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Se a proposta do novo governo é buscar iniciativas em todo o país para provocar mudanças e 
gerar crescimento econômico, um grupo de peso formado por empresários, economistas e 
acadêmicos decidiu colaborar. Será lançado oficialmente no próximo dia 7 de abril, em São Paulo, 
o Instituto Talento Brasil, uma iniciativa independente de empreendedores brasileiros que 
pretendem discutir e apresentar propostas para os problemas contemporâneos do país.  
 
O conselho do instituto já está formado: Benjamin Steinbruch (CSN), Álvaro de Souza (ex-
presidente Citibank), Pérsio Arida (ex-presidente do Banco Central e do BNDES), Hermann Wever 
(Siemens), Miguel Jorge (grupo Santander/Banespa), Carlos Jereissati (presidente do conselho da 
Telemar), Luciano Coutinho (economista), Firmin António (Grupo Accor), Olavo Setúbal Júnior 
(Itaú Seguros), Romeu Chap Chap (Construtora Chap Chap) e Alain Belda (Alcoa).  
 
Esse conselho vai se reunir oficialmente a cada dois meses, além dos grupos especiais que 
poderão ser formados para discutir temas específicos. O objetivo é discutir propostas que 
incentivem, no futuro, a geração de empregos. O apoio do líder do governo no Senado, Aloizio 
Mercadante, será provavelmente a ponte entre o grupo e o governo, acreditam os idealizadores 
do projeto.  
 
Criado pelos consultores Francisco Britto e Luiz Wever, da BW Gestão de Talentos, em parceria 
com o jornalista Antonio Machado, o Instituto Talento Brasil tem planos ambiciosos. Além de um 
seminário na capital paulista que marcará a primeira ação do grupo, no dia 7 de abril, sobre a 
influência do capital estrangeiro no país, o próximo passo deve ser um Fórum de 
Desenvolvimento, no meio do ano, provavelmente na Bahia. "Gostaríamos de criar uma espécie 
de Davos nacional", almeja Wever.  
 
"Esse instituto será um grande provedor de conteúdo", define Britto. "A idéia é selecionarmos 
grandes temas nacionais, discutirmos exaustivamente e levar as propostas a um encaminhamento 
prático". Essas propostas poderão ser documentos entregues ao governo, seminários, cursos ou 
fóruns de discussão.  
 
O primeiro evento criado pelo instituto levantará questões como a retomada do desenvolvimento 
e a possibilidade de um pacto com empresas estrangeiras para aumentar exportações e transferir 
tecnologia. Com o apoio da Câmara Americana de Comércio (Amcham), o evento terá como 
palestrantes o ministro do desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, o presidente do BNDES, Carlos 
Lessa, o senador Aloizio Mercadante e o presidente da consultoria A.T. Kerney, Mark Essle.  
 
Autores do livro "Empreendedores Brasileiros", lançado no ano passado pela editora Negócio, 
Britto e Wever perceberam, nas conversas com os empreendedores entrevistados, que muitos 
empresários e executivos têm grandes idéias mas não conseguem implementá-las. Com o peso do 
nome dos participantes desse instituto, muitos desses projetos podem se tornar reais, acreditam 
os fundadores do instituto.  
 
Apesar de escolherem temas macroeconômicos para as primeiras discussões, o objetivo do 
instituto, como define Antonio Machado, é escolher temas que representem mais emprego e 
melhores condições para o capital e para o trabalhador nas empresas brasileiras.  
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