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Agência de promoção comercial contabiliza salto no número de participantes do Brasil em 800 
eventos internacionais de 2010  
 
O governo espera dobrar este ano o número de empresas brasileiras exportadoras ou de 
potencial exportador presentes em eventos internacionais de promoção comercial. Apesar da 
tradicional presença de marcas nacionais em grandes feiras de negócios pelo mundo afora, a 
estreia de milhares nos últimos anos está sendo comemorada pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 
 
O total de empresas apoiadas pelo órgão no começo de 2009 para este ano saltou de 5 mil 
para 9,5 mil. As participações em feiras e seminários em dezenas de países somaram 550 no 
ano passado e em 2010 deverão superar 800, com destaque para a Ásia. "O Brasil está sendo 
chamado de a bola da vez na economia graças a um trabalho diário desenvolvido há seis anos 
para colocar o país cada vez mais na pauta comercial", defende Alessandro Teixeira, 
presidente da Apex-Brasil. 
 
Uma das maiores investidas do país começa no dia lºde maio, quando será aberta pelo 
governo chinês a Expo Xangai. Com duração de seis meses e 20 mil eventos, a organização da 
feira envolve 192 países. O Brasil ocupará 2 mil metros quadrados em área compartilhada com 
pavilhões dos Estados Unidos, Colômbia e Peru. 
 
Pauta variada 
 
A equipe de profissionais ligados à agência vem crescendo desde 2005, chegando a 200 
pessoas este ano. Isso, segundo Teixeira, reflete o aumento da demanda gerada pelo número 
maior de eventos e de setores atendidos, de 48 há cinco anos para os atuais 74. A agência 
atua em parceria com outros órgãos do governo e persegue a meta de ampliar e melhorar a 
agenda comercial do país, buscando mercados emergentes e consolidando posição nos mais 
conhecidos. "Grande parte de nosso esforço vem do próprio setor privado, que passou também 
a se engajar mais no esforço de promoção do Brasil no exterior", ressalta Teixeira. 
 
Ele lembra que a internacionalização de empresas do país pode começar em feiras no exterior. 
A maioria das marcas atendidas pela agência é de médio e pequeno portes. 
 
Esse trabalho vem sendo realizado por meio de ações internas, junto aos governos estaduais e 
a diversos segmentos do setor produtivo, e também de ações externas, junto a países e 
entidades empresariais, às organizações internacionais de promoção comercial e às 
embaixadas brasileiras. Em 2007, um planejamento estratégico levou à criação da Rede"Apex, 
que levará escritórios da agência a todas as unidades da Federação. 
 
Além de missões comerciais, as estratégias apoiadas pela Apex-Brasil, considerada pela 
associação internacional de agências de promoção a segunda melhor em 2009, incluem 
apresentação de mercados-alvo a empresários brasileiros e convites para executivos 
estrangeiros virem conhecer o país. "A pauta mais diversificada nos leva a buscar 
oportunidades na economia mundial, expondo mais marcas", disse Teixeira. 
 
Potencial ignorado 
 
Ele afirma que o desconhecimento sobre o potencial e a diversidade do parque produtivo 
brasileiro ainda é grande, sobretudo no maior mercado do mundo, os EUA. "Eles chegam a se 
surpreender com o que temos a oferecer". Para vencer essa dificuldade, a Apex-Brasil apoiará 
a corrida automobilística Formula Indy, com 14 etapas nos EUA e quatro fora. A primeira no 
Brasil ocorrerá em 13 março. 
 
Criada em novembro de 1997 por decreto presidencial, a Apex começou como gerência do 
Sebrae até fevereiro de 2003. A partir daí, passou a se chamar Apex-Brasil, constituindo-se 



em serviço ligado ao Ministério do Desenvolvimento. A agência ganhou autonomia e passou a 
desempenhar o papel de coordenar e executar a política de promoção do país. Além de 
identificar exportadores e sondar mercados globais, suas iniciativas preparam empresas para 
exportar. Chega até a adequar produtos brasileiros ao mercado externo e faz ações de 
marketing. "É fundamental consolidar a marca Brasil", afirma Teixeira.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 6. 


