
Lições do futebol
O que a gestão bem-sucedida de João Havelange em seus tempos
de Fifa pode ensinar ainda hoje aos exportadores brasileiros 

oucos sabem, mas num momen-
to em que o conflito árabe-isra-

clense estava no auge, Bill Clinton e
Al Gore convidaram João Havelange
para ir a Washington e explicar que
magia é essa que faz do futebol um
traço de união entre todos os povos
do mundo, enquanto o imenso pode-
rio americano não era capaz de unir
árabes e judeus. Havelange e Al Gore
tornaram-se amigos e trabalharam
juntos em um projeto, infelizmente
não concluído, cujo objetivo era unir
os dois povos por meio do futebol.

Poucos sabem também que,
quando assumiu a Fifa, em 1974, Ha-
velange encontrou, em Zurique, uma
pequena entidade, com US$ 20 em
caixa. Ao deixar a presidência, em
1998, a Fifa havia se transformado
no Vaticano do futebol, com US$ 4
bilhões em caixa. Quando Havelange
me contou essas histórias, perguntei-
lhe qual era o segredo do seu sucesso:
"Corno brasileiro acostumado com as
diferenças regionais e culturais den-
tro do próprio país, foi fácil aceitar e
respeitar as diferenças entre os 18ó
países que compunham a Fifa. Visi-
tei cada ura deles pelo menos três ve-
zes, tornei-me amigo dos dirigentes
locais e os fiz se sentirem correspon-
sáveispelo grande ideal da união dos
povos, por meio do futebol. Quando

viajava, levava fotografias das pes-
soas que ía encontrar, para memo-
rizar suas feições e ser o primeiro a
cumprimentá-las ao desembarcar".

Aí está uma grande lição para
todos nós, mas principalmente para
nossos exportadores. A crise atual
teve, pelo menos, uma conseqüên-
cia positiva: revelou a verdadeira
importância da globalização e das
exportações para a economia brasi-
leira, c mostrou como é urgente re-
tomar o nível dos US$ 200 bilhões
exportados em 2008. Nos primeiros
quatro meses deste ano, o mercado
interno brasileiro comportou-se re-
lativamente bem, com uma demanda
semelhante à do ano passado. No en-

tanto, as exportações caíram cerca de
20%, e isso foi suficiente para fechar
milhões de postos de trabalho e pro-
vocar urna queda assombrosa no PIB.

Daqui para a frente, ninguém
mais duvidará da necessidade de ex-
portar cada vez mais, usando a nos-
so favor a mesma arma que ajudou
João Havelange no comando da Fifa:
a sensibilidade que têm os brasilei-
ros para compreender a s d iferenças
entre os povos e tirar partido delas.
Temos de estabelecer redes inter-
nacionais baseadas na confiança
que só o contato pessoal pode criar.

A saga de João Havelange na
presidência da Fifa encerra mais
uma lição. Ele levou 24 anos para
realizar a sua tarefa, partindo de ob-
jetivos de longo prazo, perseguidos
com determinação e persistência.
Da mesma forma, é preciso abando-
nar a improvisação e o oportunismo
que sempre caracterizaram nossos
surtos exportadores, passando a
trabalhar com base em planos e ob-
jetivos estratégicos. O Brasil é um
país retardatário no comércio inter-
nacional. Todos os mercados já têm
dono e só conseguiremos penetrá-
los se evitarmos ataques frontais
com base apenas no preço baixo, m
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