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Empresários do Brasil aproveitam Copa do Mundo para promover exportação. 
 
Desde janeiro, centenas de empresários brasileiros invadiram a Alemanha para promover seus 
produtos, valendo-se do favoritismo do Brasil na Copa do Mundo. Eventos em dez cidades alemãs 
estão sendo realizados e envolvem a participação de mais de mil firmas de setores variados. O 
lema da campanha é We do it different (Nós fazemos diferente). A idéia é mostrar que o talento 
que o Brasil tem no futebol também existe nos negócios. 
 
Segundo o presidente da Agência de Promoção das Exportações (Apex), Juan Quirós, antes 
mesmo de começar a Copa os resultados estão sendo melhores do que o esperado. A meta era 
conseguir um aumento de 10% nas exportações brasileiras para a Alemanha, o que daria um 
acréscimo de US$420 milhões. Este valor já foi atingido nas primeiras semanas de maio. Em 
comparação a 2005, no primeiro trimestre deste ano as vendas de vinhos ao mercado alemão 
cresceram 30%; as de calçados, 24%; as de camarões e pescados, 26%; e as de artesanato, 
22%. 
 
— Queremos conquistar dois milhões de alemães, o que daria um fluxo de três milhões de 
consumidores finais — explicou Quirós. 
 
Divulgação de produtos em supermercados e metrôs 
 
A estratégia, explicou o presidente da Apex, é mostrar ao consumidor alemão que o Brasil é mais 
do que futebol, praia e carnaval. Por isso, estão sendo instalados painéis, cartazes e outras 
formas de divulgação de produtos brasileiros em grandes redes de supermercados, nos metrôs, 
em aeroportos, em ônibus e em táxis. 
 
— Apostamos tanto no Brasil na final da Copa que fechamos hoje (ontem) contrato com uma 
empresa que fará toda a ambientação em Berlim — afirmou Quirós, que é argentino de 
nascimento. 
 
Ele acrescentou que, em Frankfurt, há três feiras acontecendo, com produtos dos setores de 
plástico, artesanato e calçados. Além disso, no início da semana começou a funcionar o Centro de 
Distribuição de Produtos Brasileiros na Alemanha, que atenderá ao mercado europeu. A exposição 
de artesanato, por exemplo, teve lugar em um museu e colocou artesãos de Minas Gerais e do 
Nordeste em contato com compradores de lojas refinadas. 
 
Durante a Copa, a campanha ganhará fôlego. Será realizada a promoção da cachaça brasileira, 
com várias festas e concursos para barmen. Em Colônia, haverá degustação de aguardente e 
sucos.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 2006, Economia, p. 33 


