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Há pouco mais de um ano, quando ainda liderava a criação da agência da qual era sócio, 
estava participando de uma de tantas concorrências, desta vez para um evento de uma 
multinacional que pretendia realizar uma grande convenção internacional aqui no Brasil. E a 
primeira angústia nessas circunstâncias é a criação de um tema forte, original, que renda boa 
linha criativa e, principalmente, que faça ganhar a concorrência. 
 
E, em pleno domingão, me bateu uma iluminação: “Vou usar um tema absolutamente 
brasileiro, que traduza nosso jogo de cintura, nossa capacidade de lidar com adversidades e 
dar uma volta nas situações mais cabeludas”. Ziriguidum! Sim, Ziriguidum. Mas os gringos não 
vão ter a mínima ideia do significado dessa palavra, argumentei com os meus botões. Por isso 
mesmo! Vamos usar isso ao nosso favor! Vamos convidá-los a entrar no Brazilian way de fazer 
negócios. 
 
Para resumir uma longa história, ganhamos a concorrência, conquistamos o job e o evento foi 
um sucesso retumbante. Ao final, glória máxima de quem tem a árdua missão de organizar 
eventos: o presidente da empresa (que num primeiro momento resistiu em usar um tema) me 
procurou e, além de nos dar parabéns, me disse: “Na semana que vem, vou para a matriz, na 
Alemanha, para uma reunião com presidentes de unidades internacionais e vou vestido com a 
minha camiseta Ziriguidum. Vou dizer aos meus pares de todo o mundo que o que temos de 
ter é isso, é Ziriguidum”. Não é o máximo? Pois é... 
 
Depois da crise econômica e, principalmente, a forma com a qual o Brasil lidou com ela parece 
que, definitivamente, entramos no mapa dos países eficientes. Já estávamos no mapa dos 
bonitos, simpáticos e alegres. Atributos, porém, que vinham carregados de desconfianças 
quando o assunto era business. Nós éramos mais futebol, música, praia, alegria e mulher 
gostosa. OK, ainda somos estereotipados dentro desse imaginário, mas agora somos também 
os caras. 
 
Os caras que deram um chega pra lá na crise com muito mais desenvoltura que os países 
desenvolvidos. Os caras que acabaram de conquistar o direito de realizar os maiores eventos 
do planeta: Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas. Pois bem, será que agora vamos deixar 
de lado o provincianismo e entender que temos muito mais para ensinar do que aprender?  
Deixaremos de valorizar mais as iniciativas gringas, em detrimento do Made-in-Brasil? 
 
Este artigo nasceu no momento em que eu ouvia o relato de uma empresária batalhadora no 
segmento de marketing promocional e minha colega na diretoria da Ampro. Ela havia recém-
chegado dos EUA, onde foi buscar seu troféu conquistado em premiação internacional. Uau! 
Premiação internacional! Que glória! Estando lá, que decepção! 
 
A cerimônia de premiação não chegou aos pés da realizada por nós, aqui no Brasil, na seletiva 
nacional dessa premiação internacional. Nossa festa de entrega de prêmios deu um banho na 
internacional. E aí vem a pergunta: por que esse prêmio internacional não nasceu de uma 
iniciativa brasileira? 
 
O que os organizadores fizeram foi simplesmente efetivar parcerias com instituições de 
diversos países e lançar uma grande premiação. Se, sabemos, somos melhores do que eles, 
então por que não fomos nós os idealizadores?  Resquícios da passividade natural de 
colonizados? Outro exemplo: mês passado, recebi, aqui no WTC, uns empresários que vieram 
apresentar um megaempreendimento digital, de âmbito mundial. 
 
Trata-se da criação de grandes “feiras” digitais. O conceito é muito interessante. Eles criam 
feiras internacionais e vendem espaço para “estandes” virtuais. É exatamente a versão virtual 
de uma feira convencional, só que ninguém se desloca para visitar estandes. Conceito bacana, 
não? Agora adivinhe de onde vem a ideia? Errou! 
 



Quem criou esse empreendimento virtual de alcance internacional foi uma empresa do Chipre. 
Sim, isso mesmo, do Chipre. Ou seja, o negócio é ter uma boa ideia e não se intimidar de 
levá-la para o mundo. Temos acompanhado iniciativas de grandes empresas brasileiras 
perdendo o medo de colocar os pés no exterior. Mas é tudo peso-pesado. 
 
Gostaria de ver mais exemplos de atuação internacional na nossa área, além do Fischer e do 
Nizan e a meia dúzia de empresários que já foca em negócios além das nossas fronteiras. 
Acredite, nosso Ziriguidum está na moda. Pense grande!  Pense internacional!  Ninguém 
questionará por você ser do Brasil. 
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