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São Paulo, 26 de Abril de 2006 - A instituição tem tido papel relevante ao promover o debate 
de grandes temas nacionais. O Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil premiou, este 
ano, 123 líderes setoriais nacionais, representando 41 segmentos de atuação, e 115 líderes 
estaduais em sua 29 edição, realizada ontem no Credicard Hall, em São Paulo.  
 
Hermann Wever, que sucedeu Luiz Fernando Furlan na presidência do Fórum de Líderes, 
conclui este ano o seu segundo mandato no cargo que foi criado em 1996. O sucessor de 
Wever e quarto presidente do Fórum, que atualmente reúne cerca de 1.200 empresários, 
ainda não foi escolhido pelo Conselho presidido pelo empresário Luiz Fernando Levy.  
 
Wever destacou entre suas iniciativas durante as duas gestões consecutivas a consolidação do 
Fórum como iniciativa líder na área empresarial. "Nesse período o Fórum passou por 
reestruturações. A organização não-governamental (ONG) passou a ser independente, com 
autonomia para realizar seu trabalho dedicado principalmente a questões estruturais como 
inovação tecnológica e internacionalização das empresas brasileiras. Esses foram os dois 
principais focos da atuação do Fórum nos últimos anos", disse Wever.  
 
Entre os resultados deste trabalho, Wever destaca o lançamento, ontem, durante a cerimônia 
de premiação, do livro "Inovação: Como vencer esse desafio empresarial", editado pelo Fórum 
e pela Editora Clio. Ele também lembra programas educacionais como o "Escola Líder" e o "Kit 
da Cidadania".  
 
Presidente do Conselho do Fórum de Líderes, Luiz Fernando Levy destaca o trabalho 
desenvolvido por Hermann Wever, caracterizado, entre outros aspectos, "pela constante 
discussão de temas importantes, como a inovação". "Agora devemos partir para questões 
estruturais como, por exemplo, a gestão pública, um dos grandes problemas atuais", disse 
Levy. Ele salientou outros temas estruturais relevantes, entre os quais defesa sanitária animal, 
produção de combustíveis limpos, infra-estrutura e turismo.  
 
Levy lembrou que o Brasil teve problemas com a febre aftosa no ano em que 60% da verba 
para defesa animal foi cortada e quase provocou a saída do ministro da Agricultura Roberto 
Rodrigues. Segundo ele, enquanto o mundo inteiro busca insumos energéticos brasileiros, 
como biodiesel e álcool, o País ainda não apresenta um programa energético estruturado. Na 
área de infra-estrutura, Levy acredita que mais do que novos investimentos torna-se 
necessária a otimização do já realizado.  
 
Para o desenvolvimento do turismo no Brasil, Levy defende o desenvolvimento dos segmentos 
religioso e regional. Para ele o turismo não tradicional ainda se encontra desorganizado no 
País. Levy defendeu ainda o uso de estudos importantes, como o Mapa Estratégico da 
Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), para a elaboração das bases da 
política industrial nacional.  
 
O primeiro empresário indicado a presidente do Fórum foi Rinaldo Campos Soares, presidente 
da Usiminas, escolhido em 1996 e empossado em 1997. Na primeira gestão dele foi editado o 
trabalho "Cidadania e riqueza nacional - O resgate do social na prosperidade econômica", que 
resultou no documento "Novo modelo de financiamento e gestão de programas sociais", 
entregue como sugestão ao então presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em 
1998.  
 
 
Nesse mesmo ano, em julho, com a criação e aprovação do seu estatuto, o Fórum passou a ter 
personalidade jurídica própria, e se tornou uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
transformando-se no Instituto Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil, sediado em 
Belo Horizonte. Depois de duas gestões, Soares passou a presidência a Luiz Fernando Furlan – 
então presidente do Conselho de Administração da Sadia – e automaticamente passou a 
integrar o Conselho Permanente do Fórum.  



 
Furlan exerceu a presidência também por dois mandatos, afastando-se no final de 2002 ao ser 
convidado para o ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante suas gestões, ele 
criou grupos temáticos para discutir e apresentar propostas concretas sobre temas novos que 
emergiam com o processo de globalização da economia e a chegada de novas tecnologias. 
Criou também o Banco de Projetos Sociais, embrião do Fórum de Líderes Sociais do Brasil, 
inaugurando uma parceria com o Instituto Ethos e a Ashoka Empreendedores Sociais. 
Promoveu, ainda, a renovação do Fórum, ao propor a entrada de jovens empresários – 
ausentes da mídia e sem visibilidade política – na organização.  



 



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 abr. 2006, Nacional, p. 6. 


