
América Latina já pensa a retomada econômica 
 
Conferência realizada no MIT reúne lideranças empresariais e acadêmicas da América Latina e 
aponta caminhos e modelos de negócios e investimentos que dão certo mesmo nos tempos 
adversos de crise internacional. 
 
A América Latina mais uma vez voltou ao centro das atenções do mundo empresarial e 
acadêmico nos Estados Unidos e demonstrou que a região magnetiza cada vez mais interesses 
daqueles que buscam exemplos de bons negócios, principalmente, nos setores mais afetados 
pela crise financeira mundial. A 12a edição do "MIT Latin Conference "Oportunidades em 
tempos de adversidade", realizada em Cambridge, Massachussets, nos Estados Unidos, em 
parceria com a Gazeta Mercantil e o JB, atraiu a presença de quase 500 participantes para o 
Huntignton Hall, principal auditório localizado sob a cúpula símbolo da Universidade, e apontou 
caminhos e modelos de sucesso nos tempos de adversidade. 
 
Promovido pela Sloan, a escola de negócios da instituição, uma das melhores dos Estados 
Unidos e do mundo, o evento atraiu estudantes, acadêmicos, professores, executivos e 
empresários que compareceram de forma maciça para assistir as palavras das mais diversas 
lideranças empresariais e acadêmicas da América Latina. Reunidos em torno de quatro painéis 
temáticos, os especialistas em América Latina, examinaram a região, à luz da crise financeira 
mundial, a partir de quatro eixos fundamentais: (i) A resposta da América Latina para a crise 
econômica; (ii) As questões energéticas e 0 desenvolvimento da região; (iii) Os melhores 
modelos de negócios para a América Latina; (iv) Perspectivas e desafios para os projetos de 
empreendedorismo e de capital de risco. 
 
Para David Schimttlein, professor do MIT e reitor na Sloan, o evento é a melhor oportunidade 
de oferecer ao público presente um panorama privilegiado sobre América Latina, região que é 
representada por mais de 300 estudantes de MBA da instituição. "Esta é certamente a melhor 
Conferência que temos, pois envolve grandes autoridades, alunos de nossa escola e um 
público altamente qualificado", ressaltou Schimttlein, que participou da abertura solene da 
Conferência. 
 
O Embaixador Mário Saade, cônsul-geral do Brasil em Boston, também destacou a importância 
do evento na região de Boston, que conta com mais de 300 mil brasileiros. Saade também 
ressaltou o importante papel que os países emergentes terão para reerguer a economia 
mundial, usando o caso brasileiro para exemplicar. Segundo o Embaixador, mesmo que o PIB 
brasileiro não cresça em 2009 com taxas parecidas a 2008, a tendência em 2010 já é a 
retomada do crescimento, resultado entre outros de alguns anos de saldo sustentado da 
balança comercial brasileira. "As exportações brasileiras representarem apenas 12% do PIB, 
um comércio exterior bem diversificado em produtos e em destinos de exportação, juntamente 
com um sistema bancário rigorosamente controlado que proporcionam a capacidade aos 
bancos de obter saudáveis lucros até em períodos de volatilidade são motivos que dão 
credenciais ao Brasil se reafirmar no momento pós crise", afirmou Saade. 
 
Nicholas Negroponte, um dos mais destacados professores do MIT, atualmente CEO da 
Fundação One Laptop per Child, foi o responsável pela palestra magna. Encantando todos os 
presentes com o seu projeto de inserção de tecnologia na educação para criança pobres de 
países emergentes, mostrou que é possível a fabricação de computadores portáteis de baixo 
custo que proporcionam a essas crianças uma oportunidade de educação diferente da triste 
realidade em que vivem. Quando iniciou o projeto, Negroponte ouviu de Michael Dell, um dos 
maiores fabricantes de computadores do mundo, que o projeto era impossível. De Bill Gates, o 
fundador da Microsoft, que era loucura. "Desde 2005 já foram entregues mais de 800 mil 
laptops para crianças pobres em 31 países. Mais 1 milhão de laptops estão a caminho", 
afirmou durante o evento. 
 
Gesner Oliveira, presidente da Sabesp, e economista de reputação internacional, apresentou 
no painel sobre sistemas financeiros da América Latina e base sólida para o crescimento 
econômico, o plano de atuação estratégica da empresa nos últimos anos. Desde de 2008 a 
companhia estatal paulista dobra o nível de investimento a cada ano e prevê aplicar cerca de 



R$ 6 bilhões até 2010. "Estamos avançando rápido para a universalização e ampliação de 
nossas fronteiras de atuação. Já estamos trabalhando na Paraíba, Alagoas, Espírito Santo e Rio 
Grande do Sul e não vamos parar por aí", afirmou Oliveira. A Sabesp vive agora um momento 
de expansão, quer romper barreiras e atuar em áreas que ainda necessitam de seus serviços. 
 
As exposições reforçaram a revolução que a tecnologia, especialmente a internet, tem 
espalhado não só no mundo dos negócios e setores produtivos, como também nas esferas 
jurídica e política, passando pelo comportamento profissional e conceitos filosóficos da 
civilização ocidental. O Diretor de Marketing e Relações Internacionais da UNIMONTE, Fábio 
Ribeiro, destacou as atividades do seu grupo educacional com educação à distancia em alguns 
países africanos. Ribeiro ressaltou toda a satisfação existente em prover educação nos lugares 
mais remotos da África, mesmo com todas as dificuldade tecnológicas, culturais e histórica 
existentes. 
 
A crise financeira mundial pode ser o melhor ambiente para se criar projetos revolucionários 
de empreendedorismo, pelo menos na visão das autoridades que compuseram o painel sobre 
"empreendedorismo e capital de risco". Steven Vachani, criador do Portal Power.com, inovou 
tanto no seu projeto quanto no modelo de negócio. Ao se deslocar do Vale do Silício, 
tradicional pólo de informática americano, Vachani inovou ao instalar no Brasil sua empresa 
visando contratar profissionais motivados e comprometidos com seus ideais de negócio. O 
Power.com, é uma plataforma aberta que reúne em um só cadastro diversos contas de sites 
como Facebook, MySpace, Orkut e Hotmail. "Montamos nossa operação em Salvador 
acreditando no potencial e na capacidade do profissional brasileiro. O resultado é que em 
menos de um ano de trabalho, já temos mais de 7 milhões de usuários", comemora. 
 
Nelson Narciso, diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ÁNP). 
destacou em seu discurso o potencial da descoberta da camada pré-sal brasileiro, a auto-
suficiência nacional e a atuação da agência brasileira na regulação do mercado. Para Narciso, 
uma agência reguladora como a brasileira, deve ser reconhecida pela transparência, 
cumprimento as leis regulatórias e aberta a investimentos responsáveis com a natureza. "A 
tecnologia aliada a uma boa gestão resultam exatamente nisto que estamos vendo, ou seja, 
novas descobertas e um potencial enorme no Brasil para o setor, o que só convida ainda mais 
investidores estrangeiros", disse. 
 
O brasileiro Antonio Roberto Cortes, GEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, apresentou de 
forma contundente o sucesso da operação da filial brasileira da empresa alemã. Como 
alternativa à crise mundial, a subsidiária brasileira de Caminhões se fundiu com os também 
alemães da MAN Aktien-gesellschaft para manter o modelo de negócio brasileiro, que 
comercializa seu produto de acordo com o pedido do comprador, utilizando-se de mão-de-obra 
terceirizada. A linha de produção da empresa em Resende, no Rio de Janeiro, basea-se em 
quatro pilares: produto, produção, serviço e foco, Defendendo a estratégia de produtos 
customizados para cada país, Cortes comemora o resultado de seu modelo de negócio. 
"Estamos liderando o mercado de caminhões de ônibus no Brasil há 7 anos e isto só foi 
possível com. este modelo de produção", afirmou. 
 
Destacaram-se também autoridades e empreendedores como Wilmer Ruperti, presidente da 
Maroil Trading; Guilherme Loureiro, CEO da Unilever México; Frederico Renzo Grayeb, vice-
presidente da Novo Nordisk na América Latina; Luis Fernando Andrade, diretor da McKinsey & 
Co; Rodrigo Teijeiro, fundador e CEO do Sônico; Marcello Hallake, sócio do Escritório 
Thomspon & Knight LLP. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Caderno Especial MIT, p. 2. 


