
País quer usar Itália como porta de entrada para a UE  
Rodrigo Bittar, De Brasília  
 
Comércio exterior Apex fecha acordo com empresa italiana Promos para divulgar produtos 
brasileiros  
 
A Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), ligada ao Ministério do 
Desenvolvimento, anunciou ontem parceria com a empresa Promos, sediada na cidade italiana de 
Milão, para, juntas, realizarem uma série de prospecções de produtos que teriam apelo comercial 
no mercado europeu.  
 
O governo brasileiro quer que a Itália funcione como a porta de entrada dos produtos brasileiros 
na União Européia.  
 
O acordo entre as duas agências será fechado no dia 30 de abril, mas já há uma lista de produtos 
que poderão ser explorados num primeiro momento: polpas de frutas tropicais, softwares, 
móveis, roupas íntimas, flores tropicais e artesanato, conforme destacou o presidente da Apex, 
Juan Manuel Quirós, que voltou segunda-feira de uma viagem a Milão.  
 
"Em 2003 fecharemos contratos só com a Itália, que servirão como modelos para, a partir do ano 
que vem, negociarmos com toda a União Européia", disse.  
 
Quirós destacou ainda que o governo brasileiro estuda um modelo próprio de promoção das 
exportações, baseado na exploração das peculiaridades dos produtos nacionais. "Estudamos 
modelos de vários países, mas não dá para aplicá-los no Brasil. Somos um país único e queremos 
aproveitar as qualidades das outras propostas para elaborar uma condição exclusivamente nossa", 
comentou.  
 
Outra característica desse modelo será a busca constante por resultados.  
 
O presidente da Apex citou conversa que teve ontem com o ministro do Desenvolvimento, Luiz 
Fernando Furlan, em que foi cobrada a elaboração de uma política que dê prioridade à inserção 
das micro e pequenas empresas ao comércio internacional, dentro de um projeto estratégico de 
desenvolvimento para o país. "Mas sempre buscando avaliar os resultados, porque o ministro é 
um homem de resultados práticos", acrescentou.  
 
A política de exportação, continuou Quirós, também focará o aumento do valor agregado da 
produção. Um setor citado pelo executivo como carente por melhorias na produção foi o de 
calçados. "Desperdiçamos 80% do couro produzido no campo, que poderiam baratear bastante os 
custos industriais do setor calçadista", exemplificou.  
 
Ele lembrou que neste mês, em feira internacional na Alemanha, 13 empresas nacionais fecharam 
contratos de US$ 20 milhões para o setor em apenas três dias. "Nosso potencial é enorme", 
classificou. O orçamento para a Apex realizar programas de desenvolvimento das exportações 
neste ano é de R$ 200 milhões, mas Quirós, seguindo orientação do próprio presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, não reclama, apesar de considerar o valor baixo.  
 
"Esses recursos vão ser suficientes para as atividades iniciais e, à medida em que formos 
constatando resultados, o orçamento crescerá naturalmente", avaliou. Desde que entrou em 
funcionamento, há quatro anos, a Apex desenvolveu 366 projetos.  
 
Desses, 207 estão sendo executados e 159 já foram concluídos ou estão em prestação de contas. 
Em toda sua existência, a agência de promoção às exportações investiu R$ 376 milhões.  
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