
Philippe Prufer: Brasil supera crise e agora deve inovar mais  

 
ex-conselheiro da Amcham e gestor do maior grupo europeu da Lilly 

O Brasil tem demonstrado que possui base macroeconômica forte e atualmente serve de 
exemplo ao se tornar um dos primeiros países a superar a crise financeira internacional. A 
análise é de Philippe Prufer, ex-conselheiro da Amcham e gestor do maior grupo europeu de 
negócios da Lilly Indústria Farmacêutica, uma das líderes mundiais do setor. Sob seu comando 
estão as operações da companhia em 31 países da Europa, que representam 40% do mercado 
farmacêutico daquele continente e 10% do mundial. 

“O grande diferencial do Brasil foi que soube manter a estabilidade econômica ao longo dos 
últimos anos, inclusive durante a crise. Em relação ao setor financeiro, várias questões 
regulatórias que estão sendo colocadas nos Estados Unidos e Europa já haviam sido instituídas 
no País anos atrás. O setor bancário brasileiro é bem preparado. Outro fator positivo foi a 
queda da taxa de juros no momento mais complicado”, destacou Prufer nesta segunda-feira 
(03/08) na Amcham-São Paulo. O executivo que vive em Viena, na Áustria, e está em férias 
no Brasil, aproveitou para visitar a entidade. 

Outras vantagens do País são a pauta diversificada de exportações, o aumento da massa 
salarial, a expansão do mercado consumidor doméstico e a ampliação do crédito. Segundo ele, 
diferentemente do passado, hoje há mais linhas de financiamento disponíveis para alimentar o 
potencial empreendedor brasileiro. “Tudo isso fez o Brasil passar a ser o segundo irmão mais 
rico do Bric (bloco formado pelos emergentes Brasil, Rússia, Índia e China)”, disse.  

De acordo com Prufer, o País tem assumido cada vez mais importância no cenário político 
global, ao contrário do que se imaginava no início dos anos 2000, quando a denominação Bric 
foi criada pelo economista Jim O’Neill, chefe de pesquisa do Goldman Sachs. “Naquela época, 
dicutia-se se o Brasil tinha condições e se deveria pertencer a este grupo de emergentes com 
grande potencial de crescimento”, lembrou.  

Em relação à Europa, o executivo ressalta que a região ainda sofre muito os impactos 
negativos da crise. “O índice de desemprego médio está ao redor de 10% a 12% e alguns 
países bálticos como a Hungria e a Romênia apresentam problemas de balança de 
pagamentos, tiveram uma crise cambial muito forte”. Prufer acredita que o mercado europeu 
vai levar mais tempo para se recuperar do que o americano.  

 

 

 

 



Próximo passo brasileiro 

Na avaliação de Prufer, passada a pior fase de turbulência global, o Brasil deve apostar mais 
na inovação para ganhar competitividade. “Um grande economista chamado Joseph 
Schumpeter falava que a mola do capitalismo é a inovação e eu realmente acredito nisso. O 
Brasil precisa focar mais na inovação. Existem alguns setores onde o País é bastante 
competitivo, mas em outros ficou parado ao longo do tempo”, comentou.  

Neste sentido, ele afirma que são necessários no País mais investimentos na educação, além 
do aperfeiçoamento dos marcos regulatórios. “O governo precisa criar um ambiente que 
permita previsibilidade e sustentabilidade para a inovação. As regras do jogo não podem 
mudar.”  

Ele enfatiza que o setor privado tem que mudar a cultura e passar a reservar um porcentual 
maior de seu faturamento para investir em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). A 
intensificação das parcerias entre empresas e universidades também são fundamentais para 
elevar o número de projetos inovadores no País, conforme o executivo.  

Prufer avalia que o tema do Prêmio Eco 2009 – “Inovação e Sustentabilidade nas Empresas” é 
muito apropriado neste momento . “O Brasil ainda tem muito no que avançar em inovação e o 
prêmio servirá de estímulo. Aplaudo esta iniciativa da Amcham”, concluiu.  
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