
Diplomacia empresarial começa a ser reconhecida 
 Fábio Teixeira
 
Mercado para profissionais que facilitam a entrada de empresas em países estrangeiros é 
latente, mas ainda há entraves  
 
As empresas brasileiras estão se internacionalizando e não estão preparadas para isto, afirma 
o diplomata André Costa. A situação está abrindo espaço para a diplomacia empresarial, 
carreira pouco conhecida por aqui mas bem desenvolvida no exterior. A necessidade das 
empresas está em criar sua própria política externa, como fazem os países, ampliando 
oportunidades e eliminando riscos. Costa será o coordenador do primeiro curso de pós 
graduação em diplomacia empresarial do País, elaborado pela GMX Brasil, empresa de ensino 
especializada na área legal. 
 
O diplomata aponta que as companhias podem não ver ainda, mas o amadorismo de seus 
processos de internacionalização abre oportunidade para o diplomata empresarial. “A demanda 
é latente, ou seja, falta sensibilidade por parte das empresas de, ao se internacionalizar 
construir uma política externa própria. Claro que as grandes empresas têm, mas mesmo elas 
cometem erros crassos nessa área. Então o mercado existe, mas também existe falta de 
inteligibilidade por parte dos empresários.”  
 
O trabalho é, basicamente, de facilitação da entrada destas empresas em novos mercados. “É 
ir além das questões econômicas e macroeconômicas, análises e prospecções de mercado”, 
explica Costa. “Significa aportar para a empresa ferramentas da diplomacia tradicional nas 
dimensões governamentais, sociais, culturais e ambientais, porque tudo isso faz hoje parte 
necessária da análise para o investimento na internacionalização de uma empresa”. A presença 
do diplomata empresarial dentro de uma empresa busca diminuir os riscos inerentes ao 
processo de internacionalização. O profissional deve aprender a identificar riscos no mercado 
visado e alertar os seus empregadores. “Conhecer um mercado ou país em potencial é 
antecipar conflitos, é operacionalizar a sua empresa a partir de contatos e interação com os 
governos locais e outros entes não empresariais”, diz Costa. 
 
O processo de internacionalização atinge também as pequenas e médias empresas, permitindo 
a ampliação do mercado para este tipo de profissional. “Muito espaço, inclusive o BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) está criando uma área de incentivo 
às empresas pequenas e médias para se internacionalizarem, prevendo custos de consultoria 
internacional neste sentido.” Segundo ele, há espaço, o que se precisa criar é tradição. 
 
Costa afirma que a profissão tem importância grande nas empresas transnacionais, 
principalmente as com sede em países como Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Nestes 
países existe uma interação entre governo, diplomacia, setores acadêmicos e empresariais no 
sentido da partilha do conhecimento adquirido por cada parte.“O governo tenta criar isso, por 
exemplo ao desenvolver esse instrumento do BNDES, em fomentar a discussão, mas é ainda 
muito pouco. Basta ver que a iniciativa da GMX de realizar esse curso é pioneira. Na Europa, 
isto já é estabelecido há 20 anos.”  
 
CURSO. De acordo com Ana Cecília Chaves de Azevedo, diretora da GMX, escola que dará a 
pós-graduação de diplomacia empresarial, o curso terá forte componente prático. “Todos os 
cursos da GMX focam nisso”, afirma ela. A primeira turma já está fechada, mas a diretora 
garante que a procura foi boa, e haverão outras. “O pessoal de relações internacionais não 
tem muitas oportunidades desse tipo, então eles estão sedentos por uma pós de qualidade.”  
 
Os cursos focam em economia, direito e relações internacionais, mas o leque de profissionais 
que podem se beneficiar da pós é amplo, acredita Costa. “Assim como o campo da diplomacia 
tradicional, governamental, vêm gente de várias áreas. De engenheiros a historiadores, 
economistas e advogados, é um campo muito rico que exige uma formação própria que a 
graduação não necessariamente terá preenchido.” Ana Cecília aponta que o curso não pode ser 
feito sem conhecimento da língua, pois parte das aulas será dada em inglês. “Ele pode 
começar o curso sem saber, mas nos dois últimos semestres temos aulas em inglês”, afirma a 
diretora. 
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Para exercer a função de diplomata empresarial não basta apenas “conhecimento” de inglês, 
informa Costa, indicando outras línguas que podem ser importantes. “Inglês fluente é 
indispensável. Hoje, por conta da nossa integração na América do Sul, espanhol é importante. 
À medida que uma empresa tenha um foco mais claro para alguma parte do globo, outros 
idiomas ganham relevância  mandarim na China, árabe no Oriente Médio , mas isso depende 
muito da estratégia da empresa.” O perfil esperado para o diplomata empresarial é de um 
negociador, afirma Costa. “Estamos falando de um negociador. 
 
Aquele mais carismático, mais sociável, com mais desenvoltura para aceitar diferenças 
culturais, enfim, esse seria um traço de personalidade mais adequado ao profissional. Evidente 
que pessoas tímidas e introspectivas podem ser treinadas.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15, 16 e 17 abr. 2011, Seudinheiro, p. B16.   




