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Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente da República 

"As coisas já estão mudando e vão mudar muito mais. 
Eu estou muito otimista com o futuro do nosso País. 
O mundo inteiro acha que estamos no caminho certo."

Pronunciamento à Nação sobre os cem dias de governo 
07 de abril de 2003
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APRESENTAÇÃO

A Direção-Geral de Promoção Comercial do Itamaraty (DPR) está mobilizada para apoiar
com renovado ímpeto e criatividade o esforço nacional de aumento de nossa participação no
comércio internacional, em coordenação com outras áreas do Governo e em estreita parceria
com o empresariado nacional. O programa "O Brasil é um Bom Negócio" representa uma
iniciativa voltada para a divulgação da efervescência econômica, social, política, tecnológica e
cultural do Brasil contemporâneo.  Este material, que inclui vídeos, cd-roms, livros e ampla gama de
folheteria, está sendo utilizado pelas Embaixadas e Consulados do Brasil junto a empresários,
formadores de opinião e outros interlocutores no exterior – bem como junto ao público em geral – com
o intuito de revelar o dinamismo, a diversidade e o potencial do País.   

O Brasil sempre se destacou no imaginário internacional por suas dimensões, por sua
biodiversidade, pela força de sua identidade.  Menos conhecidos são os extraordinários avanços
obtidos em nossa agricultura, o progresso industrial e o desenvolvimento do setor de serviços.
A produção agrícola alcançará este ano um patamar inédito, com uma safra estimada entre
104,9 milhões e 110,6 milhões de toneladas de grãos. A indústria apresenta padrões de alta
competitividade tanto em setores tradicionais como o siderúrgico, como em áreas de tecnologia
de ponta como a aeronáutica. Os serviços modernizam-se em setores chave como as
telecomunicações e o turismo, e empregam hoje a maior parte da população economicamente
ativa do País. 

O renovado entusiasmo pela exploração de oportunidades no plano das relações
econômico e comerciais com o resto do mundo é indissociável do momento político nacional.  A
eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é reflexo e símbolo da vitalidade da democracia
brasileira e do compromisso da sociedade com a retomada do crescimento econômico com
justiça social.  Ao inaugurar sua gestão com participação nos Foros de Porto Alegre e Davos, o
Presidente Lula deixou clara esta determinação em aliar o combate à pobreza a uma integração
competitiva do Brasil na economia internacional, em um espírito de autoconfiança e abertura 
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ao diálogo.  Ao assumir plenamente sua responsabilidade na melhora dos indicadores
sociais do País, o Governo se credencia para enfrentar com determinação os desafios
que se nos apresentam no processo de inserção econômica e comercial em um
mundo globalizado que também precisa se revelar mais solidário e equitativo. 

Os resultados já obtidos no plano comercial podem ser considerados
encorajadores.  Mas precisamos fazer mais, tanto internamente – aprimorando infra-
estruturas, criando melhores condições para que nossos exportadores possam
competir no mercado internacional – quanto externamente, abrindo mercados e
reduzindo barreiras.  

Queremos que o mundo conheça melhor o Brasil em toda sua complexidade.  O
Brasil que luta contra a fome e a miséria, o Brasil do futebol e do carnaval, o Brasil
do agronegócio, da fibra ótica, da pesquisa espacial, do Projeto Genoma, da extração
de petróleo a grandes profundidades e da inovação em software.

A revista "Brasil: Marca de Excelência", que contou com patrocínio da iniciativa
privada, é mais um esforço para criar veículo publicitário de qualidade, com vistas à
divulgação de uma imagem abrangente do Brasil.  Ao abordar aspectos variados de
nossa realidade contemporânea, esperamos que seja um veículo de aproximação com
leitores nos mais diversos quadrantes e campos de atividade, aos quais abrimos uma
janela sobre o Brasil de hoje.  A revista será publicada em português e inglês, em um
primeiro momento, mas há planos para lançá-la também em espanhol, francês,
japonês, chinês, alemão e russo, em futuro próximo.   

É com grande satisfação que entrego ao público esta iniciativa, que reflete o
compromisso do Ministério das Relações Exteriores com uma política comercial
revitalizada e afirmativa.

Mensagem 

Celso Amorim
Ministro das Relações

Exteriores

A Direção-Geral de Promoção
Comercial do Ministério das
Relações Exteriores agradece
a todas as empresas que
colaboraram na elaboração
desta revista com o envio de
fotografias de seus produtos.
Esta publicação é o resultado
de uma iniciativa bem
sucedida graças à parceria
entre governo e iniciativa
privada.
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A política de Comércio Exterior no Brasil é gerida
pelos Ministérios das Relações Exteriores, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda,
sob a coordenação da Câmara de Comércio Exterior,
Camex, criada em 1998.

Além de órgão interministerial diretivo do
comércio exterior brasileiro, a Camex serve também
como instrumento de diálogo e articulação junto ao
setor produtivo, para que a política de comércio
exterior do País reflita necessidades de seus agentes. 

O governo vem criando vários programas de
incentivo às exportações e mudou alguns já existentes
para ajudar, maiormente, as pequenas e médias
empresas interessadas em buscar oportunidades no
mercado internacional.

Quem executa, no plano externo, a política
brasileira de Comércio Exterior é o Ministério das
Relações Exteriores por intermédio da Direção-Geral
de Promoção Comercial. Sua missão é organizar, dirigir
e implementar políticas de promoção das exportações
brasileiras e de captação de investimentos
estrangeiros de interesse do Brasil.

No mundo globalizado, a Direção-Geral vem se
empenhando, junto com outras agências
governamentais,  em contribuir para o surgimento de
uma cultura exportadora no País que amplie a base
exportadora e diversifique a pauta das exportações
nacionais. Busca, para tanto, o constante
aprimoramento dos serviços e facilidades que oferece
à comunidade empresarial.

ESTRUTURA
A Direção-Geral dispõe de três divisões

especializadas em diferentes funções da Promoção
Comercial, para maior eficiência e melhor
aproveitamento de seu quadro gerencial e técnico.

Divisão de Programas de Promoção

Comercial – DPG: coordena a rede de Pontos Focais
do  Sistema de Promoção de Investimentos e
Transferência de Tecnologia para empresas – Sipri, e
cuida dos aspectos técnicos da BrazilTradeNet, portal
de comércio exterior do Ministério. Também trata da

Governoem Ação
No Brasil, o comércio exterior
é administrado basicamente
pelo Ministério das Relações

Exteriores, o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e o Ministério
da Fazenda. Criada em 1998, a
Câmara de Comércio Exterior -

CAMEX - é responsável pela
coordenação dos esforços

dessas entidades. É ela quem
dita as normas e os objetivos

da política de comércio
exterior. Serve de instrumento
de diálogo e articulação junto
ao setor produtivo, para que a
política de comércio exterior
reflita as necessidades dos

agentes econômicos. O governo
criou  vários programas de

incentivo às exportações e os
já existentes sofreram

mudanças. Tudo para ajudar o
empresário interessado em

desafiar o mercado mundial,
sendo que a maioria destes
programas está focada nas

pequenas e medias empresas.
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cooperação entre outras entidades públicas e
privadas, treinamento e capacitação de recursos
humanos.

Divisão de Informação Comercial – DIC:

responsável pela coleta sistemática de
informações relativas a comércio exterior e pela
elaboração de relatórios periódicos divulgados à
comunidade empresarial.

Divisão de Operações de Promoção

Comercial – DOC: cuida de missões comerciais,
feiras, seminários, rodadas de negócios e outros
eventos promocionais no Brasil e no exterior,
além de promover o turismo no Brasil.

No exterior: 53 Setores de Promoção

Comercial (Secoms) funcionam como  "antenas"
da Direção-Geral no exterior. Responsáveis pela
captação e divulgação de informações sobre
oportunidades comerciais e de investimento,
oferecem apoio às empresas brasileiras
exportadoras em busca de novos mercados,
negócios e parcerias para empreendimentos no
Brasil e no exterior. Apóiam também a
participação de empresas brasileiras em feiras,
missões empresariais e outros eventos.
Produzem pesquisas de mercado e de produtos,
além de análises de competitividade e
concorrência. 

FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES
Além das atividades mencionadas, a

Direção-Geral de Promoção Comercial do
Ministério das Relações Exteriores procura
estimular as exportações brasileiras mediante
coleta, tratamento e divulgação de informações

de interesse dos exportadores brasileiros, por
meio de relatórios, manuais, informativos,
pesquisas e análises variadas, oferecidos no seu
portal de comércio exterior, a BrazilTradeNet.

PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS
A Direção-Geral busca promover

investimentos estrangeiros no Brasil, divulgando
ofertas por parte de empresas estrangeiras e
demandas por parte de empresas brasileiras.
Também fornece, por meio da BrazilTradeNet,
dados e estatísticas sobre o Brasil e o Mercosul,
capazes de orientar empresários estrangeiros,
que desejem iniciar negócios no Brasil e na
região.

Nessa área, a Direção-Geral conta com a
parceria da Rede Brasileira de Promoção de
Investimentos, "Investe Brasil", que
complementa internamente a capilaridade das
164 missões diplomáticas brasileiras no exterior.

Na BrazilTradeNet, os investidores
estrangeiros podem encontrar o manual "Como
investir no Brasil", em inglês e espanhol.

O Sistema de Promoção de Investimentos
e Transferência de Tecnologia para Empresas
(Sipri), do Ministério das Relações Exteriores,
objetiva estimular a atração de investimentos
estrangeiros diretos para o Brasil e o
estabelecimento de parcerias entre empresas
brasileiras e estrangeiras, que possibilitem a
transferência de tecnologia de ponta para o País. 
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Eficiência e tecnologia a serviço do empresário
brasileiro. 



O Sipri conta com uma rede de 53 operadores
no Brasil, monitorados pela Direção-Geral de
Promoção Comercial do Ministério das Relações
Exteriores. No exterior, integram a rede Sipri os 53
Setores de Promoção Comercial (Secoms) instalados
em  Embaixadas e Consulados-Gerais brasileiros.

PARCERIAS
O êxito das realizações da Direção-Geral se

deve também a parcerias com entidades públicas e
privadas para ações de curto ou longo prazo.

Nesse sentido, são importantes as articulações
com os diversos níveis de governo e entidades
empresariais, os contatos com as Câmaras de
Comércio e Indústria de todo o País, os Pontos Focais
do Sipri, a Apex, o Sebrae, o Banco do Brasil, a CNI e
os Correios. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
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Banco do Brasil
O Banco do Brasil é a principal

instituição financeira de apoio ao
comércio exterior brasileiro. Presente

em todo o País e nas mais importantes praças
internacionais, oferece financiamento às exportações,
consultoria e treinamento a empresários. Desenvolve
ainda trabalho de parceria para promoção das
exportações brasileiras com órgãos do governo federal
(MDIC, MRE, MAPA), entidades empresariais e Apex.
Em seu portal na Internet (www.bb.com.br) o Banco do
Brasil disponibiliza informações e um conjunto de
operações on line, propiciando facilidade e rapidez,
sobretudo às pequenas empresas.

BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social
O BNDES é umas das instituições
brasileiras que mais financiam as

exportações.  Em 2002, 31,5% de seus desembolsos
tiveram este propósito e beneficiaram vários setores da
economia nacional. O BNDES oferece linhas de crédito
de longo prazo em condições compatíveis com as
existentes no mercado internacional. Financia sobretudo
a exportação de bens de capital e de serviços.  

SBCE – Seguradora Brasileira de
Crédito à Exportação

Para diminuir o risco dos
exportadores, foi criada em 2000 a Seguradora
Brasileira de Crédito à Exportação, que indeniza o
exportador caso não receba o crédito concedido a
clientes no exterior em até 90% do valor segurado.

Apex – Agência de Promoção de Exportações
A APEX foi criada em
1998, com o objetivo de
estimular as exportações

brasileiras, especialmente das empresas de pequeno
porte, dando-lhes suporte financeiro e logístico. Sempre

em parceria com entidades de classe ou associações
sem fins lucrativos, a APEX apóia projetos de promoção
comercial, como feiras, seminários, rodadas de negócios
e iniciativas de adequação do produto às exigências do
mercado internacional. A agência opera mediante a
formação de consórcios voltados para exportação. 

Exporta Fácil
O programa Exporta Fácil
da Empresa de Correios e
Telégrafos (ECT) foi criado

em novembro de 2000 para facilitar as operações
comerciais do pequeno exportador. O serviço permite
que o interessado preencha a Declaração Simplificada
de Exportação (DSE) e despache a mercadoria
diretamente nas agências da ECT. As remessas não
devem exceder o valor de US$ 10 mil e ter peso entre
dois e 30 quilos, a depender da modalidade de
embarque e do destino.  Os pagamentos podem ser
feitos por vale postal internacional, reembolso postal,
contrato de câmbio, ou cartão de crédito. As
mercadorias são automatica e gratuitamente seguradas.

Secex
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior foi
criada em 1992 para agregar  programas e entidades
responsáveis pela relação comercial do Brasil com o
exterior. Cabe à Secex propor medidas para o
desenvolvimento do setor exportador. A Secretaria tem
três projetos de incentivo às exportações: 
Cultura exportadora – para ampliar o número de
empresas exportadoras;
Desenvolvimento do setor exportador – para
desburocratizar o processo de exportação e tornar
acessíveis informações necessárias ao exportador; 
Defesa comercial – para proteger a indústria
brasileira de concorrência desleal de produtos
importados e apoiar os exportadores que enfrentam
restrições em certos mercados.

O Brasil é o único país do mundo que disponibiliza, no primeiro dia
útil de cada mês, o resultado da balança comercial do mês anterior
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O dinamismo das pequenas e médias
empresas, que constituem parte essencial do tecido
industrial e econômico brasileiro,  está levando o
País a conquistar novas parcelas de mercado,
inclusive no segmento de produtos de maior valor
agregado. Para se ter uma idéia, apenas no setor
têxtil, 90% das mais de 30 mil empresas brasileiras
são de pequeno porte. 

A exportação vem cada vez mais sendo
percebida pelas PMEs como forma de aumentar a
produtividade, aprimorar a qualidade dos produtos e
melhorar interna e externamente a imagem do
empreendimento. Para exportar com eficiência,
incorporam novas técnicas de produção com vistas
a melhores índices de produtividade, redução dos
custos e do tempo de fabricação. Buscam,
igualmente, novos fornecedores e adaptam os seus
produtos às exigências de clientes estrangeiros.
6,4% das pequenas e médias empresas brasileiras
vendem exclusivamente ao mercado internacional.

Exemplo de sucesso de PMEs nas
exportações é a indústria brasileira de móveis, que a
cada dia ocupa mais espaço no mercado
internacional, graças à profissionalização do setor. O
programa operacional Promóvel, criado em 1999,
incentivou as exportações, que cresceram de US$
338 milhões, em 1998, para US$ 536 milhões, em
2002 (43%). Das 610 empresas, que participam do
Promóvel, 515 contam com certificação ISO 9000 e

325 com a certificação ISO 14000. Os cinco
principais mercados de destino das exportações
brasileiras de móveis são Estados Unidos (26%),
França (16%), Argentina (13%), Alemanha (10%) e
Reino Unido (9%).

A trajetória internacional de 80% das
pequenas e médias empresas exportadoras
brasileiras começa, no entanto, pelo Mercosul. Para
este mercado, o Brasil exporta sobretudo têxteis,
confecções, artefatos de madeira e móveis, couros
e calçados, artigos médico-hospitalares, máquinas e
equipamentos, componentes e peças metálicas e
componentes e artigos plásticos. 

Pequenas
e médias empresas,
Pequenas
e médias empresas,
Conquistandomercados!

O Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas é uma instituição técnica
de apoio ao desenvolvimento da atividade
empresarial de pequeno porte, voltada para o
fomento e difusão de programas e projetos que
visam a promoção e o fortalecimento das micro e
pequenas empresas. Um de seus principais
objetivos é o treinamento de pessoal. 
Seu propósito é trabalhar de forma estratégica,
inovadora e pragmática, para fazer com que o
universo dos pequenos negócios no Brasil tenha
as melhores condições possíveis para uma
evolução sustentável, contribuindo para o
desenvolvimento do País como um todo.
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A BrazilTradeNet é o site do Ministério das Relações
Exteriores que leva aos empresários brasileiros informações

sobre possibilidades de exportação de produtos e serviços,
assim como oportunidades de investimentos estrangeiros. 

Criada em 1998 pela Direção-Geral de Promoção Comercial
do Itamaraty, a BrazilTradeNet é hoje o maior instrumento do
gênero na América Latina. Além de informações gerais sobre

comércio exterior, oferece dados estatísticos sobre o Brasil e o
Mercosul, pesquisas de mercado, informações sobre produtos
específicos e oportunidades de negócio. O site está disponível

em português, inglês e espanhol.  Além do acesso a informações
de alto valor agregado, a BrazilTradeNet permite às empresas

nacionais a divulgação gratuita de seus produtos no exterior e a
empresas estrangeiras descobrir eventuais fornecedores ou

parcerias no Brasil.  
A BrazilTradeNet alcançou alto grau de eficiência e é hoje

referência junto à comunidade empresarial. Com um cadastro de
mais de 18 mil empresas e entidades de classe brasileiras e

cerca de 56 mil empresas estrangeiras, a página tem registrado
aproximadamente 40.000 consultas mensais, realizadas por
exportadores de todo o País e importadores estrangeiros à

procura de oportunidades comerciais e de possibilidades de
investimentos. De junho de 2002 a março de 2003, registrou cerca

de 1,3 milhão de acessos contra 480 mil dos seus três primeiros
anos de existência. Além do mais, reduziu-se o tempo de acesso

à página de 90 para 04 segundos no exterior e de 60 para 03
segundos no Brasil. A terceira reprogramação da página, que

estará concluída em julho de 2003,  além de agregar outros
serviços aos que já oferece, permitirá melhorar ainda mais esse
desempenho. Estima-se que os atuais tempos de acesso ao site

deverão cair pela metade.

Criado em 1998 pelo
Itamaraty, o portal de comércio
exterior teve sucesso imediato

Exportação em rede

www.braziltradenet.gov.br             www.braz i l t radenet .com
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Na BrazilTradeNet, o usuário no Brasil tem
acesso a informações gratuitas, entre outras, sobre:

Empresas estrangeiras.

Oportunidades comerciais.

Informações sobre investimentos.

Projetos de obras públicas e concorrências
internacionais.

Pesquisas de mercado, indicadores eco-
nômicos, tabelas e gráficos sobre comércio
exterior.

O usuário da BrazilTradeNet, no exterior,
tem acesso a informações sobre:

Empresas e associações empresariais
brasileiras.

Ofertas de exportação de bens e serviços
brasileiros.

Demandas de investimento inseridas por
empresários brasileiros.

Dados e estatísticas sobre o Brasil e o
Mercosul.

Na área de investimentos, a BrazilTradeNet oferece ao investidor estrangeiro as
seguintes publicações: a) Investimento Passo a Passo; b) Guia Legal para o
Investidor Estrangeiro no Brasil; c) Company Formation in Brazil; e d) Foreign
Investment in Brazil: an overview. Estes manuais abrangem todos os aspectos
legais relativos ao investimento no País.
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Na BrazilTradeNet, o exportador
brasileiro tem acesso, entre outras
possibilidades, a:

• Estudos e Pesquisas de Mercado:

Informações gerais e específicas sobre
mercados.

• Tendências de Mercado: Estudos
comparativos da evolução das exportações
brasileiras com as tendências de mercado de
diversos países. 

• Informações sobre Produtos:

Informação simplificada sobre condições de
acesso de produtos a um mercado
determinado, incluindo dados sobre tarifas
alfandegárias e principais importadores.

• Cruzamentos estatísticos: Tabelas
comparativas da evolução das exportações
brasileiras para determinado país com as
importações que faz esse país do resto do
mundo. 

A BrazilTradeNet oferece ainda ao
exportador brasileiro o manual "Exportação
Passo a Passo", que é um guia geral, e os

guias da série "Como Exportar", que apresenta
manuais com informações pormenorizadas
sobre como exportar para mercados
específicos. Cobre atualmente 32 países,
além da União Européia e do Mercosul.  

Para ter seus nomes e serviços
divulgados na BrazilTradeNet, as empresas
brasileiras devem inserir informações relativas
às suas ofertas de exportação ou demandas
de investimento, procurando manter seus
dados sempre atualizados, de modo a facilitar
contatos por parte de empresas estrangeiras.

A logomarca da BrazilTradeNet aparece
em 28 sites no Brasil e em 9 no exterior. 

A BrazilTradeNet possui também um
espelho instalado na Embaixada do Brasil em
Washington (www.braziltradenet.com), para
facilitar o acesso ao site de usuários norte-
americanos, europeus e asiáticos, que não
precisam roteá-lo até os servidores em
Brasília, beneficiando-se da velocidade das
conexões no hemisfério norte.

"Conheci a BrazilTradeNet em 1998. Graças ao portal, consegui fechar contrato
de exportação para oito milhões de latas de suco de fruta em seis sabores durante
seis meses para a Venezuela, num valor de US$ 1.600.000.

Graças à pesquisa de mercado sobre granito disponível na BrazilTradeNet,
realizei uma operação de um valor de US$ 50 mil com a venda de dois containers
de granito para a Austrália, somente numa primeira venda"

Gabriel Segalis, 
Professor e consultor em Comércio Exterior – DLA International 05/2002

"Desde 1998, temos divulgado a BrazilTradeNet em palestras e cursos de
exportação aos participantes desses eventos. Os resultados são muito bons, pois
vários clientes que fizeram uso da informação obtida no site estão exportando hoje.
É uma ferramenta fundamental de busca de informações, não só de importadores
potenciais, como também de taxas e impostos que o importador paga no país de
destino, o que dá ao empresário brasileiro uma idéia de por quanto seu produto irá
chegar no mercado externo."

Paulo Narcizo Rodrigues, 
Despachante aduaneiro – Diretor da Caribbean Express Despachos Aduaneiros Ltda – 15-08-2002



Falaram de nós

"O site www.braziltradenet.gov.br,

idealizado pelo Ministério das Relações

Exteriores é o mais completo sistema eletrônico

de identificação, processamento e disseminação

de informações comerciais da América Latina" 

Correio Braziliense – 27-10-2002

“Os empresários também possuem à sua

disposição o maior instrumento eletrônico de

promoção comercial da América Latina

BrazilTradeNet (BTN) desenvolvido pelo

Itamaraty. O site www.braziltradenet.gov.br

disponibiliza estudos de mercado, produtos e

guias de exportação, além de apresentar um

conjunto de oportunidades de negócios e

pesquisas de mercado, para empresas

cadastradas. Os serviços visam facilitar o

contato das empresas com potenciais parceiros

no exterior..."

O Estado de São Paulo – Marinha

Mercante – 03-04-2002

"O site do Itamaraty www.braziltradenet.gov.br

reúne informações sobre oportunidades comerciais

e de investimentos, estudos e pesquisas de

mercado, dados e indicadores econômicos sobre

países e blocos regionais. Além disso, o

empreendedor pode contatar o setor comercial

das embaixadas brasileiras em busca de

orientação na divulgação e na colocação do

produto".
Revista Exame – 22-10-2002

"Por intermédio da BrazilTradeNet, o

empresário mato-grossense Perazzoli vendeu

lotes de cabos de vassoura de até 300 mil

unidades para a China e para a Inglaterra. Desde

então, 100% de seu faturamento de 

R$ 120 mil anuais são obtidos a partir de

transações geradas na Web. Vou exportar novos

cabos, além dos feitos de cedro. Quero

comercializar produtos em marupá e em

madeira-branca, planeja. Isso deverá facilitar

sua entrada em mercados como Alemanha e

Holanda".

Pequenas Empresas Grandes Negócios –

março 2002
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Criado em 1998, a BrazilTradeNet é o primeiro site de comércio exterior do Brasil. 

A BrazilTradeNet é o maior site de comércio exterior da América Latina. É o mais
completo e o que apresenta a maior quantidade e a maior variedade de
informações.

A BrazilTradeNet é o site de comércio exterior que oferece a maior quantidade de
oportunidades comerciais.

nú
m

er
o

www.braziltradenet.gov.br  
www.braz i l t radenet .com



O Brasil é um dos 30 maiores
exportadores do mundo e vende produtos
diversificados para um grande número de
mercados. Os principais continuam, contudo,
a ser os Estados Unidos e a União Européia,
que, em conjunto, absorvem 50% das
exportações brasileiras. O País tem
intensificado relações comerciais com a
América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.

55% das exportações brasileiras são de
produtos manufaturados. Entre os principais
produtos da pauta constam aviões,
automóveis, motores e autopeças, aparelhos
transmissores ou receptores, produtos
semimanufaturados, minério de ferro, soja,
óleos brutos de petróleo, calçados, carnes,
café cru em grão, pastas químicas de madeira
e açúcar.

Embora os produtos primários
representem apenas 28% das exportações do
País, alguns deles alcançam posições de
destaque no ranking dos principais produtos
exportados pelo Brasil, como minérios de
ferro, soja e café.

O Brasil no exterior

A par da reestruturação do Estado,
levada a efeito nos últimos anos, quando o
sistema de economia fechada inibia a
competitividade e o Estado desempenhava
funções que poderiam ser atendidas pelo
setor privado, o Brasil optou por maior
abertura de sua economia, para estimular o
aumento da competitividade e favorecer 
a estabilidade monetária. A necessidade 
de competir no mercado internacional
impulsionou as empresas brasileiras para o
exterior. Hoje mais de 350 grupos brasileiros
atuam de forma consistente no exterior,
faturando cerca de US$ 900 milhões por ano
para suas matrizes. Caso emblemático é o da
Embraer — Empresa Brasileira de Aero-
náutica — que construiu quatro fábricas no
estrangeiro, adquiriu a maior oficina de
conserto de aeronaves dos Estados Unidos e
conquistou fatia considerável do mercado
mundial da aviação comercial. É hoje a quarta
maior produtora de aviões comerciais do
mundo.

Construtoras brasileiras, como Andrade
Gutierrez, Norberto Odebrecht, C.R Almeida,
Queiróz Galvão, Camargo Corrêa e outras são
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responsáveis por obras de vulto no exterior, como o
metrô de Lisboa; a extensão da pista de acesso ao
aeroporto de Miami, nos Estados Unidos; a rodovia
Yura-Pillones, no Peru; o aeroporto de Funchal, na
Ilha de Madeira; e a ponte Rio Seco-Desaguadeiro,
na Bolívia.

No México, quase a metade das carrocerias de
ônibus é brasileira. Na Argentina, 70% dos calçados
vêm do Brasil, assim como 30% dos aparelhos de
telefone; 20% dos veículos do Chile, 10% dos
motores elétricos da Inglaterra e 24% de couros e
peles da Itália são também de origem brasileira.

O superávit da balança comercial brasileira
registrado na primeira semana de maio de 2003,
relativo aos 12 meses anteriores, totalizou 
US$ 17,3 bilhões.

“O Brasil é base
para exportação”
Richard Wagner Júnior
Presidente mundial da General Motors

A GM brasileira exporta
seus automóveis Made in
Brazil para Rússia, China,
Índia,  África do Sul, países
do Mercosul, entre outros.

Carro da DaimlerChrysler
do Brasil produzido para o
mercado norte-americano.

Operações
Especiais

2%

Exportações brasileiras
1998/2000

Produtos
Básicos

24%

Produtos
Semimanufaturados

16%

Produtos
Manufaturados

58%

Fonte: MDIC/SECEX
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O Brasil é um dos mercados

emergentes mais significativos 

no mundo e o mais importante 

na América Latina.

Possui indústria de

base desenvolvida, se-

tor exportador  cada vez

mais eficiente e sistema

financeiro sofisticado. 

Com população de mais de 170 milhões

de habitantes, território continental e matérias

primas abundantes, o Brasil tem mostrado

capacidade de absorver vultosos

investimentos em todos os setores 

da economia. Entre os países em

desenvolvimento, ocupa a quarta posição

entre os que mais

recebem Investimento Direto

Estrangeiro - IDE, depois da

China, Hong Kong e México. 

Em 2002, o Brasil recebeu 

US$ 25 bilhões em IDE.

Essa posição se deve ao dinamismo da

sociedade brasileira, ao potencial do mercado

nacional, à estabilidade política e à maturidade

econômica alcançadas pelo Brasil, assim

como à política liberal em relação ao capital

estrangeiro. Além de receber o mesmo

tratamento do capital nacional, a lei brasileira

não estabelece limites para remessa de lucros

e dividendos ao exterior.

O Brasil apresenta
vantagens capazes
de seduzir grandes

corporações
internacionais

retorno certo
Investimentos



A presença de capital estrangeiro na

economia brasileira é, há muito, significativa e

diversificada tanto em relação aos países

investidores, quanto aos setores envolvidos.

A participação de empresas estrangeiras

desempenha um papel ativo na ampliação e

modernização do vasto e diversificado parque

industrial brasileiro. 

Os oito maiores investidores

estrangeiros no Brasil são hoje, pela ordem,

Estados Unidos, Espanha, Países Baixos,

França, Portugal,  Reino Unido, Suíça e Japão.

O processo de privatização e a concessão de

serviços públicos contribuíram para que

muitos países aumentassem o fluxo de seus

investimentos dirigidos ao Brasil. É o caso da

Espanha e de Portugal, que nos últimos anos

vêm dando especial atenção às possibilidades

que o Brasil oferece em áreas como o turismo

e as telecomunicações.
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Mão-de-obra de qualidade
O alto grau de especialização da mão-de-obra brasileira é fator determinante na opção das

empresas estrangeiras pelo Brasil. Ao instalar-se no País, a Renault, por exemplo, escolheu a

cidade de Curitiba, pelo seu elevado coeficiente educacional. 10% dos operários das montadoras

de veículos instaladas no Brasil estão cursando a universidade. Entre balconistas de shoppings, há

25% de universitários. 100.000 estudantes brasileiros cursam mestrado ou doutorado e outros

250.000 fazem MBA no Brasil e no exterior.  As taxas de matrícula em cursos de nível superior

crescem mais rapidamente no Brasil que em seus vizinhos da América Latina. Metade dos postos

de trabalho com carteira assinada é preenchida por profissionais que têm o ensino médio

completo. Para os cargos mais altos, as exigências aumentam. Funções de alta gerência e de

diretoria requerem no mínimo 17 anos de estudos.

400 das 500 maiores empresas mundiais operam no

Brasil. 18 fábricas de veículos, 13 de máquinas

agrícolas e 11 de motores e outros componentes, com

51 unidades industriais,  estão implantadas no País.



O Brasil vende ao exterior de aviões e
software a cogumelos medicinais, cerâmica, frutas
tropicais, jóias, móveis, carnes e orquídeas. Entre
os países em desenvolvimento, ocupa o primeiro
lugar em número de empresas com certificado de
qualidade ISO 9000. Quase seis mil empresas
brasileiras possuem esse certificado. Na área de
sensoriamento remoto, para citar um exemplo de
pesquisa avançada, o País desenvolve projetos de
excelência. Outra prova do salto de qualidade do
País na área industrial são os já mencionados
produtos da Embraer - Empresa Brasileira de
Aeronáutica: nos últimos 27 anos, 5.400 aviões a
jato e turbo-propulsores foram vendidos para os
Estados Unidos,  Grã-Bretanha, França, Itália,
Suíça, Portugal, Espanha, Luxemburgo, Países
Baixos, Polônia, China e Suécia, entre outros. De
1998 até hoje, a empresa produziu US$ 4,5 bilhões
de divisas líquidas.

A indústria automobilística é também uma
prova da excelência nacional. O Brasil vem
paulatinamente se transformando em plataforma
de exportação de automóveis. Além das
montadoras multinacionais instaladas no País,
empresas brasileiras, como a Troller, montadora

Produto
brasileiro
VARIEDADE E QUALIDADE

Marca Brasil 
é referência

mundial

cearense de jipes off road, vem conquistando
mercados no exterior como Cuba, Irã e Egito. A
Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus,
exporta seus produtos para Oriente Médio, África e
América Latina.

No segmento de vestuário esportivo, a
Olympikus é hoje exemplo internacional.  Fabrica
roupas, acessórios e calçados para atletas de alto
nível, como o tenista Gustavo Kuerten, o jogador
de vôlei Giba e o velocista Claudinei Quirino. A
empresa exporta para 25 países e luta pela
liderança nos mercados da Polônia e da República
Tcheca. 

A moda brasileira se destaca na América
Latina, Europa e Ásia. Jeans e prêt-à-porter fino,
além da moda praia, são vendidos em mais de 40
países. No segmento lingerie, a empresa
Underforms exporta para a Espanha acessórios
originais, como alças transparentes para sutiã.

Café produzido pela CACIQUE e
exportado para o mundo inteiro

Refrigerador No Frost fabricado
pela MULTIBRÁS exportado
para a Europa, Oriente Médio,
Ásia, Índia e América Latina sob
a marca Whirlpool

Calçados infantis
da empresa KLIN
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No setor de cosméticos, várias marcas
brasileiras se tornaram sinônimo de qualidade
internacional. É o caso da Natura que está
começando a exportar para os Estados Unidos e
para a Europa produtos de sua linha ecológica
"Ekos".  O Boticário é, por sua vez, a maior rede de
franchising do planeta no setor de cosméticos,
com 2.184 lojas em cinco países, sendo mais de
400 só no Japão. A Empório Bothânico é uma rede
de lojas especializadas em produtos para banho,
com 190 unidades em todo o Brasil e duas
estrangeiras: uma em Caracas e outra em Miami.
No momento, instala lojas no Uruguai e em outras
localidades nos Estados Unidos. Os calçados
brasileiros continuam conquistando mercados por
sua qualidade e preços competitivos. Mostra do
potencial e da diversidade da indústria calçadista
brasileira é o fornecimento de botas e coturnos
para as Forças Armadas dos EUA, pela empresa
Arroyo – Calçados Militares. Outra empresa
fornecedora do exército americano é a Peeky,
responsável pela produção de fardas.  A Fujiwara,
por sua vez, vende botas para o exército inglês.

"CONHECE O BRASIL? ENTÃO PROVE". 

O Brasil é também conhecido por seus
produtos alimentícios. A Perdigão, por exemplo,
conhecida no exterior pela marca Perdix, forneceu
em 2002 produtos para 240 clientes em 70 países,
totalizando vendas de US$ 374 milhões.  Outras
marcas usadas pela Perdigão são: Halal, na Arábia
Saudita; UnifChicken, na Inglaterra; Sulna, no
Japão; e Borella, na Itália. 

A empresa brasileira Velho Barreiro,
fabricante de cachaça, vende caipirinha em lata
para Portugal, Alemanha, Japão, Espanha, Itália,
Inglaterra e outros países. "Conhece o Brasil?
Então prove" é o slogan adotado e difundido em
lojas de conveniência, supermercados e
restaurantes de toda a Europa. 

FRANCHISING

Na America Latina, o Brasil domina o

franchinsing. É o terceiro maior mercado

franqueador do mundo, atrás apenas dos Estados

Unidos e do Japão. São exemplos exitosos:

Habib´s (fast food de comida árabe), Yazigi (escola

de idiomas), China in Box (fast food de entrega a

domicílio), Casa do Pão de Queijo (fast food de

pratos tipicamente brasileiros) e Gasoline

(vestuário).

Pajero TR4 produzido no Brasil
pela MITSUBISHI
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Cachaça brasileira para
exportação - PITÚ

Fogão produzido 
no Brasil pela BOSCH

Produtos alimentícios da empresa brasileira
PERDIGÃO apreciados no mundo inteiro

Caminhões do Brasil produzidos
pela empresa AGRALE

Trator produzido no Brasil pela
empresa CATERPILLAR

Os calçados da empresa
brasileira AZALÉIA são
exportados para todo o
mundo

Caminhões SCANIA
produzidos no Brasil



O Brasil se destaca em feiras e eventos no  exterior.
Com o intuito de promover produtos brasileiros nos mercados
externos, a Direção-Geral de Promoção Comercial do
Ministério das Relações Exteriores
empenha-se na organização de
feiras, mostras e outros eventos
comerciais, além de organizar e
apoiar missões empresariais ao
exterior. Os empresários têm nas
feiras e nas missões um
instrumento eficiente para a
realização de negócios. Por isso, o Itamaraty busca tornar
acessível a número crescente de empresas brasileiras a
plena utilização desses importantes instrumentos
mercadológicos e incrementa a participação brasileira em
eventos internacionais

A Divisão de Operações
Comerciais e a Seção de Feiras
e Turismo do Itamaraty cuidam
da organização de missões e
da participação de empresas
brasileiras em feiras setoriais e
multisetoriais no exterior, além
de acompanhar a instalação e o desenvolvimento
em Consulados e Embaixadas de setores de
promoção do turismo no Brasil.

O Programa de Feiras, Exposições e Seminários do
Ministério das Relações Exteriores, no exterior, compõe-se
de alguns eventos de caráter geral
e, principalmente, de mostras
especializadas (setoriais). Esses
eventos, abertos à visitação de
profissionais do mesmo segmento
ou setor da indústria ou serviço,
refletem a tendência mundial de
concentração de interesse em
uma linha de produção específica. 

Estão contemplados no Programa de Feiras os
setores da indústria nacional mais representativos na

Feiras

Presença
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destaquede

"A participação do empresário em feiras e exposições no
exterior recebe o apoio do Itamaraty, por meio da Divisão de
Operações de Promoção Comercial (DOC), que atua na
disseminação de informações sobre os eventos organizados
no Brasil e auxilia as empresas em sua participação nos
encontros internacionais." 

Comércio Exterior – Informe BB.



pauta de exportação brasileira: agronegócio e
alimentício; couro e calçados; móveis e utilidades
domésticas; máquinas e equipamentos; material e
equipamento de construção; têxteis, confecção e
moda; turismo e hotelaria, software e hardware,
entre outros.

Cabe ressaltar que a presença brasileira em
alguns dos eventos do calendário acontece por
meio de pequenos stands de informações
comerciais e catálogos. Esses stands são
administrados e operados pelos Setores de

Promoção Comercial das Embaixadas e Consulados
sem custo para as empresas expositoras, à exceção
da remessa do material promocional e de pequenas
amostras. Essa modalidade visa promover o contato
inicial de empresas nacionais com empresas de
mercados pouco conhecidos, seja pela distância,
seja por peculiaridades locais, seja por custos
elevados.

O Programa de Feiras, Exposições e
Seminários do Itamaraty no exterior está
disponível na BrazilTradeNet.

Vantagens em participar de feiras:
Concentração - compradores e vendedores, reunidos em um mesmo local,  possibilitam a apresentação do produto 
diretamente ao comprador.
Avaliação das reações - o exportador pode detectar se o produto é  adequado ao mercado e que mudanças  
devem ser introduzidas.
Público desconhecido - contato com profissionais e autoridades  locais.
Conhecimento dos competidores - conhecimento de produtos  concorrentes e de técnicas mercadológicas utilizadas
pelos competidores.

Objetivos da participação:
Apresentação de novos produtos.
Ampliação ou manutenção da participação no mercado.
Apresentação ou consolidação da imagem da empresa no mercado alvo.
Aumento da competitividade.
Acompanhamento da competitividade dos concorrentes.
Obtenção de informações sobre o mercado.
Manutenção e ampliação dos contatos.
Execução de novas estratégias promocionais.

Fatores a serem considerados na decisão de 
participar de feira:

Importância do mercado para o produto.
Escolha do evento correto.
Custos de participação.
Relação custo/benefício no curto, médio e longo prazos.
Saber se o produto atende às exigências do mercado.
Definir objetivos com antecedência.
Dispor de capacidade de produção, produtividade e qualidade para atender ao mercado.

Escolha da feira correta: 
Condições de acesso ao mercado (tarifas, quotas, impostos, restrição cambial e normas locais  sobre meio 
ambiente, segurança e saúde);
Potencial de mercado (consumo e importação - valores, tendências e países  fornecedores);
Competitividade: preços, qualidade e características de produtos similares;
Meios de transporte, canais de distribuição e propaganda;
Outros aspectos que devem ser conhecidos: produtos exibidos, tamanho da feira, público visitante, expositores, qualidade
do evento (número de edições, alcance, infra-estrutura, qualidade do material promocional e patrocinadores);
Feiras concorrentes, data e duração do evento, etc.
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Laminação de tiras a quente na USIMINAS
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A indústria brasileira é altamente

diversificada. Os segmentos mais

significativos em termos de produção e de

valor agregado são os setores químico,

alimentício, metalúrgico, mecânico,

automotivo, têxtil, eletro-eletrônico e de

comunicação.

O Brasil tem o 10° maior complexo

industrial do mundo e, nos últimos 25 anos,

diversificou e aumentou sua produção de

bens manufaturados e de consumo

duráveis. Atraiu e implantou indústrias de

tecnologia de ponta, sobretudo nos 

setores de telecomunicações, eletrônico,

biotecnológico, espacial e de proces-

samento de dados. 

O Brasil é o 11° produtor de

automóveis do mundo. Audi, Fiat, Ford,

General Motors, Honda, Mercedes

(DaimlerChrysler), Peugeot-Citroën, Renault,

Scania, Toyota, Volkswagen e Volvo

optaram por instalar fábricas no Brasil,

incrementando o crescimento e o

aperfeiçoamento da indústria de

autopeças, que se instalou no País em

seqüência ao pioneirismo de VW, GM e

Fiat.

O Brasil é o segundo maior produtor

mundial de telhas e de compressores para

IInnddúússttrriiaa
ddiivveerrssiiffiiccaaddaadiversificada



“Estamosaqui paraficar. Estaé a terrada GM”

“Estamos
aqui para

ficar. Esta é
a terra da

GM”
Walter Wieland

Presidente da GM Brasil

refrigeração, o 4° de cerveja, o 5° de gasolina e de

rádios, o 6º de CDs, o 7° de geladeiras, têxteis e

vestuário e o 8° de papel ondulado, produtos químicos

e alimentos prontos. A indústria como um todo

representa 36% do PNB e emprega mais de 19% da

população brasileira economicamente ativa. 

Devido à abertura econômica no início dos anos

90, e em resposta à estabilidade econômica alcançada,

a indústria brasileira foi obrigada a mudar. Crescente

concorrência, custos baixos e a necessidade de

aumentar a produtividade são fatores que exigiram

novas estratégias seja para manter a participação no

mercado doméstico, seja para aumentar a participação

em mercados estrangeiros. 

De 1993 a 2002, o PIB apresentou crescimento

médio real de 2,9%. Em 2002, cresceu 1,5%. No

mesmo ano, a produção industrial cresceu 2,4% em

comparação com 2001.  A despeito do severo ajuste

fiscal e da contração da economia mundial, a indústria

brasileira vem mantendo indicadores positivos de

crescimento. A agricultura quebra seguidamente seus

recordes e a indústria tem incorporado ganhos de

produtividade graças a investimentos em novas

tecnologias e enxugamento de custos.
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Primário

8%

Produto Interno Bruto - PIB

Secundário

36%
Terciário

56%

Fonte: IBGE

Placas no leito de resfriamento
da laminação primária da AÇOMINAS

Coifa da ACESITA

Fogão da DAKO



Importante avanço na fronteira do
conhecimento, a biotecnologia vem se
mostrando no Brasil ferramenta
importante para a agropecuária, à qual
acrescentou significativos ganhos de
produtividade e melhorias na qualidade
dos alimentos, além de permitir o
aprimoramento dos rebanhos e
desenvolver novas variedades de
produtos agrícolas resistentes a pragas e
doenças, para as quais o País ainda
perde 20% de suas safras.

O impacto social desse novo
campo do conhecimento produz efeitos

igualmente na saúde, na produção de
medicamentos e substâncias básicas e
na proteção ambiental. 

No Brasil, a pesquisa em
biotecnologia está em alta. Diversas
instituições, públicas e privadas,
desenvolvem novidades com qualidade
e resultados comparáveis aos obtidos
em países desenvolvidos — e, cada vez
com mais freqüência, — superiores.

A Embrapa — Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária — criou
variedades de alimentos mais
saborosos, mais resistentes a pragas e
até sob medida para exigências
internacionais ou uso industrial. É o caso,
por exemplo, da variedade de tomate
Viradoro, especialmente adaptada para
fabricação de molhos. 

Outro exemplo foi a criação da
sugar baby, melancia de apenas quatro
quilos contra os 20 da fruta tradicional,
desenvolvida para atender a exigências
do mercado externo. A Embrapa
desenvolveu também um mamão
transgênico resistente ao vírus da
mancha anelar.

A empresa foi também
responsável pela adaptação da soja aos
solos ácidos do cerrado brasileiro, o que
permitiu expandir enormemente a
fronteira agrícola do País.

Na área da criação de animais para
uso alimentar, a Embrapa desenvolveu,
entre outros produtos, um porco light,
com maior percentual de carne em
relação ao de gordura, para atender
igualmente a exigências mercado-
lógicas.

Outro exemplo é a EBDA (Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola).
Em conjunto com a Companhia de
Promoção Agrícola - Campo, que se
dedica à pesquisa e ao desenvolvimento
de soluções biotecnológicas voltadas à
agricultura, desde 1990, a empresa
baiana desenvolveu cultivares de

Setores de ponta:

Avanço
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BiotecnologiaBiotecnologia

Vitória, a primeira bezerra brasileira clonada



morango e de banana mais resistentes a
pragas e doenças e mais adaptadas às
necessidades do mercado. 

Para atender ao interesse
crescente de estudantes brasileiros pela
biotecnologia, a Universidade Federal de
Santa Catarina criou um centro de pós-
graduação no tema que atrai alunos de
todo o País e do exterior. Outro curso de
excelência, digno de menção nessa área,
é o oferecido pela Universidade do Vale
do Itajaí, também em Santa Catarina.

Transgenia
O Brasil desenvolveu experiências

transgênicas com algodão, tabaco,
cana-de-açúcar e batata, entre outros.
A Embrapa, no seu Centro Nacional de
Pesquisa de Recursos Genéticos e
Biotecnologia (Cenargen), em Brasília,
desenvolve, no momento, pesquisa
com um feijão enriquecido em
proteínas obtidas de um gene da
castanha-do-pará. Pesquisa igualmente
uma variedade de feijão resistente ao
vírus do mosaico dourado. 

Também na área da transgenia, a
DuPont e a Novartis desenvolvem, em
conjunto com a Universidade Federal
de Viçosa, MG, uma das mais
conceituadas do País na formação de
especialistas em agricultura, pecuária e
engenharia florestal, projetos de
bioquímica e genética molecular, cujos
resultados deverão ser aplicados no
melhoramento de plantas, controle
biológico de doenças e pragas e na
fitovirologia molecular.

A Novartis construiu ainda em
Uberlândia, MG, o maior laboratório de
biotecnologia da América do Sul,
equipado para analisar e transformar
geneticamente 250 mil sementes de
milho, trigo, girassol, soja e outras
amostras vegetais. O Brasil oferece
nesse setor a vantagem comparativa
de ser grande produtor de grãos e ter
desenvolvido tecnologia e centros de
formação próprios. Apesar da polêmica

que ainda envolve a transgenia, nessas
pesquisas reside grande esperança
para o pleno abastecimento do planeta
no futuro.

Biobalística
A introdução do equipamento de

biobalística, lançado no Brasil pela
Embrapa, contribuiu para incentivar a
biotecnologia nacio-
nal. De fabricação
brasileira, o aparelho,
usado para obtenção
de plantas e animais
transgênicos, é ex-
tremamente eficiente
e mais barato que os
importados. É utili-
zado para "bombardear"
o tecido vegetal com
o DNA de um gene
alterado, integrando
o segundo ao pri-
meiro. Com isso, as
células da planta
assimilam o gene e
passam a reproduzi-lo.

Biodiversidade
O Brasil é detentor da maior

biodiversidade do planeta. Logo, grande
provedor de genes para pesquisa e
desenvolvimento de produtos biotec-
nológicos.
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O Brasil é o único
país do hemisfério sul que participa

do projeto genoma humano.

Estima-se que de 1995 a 2001, o setor de
biotecnologia cresceu mais de 300% no
Brasil. Emprega hoje 28 mil pessoas e
fatura cerca de R$ 9 bilhões por ano.

Clonagem
Em 2000, a Embrapa desenvolveu o primeiro animal

clonado na América Latina:  a bezerra "Vitória", de raça
Simental, clonada pelo Dr. Rodolfo Rumpt, veterinário e
doutor em genética animal.



A informática faz cada vez mais parte
do dia a dia do brasileiro. O País ocupa a
oitava posição no ranking de países com
maior número de internautas. Com 24
milhões de brasileiros, abriga 40% dos
internautas da América Latina. Esse
número é entretanto ainda modesto
considerando-se o tamanho da população,
o que abre excelentes oportunidades de
negócios e investimento. O crescimento
do mercado interno brasileiro apresenta
índices entre 15% e 25% ao ano.
Empresas brasileiras, como a Itautec,
valem-se de incentivos fiscais dados pela
Lei 10.176/01 para a produção de hardware
e impulsionam também o software
mediante a montagem de centros de
tecnologia de software, como os

existentes nas Universidades
Federal e Católica de
Pernambuco, em Recife. Na
capital pernambucana,
instalou-se também o Porto
Digital, no contexto do
projeto de revitalização da
área portuária da cidade. A
escolha da Itautec e de outras
empresas, como  a DTS, por
Pernambuco, deveu-se a
diversos fatores, entre os
quais sobressaem a
excelência da mão-de-obra
em informática e os baixos
custos de operação. Outro

centro de excelência na área é a
cidade de Barueri, no interior de São
Paulo.

Os avanços da informática nacional
são notáveis. O Brasil possui o mais
aperfeiçoado sistema eletrônico de
votação do planeta. O imposto de renda é

declarado também eletronicamente de
forma simples e eficaz. Na área financeira,
empregam-se soluções avançadas e
originais de automação bancária,
reconhecidas internacionalmente. Nas
escolas, 50% dos alunos do ensino médio
usam computador. 

O comércio eletrônico representa
quase a metade dos negócios do
segmento de todo o Cone Sul: 61% de
todos os sites da América Latina estão no
Brasil. Para atender à crescente demanda
por equipamentos de informática, o País
produz hardware e software em escala
industrial e grandes empresas
estrangeiras estão instaladas no Brasil,
como IBM, Ericsson, Compaq e Dell.

Mais de 50
empresas brasileiras
produzem e
exportam softwares,
principalmente de
automação bancária,
comercial e de
gestão empresarial,
a países como EUA,
Alemanha, Portugal
e Japão.
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Informática
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Nanotecnologia
O Brasil pretende articular o trabalho de

seus cientistas para acelerar
descobertas no universo

infinitamente pequeno e
usá-las na produção de

ferramentas úteis à
medicina, agricultura,
proteção ambiental e
à economia em geral.
É crescente o número

de cientistas e técni-
cos brasileiros de alta

qualificação (físicos, quí-
micos, biólogos, matemá-

ticos, engenheiros, etc.)  envolvidos
com o nanomundo. 
Nesse particular, deve-se destacar a infra-

estrutura existente no Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron, em Campinas, que vem obtendo
resultados promissores, como catalizadores para a
indústria química, novos sistemas terapêuticos
para a área farmacêutica e materiais
nanoestruturados para aplicação em tintas e
termoplásticos.  Um dos resultados mais
interessantes foi o desenvolvimento para a
Embrapa da "língua eletrônica", micro-sensores
capazes de detectar a presença de metais,
minerais e outras substâncias em líquidos. Esses
sensores serão de grande utilidade à indústria de
alimentos e a sistemas de purificação de água.
Desenvolvem-se também no Brasil trabalhos em
computação quântica e nanoeletrônica. O
reconhecimento internacional dessas pequisas
veio com a publicação de artigos na Physical
Review Letters, como "Molecular-dynamics
simulations of carbon nanotubes as gigahertz
oscillators", "Structure characterization and
mechanism of growth of PbTe nanocrystals
embedded in a silicate glass", "Scaling approach
to the magnetic phase diagram of nanosized
systems" e "Polarons in carbon nanotubes". 

Nas universidades cresce o interesse pelo
assunto. A Universidade Federal do Rio Grande do
Sul patenteou, em 1999, registro de
nanocarreadores em pó, para aplicação de
antiinflamatórios com menores riscos de efeitos
colaterais. A Unicamp e a USP desenvolvem
trabalho sobre nanofios de ouro, material
estratégico para a produção de componentes da
próxima geração de computadores, que deverão
ser mais eficientes, compactos e baratos que os
da geração atual, à base de silício. A pesquisa foi
matéria de capa da Physical Review Letters em
outubro de 2002 sob o título "How do gold
nanowires break?". 

Programas de pesquisas como os de
nanociência e nanotecnologia são complexos,
caros e dependem de suporte governamental.
Nanotecnologia, biotecnologia, energia
(especialmente a de fontes renováveis e de baixo
impacto ambiental), tecnologia da informação e
tecnologia aeroespacial são áreas que receberão,
pelos próximos anos, atenção especial do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e do
CNPq – Centro Nacional de Pesquisa, fundação
vinculada àquele Ministério.

Nanotecnologia
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Dentre os muitos avanços da ciência
brasileira contemporânea, o anúncio da
decifração do código genético completo de
uma bactéria, que ataca os laranjais, atraiu
atenção internacional para a produção
científica nacional de primeira linha, uma vez
que o feito se equiparava a êxitos obtidos
por pesquisadores de países desenvolvidos.

Com efeito, o Brasil se destaca em
diferentes áreas da pesquisa científica.
Outros exemplos são os estudos

empreendidos para desenvolver a célula de
combustível que visam colocar o País como
parceiro importante no redesenho da
economia mundial que deverá ocorrer com o
que estudiosos vêm chamando de "terceira
revolução industrial". Esta seria deflagrada
com a era do hidrogênio, substituto provável
dos combustíveis fósseis nas três primeiras
décadas do século XXI. A Unicamp, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro e
outros centros participam ativamente das
pesquisas nessa área. A estocagem do
hidrogênio em condições estáveis é um dos
grandes desafios a serem vencidos. As
universidades citadas têm pesquisas
adiantadas na área dos hidretos metálicos
para esse fim. Alcançaram respectivamente,
em seus experimentos, capacidade de
estocagem de 3% e 4%. Os estudos dos
pesquisadores brasileiros andam em linha
com os desenvolvidos pelos melhores
centros internacionais de pesquisa. 

Respondendo a necessidades
concretas da economia, as universidades
brasileiras aplicam-se a programas
complexos e de efetiva utilidade. Em abril de
2003, foi inaugurado o Laboratório de
Tecnologia Oceânica da Coordenação dos
Programas de Pós-graduação de Engenharia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O
Laboratório conta com um dos mais

Pesquisaprimeirode

modernos tanques oceânicos do mundo,
capaz de reproduzir as principais
características do meio ambiente marinho e
simular fenômenos que ocorrem em lâminas
d’água superiores a 2 mil metros de
profundidade. Este avançado sistema de
pesquisa representa suporte tecnológico
estratégico de grande importância para o
Brasil, que possui mais de 90% de suas
reservas de petróleo concentradas em
profundidades que atingem os 4.000m. O
complexo permitirá, além disso, aprimorar
pesquisas voltadas a indústrias dos setores
naval e petrolífero.

mundo

O Brasil é o único grande país industrial que tem uma matriz
energética renovável de 87%. Pode ser um modelo se criar um
mapa de transição para o hidrogênio como o que está sendo
desenhado na Europa. Pode ser a primeira grande economia do
mundo a fazer essa transição.

Jeremy Rifkin - Economista americano da 
Foundation on Economic Trends



Eis mais alguns exemplos de áreas em
que o Brasil realiza pesquisas e
experimentos de nível internacional:

• o Centro de Biologia Molecular
Estrutural (CEBIME) e o Laboratório Nacional
de Luz Síncrotron estudam a proteína do
vírus da Hepatite B, visando a desenvolver
novas terapias contra o câncer hepático
resultante daquela moléstia;

• o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, INPA, desenvolve pesquisas
fitoquímicas, farmacológicas e botânicas, na
busca de agentes com potencial terapêutico.
Buscam-se, por exemplo, formas
alternativas de controle da malária, moléstia
que afeta principalmente a região
amazônica. O INPA avançou igualmente na
descoberta de princípios bioativos com
propriedades antioxidantes, fungicidas,
antibacterianas, larvicidas e anti-
inflamatórias; 

• o Instituto Astronômico e Geofísico
da Universidade de São Paulo calculou com
precisão o ciclo de emissão luminosa da
estrela Eta Carinae, a mais brilhante da 
Via Láctea, que por razões desconhecidas
emite, aproximadamente a cada cinco anos,
menos luz. Suas conclusões, a princípio
acolhidas com ceticismo, terminaram por
receber reconhecimento internacional;

• cientistas paulistas vêm desen-
volvendo com sucesso aquecedores solares
de baixo custo, destinados às populações de
baixa renda;

• a Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul concluiu, como resultado
de suas pesquisas, que não apenas os
vinhos, como se pensava anteriormente,
mas também os sucos de uva orgânicos
possuem altas concentrações de uma
molécula chamada resveratrol. Encontrada
na película interna da casca da uva, ela
combate os radicais livres presentes no
organismo humano, atuando como
poderoso antioxidante;

• o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) desenvolve pesquisas em
radiofísica do meio interestelar concentradas
no estudo da rádioemissão de moléculas,
cujas transições são detectáveis na faixa rádio
de 10 a 120 GHz, bem como no estudo da
distribuição dessas moléculas na Via Láctea e
na Nuvem de Magalhães;

• o Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas investiga a estrutura eletrônica de
moléculas e sólidos por métodos teóricos
baseados na mecânica quântica, com a
finalidade de interpretar ou fazer predições
sobre suas propriedades físicas e químicas;

• pesquisadores brasileiros e europeus
estão trabalhando na construção do primeiro
satélite projetado para encontrar planetas
semelhantes à Terra na órbita de outras
estrelas, o "Corot". O projeto, orçado em US$
100 milhões, é chefiado pelo Conselho
Nacional de Estudos Espaciais da França, em
parceria com outras agências européias e o
Brasil, em pé de igualdade. Cientistas
brasileiros desenvolverão quase que toda a
parte de software do satélite e a estação do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em
Natal será usada no recebimento de dados,
aumentando em 50% a capacidade de
observação do satélite.

A atual política de fomento à pesquisa
científica e à inovação tecnológica no Brasil
apresenta dois eixos: 

• um estratégico, que busca assegurar
maior independência tecnológica do País,
mediante o favorecimento da formação de
doutores e do aperfeiçoamento dos laborató-
rios de pesquisa nacionais nas mais diversas
áreas; e

• outro mais pragmático, que procura
resolver, por meio de inovações baseadas no
conhecimento, carências mais imediatas do
sistema produtivo nacional.
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É o maior negócio do Brasil. Representa cerca de 40% do
PIB e mais de 40% das exportações brasileiras, ou cerca de US$ 
25 bilhões. É o segmento que mais emprega no País, ocupando
quase a metade da mão-de-obra ativa. A agropecuária
brasileira está em franco progresso, sobretudo tecnológico,
aumentando produção, produtividade e qualidade. A indústria
nacional de alimentos é um dos poucos segmentos econômicos
brasileiros que sustenta crescimento mesmo em meio a
ocasionais turbulências na economia. 

Os dados da produção e exportação agropecuária
brasileira impressionam. O País, detentor de 22% das terras
agricultáveis do planeta, é um dos cinco maiores produtores
mundiais de frutas, o que representa 33 milhões de toneladas
por ano. Colhe anualmente 500 mil toneladas de maçãs e é o
primeiro produtor mundial de laranjas, colhendo 15,3 milhões
de toneladas/ano. Outras culturas expressivas, das quais o

Brasil lidera a produção mundial, são a cana-de-açúcar, com 367
milhões de toneladas; frutas cítricas, com 30 milhões de
toneladas; e café, com 31,1 milhões de sacas. O País ainda é
grande produtor de arroz, milho e soja. Em 2002, colheu
respectivamente 11, 40 e 50 milhões de toneladas desses
produtos.

A produção de carnes é igualmente notável. Atinge cerca
de 16 milhões de toneladas/ano assim distribuídas: 7 de carne
bovina; 7,3 de carne de frango; e 2,5 de carne suína. Os animais
vêm de uma linhagem de alta biotecnologia e bioengenharia,
acopladas a apurada seleção desenvolvida por pesquisadores
qualificados e produtores modernos. A alimentação do gado e
das aves é resultado de pesquisa de alto nível, que permitiu o
desenvolvimento de espécies de capim adaptadas às várias
condições climáticas e ao solo de todas as regiões do País.

Setores Tradicionais: Competência e crescimento

O Agronegócio
brasileiroe a indústria de alimentos

Colheitadeira Massey Fergusson produzida no Brasil
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O agronegócio brasileiro atingiu a maioridade.
Alcançou altos níveis de eficiência, apresentando
sistemas confiáveis de administração e comercialização,
maior interação entre a indústria e agricultura, e crescente
flexibilidade da produção rural em relação às
necessidades da produção industrial. 

A informática tornou-se grande aliada do setor ao
poupar esforços, reduzir riscos, disponibilizar informações
e otimizar recursos. Pregão eletrônico facilita a
comercialização de produtos, novos softwares voltados à
produção agropecuária disponíveis no mercado agilizam a
administração rural e aumentam a rentabilidade das
fazendas. Por outro lado, entidades de pesquisas são
responsáveis pela permanente divulgação de novas
técnicas de cultivo e criação, destinadas ao melhoramento
de insumos e de rebanhos. 

De 1998 a 2002, a produção de milho aumentou
36%, a de soja quase triplicou e a de feijão aumentou um
terço. Embora a área plantada tenha diminuído, o País
colhe hoje 80% a mais de arroz e 30% a mais de trigo do
que nas duas últimas décadas. Em 2003, o campo
brasileiro produzirá mais de US$ 20 bilhões de superávit
externo.

A qualificação de mão-de-obra no meio rural está
melhorando graças à popularização de material de
informação (livros, revistas, fitas de vídeo, CD-Roms e
Internet) e à proliferação de cursos promovidos por
entidades diversas, que prestam assistência efetiva ao
agricultor. Agilidade e eficiência se tornaram palavras de
ordem na agropecuária nacional.  O resultado foi uma

queda nos preços, que beneficiou a população de modo
geral e tornou o País mais competitivo nos mercados
externos. Especial atenção tem sido dada igualmente à
reforma agrária e a programas de agricultura familiar, de
modo a integrar pequenos agricultores à produção de
alimentos para os mercados interno e externo. Exemplo de
interesse nessa área é o desenvolvimento da apicultura no
semiárido do Estado do Ceará. O mel orgânico, produzido
a partir de flores silvestres, únicas do Brasil, vêm
conquistando fatias de mercado cada vez mais
expressivas nos EUA, Europa e Japão, aumentando a
renda dos agricultores e favorecendo a pesquisa e o
desenvolvimento de indústrias e serviços conexos. 

O perfil do consumidor brasileiro também mudou.
Ele é hoje mais exigente,  questionador e informado. Seu
padrão de consumo, em termos alimentícios, melhorou.
Além de aumento do consumo, pesquisas revelam que os
brasileiros adquirem cada vez mais produtos

industrializados, como laticínios, embutidos, bolos e
bolachas, em detrimento dos alimentos in natura,
demandando produção quantitativamente mais variada e
qualitativamente superior. 

O Brasil dispõe de condições favoráveis à produção
agropecuária: alto nível científico e tecnológico, fronteira
agrícola em expansão — sobretudo no Centro-Oeste e em
algumas áreas da região Norte — e redução considerável
no preço dos insumos e equipamentos. A isso se somam
as perspectivas de crescimento expressivo do mercado
interno e a disponibilidade de um bem cada vez mais raro,
caro e disputado: água. Esses fatores fazem do Brasil um
ator protagônico no processo de produção agroindustrial
no  século XXI, sendo que já participa crescentemente da
oferta global de insumos e de bens de capital utilizados no
processo produtivo, além dos produtos do agronegócio
propriamente ditos.

"Para reduzir a vulnerabilidade externa, é
fundamental ampliar nossas exportações agrícolas. E
para que isso aconteça é preciso que os principais
países consumidores entendam que o comércio
internacional é uma via de duas mãos e reduzam e até
eliminem seus subsídios agrícolas. Os países ricos
podem pagar para não produzir, porque suas
populações rurais são minorias, cuja renda se sustenta
em cima do protecionismo perverso. Nós, os países em
desenvolvimento, por outro lado, precisamos produzir
para pagar. Para pagar nossa dívida interna, nossa
dívida externa e nossa dívida social."

Roberto Rodrigues 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

"Não conheço um caso de produtor brasileiro, pequeno,
médio, grande ou enorme, que não tenha se
beneficiado do trabalho da Embrapa."

Sérgio Abranches - Cientista político 
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Pecuária em pleno crescimento
O Brasil possui o maior rebanho comercial do

mundo, com 172 milhões de cabeças de gado bovino, e
é o quarto país onde mais se come carne bovina: 39,7
quilos per capita.  Em 2002, os embarques somaram o
recorde de US$ 1,1 bilhão. Espera-se aumento entre
10% e 15% nas exportações de carne bovina em 2003,
como reflexo da perspectiva de conquista de mercados.
Há boas expectativas em relação ao aumento das
vendas para os mercados russo, chileno e chinês.

Agropecuária orgânica
Com vistas a garantir níveis satisfatórios de

qualidade, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento regulamentou em 1998 essa atividade
emergente. Para merecer a denominação de orgânico, o
produto deve ser obtido em propriedades que obedeçam
a normas federais estabelecidas para o setor durante no
mínimo dois anos. Essas normas incluem uso de
equipamentos livres de resíduos contaminantes e
manutenção da atividade biológica do solo e da água,
mediante condutas como proteção ambiental,
preservação de nascentes e de mananciais hídricos,
respeito à biodiversidade, sucessão animal-vegetal,
rotação ou associação de culturas, cultivo mínimo,
incremento de material orgânico no solo etc. O manejo
de pragas deve ser realizado com métodos integrados e
alternativos. É vedado o uso de agrotóxicos sintéticos.

Os criadores orgânicos devem respeitar o bem-
estar animal, manter nível higiênico compatível com as
normas de saúde pública vigentes, adotar técnicas
sanitárias preventivas, utilizar alimentação sem
presença de aditivos ou estimulantes e dispor de
instalações confortáveis e funcionais. 

Criados no pasto, sem aditivos e livres de
anabolizantes proibidos na Europa, os rebanhos bovinos
brasileiros constituem o que ficou conhecido na Europa
e nos EUA como "boi verde".

A FORÇA DA AGRICULTURA
BRASILEIRA

O Brasil é:
1° produtor mundial de açúcar de cana.
1° produtor mundial de café.
1° produtor mundial de laranja.
2° produtor mundial de soja.
2° produtor mundial de carne.
2º produtor mundial de frango.
2° produtor mundial de mandioca.
3° produtor mundial de milho.
3° produtor mundial de ave.
5º produtor mundial de cacau.
4º produtor mundial de suínos.
5° produtor mundial de leite.

O DINAMISMO DA INDÚSTRIA
DE ALIMENTOS

O Brasil é o:
1° produtor mundial e exportador de 
suco de laranja concentrado com 30% 
da produção mundial.
1° exportador de açúcar.
1° exportador mundial de café solúvel.
2° produtor de bombons e geléias.
2° produtor de biscoitos.
2° produtor de óleo de soja.
4° produtor mundial de cerveja com uma
produção anual de 8 milhões de litros 
ao ano.
5° produtor de chocolate.

UM GRANDE MERCADO
AINDA EM CRESCIMENTO

O Brasil é o: 
2° mercado de biscoitos do mundo.
3° mercado mundial de refrigerantes.
5° mercado mundial de alimentos.

No Brasil, quase 100% da
lavoura de soja é mecanizada.
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Para se adequar ao novo contexto

internacional, a indústria da moda

brasileira se  transformou,

sintonizando-se com os principais

mercados mundiais. Atualmente,

está em pleno crescimento. A fama de modelos

como Giselle Bündchen impulsiona o trabalho de

divulgação realizado pelas empresas ligadas à

moda e o esforço de estilistas nacionais para

ampliar as oportunidades comerciais do País.

Alguns dos criadores de moda brasileiros mais

conhecidos no exterior são Reinaldo Lourenço,

Alexandre Herchcovitch, Walter Rodrigues, Fause

Haten e Amir Slama.

O setor têxtil atua para organizar a imagem da

moda brasileira interna e externamente. Com

atitude pró-ativa, procura os melhores cenários de

atuação para gerar bons negócios.  Reestruturou

todos os segmentos de sua indústria,

modernizando máquinas, desenvolvendo e

adquirindo tecnologia e capacitando mão-de-obra,

com investimentos da ordem de US$ 7 bilhões

entre 1992 e 2002. A previsão é investir mais 

US$ 12 bilhões até 2012. 

A indústria brasileira encontrou soluções para

adequar a criatividade nacional aos padrões de

qualidade internacional. Marketing da moda e

tecidos tecnológicos são conceitos que refletem

hoje nas passarelas do mundo o resultado de

inteligentes parcerias entre estilistas e indústria.

O setor é o segundo maior empregador do

País. Faturou, em 2002, US$ 22 bilhões  e

apresentou superávit comercial de US$ 300

milhões. As exportações de produtos têxteis

brasileiros somam atualmente US$ 1,5 bilhão e

devem alcançar US$ 4 bilhões até 2006.

Indústria da moda

perspectivas
para o Brasil

Novas

Criatividade na moda
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Apesar dos desequilíbrios regionais e da elevada
concentração de renda ainda observados no País, o Brasil possui
um considerável mercado consumidor. Com o equilíbrio
macroeconômico, a inflação baixa e a contribuição da economia
informal, o consumo mantém, em geral, níveis que dão
sustentabilidade à economia.

O País possui, por exemplo, cerca de 80 milhões de
consumidores interessados em produtos sofisticados, que
consomem e produzem estilos, criam conceitos e lançam modas
nos circuitos internacionais. Exemplo dessa vitalidade é que no
final da década de 80, havia 20.000 produtos disponíveis nas
prateleiras dos supermercados brasileiros. Em 2002, esse número
havia triplicado. Até o final dos anos 80, havia apenas 20 marcas
renomadas de roupas no País. Na última década, foram lançadas
mais de 130 etiquetas.

A população brasileira é essencialmente urbana. 81% dos
brasileiros vivem em
cidades. O Sudeste é a
região mais povoada, com
78 hab/km2, seguida do
Sul com 43 hab/km2.  A
população feminina (51%)
supera ligeiramente a
masculina (49%).  36% da
população tem menos de
17 anos. A parcela, porém,
da população na terceira

idade apresenta tendência de crescimento. As pessoas com 60
anos ou mais representam hoje 9,1% do total da população do
País. A parcela de jovens até 14 anos de idade decresceu de 38%
em 1980 para 29% em 2000. 

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), realizado em 2000,
as residências brasileiras 
são abastecidas com
eletricidade (95%) e se
beneficiam de saneamento
(81%). Todas as casas têm
fogão, 83% têm geladeira
ou freezer e 87% dispõem
de televisão. 40% são
equipadas com telefones e
os aparelhos públicos são
amplamente utilizados em
todo o País. O consumo 
de bens duráveis tem
crescido de forma estável
ao longo dos últimos anos.
A estabilidade da economia
favoreceu o crédito direto ao consumidor. Além disso, um
mercado mais competitivo, resultante da maior abertura da
economia, favoreceu a oferta de preços mais baixos.

Mercado
Consumidor

Força do

Proporção de domicílios 
com serviços e aparelhos,

segundo o censo

em 2000

Iluminação elétrica 95.0%
Televisão 87.0%
Geladeira ou freezer 83.0%
Coleta de lixo 79.0%
Rede geral de água 77.8%
Esgoto/fossa séptica 62.2%
Linha telefônica 39.7%
Máquina de lavar roupa 33.1%
Automóvel 32.7%
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e transporte
Infra-estrutura

Construindo
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O esforço de modernização empreendido pelo
Estado brasileiro nos últimos anos levou à

privatização de 72 companhias estatais dos setores
petroquímico, metalúrgico, financeiro, de transporte,

telecomunicações e distribuição de energia, o que
ocasionou profundas mudanças no modelo de infra-

estrutura e transportes anteriormente vigente no País. 
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O Brasil é um dos maiores produtores mundiais

de energia elétrica. O País dispõe de vasto potencial

hidrelétrico, mercê de grandes bacias hidrográficas

que cobrem extensas e importantes regiões de seu

território. 73% da energia que aciona o diversificado

parque industrial brasileiro é de origem hídrica. Trata-se,

portanto, de energia limpa e renovável. A capacidade

instalada nos sistemas de suprimento era, em 2002,

de 89.280 MW. No período 2000-2002, houve adição

à capacidade instalada de 14.630 MW. 

Apesar de grande potencial a ser ainda

explorado, o Brasil busca alternativas para diversificar

sua matriz energética.  Na área de petróleo a

produção média, em 2002, foi de 1500 mil barris/dia,

o que representa 87,7% das necessidades brasileiras.

Planejadores nacionais prevêem que o País atinja a

autosuficiência na produção de petróleo em 2006. No

caso do gás natural a extração média, em 2002, foi de

42,7 milhões de metros cúbicos/dia, ou o equi-

valente a 75% das

necessidades do

País. O aumento pau-

latino na utilização

do gás para fins

industriais, e como combustível para veículos

automotores, acarretou melhoria na infra-estrutura de

distribuição. A construção de polidutos e gasodutos

vem acompanhando as necessidades de mercado e

atendendo aos principais centros consumidores. À

utilização do gás nacional, soma-se hoje a do gás

boliviano transportado ao Brasil pelo gasoduto Brasil-

Bolívia, que alcança os principais centros industriais e

populacionais do território brasileiro. O gasoduto

representou marco histórico na integração do Brasil

com seu vizinho na área dos combustíveis gasosos.

São igualmente auspiciosos os planos para a

integração física entre o Brasil e outros vizinhos 

sul-americanos, consubstanciados na IIRSA —

Integração da Infra-Estrutura Regional Sul-Americana.

Como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribui

grande prioridade ao assunto, é de esperar que o

mesmo tenha desdobramentos importantes durante

o seu governo. Eses planos, que tiveram o patrocínio

do BID, poderão representar, para investidores

nacionais e internacionais, excelentes oportunidades

de investimento.
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Para atender às necessidades crescentes de
transporte de uma economia em desen-
volvimento, tornou-se prioridade para o governo
brasileiro a ampliação e o recondicionamento do
sistema de transportes nacional de forma a reduzir
o "custo Brasil", melhorando a ligação entre pólos
econômicos e agilizando o escoamento de
produtos agrícolas e industriais de uma para outra
região do País e deste para o exterior. 

Para atingir esses objetivos, o Estado
brasileiro passou a construir, reconstruir ou
pavimentar rodovias, construir novos terminais de
carga e passageiros em portos e aeroportos;
recuperar acessos rodoviários e ferroviários às
hidrovias e aos portos; concluir complexos
portuários; e modernizar a navegação. Sete
grandes ferrovias foram privatizadas  assim como
mais de vinte terminais portuários e trechos de
rodovias  federais e estaduais. A Rede Ferroviária
Federal foi objeto de concessão ao setor privado
ainda em 1997, e cinco dos mais importantes
terminais de carga do País foram privatizados,
inclusive o de Santos, o maior do Brasil. 
Também aqui busca-se privilegiar as parcerias
público-privadas, especialmente considerando as
dimensões do País e os vultosos investimentos
que exigem programas dessa magnitude.

Transporte
TransporteTransporte
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O Brasil tem a 9ª frota de veículos no mundo, atrás
de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, França, 
Grã-Bretanha, Federação Russa e Espanha.
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O sistema de telefonia

passa no Brasil por uma

revolução sem precedentes. Em

1994, o País tinha menos de um

milhão de telefones celulares.

Hoje tem 34,88 milhões,  o que

representa aumento de 4.360%.

Prevê-se que, em 2005, 46

milhões de celulares estarão em operação no

País. Quanto a telefones fixos, o Brasil

apresentava, em 1994, 13 milhões de

aparelhos. Em 2002, a cifra saltara para 49,23

milhões. Dadas as dimensões continentais do

País e sua população acima de 170 milhões de

habitantes, o mercado brasileiro de

telecomunicações (bem como de outros bens

de serviços) apresenta inegável potencial de

crescimento, o que tem levado empresas

líderes do setor a ampliar seus negócios no

Brasil.

EM REDE - Com cerca de 24 milhões de
internautas, o Brasil está atrás somente dos
EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, China,

Canadá, Coréia do Sul e Itália na
utilização da Internet. Em 2003,
16,5 milhões de brasileiros
enviaram sua Declaração de
Imposto de Renda pela web.
Nas eleições de outubro de
2002, 406.547 urnas eletrônicas
foram utilizadas pela quase
totalidade dos 115 milhões de
eleitores brasileiros. Apenas
0,21% das seções eleitorais não
foram equipadas com urnas

eletrônicas, o que permitiu rápida apuração e
precisão na contagem dos votos. 

O País apresenta igualmente um dos
mais modernos sistemas bancários do
mundo. Somente o Banco do Brasil oferece
32.000 postos de auto-atendimento
distribuídos por todo o País. 

Em 2001, cerca de US$ 50 bilhões foram
gerados nos setores de automação,
telecomunicação, hardware, software e
Internet. Estatísticas parciais relativas a 2002
indicam que esses números serão superados.

TelefoniaTelefoniaTelefoniaTelefonia

O mercado de

telefones celulares do

Brasil é o segundo do

mundo, com 650 mil

novas habilitações por

mês. Na telefonia fixa,

o País ocupa a 5ª

posição em número de

linhas instaladas.
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Seriados e telenovelas
O Brasil tem presença cada vez mais

expressiva nas emissoras de TV estrangeiras.
Exporta cerca de US$ 45 milhões por ano em
telenovelas que se tornaram conhecidas em
países distintos, como é o caso da França, que
assistiu "Dona Beja", inspirada na personagem
folclórica da cidade de Araxá, em Minas Gerais; e
da China, que premiou "Escrava Isaura", série
adaptada do romance homônimo de Bernardo
Guimarães, escritor brasileiro do século XIX. A
obra retrata as vicissitudes e esperanças de uma
jovem branca de mãe negra na sociedade
escravocrata brasileira de então. 

Cinema
Na década de 40, o Brasil conheceu o

poder da imagem como forma de divulgação do
País pela celebridade alcançada em Hollywood
por Carmem Miranda, que fixou no imaginário

coletivo da época a idéia do Brasil como paraíso
tropical e exótico. O cinema nacional genuíno
começou a ter projeção nos anos 50, com a
produção "O Cangaceiro", de Lima Barreto,
premiado em Cannes e distribuído
mundialmente pela Columbia Pictures. A partir
de então surgiram diversos talentos, como
Nelson Pereira dos Santos ("Rio 40 Graus"), que
iniciou o chamado "cinema novo", da geração de
Glauber Rocha, Cacá Diegues e Ruy Guerra. 

ddee  eexxppoorrttaaççããoo
Um produto

de exportação
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c u l t u r a

Filme Brava gente brasileira



O cinema nacional conheceu novo impulso
a partir de meados da década de 90. Criaram-se
novos incentivos e, desde então, foram
produzidos 250 filmes, 70 de diretores
estreantes. "Central do Brasil", "Cidade de Deus",
"Deus é brasileiro" e "Carandiru", produzidos entre
2001 e 2003, são sucessos internacionais de
público e crítica, tendo obtido "Central do Brasil",
do diretor Walter Salles, indicação ao Oscar de
melhor filme estrangeiro e Fernanda
Montenegro, protagonista do filme, indicação ao
prêmio de melhor atriz.

Literatura

Poucos estudiosos estrangeiros conhecem
ou conheceram a obra de Machado de Assis
(1839-1906), mas nenhum deles falha em
reconhecer o raro talento do escritor brasileiro,
que geralmente provoca entre críticos e literatos
estrangeiros forte sentimento de perplexidade e
admiração. Súbitas mudanças de método,
movimentos graciosos que vão da narração
tradicional, em terceira pessoa, a audaciosas
formas modernistas, como o tempo não-linear,
comentários reflexivos, digressões, narradores
em primeira pessoa profundamente suspeitos,

profusão de alusões, histórias
canceladas ou incompletas, páginas
preenchidas com pontos, capítulos
com títulos idiossincráticos,
referências ao caráter livresco dos
livros e provocantes chamamentos a
enorme variedade de leitores
imaginários, fazem de Machado de
Assis um dos maiores autores de
todos os tempos.

A herança de Machado de Assis foi
transmitida a gerações posteriores, que a
honraram e engrandeceram. A literatura
brasileira, ao longo do século XX, deu provas de
vitalidade. Do regionalismo universal de
Guimarães Rosa (1908-1967) ao romance
introspectivo de Clarice Lispector (1925-1977),
dos versos cáusticos de Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987) à poesia lírica de Vinícius de
Moraes (1913-1980), passando pelo apurado
modernismo de João Cabral de Melo Neto
(1920-1999), grande número de prosadores,
poetas e dramaturgos brasileiros aguardam,
como o mestre do século XIX, reconhecimento
internacional.

O romancista baiano Jorge Amado (1912-
2001) é uma das raras exceções nesse quadro de
generalizado desconhecimento. Seus livros, que
retratam de forma cativante e sensual a vida no
Nordeste brasileiro, especialmente na Bahia,
foram publicados em 52 países e traduzidos para
48 idiomas e dialetos. Muitas de suas obras
foram adaptadas para a televisão, o teatro e o
cinema, a exemplo do romance "Dona Flor e seus
Dois Maridos", que deu origem ao celebrado
filme de Bruno Barreto, estrelado em 1976 por
Marcello Mastroianni e Sônia Braga. Outro autor
que alcançou considerável sucesso no exterior foi
o alagoano Graciliano Ramos (1892-1953), autor
de "Vidas Secas", “Insônia” e “Memórias do
Cárcere”, editados em mais de 10 países.

Música
Talvez nenhuma

outra forma de expressão
esteja tão naturalmente
enraizada no âmago da
nacionalidade brasileira
quanto a música. 

A música brasileira é
um amálgama de tendências ibéricas, africanas e
ameríndias, dotada, na opinião do escritor e
musicólogo Mário de Andrade, de uma
"fatalidade racial". O Brasil nacionalizou ritmos e
estilos europeus, como a polca e a valsa, e criou
novos como o choro, o
frevo, o samba, o lundu, o
baião, o maracatu etc. Os
compositores eruditos
brasileiros incorporaram
essa riqueza e originalidade
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Grupo musical popular

Chico Buarque 

Carlos Drumond de Andrade

Machado de Assis

"Assombrou-me o fato de escritor de tamanha grandeza
não ocupar ainda o lugar que merece. Amar esse livro
é tornar-se um pouco menos provinciano no que diz
respeito à literatura e às possibilidades da literatura."

Susan Sontag - sobre 
"Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis

(The New York Times, Books Review, 18 de julho de 2002)



a suas produções. O maior deles, Heitor Villa-
Lobos (1887-1959), é um gênio universalmente
reconhecido pela síntese que produziu das
formas barrocas, nomeadamente de Bach, com
ritmos e sons típicos da alma brasileira.  

Muitas vezes é difícil definir os limites entre
música popular e erudita no Brasil. Tom Jobim
(1927-1994), o celebrado autor de "Garota de
Ipanema", recebeu influência direta de Villa-
Lobos, cuja casa freqüentava quando jovem.
Nele, mais do que em nenhum outro, se dilui a
fronteira entre o clássico e o popular. Além de ter
sido um dos pais da Bossa Nova, Jobim foi autor
de música orquestral de grande qualidade, na
qual se refletem a formação clássica e a paixão
pelo popular, também perceptíveis em suas
canções e arranjos. 

Outros nomes conhecidos internacio-
nalmente são Chico Buarque, Caetano Veloso e
Gilberto Gil.  

Artes Plásticas, Arquitetura e 
Artesanato

Na pintura, na escultura e na arquitetura, o
Brasil produz igualmente talentos notáveis desde
o período colonial, a exemplo dos artistas e
arquitetos responsáveis pelas igrejas barrocas 
de Minas Gerais e pelas impressionantes 

figuras em madeira ou pedra
sabão que as enriquecem,
muitas delas esculpidas por
Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho. Filho de uma
escrava e de um arquiteto
português, o artista contraiu

por volta dos 40 anos moléstia degenerativa que
lhe rendeu o apelido, sem impedi-lo, entretanto,
de legar ao País obra monumental, cuja
importância é reconhecida pelos estudiosos da
história da arte.

No Brasil, as artes
plásticas viriam a co-
nhecer novo sentido de
nacionalidade a partir
do movimento moder-
nista de 1922. Reagindo
ao academicismo da
Escola Nacional de
Belas Artes, criada sob
o signo do neoclassicismo francês, pintores
como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Lasar Segall,
Tarsila do Amaral, Guignard e Portinari renovaram
a arte da pintura no Brasil. 

Na escultura destacaram-se, dentre outros,
Victor Brecheret, Maria Martins, Amílcar de
Castro, Franz Weissmann, Bruno Giorgi e Alfredo
Ceschiatti. Na arquitetura, a proeminência de
Oscar Niemeyer parece eclipsar outros nomes
relevantes, como o de Affonso Eduardo Reidy,
autor dos traços precisos do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro.   

Não só nas artes, contudo, se revela o vigor
da criatividade brasileira. A publicidade e o design
também alcançaram padrões internacionais,
conforme atestam os sucessivos prêmios
conquistados por designers e agências nacionais
no Festival de Publicidade de Cannes e no 
IF Design Awards de Hannover. 

O artesanato, por sua vez, expressão
genuína da criatividade popular e revelador das
peculiaridades das regiões onde é produzido,
vem aos poucos conquistando, por sua beleza e
originalidade, reconhecimento e mercados. A
abundância de material – madeiras, pedras
preciosas e semi-preciosas, metais e fibras
variadas – encontrada nas diferentes regiões
brasileiras favorece a
diversidade, que vai das
selas trabalhadas em
couro no Rio Grande do
Sul aos cestos e artefatos
de madeira produzidos
pelas tribos indígenas da
Amazônia.
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"Agora, sim, posso sentir todo o sortilégio dessa
mistura e passo a entender por que os modernos
compositores urbanos deste país, como Baden, Edu,
Chico, Caymmi, Vandré, Caetano, Gil, Lyra, além dos
milhares de foliões no Carnaval, merecem todas essas
galas e honrarias que a eles vocês atribuem; eles não
só temperam e determinam os ouvidos, mas a própria
consciência da nação."

Pierre Kast - no Museu do Homem, em Paris

Artesanato

Palácio da Alvorada - Oscar Niemeyer - Brasília/DF

Artesanato Vitral no Grande Hotel - Araxá/MG
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campeãoPaís

e s p o r t e

campeãoPaís
No País pentacampeão do mundo, o esporte de maior popularidade continua sendo, obviamente, o futebol. Cresce,

entretanto, a paixão dos brasileiros por outras modalidades, como vôlei, basquete, natação e tênis, em que atletas
nacionais vêm conquistando medalhas e títulos internacionais. 

Vôlei 
É hoje o segundo esporte na preferência dos brasileiros. Êxitos expressivos tanto da equipe masculina quanto da

feminina de voleibol têm levado multidões aos estádios. A seleção masculina conquistou a medalha de ouro nas
olimpíadas de Barcelona, em 1992, venceu duas vezes a Liga Mundial (1993 e 2001) e foi campeã do mundial de 2002,
conquistando assim o único título internacional que lhe faltava. A feminina obteve duas medalhas olímpicas de 
bronze – em 1996 (Atlanta) e 2000 (Sydney) – foi campeã pan-americana em 1999 e venceu os quatro últimos
campeonatos sul-americanos. 

No vôlei de praia, a dupla feminina formada por Adriana Behar e Shelda venceu 5 vezes o campeonato mundial da
modalidade e obteve medalha de prata nas olimpíadas de Sydney em 2000. 
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Basquete 
O basquete é outro esporte em crescimento

no Brasil. O País dispõe hoje de uma liga nacional,
que organiza movimentado campeonato, o qual além
de atrair torcedores para os estádios obtém também,
a exemplo do voleibol, grande audiência pela TV. Fato
auspicioso nessa modalidade é que equipes
competitivas têm surgido fora dos grandes centros
como é o caso de cidades do interior de São Paulo e
de Minas Gerais. A liga tem revelado, inclusive,
talentos aproveitados pela NBA americana, como o
pivô Nene, um dos destaques da temporada. O êxito
de Nene levou a NBA a considerar o
estabelecimento de processo de seleção no Brasil, a
fim de aproveitar outras promessas brasileiras na
concorrida liga norte-americana. 

O Brasil sempre teve tradição no basquete. A
seleção masculina venceu 15 vezes o campeonato
sul-americano e três vezes os jogos pan-americanos,
sendo que nos jogos de Winnipeg, em 1999, venceu
na final a forte seleção dos EUA. A derrota levou o
comitê olímpico norte-americano a permitir a
convocação de jogadores da NBA para compor sua
equipe olímpica, o que tem evitado até agora novas
surpresas em esporte no qual os Estados Unidos
sempre tiveram supremacia.    

Já a seleção feminina foi campeã mundial na
Austrália em 1994, tricampeã pan-americana em
Cuba (1991), vice-campeã olímpica em Atlanta (1996)
e medalha de bronze nas olimpíadas de Sydney
(2000). 

Tênis
Gustavo Kuerten, o Guga, tornou-se nos

últimos anos um ídolo nacional, o que levou a maior
popularização do esporte entre os jovens brasileiros.
Desde a década de 60, quando Maria Ester Bueno foi
tricampeã em Wimbledon e tetracampeã no US
Open, não se conhecia no País tamanho entusiasmo
pelo tênis. Além de vários outros títulos expressivos,
Guga foi três vezes vencedor em Roland Garros:
1997, 2000 e 2001. Outros brasileiros que vêm se
destacando no tênis mundial são Fernando Meligeni,
Flávio Saretta e Alexandre Simoni.

Iatismo
Por suas condições naturais, o Brasil oferece

excelentes possibilidades à prática de esportes
náuticos. Como resultado de aplicação e
competência, somadas às invejáveis raias de que se
podem valer os iatistas brasileiros, a modalidade
conheceu no Brasil considerável impulso na década
de 90.    

O iatista Torben Grael tornou-se o maior
medalhista olímpico brasileiro, ao lado do nadador
Gustavo Borges, tendo conquistado como ele quatro
medalhas: uma de ouro (classe Star), uma de prata
(classe Soling) e duas de bronze (classe Star). Depois
de conquistar o terceiro lugar na disputa olímpica da
classe Star, em Sydney, Torben tornou-se também o
quinto velejador em toda a história dos Jogos
Olímpicos a subir quatro vezes ao pódio. Seu irmão
Lars Grael, detentor de duas medalhas olímpicas de
bronze na classe Star, sofreu em 1998 acidente que

lhe custou uma perna. A tragédia não o afastou,
contudo, das competições. Além de continuar
velejando, Lars assumiu o cargo de Secretário
Nacional de Esportes e lançou o livro "A Saga de um
Campeão".

Robert Scheidt é outro nome do iatismo
brasileiro conhecido internacionalmente. Conquistou
o hexacampeonato mundial, além da medalha de
ouro nas Olimpíadas de Atlanta e de prata em
Sydney, velejando na classe Laser.

Scheidt, Torben e Lars pretendem agora
disputar a "Volvo Ocean Race". O projeto prevê a
construção de embarcação ultramoderna, que exigirá
planejamento sofisticado de engenharia e emprego
de materiais, a fim de torná-lo competitivo para a
disputa da regata mais prestigiosa do mundo. O
barco, a ser projetado e construído no Brasil,
receberá o nome "Made in Brazil" e deverá custar
cerca de US$ 12 milhões. Os iatistas pretendem
contar com a participação da iniciativa privada para
levar adiante o projeto e fazer do barco uma vitrine do
País ao redor do mundo.

Natação
Assim como para os esportes náuticos, o Brasil

é país privilegiado para prática de natação, que vem
recebendo de autoridades e agremiações privadas
brasileiras cada vez mais atenção. Gustavo Borges –
vencedor de duas medalhas olímpicas de prata e duas
de bronze, a última delas em Sydney, em 2000 – e
Fernando Scherer, conhecido como "Xuxa" –
detentor de três medalhas olímpicas: prata em
Barcelona, prata e bronze em Atlanta – são
resultados desse esforço de aperfeiçoamento da
natação nacional. Em outras competições, como os
jogos pan-americanos e campeonatos mundiais, os
dois nadadores brasileiros somam mais de 30
medalhas.

Atletismo
A conquista da medalha de prata no

revezamento 4x100 m nas Olimpíadas de Sydney
pelos velocistas Claudinei Quirino, André Domingos,
Edson Ribeiro e Vicente de Lima projetou
mundialmente a força do moderno atletismo
brasileiro. Os quatro velocistas representaram, na
verdade, a continuidade de um esforço de
aperfeiçoamento gradual, mas constante, que já
revelou atletas como Robson Caetano da Silva,
considerado o maior velocista brasileiro. Robson
ainda detém o recorde sul-americano dos 100 m,
alcançado em 1988 quando venceu pela segunda vez
o campeonato ibero-americano na Cidade do
México. Nos 200m, deteve o recorde mundial de
1989 a 1999. Não por acaso, um estudo canadense o
coloca entre os cinco velocistas mais completos da
década de 1990.

Dentre os meio-fundistas, destaca-se Joaquim
Cruz, que conquistou a medalha de ouro nas
olimpíadas de Los Angeles (1984) e bateu o recorde
mundial ao  completar  os 800 m em 1 minuto e 43
segundos. Em Seul (1988), obteve a medalha de
prata na mesma modalidade.



A revelação de novas estrelas do salto, como a
paulista Maurren Maggi e o paranaense Jadel
Gregório, resgata por sua vez tradição estabelecida
por Adhemar Ferreira da Silva, único atleta sul-
americano bicampeão olímpico em provas
individuais. Durante sua carreira de 15 anos,
encerrada em 1960 nos Jogos Olímpicos de Roma,
Adhemar estabeleceu cinco vezes o recorde mundial
do salto triplo. Homenageado em países de todos os
continentes, recebeu em 2000 a "Ordem do Mérito
Olímpico", principal prêmio concedido pelo Comitê
Olímpico Internacional (COI). Outros grandes nomes
da categoria do salto triplo revelados pelo Brasil
foram Nelson Prudêncio – medalha de prata nas
olimpíadas do México e bronze em Munique – e João
Carlos de Oliveira, o João do Pulo, detentor do
recorde mundial por dez anos (1975-1985) e
vencedor de duas medalhas olímpicas de bronze, em
Montreal e Moscou.  

A recente reforma que dotou o estádio Edgar
Proença, mais conhecido como Mangueirão, de pista
de atletismo idêntica à utilizada nas três últimas
olimpíadas, comprova a importância que o atletismo
adquiriu em todo o País. Localizado em Belém,
capital do Pará, estado da região amazônica, o novo
Mangueirão foi inaugurado em maio de 2002 com a
realização do Grand Prix de Atletismo, que reúne os
150 maiores atletas do mundo. Desde então, vem
sediando competições de alto nível, com a presença
de atletas de ponta nacionais e estrangeiros.

Além de atestar a descentralização da prática
do atletismo no Brasil, antes restrita aos grandes
centros do Sul e do Sudeste, a reforma do
Mangueirão também dá exemplo dos esforços
governamentais no sentido de democratizar
oportunidades no esporte, o que evidencia,
igualmente, a crescente preocupação da
administração pública brasileira no nível federal,
estadual e municipal em utilizar o esporte como
veículo de promoção e inclusão social de jovens
oriundos de regiões economicamente menos
favorecidas do Brasil.  

Automobilismo
Desde os anos 70, quando Emerson Fittipaldi

foi bicampeão de Fórmula 1, o esporte reúne no
Brasil legiões de admiradores. O apreço pelo
automobilismo continuou a crescer com os
campeões que se seguiram: Nelson Piquet,
campeão mundial em 1981, 1983 e 1987; e Ayrton
Senna, em 1988, 1990 e 1991. 

Com o pioneirismo de Emerson Fittipaldi –
único piloto da história do automobilismo a ter
vencido a temporada de Fórmula Indy (1989) sendo
bicampeão mundial de Fórmula 1 – outros pilotos

brasileiros passaram a se destacar também no
circuito da Indy. Em maio de 2003, o pódio das 500
Milhas de Indianápolis, a prova mais tradicional do
automobilismo americano e a mais esperada pelos
torcedores da “Indy Racing League” foi ocupado por
três brasileiros: Gil de Ferran, Hélio Castro Neves e
Tony Kanaan.  

Judô, Ginástica Olímpica, Hipismo,
Surfe ...

Desportistas brasileiros se destacam ainda: 
• no judô: Aurélio Miguel, medalha de ouro em Seul
e de bronze em Atlanta; e Rogério Sampaio, medalha
de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona; 

• na ginástica olímpica: Danielle Hypólito, medalha
de ouro na copa do mundo de 2002 e prata em 2003;
e Daiane dos Santos, medalhas de prata e bronze
nos pan-americanos de Winnipeg e bronze na copa
do mundo de 2003; 
• no hipismo: Rodrigo Pessoa, vice-campeão na
Copa do Mundo de 2003; e César Almeida, campeão
do “The Best Jump 2003”;
• no surfe: Marcelo Freitas, bicampeão mundial na
categoria Longboard em 2002; Maria da Graça
Tavares Britto Filha, a Tita Tavares, campeã mundial
do circuito WQS, em 2000; Sérgio Peixe, campeão
mundial na categoria Kneeboard, em 2000; e Fábio
Silva, campeão mundial na categoria Open, também
em 2000.
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"Só existem  três coisas que param no ar:
beija-flor, helicóptero e o Dadá Maravilha." 

Dadá Maravilha
Ex-jodador de futebol.

"Campeonatinho mixuruco. Nem tem segundo
turno!"

Garrincha,
Craque da seleção brasileira, depois da 

conquista da Copa do Mundo em 1958.
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Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro/RJ
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Em conjunto com a Embratur e o

Ministério do Turismo, o Itamaraty, por meio

dos Setores de Promoção Comercial de

Embaixadas e

Consulados

brasi leiros,

empreende e

monitora o

resultado de
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destinados a

desenvolver 

o turismo

brasileiro. 
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História, modernidade 
e belezas naturais
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Com 11 mil quilômetros de praias,  sol o

ano todo e uma excelente infra-estrutura

turística, o Brasil recebe mais de cinco milhões

de visitantes por ano. Além das atrações do

litoral, o País oferece opções para amantes do

ecoturismo e dos esportes radicais, além da

diversidade cultural que marca a nacionalidade

brasileira. Além da cultura popular, o País

dispõe de excelentes museus e de um

esplêndido conjunto de cidades históricas,

algumas das quais, como Ouro Preto,

consideradas pela Unesco patrimônio 

da humanidade.

"Nas suas próximas férias, façam um favor a vocês
mesmos e viajem para o Brasil"

Dionne Warwick - cantora americana
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A combinação de receitas portuguesas, africanas
e indígenas com fortes influências italianas, japonesas,
árabes e francesas,  levou a culinária brasileira a
apresentar riqueza e variedade ímpares. A grande
diversidade de ingredientes existentes no Brasil
também contribuiu para isso. "A multiplicidade de cores
e sabores dos produtos brasileiros é única" declara o
chef francês Robouchon. Outro entusiasta pela culinária
e pelos ingredientes brasileiros é o chef Roger Jaloux.
"Eu vim ao Brasil há vinte anos para visitar restaurantes
brasileiros. Desde então, houve uma evolução incrível na
apresentação dos pratos e no desenvolvimento das
técnicas".

Mas a legião de amantes da comida brasileira, que
conquistou gourmets do mundo inteiro, não é composta
só de franceses. Outros estrangeiros, como os
americanos Margarette Andrade e Christophe Idone,
autores de livros sobre a culinária brasileira publicados
nos Estados Unidos, são incansáveis divul-
gadores da culinária nacional. 

Chefs brasileiros e estrangeiros se
reúnem regularmente em eventos diversos
organizados no País. O Boa Mesa, por
exemplo, um dos maiores encontros

gastronômicos  de nível internacional, realiza-se no
Brasil desde 1992. Oferece aulas de culinária,
workshops, degustações de vinhos e de alimentos.
Alguns dos mais renomados chefs internacionais
participam dessas temporadas gastronômicas, como
Alain Ducasse, considerado o número um da cozinha no
mundo nesta década; Emmanuel Bassoleil, do Roanne;
Sergio Arno, do La Vecchia Cucina; e Giancarlo Bolla, do
La Tambouille. O evento se transformou num sucesso
de crítica e de público, para o que contribuiu também a
maior integração do Brasil aos mercados internacionais.
O "Gourmet Show" é outro evento de relevo revelador
de novos talentos.

A utilização de ingredientes brasileiros tem sido
decisiva na criação de novos pratos e combinações
gastronômicas por chefs como Laurent Suaudeau,
discípulo de Paul Bocuse, uma das maiores autoridades
em culinária francesa, Suaudeau usa regularmente
produtos brasileiros. "É importante trabalhar com
ingredientes caracteristícos. Assim os produtores
podem melhorar a qualidade de seus produtos e
também preservar a identidade nacional num tempo de
globalização", afirma.
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A feijoada "é um dos pratos mais requisitados por
nossos clientes"

afirma o proprietário de um dos mais famosos
restaurantes brasileiros, o Massimo, em São Paulo
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O pão de queijo, especialidade mineira, é exportado
para mais de dez países em diferentes continentes.



se destaca
O Brasil

Ranking geral
O Brasíl é:

1° produtor mundial de café, cana de açúcar, frutas e
laranjas. 
1° rebanho mundial de gado. 
1° com as maiores reservas de minério de ferro da
América Latina.
1° em número de usuários de Internet na América
Latina.
2° maior produtor mundial de telhas de cerâmica e em
minério de ferro.
2° maior produtor mundial de compressores para
refrigeração.
2° maior produtor de feijões, mandioca e soja.
2º maior produtor de carne bovina.
2° maior mercado para jatos executivos, helicópteros
(900 unidades), fax e analgésico.
2° país em número de telefones celulares.
3° maior produtor e exportador de carne de frango.
3° produtor de açúcar refinado e de milho.
3° maior mercado de franchising, refrigerantes e motos.
4° fabricante de aeronaves regionais.
4° maior produtor de cerveja.
4° produtor de grãos e cacau.
4° produtor e exportador de carne de porco.
4° maior mercado de tecnologia de informática, de
shopping centers, geladeiras e freezers e máquinas de
lavar.
4° maior rede de televisão.
5° país em número de linhas de telefone fixo.
5° maior produtor de manganês.
5° maior país em tamanho e população.
5° maior produtor de gasolina e rádios.

5° maior mercado de consumo.
6° produtor de leite, ferro gusa, alumínio primário e
cimento.
6° maiores reservas de minério de ferro do mundo.
6° maior produtor e mercado de CDs.
6° maior produtor de cigarros.
6° maior produtor de ferro e de alumínio.
7° maior produtor de ouro, celulose e de ovos.
7° maior número de computadores e de aparelhos de
televisão.
7° maior produtor de geladeiras, têxteis e vestuário.
7° maior frota de helicópteros e veículos.
7° maior indústria de borracha do mundo.
8° de papel ondulado, produtos químicos e alimentos
preparados.
8° produtor mundial de peltre.
8° produtor de algodão, arroz, aço e folha-de-Flandres,
produtos químicos e alimentos prontos.
8° em número de cartões de crédito e de frota de
veículos.
9° em número de usuários de Internet no mundo.
10° indústria em geral.
10° produtor de energia.
12° fabricante de automóveis e produtor de lubrificantes.
14° produtor de níquel.
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• Nome Oficial: República Federativa do Brasil

• Capital: Brasília

• Nacionalidade: brasileira

• Data Nacional: 7 de setembro (Independência) 

• Território: 8.547.403,5 km2

• Área de Floresta: 5.511.000 km2
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• Clima: 90% do País se encontra em área tropical.
Existem cinco regiões climáticas no Brasil: equatorial,
tropical, semi-árida, tropical de altitude e subtropical.

• População: estimada em 172 milhões (quinta maior
do mundo); Densidade demográfica: 19,43 hab./km2;
População urbana: 81%; Crescimento demográfico: 1,38% ao
ano.

• Principais cidades: São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre,
Curitiba, Florianópolis e Manaus. O Brasil tem mais de 15
cidades com mais de 1 milhão de habitantes. São mais
populosas: São Paulo (10.434.252 de habitantes), Rio de
Janeiro (5.856.904), Salvador (2.443.107) e Belo Horizonte
(2.238.526).   

• Religião: Os católicos representam 73,8% da
população. Somados aos 15,4% de evangélicos, os cristãos
totalizam 89,2% dos brasileiros. Dentre os não-cristãos,
predominam os espíritas (1,4% da população) e 
os adeptos de religiões afro-brasileiras (0,3%) e 
orientais (0,3%).   

• Idioma: Português.

• Moeda: Real.

• Sistema político: República federativa presiden-
cialista, formada por 26 Estados e 1 Distrito Federal.

• Chefe de Estado e de Governo: Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2002 para mandato de 
4 anos, com direito a uma reeleição.

• Legislativo: O Congresso Nacional é uma
assembléia bicameral. A Câmara dos Deputados é integrada
por 513 membros eleitos por sistema proporcional para
mandato de 4 anos. O Senado Federal é composto por 81
Senadores (3 por estado mais o Distrito Federal) eleitos para
mandatos de 8 anos.

• Judiciário: O poder judiciário é encabeçado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte é integrada por 11
juízes indicados pelo Presidente da República e aprovados
pelo Senado Federal. A competência originária do STF é o
julgamento de questões que envolvem preceitos
constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua
vez, examina questões infraconstitucionais e é a corte

encarregada de uniformizar a jurisprudência no País. É
constituído por no mínimo 33 juízes indicados pelo Presidente
da República e aprovados pelo Senado Federal. Um terço dos
magistrados da corte é escolhido entre juízes dos tribunais
regionais federais, um terço entre desembargadores dos
tribunais de justiça dos estados e um terço entre os
integrantes do Ministério Público. O Poder Judiciário conta
ainda com instâncias intermediárias estaduais e federais,
além dos juízes singulares, todos eles ocupados por
magistrados selecionados por concurso público. Os juízes
gozam das garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade e
da irredutibilidade de vencimentos.   

• Governos Estaduais e Municipais: O executivo
de estados e municípios brasileiros é exercido por
governadores e prefeitos eleitos diretamente, também por
períodos de 4 anos com direito a uma reeleição. Estados
dispõem de Assembléias Legislativas e municípios de
Câmaras de Vereadores, cujos mandatos são também
quadrienais.  
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Direção-Geral de Promoção Comercial

53



54

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Direção-Geral de Promoção Comercial

MINISTÉRIOS

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Direção-Geral de Promoção Comercial
Anexo Administrativo I - Sala 220 
Palácio Itamaraty 
Esplanada dos Ministérios - Bloco H 
70170-900 Brasília - D.F. 
Webmaster: dpr@mre.gov.br 
www.braziltradenet.gov.br / www.braziltradenet.com 

PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS: 
• Diretor Geral de Promoção Comercial
Embaixador Mario Vilalva
Fone: (55 61) 411.6240/6241/6243 
Fax: (55 61) 223-2392/223-2609 

• Secretário Paulo Fernando Dias Feres
Chefe da Divisão de Programas de Promoção Comercial
dpg@mre.gov.br 
Fones: (55 61) 411-6392/6393/6549/6774 
Fax: (55 61) 322-0827 

• Conselheiro Carlos Alfredo Lazary Teixeira
Chefe da Divisão de Operações de Promoção Comercial
doc@mre.gov.br 
Fone: (55 61) 411-6577/6578 
Fax: (55 61) 411-6007 

• Conselheiro David Silveira da Mota Neto
Chefe da Divisão de Informação Comercial 
dic@mre.gov.br 
Fone: (55 61) 411-6663/6668/6533/6636 
Fax: (55 61) 322-6312 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR 
• Departamento de Negociações Internacionais - DEINTER 
Esplanada dos Ministérios - Bloco J - 7° andar - Sala 724
70056-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 329-7618 Fax: (55 61) 329-7385 
www.mdic.gov.br 

• Departamento de Defesa Comercial - DECOM 
Esplanada dos Ministérios - Bloco J - 9º andar - Sala 915 
70056-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 329-7770 Fax: (55 61) 329-7445 

• Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio
Exterior - DEPLA 
Esplanada dos Ministérios - Bloco J - 9° andar - Sala 924 
70056-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 329-7421  Fax: (55 61) 329-7725 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
• Secretária dos Transportes Aquaviários 
SAN - Q. 3 - Ed. Núcleo dos Transportes - Bloco N/O - 1° andar - 
Sala 11080 - Ala Sul
70044-900 Brasília - D.F.
Fones: (55 61) 315-8100/8101/8102 Fax: (55 61) 315-8112/8209 
www.transportes.gov.br 

• Departamento da Marinha Mercante 
SAN - Q. 3 - Ed. Núcleo dos Transportes - Bloco N/O Lote A - 2° andar 
70040-902 Brasília - D.F. 
Fones: (55 61) 315- 8103/8104  Fax: (55 61) 315-8209 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 
Esplanada dos Ministérios - Bloco U 
70065-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 319-5555 Fax: (55 61) 319-5074 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
Esplanada dos Ministérios - Bloco R - 8º andar 
70044-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 311-6201 Fax: (55 61) 311-6731 

AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS

Banco Central do Brasil 
SBS - Edifício Sede do Banco Central - 10° andar 
70074-900 Brasília - D.F. 

Banco do Brasil
SBS - Quadra 4 - Bloco A - Lote 25 - 14° andar 
70070-100 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 310-2000 Fax: (55 61) 310-2470 - Dept° Comunicações 
www.bancodobrasil.com.br 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Av. República do Chile, 100
20139-900 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 2277-7001 Fax: (55 21) 2533-1538 
www.bndes.gov.br 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
Rua Sete de Setembro, 111 
21159-900 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 3233-8686 Fax: (55 21) 3233-8531 

BOLSAS

Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F 
Praça Antônio Prado, 48 - Ed. Sede 
01010-901 São Paulo - S.P. 
Fone: (55 11) 311-92000 Fax: (55 11) 3242-7565 
bmf@bmf.com.br 
www.bmf.com.br

Rio de Janeiro Stock Exchange 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - RJ 
Praça XV de Novembro, 20 - 4º andar 
20010-010 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 2514-1010 Fax: (55 21) 2514-1193 
www.bvrj.com.br 

Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA 
Rua XV de Novembro, 275 - Ed. Sede 
01013-001 São Paulo - S.P. 
Fone: (55 11) 3233-2000 Fax: (55 11) 3242-3550
bovespa@bovespa.com.br 

INSTITUTOS

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Av. Franklin Roosevelt, 166 - 10° andar 
20021-120 Rio de Janeiro - R.J. 
Fones: (55 21) 2514-0123/0800-218181 Fax: (55 21) 2514-4933 
www.ibge.gov.br 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 
Praça Mauá, 7 
20081-240 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 2206-3000 Fax: (55 21) 2250-4091 
www.inpi.gov.br

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama 
SAIN - Av. L4 Norte - Edifício Sede 
70818-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 316-1032 Fax: (55 61) 316-1262 
www.ibama.gov.br

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO
Rua Santa Alexandrina, 416 - Rio Comprido 
20261-232 Rio de Janeiro - R.J. 
Fones: (55 21) 2502-7002/2563-2800 Fax: (55 21) 2293-0954 
www.inmetro.gov.br

Endereços Úteis
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CONFEDERAÇÕES

Confederação Nacional do Comércio - CNC 
Av. General Justo, 307 - Castelo 
20021-130 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 23804-9200 Fax: (55 21) 2524-7111/2524-5916 
sdi@cnc.com.br 
www.cnc.com.br

Confederação Nacional da Agricultura e pecuária do brasil - CNA
SBN - Quadra 1 - Bloco B - 2° ao 4° andar
Ed. Palácio da Agricultura 
70040-908 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 424-1400 Fax: (55 61) 424-1490 
cna@cna.org.br 
www.cna.org.br 

Confederação Nacional dos Transportes - CNT
SAS - Qu. 6 - Lote 3 - Bloco J - Edifício Camilo Cola 
70070-916 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 315-7012 Fax: (55 61) 226-3550 
www.cnt.org.br

ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES

Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas empresas - Sebrae
SEPN 515 - Bloco C - Lote 3 - Loja 32 
70770-900 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 348-7100 Fax: (55 61) 347-4120 
www.sebrae.org.br

Associação Brasileira de Nomas Técnicas - ABNT 
Av. 13 de Maio, 13 - 28° andar 
20031-000 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 2210-3122 Fax: (55 21) 2532-2143/2240-8249 
www.abnt.org.br

Associação de Comércio Exterior do Brasil - AEB 
Av. General Justo, 335 - 4° andar 
20021-130 - Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 2544-0048 Fax: (55 21) 2544-0577 
www.aeb.org.br 

Federação das Câmaras de Comércio - FCCE
Av. General Justo, 307  - 8° andar 
20021-130 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 21) 3804-9200 ext. 286 Fax: (55 21) 2524-7111/2524-5916 
sdi@cnc.com.br 

Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural - ABECE
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1685 - Conj. 2d - 2º andar 
20091-00 Rio de Janeiro - R.J. 
Fone: (55 11) 3097-8591 Fax: (55 11) 3813-5719 
abece@abece.com.br 

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 
SBN - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen 
70040-903 Brasília - D.F. 
Fone: (55 61) 317-9000 Fax: (55 61) 317-9550 
www.cni.org.br 

Rio de Janeiro 
Rua Mariz e Barros, 678 - 2° andar - Maracanã 
20270-002 Rio de Janeiro - RJ
Fone: (55 21) 2204-9500 Fax: (55 21) 2204-9600 

International Integration Unit - INTER 
Rua Mariz e Barros, 678 - 3° andar - Maracanã 
202700-002 Rio de Janeiro - RJ
Fone: (55 21) 2204-9613 Fax: (55 21) 2204-9615 

CÂMARAS DE COMÉRCIO

Angola
Câmara de Comércio e Indústria  Brasil - Angola
Rua Candelária, 9/12º Andar
200191-020 / Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (55 21)  291-1229 Fax: (55 21)  263-8015
www.acrj.org.br

Argentina
Câmara de Comércio Argentino-Brasileira do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228 - sbj. 203
22359-900 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 5518799 Fax: (5521) 5518799
aramal@openlink.com.br

Câmara de Comércio Brasil-Argentina em Santa Fé
España 848 - 2000 Rosário - Provincia de Santa Fé
Fone: (5441) 25-0690 Fax: (5441) 25-0601
aer@citynet.net
www.citynet.com.ar/aer

Câmara de Comércio Argentino - Brasileiro
Rua Alberto Bins 514 1º Subsolo
Hotel Plaza São Rafaela
90030-140 Porto Alegre - RS / BRASIL
Fone: (5551) 221-0555 Fax: (5551) 221-0555

Câmara de Comércio Argentino - Brasileira de São Paulo
Rua Funchal 573 1º and.
04551-060 - São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 822-2245 Fax: (5511) 829-7210

Câmara de Comércio Argentino - Brasileira do Rio de Janeiro
Praia de Botafogo 228, sl. 203 Sobreloja
22359-900 - Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 551-8799 Fax: (5521) 551-8799

Câmara de Comércio Argentino - Brasileira
Montevidéu 770 - 12 piso – 1353
Buenos Aires / Argentina
Fax: (00-54-1) 673-690

Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Argentina do RS e Sta. Ca
Avenida Alberto Bins, 514 - 1º sub-solo
90040-130 - Porto Alegre - RS / BRASIL
Fone: (5551) 221-0555
cicbrar@zaz.com.br

Câmara de Comércio Brasil-Argentina em Buenos Aires
Montevideo 770 - 12 piso  1019 - Buenos Aires
Fone: (54-1) 811.4503 Fax: (54-1) 811.4503
Cambras@interlink.com.ar

Câmara de Comércio Brasil-Argentina em Mendonza
Pedro Molina 639 - Of.A - 5500 Mendonza -Provincia de Mendonza
Fone: (5461) 23-5794 Fax: (5461) 23-5794

Austrália
Câmara Oficial de Comércio Brasil-Austrália
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 543
São Paulo – SP / BRASIL
Fone: +55 11 822-8413 Fax: +55 11 822-8413
camara@australia.org.br
www.australia.org.b

Câmara de Comércio Austrália-Brasil
PO Box 549, Neutral Bay NSW 2089, Austrália
Fone: 61 2 9949 6548 Fax: 61 2 9948 6105
info@australiabrazil.com.au 
www.australiabrazil.com.au

Austria
Câmara de Comércio Austro - Brasileira
Rua Augusta 2516 10º and.
01412-100 - São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 853-6211 Fax: (5511) 3064-2745
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Bélgica
Câmara de Comércio Belgo - Luxemburguesa Brasileira
Administrador-Gerente Sr. Luc Hoefman
Chambre de Commerce Belgo - Luxembourgeoise Brésilie
Chaussée de Haecht, 158
B-1030 Bruxelles - Bélgica
Tel.: +32 - 2 - 7421745 Fax: 0032 - 2 - 248-211
ccblb@skynet.be

Câmara de Comércio e Indústria Belgo-Luxemburguesa- Brasileira
Av. Paulista, 2073  Ed. Horsa I  Conj. 1112 / BRASIL
Fone.: (5511) 284.9557 Fax: (5511) 283.3601
belgalux@nw.com.br
www.luxembourg.com

Bolívia
Câmara de Comércio Boliviano - Brasileira de Santa Cruz de La Sierra
Calle Ayacucho 186 - ed. Santa Cruz - Piso 7 - of. 708
Casilla Postal 180 - Santa Cruz de La Sierra / Bol
Fone: (00-5913) 327-897 `Fax: (00-5913) 391-004
ccbb@infonet.com.bo
www.infonet.com.bo/ccbb

Câmara de Comércio Boliviano - Brasileira em La Paz
Calle Landaeta, 440
Casilla Postal 8634 / La Paz - Bolívia
Fone: (00-5912) 367-860 Fax: (00-5912) 391-043

Câmara de Comércio e Indústria  Brasileiro - Boliviana
Av. Cásper Líbero 390 cj. 705  - 7º and.
01033-011 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 228-8615 Fax: (5511) 288-8615

Câmara de Comércio Boliviano-Brasileira
Arturo Bedoya
Calle Landaeta, 440
Casilla 8634 / La Paz, Bolivia
Fone: 005912  367.860 Fax: 005912  391.043

Diversos
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China na Paraíba
Charles Andrew Tang
Av. dos Tabajaras, 1206 - Centro
58.042-000 Paraíba - PB / BRASIL
Fone: (5583) 221-9442 Fax: (5583) 221-9442

Câmara oficial de Comércio exterior Brasil - China
Rua Correia Dutra, 73 - sala 106 – Catete
Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 25576512 Fax: (5521) 25563146
caribecom@bol.com.br caricom@br.inter.net
www.caribecom.org.br

Câmara de Comércio Brasil -  Porto Rico
Darly dos Santos
Rus Uruguaiana 55 - Grupo 1006 - 10° Andar - Centro
20050-094 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 2526.0794 Fax: (5521) 3852.8136
darlydossantos@officialchamber.rog.br
www.officialchamber.org.br

Câmara de Comércio Internacional - Comitê Brasileiro
Av. General Justo, 307   8º andar
20021-130 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 532.6015/297 Fax: (5521) 240.6920
cci@cnc.com.br

Câmara de Comércio Goiás/Itália
Odileia Fiori Tosi
Avenida R-9 Nº 61 - Setor Oeste
74125-110 Goiânia - GO / BRASIL
Fone: (5562) 291.4141 Fax: (5562) 291.1227
ccgi@zaz.com.br

Câmara de Comércio do Mercosul
Ed. Italia - Av. Ipiranga 344, 11º andar – Centro
01046-010 São Paulo, SP / BRASIL
Fone: (5511) 257-6261 Fax: (5511) 257-6261
info@ccmercosul.org.br  
www.ccmercosul.org.br

Canadá
Chambre de Commerce Quebec--Bresil
Yves Saint-Vicent
Caisse Postale 1650 – Berthierville, Quebec J0K 1A0
Fone: 514-836.2923 Fax: 514-836.6769

Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Av. Bridadeiro Faria Lima, 2413 - Conj. 42
01451-000  São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 815.6420 Fax: (5511) 814.8226
ccbca@nutecnet.com.br
www.ccbc.org.br

Câmara de Comércio Brasil - Canadá
Brazil - Canada Chamber of Commerce
360 Bay Street - Suite 300,
Toronto, on M5H 2 V6 - Canada
Fone: (00-1-416) 364-355 Fax: (00-1-416) 364-34

Câmara de Comércio Brasil - Quebéc
Chambre de Commerce Brésil – Quebéc
2249, Boulevard Perè Lelièvre
Quebéc, QC G1P 2x2 - Canada
Fone: (00-1-418) 682-614 Fax: (00-1-418) 682-41

Câmara de Comércio Brasil - Canadá
Av. Brig. Faria Lima 2413 4 º and.
01452-000 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 814-8226 Fax: (5511) 814-8226

Brazil-Canada Chamber of Commerce
Alan Dean
360 Bay Street, Suite 300  Toronto, Ontario M5B 1J3
Fone: 416-364.3555 Fax: 416-364 3454
bcc@ibm.net

Suíça
Câmara de Comércio Suíço - Brasileira
Rua Teófilo Otoni, 63 - 5º andar - Centro
20090-080 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 2233-2367 Fax: (5521) 2233-2367
rio@swisscam.com.br

Câmara de Comércio Suíço - Brasileira
Av. das Nações Unidas, 13797, 21 andar - Bloco II.
049794-000 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 5507-4947 Fax: (5511) 5505-4255
swisscam@swisscam.com.br
www.swisscam.com.br

Chile
Câmara de Comércio e Indústria e Turismo  Brasil - Chile
Rua Almirante Pereira Guimarães 53 - 3º and.
22440-000 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 263-3689 Fax: (5521) 552-5349

Cámara Chileno-Brasileña de Comercio
Bombero Adolfo Ossa 1010, Oficina 1006 – Santiago – Chile
Fone: (562) 688.2694 Fax: (562) 695.8238
camchbr@ctcreuna.cl
www.chilnet.cl/camarabrasilena

Cámara Chileno-Brasileña de Comércio ªG.
Bombero Adolfo Ossa 1010, Oficina 1006 – Santiago – Chile
Fone: (562) 688.2694 Fax: (562) 695.8238
camchbr@ctcreuna.cl
www.chilnet.cl/camarabrasilena

Câmara de Chileno - Brasileira de Comércio, Indústria, Turismo 
Bombero Adolfo Ossa 1010 - of. 1006
Santiago - Chile
Fone: (00-562) 695-8238

Câmara de Comércio Brasil-Chile
Av. Paulista 509, 12º andar, Conj. 1.213
Caixa Postal 29208
04561-990 São Paulo / BRASIL
Fone: (5511) 3168.8628 Fax: (5511) 3742.8335
camchile@camchile.com.br
www.camchile.com.br
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Câmara de Comércio, Indústria, Serviços, Turismo e Cultura - Bra
Rua Sete de Setembro, 92, gr. 1209 - Centro  
20040-120 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 224.2044 Fax: (5521) 224.6331
ccbc@fst.com.br

China
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China
Rua Senador Dantas, 71, 12º andar, Centro
20031-200  Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 532-5877 Fax: (5521) 240-8648
ccibc@asia.com

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China - E
Rua Ulisses Sarmento, 24 - SL 811 - Praia do Suá
29052-320 VITÓRIA - ES / BRASIL
Fone: (5527) 315.5565/3 Fax: (5527) 324.9355
ccibces@hotmail.com
www.ccibc.com.br

Colômbia
Câmara de Comércio Colombo - Brasileira
Carrera 14 - Nr. 93B - 32 - of. 503
Santafe de Bogotá - Colômbia
Fone: (00-571) 622-7634 Fax: (00-571) 622-7410

Cámara de Comercio Colombo-Brasilera
Luiz Ignacio Stein
Carrera 14 93B-32 Oficina 503
Tel.: (571) 622.7421 / 6 Fax: (571) 622.7410

Costa Rica
Câmara de Comércio Brasileira na Costa Rica
Lic. Mario Franceschi Chacón
Calle 22 - Avenida 2 y Paseo Colón
AP DO Postal 1287-1007 - San Jose / Costa Rica
Fone: (00-506) 221-4615 Fax: (00-506) 221-4615

CÂMARA DE COMÉRCIO BRASILEIRA NA COSTA RICA
Ing. Giovanni Polonio
Apartado Postal 1287-1007
Fone: 506-232.0328 Fax: 506-232.0328
cacobra@discover-sjo.co.cr

Cuba
CÂMARA DE COMERCIO DE REPUBLICA DE CUBA
Karina Aguero
Calle 21 Nº 661 Esq. A A, Vedado.
Ciudad Habana
Fone: 537 8338040 Fax: 537 8333042
tphabana@camara.com.cu
www.camaracuba.cu

Chipre
Câmara de Comércio Marítima de Chipre
Rua Barata Ribeiro 35 sl. 702
Tel.: (021) 541-4148
CEP: 22011-000 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL

Alemanha
Câmara de Comércio e Indústria  Brasil - Alemanha
Rua Hermann Hering 1790
89010-900 Blumenal - SC / BRASIL
Fone: (5547) 321-3544 Fax: (5547) 321-3450
puma@bnu.nutecnet.com.br / puma@zaz.com
www.ahk.com.br

Câmara de Comércio e Indústria  Brasil - Alemanha
Rua Emiliano Perneta 297 - conjunto 234, 23º andar
80010-050 Curitiba - PR
Fone: (5541) 222-0322 Fax: (5541) 222-0322
ahkcuritiba@originet.com.br
www.ahk.com.br

Câmara de Comércio e Indústria  Brasil - Alemanha
Av. Graça Aranha nº 1 -  6º and.
20030-002 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 224-2123 Fax: (5521) 252-7758
info@ahk.com.br
www.ahk.com.br

Câmara de Comércio e Indústria  Brasil - Alemanha
Rua Dr. Florêncio Ygartua 70
90430-010 Porto Alegre - RS / BRASIL
Fone: (5551) 222.5766 Fax: (5551) 222.5556
ahkpoa@ez-poa.com.br
www.ahk.com.br

Câmara de Comércio e Indústria Brasil - Alemanha
Susame Brand Resende
Rua Timbiras, 1200  7º andar  Minas Trade Center
30140-060 Belo Horizonte - MG / BRASIL
Fone: (5531) 213.1564 Fax:(5531) 273.9368
ahk@fiemg.com.br
www.ahk.com.br

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha
Rua Verbo Divino 1488  - 3º andar - Chácara Santo Antonio
04719-904 São Paulo- SP / BRASIL
Fone: (5511) 5181.0677 Fax: (5511) 5181.7013
ahkbrasil@ahkbrasil.com
www.ahk.com.br

Dinamarca
Câmara de Comércio Dinamarquesa - Brasileira
Rua Loefgreen 2527 - Vila Clementino
04040-033 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 5575-3132 Fax: (5511) 5549-5031
danchamb@uol.com.br

Danish Promotion Office for Products From 
Developing Countries
Det Danske Handelskammer - Borsen
DK - 1217- Kopenhagen - K / Dannemark
Fone: (00-45-33) 95-0500 Fax: (00-45-33) 32-521

República Dominicana
Cámara de Comercio Dominico-Brasileña
Calle Hermanos Deligne, 6 - Gazcue - Santo Domingo
República Dominicana
Fone: (1-809) 221.2150 Fax: (1-809) 686.0643
asuarez@codetel.net.do

Câmara Oficial de Comércio Brasil-República Dominicana
Praia de Botafogo, 210  Sala 1101
22250-040 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 553.3003 Fax: (5521) 551.4183

Equador
Câmara de Comércio Brasil-Equador
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1826 Sala 501 - 5º andar
01451-000 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 210.0012 Fax: (5511) 212.7477

Câmara de Comércio Brasil - Equador
Av. General Justo 171 3º and.
20021-130 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 262-7319 Fax: (5521) 262-7319
www.camaracombrasilequador.com.br

Câmara de Comércio Brasil - Equador
Av. Brigadeiro Faria Lima 1826 sl. 501 5º and.
01452-001 - São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 212-7477 Fax: (5511) 212-7477
www.camaracombrasilequador.com.br

Espanha
Câmara de Comércio do Brasil na Espanha
Câmara de Comércio del Brasil en España
Calle Jacometrezo 4 - 3ª   Planta
28013 - Madrid - España
Fone: (00-34-1) 522-4844
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Câmara de Comércio, Indústria e Navegação Hipano-Brasileira e
Consell de Cent, 357, 1
Fone: (00-34-3) 487-0428
08007 - Barcelona - España

Cámara de Comercio Hispano Brasileña
Calle Valencia, 282 - Entresuelo 2’ Planta 08007 – Barcelona
Fone: (3493) 487.0428 Fax: (3493) 487.0428

Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil
Av. das Nações Unidas 12551 cj. 1602
04578-903 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 3043-7978 Fax: (5511) 3043-7951
camacoes@spo.cma.net

França
Câmara de Comércio França - Brasil
Av. Pres. Antônio Carlos 58 10º and.
20020-010 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 220-1015 Fax: (5521) 533-3925

Câmara de Comércio França - Brasil
Rua Dr. Fernando Coelho 85 1º and.
05423-040 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 867-8166 Fax: (5511) 211-6920

Câmara de Comércio França-Brasil
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85  1º andar
05423-040 Pinheiros São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 867.8166 Fax: (5511) 211.6920
comercial_sp@ccfb.com.br

Grã-Bretanha
Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil
Av. Graça Aranha , nº. 1/6º andar
20030-020 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 262-5926 Fax: (5521) 240-1058
bccibrj@britcham.com.br

Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1666 - Cj. 21
4548-05 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 866.9307 Fax: (5511) 3044.1655
www.britcham.com.br
britcham@britcham.com.br/bccibsp@britcha

The British Chamber of Commerce in Brazil
Av. Rio Branco 181 sl. 2008 - 20º and.
20040-007 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 262-5926 Fax: (5521) 240-1058

Câmara de Comércio Brasileira na Grã-Bretanha
Peter Heap
32 Green Street, W1K 7AT
Fone: 44 207399 9281 Fax: 44 207499 0186
www.brazilianchamber.org.uk
pavlova@brazilianchamber.org.uk

Indonésia
Câmara de Comércio Indonésia-Brasil
Liem Gie Liong
Rua Humberto I nº 236   2º andar  Conj. 21/22
Fone: (5511) 573.7036 Fax: (5511) 573.6176
04016-030 Vila Mariana - São Paulo - SP
ccindobrasil@prestonet.com.br

India
Indo Brazilian Society
406, Sharda Chambers, 33, New Marine Lines - Mumbai 
Fone: 0091-22-2002236, Fax: 0091-22-2009456

Joint Business Council - India-Brazil
Federation House Tansen Marg - New Delhi – 110001
Fone: 0091-11-3738760, Fax: 0091-11-3320736

Joint Business Council (India-Brazil) Federation House
Tansen Marg - New Delhi – 110001
Fone: 0091-11-3738760, Fax: 0091-11-3320736,

Câmara de Comércio e Indústria  Brasil - Índia
Rua Matinové 76 sl. 2310 23º and.
20975-100 - Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 261-9569 Fax: (5521) 261-9569

Israel
Câmara de Comércio Israel-Brazil
65 Allenby Street - 65134 - Tel Aviv
Fone: 972 3 629.9521 Fax: 972 3 620.3032

Câmara Brasil - Israel de Comércio e Indústria
Av. Brig. Faria Lima, 1572 cj. 905
01452-001  São Paulo - SP / BRASIL
Telefone: (5511) 3814-7053 Fax: (5511) 3814-1322
cambici@cambici.com.br
www.cambici.com.br

Itália
Câmara de Comércio Italiana para o Rio Grande do Sul
Rua Coronel Bordini, 1003
90440-001  Porto Alegre - RS / BRASIL
Fone: (5551) 333.3737 Fax: (5551) 333.3975
ccipoars@pro.vi-rs.com.br

Câmara de Comércio e Indústria Ítalo-Brasileira do
Estado de Pernanbuco
Rua São Francisco de Paula, 268
50800-270 Recife - PE / BRASIL
Fone: (5581) 271.2914 Fax: (5581) 271.2914 

Câmara Ítalo - Brasileiro de Comércio e Indústria São Paulo
Av. São Luiz 50 cj. 32-B
08510-900 São Paulo -SP / BRASIL
Fone: (5511) 259-7238 Fax: (5511) 259-3983
italcam@italcam.com.br

Câmara de Comércio Italiana para o Rio Grande do Sul
Rua Bordini 1003
90440-001 Porto Alegre - RS / BRASIL
Fone: (5551) 333-3737 Fax: (5551) 333-3975
ccipoars@pro.via-rs.com.br

Câmara de Comércio Ítalo - Brasileiro do Rio de Janeiro
Av. Graça Aranha nº 1 - 4º and.
2003-002 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 262-9141 Fax: (5521)240-3896
ccibrj@mtec.com.br

Japão
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil
Av. Paulista 475 13º and.
01311-908 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 287-6233 Fax: (5511) 284-9424

Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Rio de Janeiro
Rua Uruguaiana 10 sl. 1006
20050-090 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (021) 221-0210 Fax: (021) 252-3271

Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Sul
Rua Gen.  Vitorino 330 sl. 301
90020-170 Porto Alegre - RS / BRASIL
Fone: (5551) 226-7999 Fax: (5551) 226-2479

Japan-Brazil Economic Committee (KEIDANREN)
Keidanren Kaikan, 1-9-4, Otemachi, Chiyoda-Ku,
Tokyo, 100-0004
Fone: (813) 3279.1411 Fax: (813) 5255.6255
www.keidanren.or.jp



Koréa
Câmara de União dos Empresários do Com. e Ind. Brasil-Coréia e
Chonggu Bluevil B/D RN 717, 11-1 Sunae-dong
Bundang-gu, Seongnamcity - Gyeonggi-do, Korea
Fone: 82 31 712.0870 Fax: 82 31 712.0887
ceo@ipandh.com

Câmara de União dos Empresários do Com. e Ind. Brasil-Coréia
Rua Maranjái 701
Vila Monumento São Paulo -SP / BRASIL
Fone: (5511) 6161-2928 Fax: (5511) 6168-4220

Câmara de União dos Emp. do Com. e Ind. Brasil-Coréia em SC
Rua 1500, nº 1557 - Centro - Balneário Camboriú
88330-000 Santa Catarina - SC / BRASIL
Fone: (5547) 366-5691
brasilcoreiasucursalsc@bol.com.br

México
Câmara de Indústria e Comércio México-Brasil
Calle Rio Elba nº 10 - 603, Col. Cuauhtemoc, 06500 - Mexico DF
Fone: (525) 211.8279 Fax: (525) 286.8999
mdcmex@df1.telmex.net.mx

Malásia
Associated Chinese Chamber of Commerce and Industry of Mala
8th Floor, Office Tower – Plaza Berjaya, 12 Jalan Imbi, 5
Fone: (603) 245.2503 Fax: (603) 245.2562
accim@mol.my
www.founder.net.my/accim

Nigéria
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Nigéria
Rua 15 de Novembro, 200 - 11º andar - Cj. C
São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 3106-6156 Fax: (5511) 3101-8162
nigeriachamber@uol.com.br/afrochamber@uo
www.adalbertocamargo.cjb.net

Holanda
Câmara de Comércio Holando - Brasileira
Rua Marquês de Itu 503 6º and. sl. 62
01223-001 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 221-5899 Fax: (5511) 221-9242
hollbrazchamber@originet.com.br
www.dutcham.com.br

Câmara de Comércio Holando - Brasileira
Bezuidenhoutseweg 181
2594 AH The Hage - Netherlands
Fone: 00 31 70 344.1589 Fax: 00 31 70 385.3531
missions@nchnl.nl
www.dutcham.com.br

Panamá
Câmara Oficial Panamenha do Brasil, Agricultura, Indústria e Li
Mário Gelleni
Rua Estados Unidos, 2241
01427-002 São Paulo - SP
Fone: (5511) 881-0339 / 8 Fax: (5511) 883-6477
gelleni@sti.com.br

Perú
Cámara de Comercio e Integración Peruano Brasileña - CAPEBR
Federico Recavarren 539 - Lima 18
Fone: (00511) 446.0502 Fax: (00511) 241.2589

Polônia
Câmara de Comércio Polônia-Brasil
Roman Mlyniec
Trebacka 4, Sala 323 - 00074 Varsóvia - Polônia
Fone: (0048) (22) 630.96 Fax: (0048) (22) 826.0

Escritório Comercial de República da Polônia
Praia de Botafogo  242 - 9º and.
22250-040 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 551-8188 Fax: (5521) 552-5093

Portugal
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira
Rua de São Marcal, 77/79 - 1200 – Lisboa
Fone: (351-1) 347.7475 Fax: (351-1) 342.4388
ccilb.ceb@mail.telepac.pt

Câmara de Comércio e Indústria Paraguai-Brasil
Narciso Colman 1705 - Assunção
Fone: (59521) 607.489 Fax: (59521) 607.489
Cacombra@infonet.com.py

Rússia
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil - Rússia
Av. Rio Branco, 45/2312 – Cento
20090.003 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 2223-1720 Fax: (5521) 2516-1883
camara@brasil-russia.org.br
www.brasil-russia.org.br

Arábia Saudita
Câmara de Comércio Árabe - Brasileira
Av. Cândido de Abreu, 200 / BRASIL
Fone: (5541) 253.6448 Fax: (5541) 253.6448

Câmara de Comércio Árabe - Brasileira
Av. Paulista 326 - 17º andar
01310-902 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 283-4066 Fax: (5511) 288-8110
ccab@ccab.com.br
www.ccab.com.br

El Salvador
Câmara de Comércio Brasil - El Salvador
Apartado Postal (06) 1381 - San Salvador - El Salvador, C.A.
Fone: (00-503) 298-3286 Fax: (00-503) 279-3934

Suécia
Câmara de Comércio Sueco-Brasileira
Rua Oscar Freire, 379   12º - Conjunto 121 - Jardim Europa
01426-001 São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 3064.1599 Fax: (5511) 3064.3042
swedcham@prestonet.com.br
www.swedcham.com.br

Trindade e Tobago
Câmara Internacional Oficial de Comércio e Indústria Brasil/Tri
Alameda Barros, 86, Conj. 1B - São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 825.5078 Fax: (5511) 3824.9636
marwosao@originet.com.br

Taiwan
Câmara do Comércio Brasil-Taiwan - China do Pa
Rua João Zaniolo, 65 - Rebouças
80220-230 Curitiba-PR / BRASIL
Fone: (5541) 333.8228 Fax: (5541) 332.6335
dragon@netpar.com.br
www.enaivi.com.br

Escritório Econômico e Cultural de Taipei
Rua Voluntário da Pátria 45 sl. 405
22270-000 Rio de Janeiro - RJ / BRASIL
Fone: (5521) 266-2751 Fax: (5521) 537-1031

Uruguai
Câmara de Comércio Uruguaio-Brasileira
Tacuarembó 1404 - apto 101
Montevideu, Uruguay
Fone: (598-2)402-2742 Fax: (598-2)402-2742
camurbra@adinet.com.uy
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EUA
Brazilian American Chamber of Commerce - New York
509 Madison Avenue, suite 304
New York - NY, 10022
Fone: (212) 751.4691 Fax: (212) 751.7692
info@brazilcham.com
www.brazilcham.com

Brazilian American Chamber of Commerce, INC. - Atlanta
303 Peachtree Street - Atlanta, Georgia 30308
Fone: (404) 676.8383 Fax: (404) 880.1555
luciaj@bellsouth.net
www.bacc-ga.com

Brazilian American Chamber of Commerce of Florida, INC.
1101 Brickell Avenue, Suite 1102 - Miami  FL 33131
Fone: (305) 579.9030 Fax: (305) 579.9756
baccf@brazilchamber.org
www.brazilchamber.org

Brazil/US Business Council
1615 H Street NW  Washington, DC 20062
Fone: (202) 463.5485 Fax: (202) 463.3126
host@brazilcouncil.org
www.aaccla.org

Brazil-California Chamber of Commerce
8530 Wilshire Boulevard, Suite 205, Beverly Hills, California
Fone: (1310) 657.3161 Fax: (1310) 657.3161
bccc@rocketmail.com

Câmara de Comércio Brasil - Estados Unidos
Brazilian - American Chamber of Commerce Inc.
22 West 48th Street - Suit 404
New York - NY - 10036 -USA
Fone: (00-1-212) 575-903 Fax: (00-1-212) 921-10

Câmara de Comércio Brasil - Califórnia
Brazil - California Chamber of Commerce
5777 W. Century Blvd, Suite 1160
Los Angeles - CA 900645 / USA
Fone: (00-1-213) 665-016

Brazil-Tampa Bay Chamber of Commerce
PO BOX 6338
Brandson, FI 33508-6338
www.braziltampa.org

Câmara Americana de Comércio
Rua da Paz, 1431 - 04713-001 - São Paulo – SP / BRASIL
Fone: (5511) 5180.3804 Fax: (5511) 5180.3777
pstern@amcham.com.br ou trade@amcham.c
www.amcham.com.br

Venezuela
Câmara Venezuelana-Brasileira de Comércio e Indústria
Rua Sergipe, 401 Conj. 508  
01243-906  São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 258.4598 Fax: (5511) 214.4588
comvenez@cepa.com.br

Câmara Venezuelana - Brasileira de Comércio e Indústria
Rua Sergipe 401 cj. 105 - 1º and.
01243-906 - São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 258-4598 Fax: (5511) 214-4588

Cámara de Comércio e Industria Venezolano-Brasilera
Av. El Empalme, Edificio Fedecamaras, Piso 5
Urbanización El Bosque, Caracas
Fone: (00582) 731.0823 Fax: (00582) 731.0823
cavenbra@iusnet.net

África do Sul
Câmara de Comércio Brasil - República Sul Africana
Av. Paulista 1754 7º and.
Tel.: (5511) 285-4451 Fax: (5511) 285-4451
01310-920 São Paulo - SP / BRASIL

Câmara de Comércio Afro-Brasileira
Adalberto Camargo
Rua 15 de Novembro, 200 - 11º andar - Cj. C
São Paulo - SP / BRASIL
Fone: (5511) 3106-6156 Fax: (5511) 3101-81
afrochamber@uol.com.br/nigeriachamber@uol.com.br
www.adalbertocamargo.cjb.net

Câmara de Comércio Brasil-República Sul Africana
Felício Antonio De Paula
Rua dos Franceses, 81
01329-010 São Paulo – SP / BRASIL
Fone: (5511) 285.4451 Fax: (5511) 289.1864
camaradaafricadosul@bellcom.com.br

IMAGENS DO BRASIL

Vale a pena visitar os seguintes sites:

www.megavision.com.br/port/screesavers/br
São imagens de aves, borboletas, flores e florestas do Brasil.

www.greenpeace.org.br/videos/home.asp
Vídeos sobre a Floressta Amazônica.

www.uol.com.br/aliwebcam/cameras/brasilcidades.htm
Imagens ao vivo de várias cidades brasileiras.

www.amazonia.org.br/media 
Banco de imagens, mapas, vídeos e áudios da Amazônia. 

www.webace.com.au/~wsh/liteglob.gif
Fotos de satélite feitas pela Nasa.

www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/manaus.html
Fotos espaciais feitas pela Nasa dos rios Negro e Solimões, 
no Estado do Amazonas.

www.embratur.gov.br/destinos/default.asp
Fotografias do Brasil.
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EMPRESAS COLABORADORAS

AGRONEGÓCIO
Engarrafamento Pitú Ltda
Principais produtos: Cachaça PITÚ, cachaça 100% envelhecida Pitú Gold,
alcoolpop Pitú Cola.
BR 232, km 55,5 , Bairro Campinas - Vitória de Santo Antão - PE
Fone: (55 81) 3523-8031 Fax.: (55 81)3523-0332
www.pitu.com.br / vitoria@pitu.com.br

Abecitrus - Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos
Avenida Presidente Vargas, 2001 - cj. 21
14020-260 Ribeirão Preto - SP
Fone: (55 16) 620-5766 Fax: (55 16) 620-7036
www.abecitrus.com.br / abecitrus@abecitrus.com.br

Companhia Cacique de Café Solúvel
Principais produtos: Café solúvel
Contato: Haroldo Bonfá, Gerente de Marketing
Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 11º andar- Vila Olímplia 
04578-000 São Paulo - S.P.
Fone: (55 11) 3054-8200/3054-8256 Fax: (55 11) 3849-7278
www.cafepele.com.br / haroldobonfa@cacique.com.br

Perdigão Agroindustrial S.A.
Principais produtos: Produtos industrializados derivados de aves e suínos
Av. Escola Politécnica, 760
05350-901São Paulo - SP 
Fone: (55 11) 3718-5300 Fax: (55 11) 3768-8070
www.perdigao.com.br / perdigao@perdigao.com.br

Fischer Fraiburgo Agrícola Ltda
Principais produtos: Maçãs (Gala e Fuji), kiwis (Bruno e Monte)
Rua Gomes de Carvalho, 1356 - cj. 42 04547-005 São Paulo
Fone: (55 11) 3040-6630 Fax: (55 11) 3842-7981
www.fischerfraiburgo.com.br / fischervendas@fischerfraiburgo.com.br

Comflora – Cooperativa dos Produtores e Exportadores de Plantas,
Flores e Folhagens Tropicais de Alagoas
Principais produtos: Flores tropicais e folhagens 
Rua Melo Póvoas, 106 – Jaraguá
57022-230 Maceió – AL
Fone: (55 82) 337-3172 Fax: (55 82) 337-3998
www.comflora.com.br / comflora@bol.com.br

Sitrosuco Cutrale Ltda
Principais produtos: Sucos de laranja e derivados.
End.: Acesso Engenheiro Ivo Najm, 3.800
14807-900 Araraquara - S.P.
Fone: (55 16) 201-1100 Fax: (55 16) 201-1528/201-1343
www.cutrale.com.br

ASSESSORIA JURÍDICA
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Principais produtos: Assessoria jurídica em todas as áreas do direito
empresarial.
Av. Dr. Chucri Zaidan 920, 7º andar - Vila Cordeiro
04583-904 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 3048-6800 - (11)3048-6779 Fax: (55 11) 5506-3455
www.trenchrossiewatanabe.com.br / comunicacao@bakernet.com

Carvalho de Freitas e Ferreira Advogados Associados
Principais produtos: Assessoria jurídica.
Contato: Theodoro Carvalho de Freitas – Sócio Diretor
Avenida 9 de Julho, 5.593 - 9° andar
01407-200 São Paulo - S.P.
Fone: (55 11) 3066-5999/3078-6600 Fax: (55 11) 3167-4735
www.carvalhodefreitaseferreira.com.br / themari@cff.com.br

CALÇADOS
Klin Produtos Infantis Ltda
Principais produtos: Calçados infantis femininos e masculinos, cintos,
bolsas e meias.
Avenida Nelson Calixto, 320
16200-320 Birigui – S.P.
Fone: (55 18) 643-7000 Fax: (55 18) 642-1941
www.klin.com.br / klin@klin.com.br

Calçados Azaléia S.A.
Principais produtos: Calçados femininos e esportivos.
End.: Rua Dr. Legendre, 34 – Centro
95630-000 Parobé – R.S.
Fone/Fax: (55 51) 54-3000
www.azaleia.com.br / azaleia@azaleia.com.br

CINEMA
Brazilian Cinema Promotion Grupo Novo de Cinema e TV
Produtos: Filmes brasileiros (longa metragens de ficção, documentários e
curta metragens).
Rua Capitão Salomão, 42 – Humaitá
22271-040 Rio de Janeiro – R.J. 
Fone: (55-21) 2539-1538 Fax: (55-21) 2266-3637
www.braziliancinema.com / international@gnctv.com.br

ELETRODOMÉSTICOS
Indústria e Comércio de Eletrodomésticos BSH Continental
Eletrodomésticos Ltda.
Contato: Antônio Madaleno, Gerente de Marketing
Principais produtos: Fogões, cooktops, coifas e depuradores,
refrigeradores, refrigeradores e freezers, comerciais, lavalouças,
lavadoras e secadoras de roupa.
Rua Sarapuí, 164 - Mooca - 03123-900 São Paulo - S.P. 
Fone: (55 11) 6120-3000 / (0xx11) 6120-3013
www.boscheletrodomesticos.com.br / www.continental.com.br /
www.metalfrio.com.br

Multibrás S. A. Eletrodomésticos - CAM
Principais produtos: Refrigeradores, freezers horizontais e verticais,
fogões, lavadoras de roupa, secadoras, lava-louças, fornos de
microondas, condicionadores e depuradores de ar. Com a marca Brastemp
oferece também eletrodomésticos portáteis como: batedeiras, cafeteiras,
liquidificadores e processadores de alimentos.
Av. das Nações Unidas, 12995 - Brooklin Novo
04578-000 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 5586-6100 Fax: (55 11) 5586-6040
www.multibras.com.br

GE-Dako S.A. 
Contato: Humberto Plais, Gerente de Exportação 
Principais produtos: Eletrodomésticos / fogão a gás. 
Rua Croda, 399 - Distrito Industrial - Campinas - SP 
Fone: (55 19) 3765-4586 / 3765-4560 Fax: (55 19) 3765-4422 
www.dako.com.bbr / humberto.plais@appl.ge.com

INSUMOS DIVERSOS
Confab Industrial S/A
Principais produtos: Tubos de aço.
Contato: Fernanda Valente
Av. Dr. Gastão Vidigal Neto, 475 – Bairro Cidade Nova
12414-020 Pindamonhangaba – S.P. 
Fone: (55 12) 244-9599 Fax: (55 12) 244-9027
www.confab.com.br / fvalente@confab.com.br 

MÁQUINAS
Agco do Brasil Comércio e Indústria Ltda
Principais produtos: Fabricação, montagem, comercialização, exportação e
importação de tratores agrícolas e industriais, colheitadeiras,
implementos agrícolas e peças de reposição.
Avenida Guilherme Schell, 10260 - São Luiz - 92420-000 Canoas  - R.S.
Caixa Postal: 271 - CEP p/Caixa Postal: 92001-970
Fone: (55 51) 477-7000 Fax: (55 51) 462-8314
www.massey.com.br

Caterpillar Brasil Ltda.
Principais produtos: tratores de esteira, motoniveladoras, escavadeiras,
retroescavadeiras, carregadeiras e compactadores.
Rod. Luiz de Queiróz, km 157 s/nº  - Piracicaba - SP
Fone: (55 19) 3429.2100 Fax: (55 19) 3429.2430
www.cat.com/brazil / caterpillar_brasil@cat.com

Agrale S.A
Principais produtos: Tratores, chassis, furgovan, caminhões, motores,
grupos geradores, motos. 
BR 116 KM 145 N° 15104 - 95059-520 Caxias do Sul – RS
Fone: (55 54) 238.8000 Fax: (55 54) 238-8052 
www.agrale.com.br / marketing@agrale.com.br 

CNH Latino Americana Ltda.
Principais produtos: Tratores, colheitadeiras, motoniveladoras, pás
carregadeiras, retro escavadeiras.
Contato: Sylvio Gumz 
Rua: Gal. David Sarnoff, 2237 - B. Inconfidentes - 32210-900 Contagem - BH
Fone/Fax: (55 31) 3329-3111
www.cnh.com / sylvio.gumz@cnh.com
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Guarany Indústria e Comércio Ltda
Principais produtos: Pulverizadores costais agrícolas, pulverizadores de
compressão prévia plástico e de aço inox, pulverizadores de alta pressão,
atomizadores costais motorizados, polvilhadeiras, bem como respectivos
acessórios.
Rod. Waldomiro Correa de Camargo - km 56,5 - 13308-200 Itu - S.P.
Fone/Fax: (55 11) 4813-8400
www.guaranyind.com.br / export@guaranyind.com.br

John Deere Brasil S.A. 
Principais produtos: Colheitadeiras, tratores, plantadeiras. 
Av. Jorge A.D. Logemann, 600 - Distrito Industrial
98920-000 Horizontina - R.S
Fone: (55) 3537-5000 Fax: (55) 3537-1844 
henkevalterj@johndeere.com
www.johndeere.com.br / www.johndeere.com.br 

METAIS
Acesita S.A.
Produtos: Aços especiais inoxidáveis, siliciosos e carbono/ligados.
Av João Pinheiro, 580, Centro - 30.130-180 Belo Horizonte - MG 
Fone: (55 31) 3235-4200 Fax: (55 31) 3235-4294
www.acesita.com.br / comunicacao@acesita.com.br

Usinas Siderúrgicas Minas Gerais - Usiminas S/A
Principais produtos: Laminados a quente, chapas grossas, laminados a
frio, aços revestidos, blanks, aço para construção civil.
Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011
Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte.
Fone: (55 31) 3499-8000 Fax: (31) 3499-8899
www.usiminas.com.br / imprensa@usiminas.com.br
Aço Minas Gerais S/A - Açominas
Principais produtos: Tarugos, placas, blocos,  perfis estruturais de abas
paralelas, cantoneiras, perfil U, vergalhões e produtos carboquímicos.
Rua dos inconfidentes, 871 - Funcionários
30140-120 Belo Horizonte - MG 
Fone: (55 31) 3269-4100 Fax: (55 31) 3269-4300 
www.acominas.com.br / mg@acominas.com.br

PRODUTOS DE BELEZA
Aroma do Campo – Cosmética Natural
Principais produtos: Produtos para cabelos.
Rua Otávio Paulino, 10 – Três Corações
26033-220 Nova Iguaçu
Fone: (55 21) 2667-4549 Fax: (55 21) 2667-9616
www.aromadocampo.com.br / pburity@aromadocampo.com.br

TÊXTIL E CONFECÇÃO
Marles Ind. Têxtil e Comércio Ltda
Principais produtos:  Malharia.
Av. Cleveland 610
01218-000 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 6955-5155 Fax: (55 11) 3334-3840
marles@uol.com.br

Companhia Jauense Industrial
Principais produtos: Tecidos planos.
Rua Funchal, 160 12º andar - 04551-903 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 3848 8450 Fax: (55 11) 3845 9240
www.jauense.com.br / jauense@jauense.com.br

Bonduki Bonfio Ltda
Principais produtos: Fios e aviamentos.
Rua da Graça, 223 1º andar
01125-001 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 223 7844 Fax: (55 11) 221 4611
www.bonduki.com.br / edson@bonduki.com.br

Forum / Triton
Principais produtos: Moda masculina e feminina.
Responsável: Tufi Duek
Rua Dr. João Batista de Lacerda, 468
03177-010 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 6602-3191 Fax: (55 11) 6602-3100
www.forum.com.br / www.triton.com.br / faleconosco@forum.com.br

Santista Têxtil S.A.
Principais produtos: Tecidos para jeanswear e workwear.
Responsável: Herbert Schmidt
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - bl A 2º andar
05804-900 São Paulo - SP
Fone: (55 11) 3748 0088 / 3748 0000 Fax: (55 11) 3748-0781/82
www.santistatextil.com.br / rseselovsky@santistatextil.com.br

Savyon Indústrias Têxteis Ltda
Principais produtos: Malharia
Rua Anhaia, 1131
01130-000 São Paulo – S.P.
Fone: (55 11) 222-2500 Fax: (55 11) 221-6424
www.savyon.com.br / savyon@savyon.com.br

Paramount Lansul S/A
Produtos: Fios para malharias, tricô, crochê, tapeçaria, tops de lã, tecidos
de pura lã e confecção.
Rua Alexandre Dumas, 1901
04717-004  São Paulo - SP 
Fone: (55 11) 5180-3000 Fax: (55 11) 5180-3030 
www.paramount.com.br

VEÍCULOS
Scania Latin America Ltda
Principais produtos: Caminhão chassis, caminhão trator, ônibus e chassis
para ônibus, motores veículares, marítimos e industriais.
Av. Jose Odorizzi, 151 - V. Euro
09810-902 São Bernardo do Campo - SP
Fone: (55 11) 4344-9159 Fax (55 11) 4344-9663
www.scania.com.br / silvio.bracesco@scania.com

Volkswagen do Brasil Ltda. (Export Sales)
Principais produtos:  Automóveis, caminhões e ônibus.  
Via Anchieta, km 23,5 - 09823-901 S. B. do Campo - SP 
Fone/Fax: (55 11) 4347-2355 /4380 /4396 /4499
www.volkswagen.com.br / E-mail: Link "Contato" no site da Volkswagen.

Volvo do Brasil Veículos Ltda.
Principais produtos:Caminhões, ônibus e equipamentos de construção.
Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2.600 - CIC
81260-900 Curitiba - PR
Fone: (55 41) 317-8111 Fax: (55 41) 317-8601
solange.fusco@volvo.com/anaelse.oliveira@volvo.com
www.volvo.com.br

DIVERSOS
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC
Centro Internacional de Negócios 
Serviços: Promoção de exportações e importações, fomento de parceriais
empresariais internacionais, prospecção de mercados, estudos e
diagnósticos, capacitação empresarial.
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - 1º andar
88034-001 Florianópolis - SC
Fone: (55 48) 231-4652 Fax: (55 48) 231-4669
www.cinsc.com.br / cin@fiescnet.com.br

ASL Transportes Internacionais Ltda
Principais produtos: Exportação, importação, Nvocc, logística, retroporto.
Rua Martim Afonso, 96 – 3º andar – conj. 32 - Centro
11010-060 Santos - SP
Fone/Fax: (55 13) 3216-1603/3216-1605
www.asltransp.com.br / asltransp@asltransp.com.br
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