
O novo presidente da Abímaq faz
ressalvas ao desempenho do Brasil
dentro do contexto econômico mundial
e promete transformar a entidade em
uma mola propulsora da inovação
tecnológica na indústria nacional de
máquinas e equipamentos

 "A chamada 'energia verde' é uma oportunidade única,
que nós não podemos perder. Se alguém quiser comprar
uma fábrica de bioenergia, vai ter de comprar no Brasil",
afirma Luiz Aubert Neto. Engenheiro mecânico de produ-
ção, graduado pela Faculdade de Engenharia Industrial,
com pós-graduação em Administração pela Fundação
Getúlio Vargas, Luiz Aubert assumiu, no mês passado, a
presidência da Associação Brasileira da Indústria de Má-
quinas e Equipamentos, Abimaq. Depois de acumular
experiência profissional na Cosipa e na vice-presidência
do Banco Itaú, em 1987, assumiu, juntamente com seu
irmão Walter Aubert, a direção da Aubert Engrenagens,
especializada na fabricação de equipamentos para diver-
sos setores como o naval, siderúrgico, de papel e celulo-
se, de açúcar e álcool, entre outros. A frente da Abimaq,
ele comandará uma das mais importantes entidades do
empresariado nacional: Luiz Aubert liderará 1.200 em-
presas associadas, presentes em todos os estados. Soman-
do o faturamento das 4 mil empresas do setor - "cerca
de 80% são pequenas e médias", enfatiza o presidente -,
elas injetaram no PIB brasileiro, em 2006, um montante
de R$ 55 bilhões e empregaram 207 mil trabalhadores.
Com apenas 47 anos, ele já começa a se projetar como
uma das jovens e arrojadas lideranças da iniciativa pri-
vada. Em primeiro lugar, pelo estilo claro e direto, sem
meias palavras, tanto pela maneira como analisa os pro-
blemas do país como pela forma incisiva como defende
suas propostas. "A economia do país poderia estar me-
lhor; o grande problema é que no Brasil nós nos acostu-
mamos com poucos resultados. A única forma de mudar
isso é fazendo muita pressão, mas nós, empresários, nos
mobilizamos muito pouco." O segundo motivo que de-
ve projetá-lo no cenário político-econômico é justamente
este: o teor de suas propostas estruturais para o mandato
que vai até 2010. "A única forma de mudar isso é fazendo
muita pressão, mas nós, empresários, nos mobilizamos
muito pouco. Na Abimaq, estamos criando o Conselho
Estratégico do Agronegócio, destinado a formular estra-
tégias de curto, médio e longo prazos".

Panraral - O megainvestidor global George Soros,
quando esteve recentemente no Brasil, disse não haver
nenhum fator que ameace a forte expansão da economia
que se observa em todo mundo. O senhor concorda com
essa perspectiva também para o Brasil?

Aubert - O mundo todo está crescendo, principal-
mente os países emergentes, como a China e a índia. O
Brasil segue essa onda, só que com um impulso muito
menor. Nossa taxa de crescimento, um pouco acima de
4%, é baixa, comparada com a do restante do mundo,
inclusive dos nossos vizinhos, cujas taxas são, no míni-
mo, o dobro do que a nossa. A Argentina, por exemplo,
apesar das dificuldades que teve até poucos anos atrás,
está crescendo 9%. É preciso ter cuidado quando se afir-
ma que nossa economia está indo bem. Na verdade, há
setores que não têm o que comemorar.

Panrural - Quais setores da economia estão feste-
jando e quais têm motivos para reclamar?

Aubert - Os setores extrativos, como os de minera-
ção, de petróleo e de gás, estão indo bem; da mesma forma
o setor de açúcar e álcool. Mas a economia do país, como
um todo, poderia estar melhor. O grande problema é que
no Brasil nos acostumamos com resultados irrisórios. Pa-
rece que estamos anestesiados ou há uma inércia interna
que nos condiciona a isso. O Brasil é como aquele atle-
ta que precisa correr cem metros em nove segundos - só
que com uma bola de ferro amarada ao pé, que não nos
permite sair do lugar. E o pior é que nós sabemos qual é
a nossa 'bola de ferro'. É a reforma tributária que nunca
vem, são as nossas condições macro-econômicas, com a
maior taxa de juros do mundo, a burocracia, o real su-
pervalorizado, entre tantos outros fatores.

Panrural - Qual é o principal entrave para o Brasil
melhorar sua competitividade industrial?

Aubert - O Brasil é hoje é o único país do mundo
que tributa o setor de bens de capital, que caracteriza um
país industrialmente desenvolvido. Há décadas já se di-
zia que o Brasil era o país do futuro, mas para que isso se
torne uma realidade, quatro mudanças precisam ser im-
plementadas. Primeira mudança: é preciso fazer investi-
mentos maciços em educação. Nunca vai se mudar um
país se não se mudar a estrutura de educação - esse é o
ponto fundamental. Mas, pergunto, o que o governo está
fazendo em relação a isso? Quanto ele paga a um profes-
sor? Qual é o investimento em novas escolas? Qual é a
média de estudo de um trabalhador brasileiro? É de qua-
tro anos, quatro anos e meio, enquanto em qualquer país
da Ásia é de, pelo menos, o dobro. Segunda mudança: é
preciso ter uma taxa de juros baixa - não há crescimento
sustentável com taxas de juros altas. Terceira: o câmbio
deve favorecer as exportações; todos os países que crescem



têm uma relação cambial que estimula as exportações. E,
em quarto lugar, é preciso desonerar os investimentos que
as empresas fazem em bens de capital. Então, veja, o que
o Brasil faz nestes quatro pontos é justamente o oposto.
O resultado é que nós temos crescido por inércia. Temos
apenas ficado com as migalhas dos negócios no mercado
internacional para crescer um pouco.

Panrural - E quais são as grandes oportunidades
do momento?

Aubert - A chamada energia verde é uma oportu-
nidade única. Mas se nós não tomarmos cuidado, corre-
mos o risco de não aproveitá-la. Hoje, o mundo todo está
olhando para nós, mas qual é a política que nós temos
em relação a isso? Nenhuma. Aliás, quando se fala em
política industrial de uma forma geral, verificamos que
o Brasil não tem nenhuma - pelo contrário, pode-se di-
zer que o Brasil tem uma "política anti-indústria". Com
uma taxa de câmbio como essa que está aí, a R$ 1,90 por
dólar e ameaçando cair ainda mais, e ainda a maior carga
tributária do mundo, qualquer empresário tem receio de
investir. A Abimaq fez um estudo que mostra um efeito
drástico do câmbio: quando o câmbio cai, as importações
aumentam imediatamente; mas quando o cambio se ele-
va, o reflexo da alta nas exportações demora até três anos
para se refletir. Isso se explica pelo fato de que as expor-
tações perdidas exigem um grande e demorado esforço
para serem recuperadas.

Panrural - Mas o governo argumenta que, se o real
estivesse muito apreciado, as exportações não estariam
batendo recordes...

Aubert - Vamos ver isso em detalhes. Hoje, 90% do
nosso saldo comercial vêm do agronegócio e 10% vêm
do setor extrativo, como ferro e petróleo. Os demais se-
tores são deficitários dentro de nossa balança comer-
cial. Além disso, nossas exportações não crescem muito
em volume, mas apenas em valor. O que isso significa?
O valor do minério de ferro, por exemplo, cresceu 70%
em dólares nos últimos três anos; se a cotação do dólar
cair, digamos, 40%, ele ainda vai ter uma vantagem de
30%. A maioria das commodities agrícolas, como a soja
e o milho, voltaram a ter aumentos em suas cotações. A
produtividade do Brasil hoje é a melhor do mundo por-
que houve investimentos em tecnologia e em máquinas
mais produtivas. Então, todo o reflexo nas exportações é
excelente, mas está focado em poucos produtos e no au-
mento do seu valor, mas não no volume. Ou seja, na ho-
ra em que esses preços começarem a cair, as dificuldades
do país ficarão mais expostas.

Panrural - Como tem sido o desempenho do setor
de bens de capital sob este cenário?

Aubert - A Abimaq concluiu outro estudo que tam-
bém nos deixou preocupados. Mesmo com a taxa de câm-
bio a R$ 1,90, as exportações do nosso setor subiram 26%.
Como é possível que isso tenha ocorrido? Cabe analisar:
só com o negócio fechado por um estaleiro, as vendas ex-
ternas do nosso setor tiveram um incremento de US$ 250
milhões. Outro fenômeno que acontece é que, no nos-
so setor, há muitas transações entre empresas do mesmo
grupo. No segmento de máquinas rodoviárias, por exem-
plo, o dólar pode estar a R$ 3,00 ou a R$ 1,90, mas não
interfere muito, porque há empresas que têm contratos



"O Brasil é o único país do mundo
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de exportação com suas matrizes. Excluindo todos esses
casos, eu acredito que nosso setor tem perdido mercado.
Nós cinco primeiros meses deste ano, nós perdemos 4%
do nosso mercado interno, apesar do consumo aparen-
te - isto é, o que se fabrica e vende aqui dentro, somado
ao que se importa e menos o que se exporta - ter subido
10%. O que aconteceu é que esse aumento se deu princi-
palmente em cima das importações.

Panrural - As importações de máquinas e bens de
capital ameaçam a indústria no país?

Aubert - Se nós somos contra as importações? Sim
e não. Quando se trazem máquinas, por exemplo, da Ale-
manha, Estados Unidos ou Japão, que incorporam inova-
ções tecnológicas, e desde que não exista um fabricante
nacional, não há nenhum problema, porque está-se tra-
zendo tecnologia de ponta. O problema é que não existe
isonomia, isto é, as máquinas que vêm de fora não pa-
gam os mesmos tributos que nós pagamos para produzir
e vender máquinas internamente. Mas, trazer máquinas,
por exemplo, da China, sem nenhuma inovação tecnoló-
gica e a um preço irreal, é uma concorrência predatória.
Nesse caso, além de se trazei máquinas com baixa quali-
dade, está se prejudicando o fornecedor local.

Panrural - O que impede que as reformas que de-
sonerem a produção sejam implementadas?

Aubert - O governo tem uma enorme necessidade
de gerar caixa para pagar as suas despesas. O problema é
que ele não faz nada para cortá-las - pelo contrário, con-
tinua aumentando suas despesas, criando um problema

estrutural. Esse problema endêmico somente será resol-
vido através de uma grande reforma.

Panrural - O que pode ser feito enquanto essa re-
forma não vem?

Aubert - Este é o outro lado do problema: é muito
fácil pôr toda a culpa no governo. Na minha opinião, a
única forma de mudar isso é fazendo muita pressão, mas
o Brasil está nessa situação, entre outros motivos, tam-
bém pelo fato de que, nós, empresários, nos mobilizamos
muito pouco. Então, primeiramente, temos que mudar
a consciência dos pequenos e médios empresários, que
representam cerca de 80% dos associados da Abimaq.
Podemos mudar isso proporcionando as ferramentas ne-
cessárias para as empresas aumentarem a sua competiti-
vidade, como informação tecnológica, novos métodos de
gestão e outros recursos - afinal, essa é uma das funções
das entidades de classe.

Panrural - Como o senhor pretende implementar
suas propostas na Abimaq?

Aubert - É fundamental fazer uma parceria estratégica
com diversos outros setores produtivos. Primeiramente, pa-
ra que juntos tratemos das questões da política macro-eco-
nômica, que envolvem, por exemplo, a questão cambial, as
taxas de juros etc. Mas é preciso também ficar claro que so-
mos uma entidade empresarial e, por isso, devemos manter
o foco de nossas atividades para obter resultados. Assim, a
partir do conceito - que não tem nada de novo, mas é ver-
dadeiro - de que a união faz a força, vamos propor, dentro
da Abimaq, a realização de negociações coletivas com forne-
cedores de diversos produtos e serviços, como combustíveis,
planos de seguro, fundos de previdência e outras. São uma
série de ações importantes porque as pequenas e mesmo as
médias empresas não conseguem negociar sozinhas com
vantagem. Da mesma forma, é possível fazer convênios com
vistas à inovação tecnológica. Nós estamos prestes a fechar
um com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, I PT, e pode-
ríamos também negociar outros, por exemplo, com o ITA,
da Aeronáutica, e algumas universidades. O objetivo é que
as empresas possam solucionar seus problemas técnicos e,
desse modo, aumentar sua competitividade. Quando esses
diretores e donos de empresas perceberem que isso é possí-
vel, então a participação política será mais forte.

Panrural - Como essas ações vão ampliar o merca-
do de máquinas e equipamentos?

Aubert - Vou mostrar uma situação concreta. Nós
fizemos um estudo sobre as importações de bens de capi-
tal por países da América Latina. Muito bem: verificamos
que suas empresas importam cerca de US$ 12 bilhões
por ano. Sabe qual a participação do Brasil nesse merca-
do? Não chega a 12%. Ou seja, nós temos que descobrir
o quê, de onde e como essas empresas estão importan-
do, para levar os fabricantes nacionais a esses mercados.
Isso é possível, inclusive, porque nenhum outro país da
América Latina tem um setor de bens de capital tão de-
senvolvido como o nosso. O Brasil exporta hoje de 8 a 9
bilhões de dólares em máquinas e equipamentos e, en-
tre os nossos vizinhos, há um mercado igual a esse a ser
explorado. Uma de nossas propostas é, portanto, tornar
a Abimaq uma fomentadora de negócios para os seus as-
sociados. A Abimaq nunca teve um planejamento estra-



tégico; portanto, nós precisamos começar a mudar aqui
dentro, para depois exigir do governo.

Panryral - Como será estimulada a participação dos
associados nessas atividades?

Aybert - As entidades, de um modo geral, têm dificul-
dades para trazer seus associados, que têm muitos compro-
missos, às suas sedes. Nós estamos instalando na Abimaq
um sistema que vai permitir aos associados participarem
de reuniões on Une. Se não for possível trazer os empresá-
rios para cá porque eles estão ocupados, então nós vamos
até eles - e hoje existe tecnologia para fazer isso.

Panrurai - Como o agronegócio vai participar desse
planejamento estratégico?

Aubert - Estamos criando o Conselho Estratégico do
Agronegócio, o Ceagro. Será um formuladorde estratégias
de curto, médio e longo prazos. Aliás, haverá conselhos
semelhantes a esse para cada segmento de mercado da
Abimaq, como, por exemplo, o Conselho Estratégico da
Siderurgia, do setor Têxtil, de Calçados. Ao todo, a enti-
dade congrega, 26 setores industriais. Dentro desses con-
selhos haverá um comitê de feiras, com a participação dos
expositores e dos parceiros, para definir as suas estratégias.
No caso do Conselho do Agronegócio, por exemplo, há
muitas propostas; eu estive na Agrishow deste ano e pude
ouvir as reclamações quanto à infra-estrutura. Isso ocorre
porque ela está dentro de uma área do governo estadual,
o que implica dificuldades para fazer modificações na es-
trutura original da fazenda, como construir mais banhei-
ros e restaurantes de alvenaria, calçar as ruas etc. E a feira
já assumiu tal tamanho que já não pode mais funcionar
sem essas melhorias.

Panryral - Então como poderão ser implementadas
as inovações no espaço da Agrishow?

Aubert - Nossa idéia é criar a Cidade da Abimaq.
Será um local próprio, onde serão realizados eventos
durante o ano inteiro, para todos os setores, não só do
agronegócio. Será um local de exposições, com uma ex-
celente infra-estrutura, com pavilhões bem montados e
auditórios para palestras.

Panrurai - A Cidade Abimaq seria também em Ri-
beirão Preto, onde a Agrishow se realiza há 14 anos? Isso
não traria alguma resistência dos outros setores?

Aubert - Nunca será possível agradar a todos ao
mesmo tempo, mas a escolha da região de Ribeirão Preto
é, primeiramente, porque a Agrishow já está consolidada
na cidade e mudá-la pode não ser conveniente. Mas esta é
minha opinião pessoal, porque isso vai ser decidido por
um comitê. Dentro da Cidade Abimaq, pretendemos criar
uma universidade voltada para o açúcar e o álcool, porque o
Brasil tem de ser um player importante nesse novo mercado
mundial. Se alguém quiser comprar uma fábrica de bioe-
nergia, vai ter de ser do Brasil. Para que esse projeto possa
se concretizar, é fundamental a participação do governo,
que já tem tradição na pesquisa, trazendo, por exemplo, a
Embrapa e outras instituições para esse local.

Panrurai - Os investimentos têm retorno garantido?
Aybert - Recursos financeiros não vão faltar para o

projeto que, na verdade, se trata de um grande empreen-

dimento imobiliário, Ele funcionará como um show-room
das empresas durante o ano inteiro, e não somente nos
períodos das feiras. Realizando mais eventos, será possí-
vel diminuir os custos de participação dos nossos asso-
ciados. Também já estivemos conversando com pessoas
do governo estadual e a receptividade ao projeto tem si-
do boa. Claro que não será possível tirar, por exemplo, a
Feira da Mecânica da capital de São Paulo e levá-la para
Ribeirão Preto, mas talvez seja possível fazer uma Feira
da Mecânica voltada àquela região, que provavelmente
teria um bom público e ótimos negócios.

Panrurai - E, internamente, quais mudanças o se-
nhor pretende implementar na Abimaq?

Aubert - Nossa proposta é a profissionalização, mas
como atividade meio, não como atividade fim. Ou seja,
todos os que participamos da direção da Abimaq faze-
mos isso de forma voluntária, no tempo que nos sobra.
A única forma que nós vemos de maximizar o uso desse
tempo é dedicando-o às questões estratégicas, não à par-
te operacional. Os conselhos estratégicos terão a partici-
pação dos empresários e dos presidentes de Câmaras Se-
toriais, com a função de formular metas de curto, médio
e longo prazo para a Abimaq como um todo - algo que
nós nunca tivemos. Depois, nós vamos contratar um di-
retor executivo, cuja função vai ser ir atrás dessas metas.
Hoje, na Abimaq, nós temos 18 diretorias e quem as ad-
ministra são os empresários. Não vamos profissionalizar
todas essas áreas; somente aquelas que são estratégicas
para as nossas empresas. O diretor de uma dessas áreas
vai formular a estratégia e a pessoa contratada irá atrás
dos objetivos que forem definidos. Outros dois direto-
res seriam contratados para as áreas de mercado interno
e externo. No mercado interno, por exemplo, pretende-
mos fazer parcerias estratégicas com todos os setores que
consomem bens de capital, como, apenas para citar al-
guns exemplos, a Única, a Anfavea e o Sindipeças. Essa é
a 'revolução' que nós vamos fazer aqui.
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