
"O Brasil é melhor que a China", dizem executivos 
Daniela D´Ambrosio  
 
O Brasil e suas empresas são melhores do que a China, a atual menina-dos-olhos do mundo nos 
dias de hoje. A opinião é de três importantes nomes do cenário corporativo nacional que 
estiveram reunidos na noite de ontem na Expo Management, que acontece em São Paulo, para 
discutir o futuro da indústria nacional. Eugênio Staub, presidente da Gradiente, Maria Silvia Bastos 
Marques, ex-presidente da CSN que atualmente atua em quatro conselhos de administração 
(entre eles Pão de Açúcar e Souza Cruz) e dirige a consultoria MS&CR2 Finanças Corporativas, e 
Ozires Silva, ex- ministro e presidente de empresas como Petrobras e Embraer, estão otimistas 
com o país - apesar dos gargalos. 
 
A estabilidade econômica, a responsabilidade fiscal, o processo das privatizações e o fato de o 
país ter um cenário sem risco político, além de uma população de 180 milhões de pessoas, foram 
destacados como pontos importantes para atração do capital estrangeiro. 
 
Para Ozires Silva, a empresa brasileira precisa agregar valor aos seus produtos e investir em 
inovação e tecnologia para ter vantagem competitiva. Ele citou o exemplo do café. "Nós somos 
um dos maiores produtores, mas quem fez o coador foram os alemães e os donos do café 
expresso são os italianos", afirmou. Na avaliação de Staub, o agronegócio é um exemplo clássico 
de que o investimento em tecnologia e a parceria com a Embrapa alavancou o setor. "Há 10 anos, 
os empresários olhavam para a agricultura com pena e desprezo, eles eram os coitados", afirmou 
Staub. "Hoje são eles que sustentam o Brasil", acrescentou. 
 
Na opinião de Maria Silva e de Ozires Silva, um dos entraves ao Brasil é a falta de marcas 
brasileiras fortes lá fora. "Não temos marca no mercado internacional e temos que conquistar 
nosso espaço", afirmou Maria Silva. Para a executiva, a falta de um ambiente amigável e que 
chega a ser hostil em muitos casos, atrapalha o país e as empresas brasileiras. "Depois de 
esperar algumas horas para ser atendido, um executivo estrangeiro me disse que tinha a 
impressão que o tempo dos brasileiros era mais importante que o deles." 
 
O baixo investimento em infra-estrutura - considerado o grande nó a ser desatado - assim como a 
falta de proximidade entre governo, universidades e empresários também foram pontos 
destacados no evento. "Falta uma relação mais legítima e profissional entre governo e 
empresários", disse Maria Silvia. Para Staub, a questão da infra-estrutura precisa ser resolvida 
antes que comprometa o crescimento que as empresas estão alcançando. "Passa pelo resgate das 
PPPs (parcerias público privadas), da volta das concessões e de taxas de juros compatíveis", disse 
Staub. 
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