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Itens como café são tema de campanha do Ministério da Agricultura em Berlim e Munique. 
 
Na linha de que o Brasil não é bom apenas no futebol, mas também nos produtos que vende ao 
exterior, o Ministério da Agricultura, em parceria com segmentos do setor de agronegócio, 
espalhou um amplo material de divulgação nas ruas e nos metrôs de Berlim e Munique, na 
Alemanha, com imagens associando o esporte a itens como o café, o mamão papaya e o suco de 
laranja. A campanha engloba também a revista da Lufthansa, companhia aérea alemã, que é lida 
por cerca de 600 mil pessoas mensalmente. 
 
— Também estamos associando os produtos ao turismo e à cultura, nos moldes do que fizemos 
no ano do Brasil na França, em 2005 — disse Telma Gondo, coordenadora-geral de ações de 
marketing do Ministério da Agricultura. 
 
Além de divulgar os produtos do agronegócio, a campanha também quer mostrar que os 
alimentos brasileiros têm alta qualidade e, na sua produção, existe a preocupação social e 
ambiental. Além disso, especialmente no caso do café, os alemães recebem a mensagem de que o 
Brasil não é só commodities, mas também tem itens de maior valor agregado.  
 
— A Alemanha compra o café em grão, industrializa o produto lá e o vende depois ao exterior 
como se fosse alemão. Muitos europeus não sabem que o café que tomam é brasileiro — disse 
Telma Condo. 
 
Outro tema explorado diz respeito à agroenergia, que já se insere no agronegócio brasileiro. O 
recado aos alemães é que o Brasil é líder em combustíveis limpos e renováveis. Um destaque é o 
biodiesel. 
 
Produtos como cachaça já fazem sucesso no país 
 
Desde meados de maio, vários eventos têm sido promovidos, de shows a debates e degustação 
de café e cachaça — largamente comprada pelos alemães. Eles vendem a caipirinha como drinque 
fino e caro. 
 
— O conceito do agronegócio é praticamente desconhecido pelos alemães — disse a coordenadora 
de marketing. 
 
Empresários do setor industrial também estão aproveitando a Copa do Mundo, valendo-se do 
favoritismo do Brasil. Desde janeiro, mais de mil empresas brasileiras de setores variados estão 
na Alemanha promovendo feiras e outros eventos na campanha com o tema “We do it different” 
(Nós fazemos diferente). A idéia é mostrar que o talento que o Brasil tem no futebol também 
existe nos negócios. Os trabalhos estão sendo realizados em parceria com a Agência de Promoção 
das Exportações (Apex).  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 jun. 2006, Economia, p. 38. 
 


