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Meio & Mensagem — Quais os critérios que a entidade usa 
para fomentar ou não um determinado setor?
Alessandro Teixeira — A Apex tem uma estrutura em cima 
de três eixos de objetivos: a promoção das exportações, 
a internacionalização de empresas e a atração direta de 
investimentos. Participamos hoje de 900 eventos interna-
cionais, e todas essas ações pretendem gerar imagem co-
mercial para o País. Só que antes de determinarmos o que 
será feito e como há um trabalho de inteligência comer-
cial, que significa estudar as potencialidades, o histórico 
e a viabilidade do setor. Esse processo pode funcionar 
tanto de maneira reativa, quando recebemos um projeto 
ou pedido de uma empresa que quer se internacionalizar, 
como proativa, com setores dos quais vamos atrás. Por 
exemplo, quando identificamos que há uma mazela, uma 
falta de política, mas que o segmento tem potencial, nós 
fomentamos. Independentemente disso, temos sempre 
como objetivo obter resultados — ou seja, se não houver 
aumento das exportações, melhoria da imagem comercial 
ou internacionalização das empresas, a Apex está fora. 

M&M — Por que a Apex considera estratégico para o País 
apoiar as empresas do setor de publicidade e mídia, sejam 
elas produtoras, sejam agências de design, na missão de 
conseguir negócios no exterior?
Teixeira — Porque estamos fomentando uma forma cria-
tiva e revigorada de apresentar o País. Fortalecer o setor 
de comunicação no Brasil é expor a nação de uma forma 
qualificada, com o melhor que temos, e de forma proativa. 
Por muito tempo, nos expusemos de maneira reflexiva e 

as pessoas contavam o que queriam sobre o nosso País. 
Com a área de comunicação, apresentamos o Brasil do 
jeito que queremos que ele seja, e não como os outros 
pensam que é. Isso não tem preço. É internacionalizar de 
fato o Brasil. Quando se trata de setores como cinema, 
publicidade ou moda, o resultado da exportação não é 
elevado se comparado com outros, mas a imagem do 
País é muito forte. Quer um exemplo? Grande parte da 
internacionalização da economia norte-americana vem 
do fato de ter conseguido colocar os filmes de Hollywood 
no cinema internacional. A população compra coisas 
deles, como a Coca-Cola ou os carros, porque o cinema 
tem essa capacidade de vender cultura. A possibilidade 
de internacionalizar a cultura tem tudo a ver com a ca-
pacidade de internacionalizar a economia.

M&M — A Apex tem acordos com diversas entidades de pro-
dução no Brasil. Você pode mapear essas parcerias, além de 
dizer se elas serão mantidas neste ano?
Teixeira — O projeto com a ABPI-TV (Associação Bra-
sileira de Produtoras Independentes de Televisão), o 
Brazilian TV Producers, é focado em curtas, animações e 
documentários. O apoio ao Film Brazil, da Apro (Associa-
ção Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais), 
é voltado para produção publicitária (em 2009, foram 
investidos em conjunto R$ 1,1 milhão em Cannes). Já 
com o Siaesp (Sindicato da Indústria Audiovisual do 
Estado de São Paulo), o foco é cinema (foram anun-
ciados, em março, investimentos de R$ 8,45 milhões 
até 2011 para ampliar a internacionalização do ci-

nema brasileiro, além de R$ 400 mil para subsidiar 
o lançamento de 20 filmes). Espero que nos próximos 
anos o cinema brasileiro seja mais premiado, mas já é ní-
tido que a qualidade melhorou. E também fomentamos o 
setor de música. Quando se fala de setores como cinema, 
publicidade e moda, repito, o resultado da exportação 
não é elevado, mas a imagem que se cria sobre o País é 
muito forte. Por isso, apoiar o cinema e a publicidade, 
e levá-los a Cannes, é algo que vale a pena e se traduz 
em resultados concretos. O setor de publicidade, inclu-
sive, cresce cada vez mais, e em 2008 e 2009 decidimos 
investir mais dinheiro do que antes para participar do 
Festival de Publicidade de Cannes, mesmo sabendo que 
os resultados seriam menores (o retorno em 2009 foi 
de US$ 1,3 milhão, contra US$ 1,8 milhão em 2008). 
O pensamento foi de que a crise poderia nos ajudar na 
capacidade de ampliar a exposição da imagem do Brasil. 
Em 2010, todos esses projetos continuam.

M&M — Em publicidade, a Apex apoiou também o setor de 
design, com um estande e subsídios às inscrições de 130 
trabalhos no Festival de Cannes de 2009, com investimen-
tos de R$ 800 mil. Por que escolheram justamente essa 
categoria?
Teixeira — Além do projeto de Cannes, em parceria com 
a Abedesign (Associação Brasileira das Empresas de 
Design), temos projetos com o Objeto Brasil (entidade 
com a qual organiza o festival Idea Brasil). A ideia 
é mostrar que o País tem poder de design, um produto 
que não é uma commodity e traz valor agregado inclu-
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Há alguns anos, o setor brasileiro de produção publicitária re-
cebe apoio no Festival de Cannes. Em 2009, as agências inte-
ressadas em inscrever trabalhos na categoria Design tiveram 
os custos subsidiados. E em 2010, a Fórmula Indy lançou uma corrida no Brasil, 
com contrato de cinco anos, como parte de um projeto que divulga a cana-de-açú-
car como combustível. Por trás de ações como essas está a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), que é responsável pela promoção dos produtos e serviços 
nacionais no exterior. Ela já responde, segundo dados próprios, por 15% do total das exportações do País. Nesta 
entrevista, o gaúcho Alessandro Golombiewski Teixeira, presidente da entidade, explica o que a Apex faz e os 
critérios utilizados para decidir quais setores irá apoiar. Ele revela também o porquê de a entidade patrocinar a 
publicidade brasileira, embora seu retorno seja bem menos representativo do que o de outros segmentos.
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“No ano passado foram  
R$ 20 milhões em negócios gerados,  
e em 2010 esperamos chegar a  
R$ 40 milhões, em setores como os  
de construção, moda, cinema, serviços, 
alimentos. Nosso investimento foi de 
R$ 1 milhão. Houve um caso curioso 
de um convidado que é gestor do 
fundo de Abu Dabi. Ele gostou tanto 
que queria saber quanto custava  
uma escola de samba”

sive para a embalagem dos produtos de outros vários 
segmentos da economia. Este é um dos eixos de nossas 
discussões gerais na Apex, para analisar e incentivar 
as empresas de outros setores a colocar o design como 
elemento agregador dos produtos. 

M&M — Como funciona o projeto com a Fórmula Indy, que 
culminou na realização do GP Brasil em março deste ano?
Teixeira — A Fórmula Indy faz parte de um projeto de 
criar redes de marketing de relacionamento do Brasil 
no exterior, ao lado do Projeto Carnaval e dos centros 
de negócios que estamos mantendo lá fora, para auxiliar 
as empresas brasileiras a entrar nos mercados interna-
cionais, funcionando como uma espécie de incubadora. 
A decisão de patrocinar a categoria (a cota sai por 
US$ 10 milhões anuais) ocorreu, primeiramente, 
porque os Estados Unidos são nosso principal mercado 
e representam 20% dos eventos que apoiamos. Pelo 
acordo proposto pela categoria, o etanol brasileiro seria 
o combustível oficial e teríamos acesso a 14 cidades do 
interior daquele país que recebem etapas, nas quais 
poderíamos ter um trabalho de exposição da imagem 
do Brasil e dos nossos produtos. E eram locais nos quais 
tínhamos muita dificuldade para entrar. Mas claro que 
sofremos bastante para conseguir nosso espaço. Os jor-
nais questionavam por que a IndyCar estava entregando 
uma corrida tão norte-americana a um outro país. Mas 
esse problema acabou. Hoje, a Fórmula Indy tem muito 
a ver com o Brasil.

M&M — Como se desenvolveram esses projetos e quanto eles 
geram de retorno às empresas brasileiras?
Teixeira — Começamos em 2009 com essa plataforma, 
pela qual levávamos empresas brasileiras para as etapas 
e convidávamos compradores. Na Flórida, por exemplo, 
fizemos uma parceria com a rede de supermercados 
Sedano’s: os clientes que comprassem produtos brasilei-
ros, como pão de queijo, goiabada e carne, concorriam 
a um pacote para assistir à corrida da Fórmula Indy e 
passar o dia inteiro vendo os pilotos, os boxes. Vendemos 
diversos produtos lá e muita gente substituiu o consumo 
de produtos locais pelos brasileiros. Outros setores, 
como o de cerâmica, convidaram possíveis compradores 
para assistirem à prova. E a Apex levou 70 presidentes 
de empresas norte-americanas nas últimas corridas da 
Fórmula Indy. Eles ficam em uma área vip, expostos a 
produtos brasileiros. A Velho Barreiro, por exemplo, faz 
caipirinha, e o Café Bom Dia oferece café. Estamos dis-
cutindo ainda com uma marca de cerveja brasileira para 
que ela seja a marca oficial em todos os nossos eventos. 
Com isso, geramos US$ 400 milhões em negócios para 
as empresas brasileiras em 2009, segundo números 
auditados. Neste ano teremos um retorno ainda maior, 
até porque trouxemos a Fórmula Indy para São Paulo, 
juntamente com o Grupo Bandeirantes, e já renovamos 
a parceria com a categoria para 2011 e 2012. 

M&M — Você citou o Projeto Carnaval. Ele tem um funciona-
mento parecido com o da Fórmula Indy?
Teixeira — No projeto da Fórmula Indy nós levamos as 
empresas para se relacionarem com o comprador de lá. 
No Projeto Carnaval trazemos para cá jornalistas espe-
cializados e investidores de áreas específicas, como as de 
vinho e produção de cinema. Nós pensamos essa questão 
da seguinte maneira: temos o maior show da Terra! O 
carnaval é uma indústria que emprega gente e traduz a 
essência do povo brasileiro na forma de fazer as coisas. 
É o chamado gerenciamento do caos, a típica estrutura 
brasileira. A escola de samba parece estar desorganizada 
antes de entrar na avenida, mas, de repente, tudo muda 
e fica perfeito. Então, se os EUA geram negócios até 

com a Parada do Milho, por que nós não podemos fazer 
o mesmo com um evento muito maior? Dessa maneira, 
convidamos compradores para passar uma semana no 
Brasil, participar do nosso camarote para 400 pessoas e 
desfilar. Eles vão à loucura. 

M&M — Isso se traduziu em resultados concretos?
Teixeira — No ano passado foram R$ 20 milhões em 
negócios gerados, e em 2010 esperamos chegar a R$ 
40 milhões, em setores como os de construção, moda, 
cinema, serviços, alimentos. Nosso investimento foi de 
R$ 1 milhão. Houve um caso curioso de um convidado 
que é gestor do fundo de Abu Dabi. Ele gostou tanto 
que queria saber quanto custava uma escola de samba. 
Obviamente, eu expliquei que isso não funciona assim. 
Ele não pode adquirir uma escola. Mas já tenho reuniões 
acertadas com três embaixadores de países da América 
Latina e Ásia interessados em patrocinar algumas das 
agremiações para que elas falem sobre os países deles. 

M&M — Que outros segmentos da economia, por conta de 
suas potencialidades, estão na pauta da Apex para passarem 
a receber fomento?
Teixeira — Estamos fazendo um trabalho para o setor 
leiteiro que deve ser anunciado nos próximos meses, em 
parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já 
trabalhamos com empresas do setor, como a Itambé, que 
já participam de feiras internacionais, mas esse segmento 
nunca trabalhou a exportação de forma estruturada. E isso 
porque nós temos a quinta maior bacia leiteira do mundo. 
Além disso, trabalhamos no ano passado para setores 
como os de arquitetura, transporte e logística, que não 
tinham projetos de exportação até então. E também o 
setor de água mineral, que tem um potencial muito grande, 
mas o produto não é exportado. Um bom exemplo de um 
setor do qual corremos atrás foi o de tradings e comerciais 
exportadoras. É um segmento que não existia e não tinha 
representação em entidade. Estudamos o mercado, a le-
gislação, a história e suas particularidades, o que resultou 

em um diretório de empresas do setor e deverá culminar 
na criação de uma associação brasileira.

M&M — Você tem alguns números que mostram o impacto 
da Apex nas exportações brasileiras?
Teixeira — Em 2002, quando a Apex era um braço do 
Sebrae, ela apoiava 45 setores, incentivando de 3 mil a 
4 mil empresas, e tinha cerca de 50 funcionários (sua 
fundação como uma gerência do Sebrae data de 1997, 
mas passou a existir como entidade de “serviço social 
autônomo” somente a partir de 2003). Na época, a 
entidade respondia por cerca de 6% a 7% das exporta-
ções brasileiras. Em 2009, já eram 76 setores atendidos, 
10 mil empresas e 260 funcionários, tendo se tornado 
responsável por 15% de todas as exportações brasileiras. 
Antes ela só fazia promoção de exportações, e em 2009 
já fazia também imagem comercial, internacionalização 
de empresas e atração de investimento concreto. Posso 
dizer que antes a Apex jogava na terceira divisão das 

exportações mundiais, e agora estamos na primeira divi-
são e inclusive ganhando campeonatos. Em 2009, fomos 
eleitos pelo Banco Mundial a segunda melhor agência de 
atração de investimentos, atrás de uma da Áustria. E o 
International Trade Center (entidade da ONU voltada 
para promoção das exportações) nos considera uma 
das cinco melhores agências desse setor. 

M&M — Qual é o orçamento da entidade e o quanto ela gerou 
de retorno para as exportações brasileiras?
Teixeira — O orçamento foi de US$ 230 milhões em 2009 
e geramos mais ou menos15% das exportações brasi-
leiras, o que dá cerca de US$ 23 bilhões (de um total 
de US$ 153 bilhões exportados no ano passado, de 
acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior). Mas essa não é uma 
comparação boa, pois o resultado que temos de imagem 
comercial não é mensurável, e isso ajuda as empresas a 
vender e a penetrar nos mercados internacionais.
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