento, com o BNDES, até negociações bilaterais." 
 
Segundo ele, hoje não só não há apoio efetivo do governo na internacionalização, como muitas 
vezes, o poder público atrapalha o andamento dos negócios. 
 
"É comum a empresa querer trazer um funcionário do exterior para ser treinado no Brasil e ter 
o visto de trabalho negado", diz Cyrino. "A visão é de que esse estrangeiro tirará a vaga de um 
brasileiro quando, na verdade, ele poderia ser um multiplicador da cultura empresarial 
brasileira lá fora." 
 
Além disso, diz ele, a maioria das embaixadas brasileiras não reúne informações básicas para 
fornecer aos empresários que chegam num novo país, como dados de consultores, prestadores 
de serviços e bons advogados. Também não há qualquer política de atendimento a esse 
empresário ou mesmo funcionários qualificados para esse trabalho na maioria dos países. 
 
"Há uma má vontade recíproca entre governo e empresários", diz Cyrino. "A cultura 
expansionista, que é muito agressiva em países como Irlanda e Espanha, tem de ser 
completamente modificada no Brasil." 
 
Procurado, o MRE não respondeu a pedido de entrevista. 
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