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Apesar de jovem, Carlota Carneiro tem larga experiência em lidar com comércio exterior. Ela 
já atuou na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e em outras entidades que promovem a 
aproximação de empresas brasileiras e estrangeiras, viabilizando investimentos e exportações. 
Agora, Carneiro trabalha com sua própria agência de promoção, a Promoex. E os tempos 
adversos, principalmente no que diz respeito à cotação do dólar em relação ao real, não 
desanimam a executiva, que vê neste momento uma oportunidade de crescimento. "Hoje em 
dia, as empresas sabem que exportação não é só uma questão de câmbio ou de oportunidade, 
ela tem de ser uma coisa estratégica dentro da empresa, para se ter diversificação de 
mercado, consolidação de marca, aprimoramento de produtos", disse Carneiro, em entrevista 
ao programa "Panorama do Brasil", da TVB, comandado pelo jornalista Roberto Müller, com 
participação de Márcia Raposo, diretora de Redação do DCI. Acompanhe trechos da entrevista. 
 
Roberto Müller: Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu negócio, sobretudo 
com o barulho todo da guerra cambial que valorizou o real a tal ponto que tornou as 
exportações muito difíceis. Como você sobrevive? 
 
Carlota Carneiro: Na verdade até por essa questão do câmbio o trabalho se faz mais 
necessário, pois quando o mercado de uma maneira geral não é atrativo e você não encontra 
nichos, não encontra um público específico, a exportação acaba sendo desanimadora. Mas hoje 
em dia as empresas sabem que exportação não é só uma questão de câmbio ou de 
oportunidade, ela tem de ser uma coisa estratégica dentro da empresa, para se ter 
diversificação de mercado, consolidação de marca, aprimoramento de produtos. O nosso 
trabalho é identificar para nossos clientes os mercados onde eles terão uma maior 
possibilidade de sucesso, e dentro desses mercados, os caminhos a atingir, até chegar a esses 
clientes com os quais eles podem negociar. 
 
Roberto Müller: Por exemplo? 
 
Carlota Carneiro: Uma empresa está desenvolvendo um projeto na Índia, e primeiro eles 
queriam ter certeza de que o mercado era interessante para eles. Então, nós fizemos um 
estudo de mercado e identificamos o potencial de crescimento do mercado, no setor deles, e o 
que estava acontecendo nos últimos anos. Depois, fomos para lá e fizemos um estudo 
qualitativo: conversamos com potenciais compradores dos produtos dessa empresa, com 
concorrentes, com formadores de opinião para colher a informação e a sensibilidade de quem 
está no mercado. Identificamos que existe um potencial, e vimos que o melhor caminho é 
fazer exportação para um distribuidor, para um importador. Até que chegamos à conclusão de 
que o mais indicado era essa empresa montar uma linha de montagem naquele país, pois o 
potencial era muito grande e exportar não fazia sentido: era mais importante eles estarem 
estabelecidos lá ? até porque no mercado indiano era importante eles serem vistos como uma 
marca residente no país. 
 
Roberto Müller: Você pode contar qual a empresa? 
 
Carlota Carneiro: Não, não posso, pois ainda está em implantação. 
 
Márcia Raposo: O que você faz quando chega a um país que tem uma cultura muito 
diferente? Você contrata algum expert da região e se associa a ele?  
 
Carlota Carneiro: Nós temos em alguns mercados. Nós trabalhamos com mercados não 
muito tradicionais que são mercados menos maduros onde encontramos potenciais para as 
empresas e os produtos brasileiros, porque a concorrência é menos acirrada e há um 
crescimento maior da economia, espaços para novos players. 
 
Roberto Müller: O que são mercados não tradicionais? 
 



Carlota Carneiro: Basicamente fora dos Estados Unidos e da Europa. Trabalhamos com a 
África, com o Sudeste Asiático e logicamente com a América Latina, que, para nós, é um 
mercado incrível. Às vezes as empresas acham que não é tão chique exportar para a América 
Latina, mas acaba tendo muito mais retorno, pois as barreiras culturais são pequenas, quando 
existem, e a questão do transporte facilita tudo. Quando você vai vender para os EUA e para 
Europa, existe mercado? Óbvio, mas a briga é muito maior, pois tem gente que está 
estabelecida lá há muito tempo. Para empresas em início de processo de exportação, 
indicamos trabalhar com esse mercado menos tradicional em que eles vão conseguir ter uma 
penetração, ou ter a possibilidade de uma penetração, mais fácil. 
 
Márcia Raposo: Você trabalha com Angola? 
 
Carlota Carneiro: Muito. Nós já desenvolvemos muitos projetos. Em julho estivemos lá com 
um cliente, implementando um projeto. Angola é um país que cresce muito. No ano passado 
foi zero o crescimento, mas este ano retomou o crescimento, especialmente por ser um país 
que precisa de tudo, por causa da guerra civil que acabou com o país. Eles têm dinheiro: eles 
têm petróleo, eles têm diamantes, eles têm 16% da água potável, muita terra para agricultura 
que não foi explorada. Eles têm também uma classe média emergente, um pessoal ligado ao 
mercado, como os generais. Hoje, quem vai a Angola vai para vender a angolanos. Claro que 
estão lá muitos brasileiros, chineses, portugueses, que são grandes parceiros comerciais. Hoje, 
qualquer empresa que está fazendo um empreendimento gigantesco lá diz que o público-alvo é 
o público angolano de alto padrão, porque é um país que não para de crescer, acabaram com a 
guerra e agora estão se reconstruindo. É um mercado difícil, pois ele é concentrado. Quando 
você está atrás de investidores, o caminho é restrito, não adianta você ir buscar longe. Mas ao 
mesmo tempo, se estiver disposto a trabalhar e pesquisar o mercado, você vê o potencial. A 
gente diz que exportação não se faz de um dia para o outro: exportação é algo que tem de ser 
estratégico, porque se você não tiver uma constância e uma consistência no mercado, quando 
você retornar não será recebido. Às vezes terá um problema que não é só da sua empresa, é 
do país. Então vamos supor que eu vou para Angola vender uma poltrona. Eu vou para lá, 
mostro o produto, negocio tudo, eles estão dispostos a comprar, mas eu não entrego porque o 
mercado aqui está melhor devido ao frete. Quando você retorna e menciona a poltrona do 
Brasil, eles dizem: "Nem pensar, eu já tentei comprar poltrona do Brasil, é um enrosco. Não 
vou comprar". Conversamos muito sobre isso com as empresas, a exportação tem de ser a 
estratégia da empresa, não pode ser uma coisa momentânea ou sazonal. 
 
Roberto Müller: O que você diz faz lembrar da diplomacia do presidente Lula e do 
Ministro Celso Amorim, de voltar olhos à questão sul-sul, sem ignorar a questão da 
Europa e dos Estados Unidos, dando grande ênfase às relações com a África, o 
Mercosul nas relações com o Oriente. Acha que isso deu certo? Isso favoreceu vocês? 
 
Carlota Carneiro: Eu acho que sim, porque isso fez com que as empresas brasileiras 
abrissem a cabeça para procurar outros mercados. Se a empresa começa em um mercado 
menos complexo, depois ela vai ter aprendido algumas coisas quando for para um mercado 
com uma competição um pouco maior, onde houver uma quantidade maior de players. Então 
eu acho que isso faz muita diferença, sim, acho que temos de estar abertos a mercados ? não 
porque é legal exportar para cá, e sim porque você pensa em negócio, receita e produtividade 
da sua empresa, obviamente considerando as diferenças que cada mercado vai ter. Em alguns 
países, você terá algumas barreiras de exportação, não necessariamente tributárias, às vezes 
temos problemas com a questão de infraestrutura. Então, não adianta investir em um mercado 
que você sabe que vai chegar lá e terá problema para transportar o seu produto. Isso tudo 
deve ser visto antes, mas sem dúvida esses mercados têm potencial gigante para as empresas 
brasileiras. 
 
Márcia Raposo: O que tem de oportunidade em nossa vizinhança e quais são as 
oportunidades que você vende a essas empresas? 
 
Carlota Carneiro: Em termos de países, hoje, da América do Sul, em que temos trabalhado 
muito, posso dizer que Peru e Colômbia são os que estão se sobressaindo em termos de 
crescimento de relações com o Brasil. Temos desenvolvido trabalhos com o Peru que têm dado 



grandes resultados, na Colômbia idem. Já fomos parceiros da Argentina, mas atualmente a 
coisa é mais complicada. 
 
Márcia Raposo: Mas isso é uma questão da economia da Argentina, não acha? 
 
Carlota Carneiro: Concordo, não porque os brasileiros não querem vender para eles, a 
questão é que está muito difícil vender para a Argentina. Mas a Colômbia e o Peru, dentro da 
América do Sul, são mercados muito interessantes. 
 
Márcia Raposo: E o Chile? 
 
Carlota Carneiro: O Chile tem um mercado muito menor, o potencial é menor. Colômbia e 
Peru são mais acessíveis.  
 
Roberto Müller: Você acha que surgirá um protecionismo decorrente da guerra 
cambial e que isso tornará o seu trabalho ainda mais necessário? 
 
Carlota Carneiro: Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é um trabalho necessário de 
qualquer maneira, até porque a exportação leva tempo, dá trabalho, custa dinheiro. Se você 
for simplesmente atacar todos os mercados de qualquer maneira, você terá um esforço muito 
grande e um retorno muito pequeno, e isso desmotiva. Eu acho que um trabalho de 
inteligência de mercado, de prospecção de clientes e captação de compradores e planejamento 
para exportação é sempre importante. Mas ele é adequado à realidade da empresa, então 
desenvolvemos nossos projetos de acordo com a realidade. Não adianta falar do nosso produto 
para uma empresa, e levá-la a atuar em um mercado que ela não procura. 
 
Roberto Müller: Então em cada país vocês têm um parceiro? 
 
Carlota Carneiro: Em alguns mercados nós temos. Os mercados em que atuamos com mais 
frequência sim, e principalmente em mercados mais complicados. Na Índia, por exemplo, nós 
temos, em Angola e na África do Sul temos também. Em alguns fazemos a captação desses 
parceiros, então nós conhecemos o caminho das pedras. A gente sabe por onde começar e em 
que portas bater. 
 
Márcia Raposo: Outro aspecto é a exportação de marcas. A ABF [Associação 
Brasileira de Franquias] tem dito que muitas marcas brasileiras alcançaram lugares 
como Indonésia e outros. O pessoal de franquias procura muito esse trabalho de 
prospecção? 
 
Carlota Carneiro: Sim, o pessoal de franquias e o da ABF fazem um trabalho muito grande de 
prospecção de mercado: vão lá, identificam o potencial de mercado, identificam os caminhos. 
Eles têm uma penetração muito boa com os parceiros de franquias locais e entidades do setor, 
quando elas existem. Faz muita diferença, no caso de franquias, você ir a mercado e saber os 
hábitos de consumo. Você tem de saber se elas compram no shopping, se elas compram nas 
ruas, se elas compram em centros comerciais, que tipo de produtos elas compram, de que 
país, como funcionam as leis trabalhistas, enfim, eles fazem um trabalho muito grande e, em 
consequência disso, as empresas têm conseguido resultados bem satisfatórios.  
 
Márcia Raposo: Quantas marcas brasileiras é possível identificar lá fora? 
 
Carlota Carneiro: Cerca de 65.  
 
Márcia Raposo: E não são marcas grandes, do ponto de vista mundial. Podemos citar 
a Via Uno, que parece ser uma empresa italiana ?e às vezes percebemos as pessoas 
entrando na loja e achando que estão comprando um sapato de Milão?, mas ela é 
uma empresa do interior de São Paulo. 
 
Carlota Carneiro: É, isso é interessante. Se você for conversar com as franquias que estão 
fora do País hoje, todas elas dizem que é muito bom ser brasileira, mas todas elas se vendem 



como uma marca global. Se você se vende como Brasil, sua necessidade de adaptação com os 
diferentes mercados é muito grande, muita gente não conhece o Brasil. Se você for vender a 
imagem de uma marca brasileira nos Emirados Árabes, você não vai vender nada, a não ser 
que seja alguma coisa muito específica. Ainda mais as franquias, que precisam de um número 
grande de lojas, não é uma loja que vai sustentar as operações da empresa nos Emirados 
Árabes, na África do Sul, na Austrália. Hoje as marcas brasileiras se vendem como marcas 
globais e conseguem se vender dessa maneira. Seja no ramo de alimentação, seja como 
franquias brasileiras de comida italiana, franquia brasileira de frutos do mar, clínica de estética 
etc, e elas se vendem como globais. 
 
Roberto Müller: Você ainda acredita em feiras para movimentar as exportações? 
 
Carlota Carneiro: Acredito muito em feiras, só que eu acho que a feira tem de ser 
aproveitada. A gente brinca que antes as pessoas participavam das feiras de forma simples, 
ficavam em um estande pequeno, colocavam um banner e ficavam lá. A feira é importante, ela 
é uma vitrine para você se apresentar. Se for uma feira importante para o setor, você terá lá 
os principais clientes, os potenciais compradores, mas você tem de fazer a sua participação 
valer. Então você tem de tentar contatar essas pessoas com quem você gostaria de falar, tem 
de se apresentar bem, e, se possível, fazer um trabalho de assessoria de imprensa. E você 
tem de ver a feira como um evento de negócios, senão ela se torna um investimento caro que 
não tem retorno. Eu acredito muito em feira, mas ela é uma das ferramentas. Só participar de 
feira não resolve, mais ajuda muito.  
 
Márcia Raposo: Existem algumas marcas que têm identificação de uma marca 
brasileira. É possível apontar isso? 
 
Carlota Carneiro: De cara eu digo que a Havaianas faz isso. A Havaianas tem um dos 
alcances mais diversos, e seu alcance se dá como objeto de consumo mesmo. Ela está lá 
porque tem demanda, e você vê os estrangeiros usando, você vê todo mundo indo atrás, tem 
até pirataria. Se estão imitando é porque gostam.  
 
Roberto Müller: É mais fácil trabalhar com uma empresa profissional, com executivos 
profissionais ou para empresas familiares com o velho capitão tomando conta? 
 
Carlota Carneiro: Eu acho que é diferente. Em uma empresa familiar, as decisões são mais 
centralizadas e mais rápidas, mas não são necessariamente mais efetivas e mais eficazes. Mas 
eu acho que hoje em dia as empresas familiares se profissionalizaram. Eu digo isso porque 
parto do princípio de que se uma empresa está fazendo isso é porque eles querem um trabalho 
profissional, senão eles estariam fazendo isso dentro de casa. São bem diferentes, mas eu não 
acho que um tenha uma chance de sucesso maior do que a do outro, ou que seja algo fácil ou 
difícil.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18, 19 e 20 dez. 2010, Finanças & Mercados, p. B10. 


