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de aço
residente do Conselho do Grupo Gerdau, o maior produtor de
aço do continente americano, Jorge Gerdau Johannpeter acu-
mula vários cargos de liderança no Brasil. Além do império com

39 usinas siderúrgicas, 35 mil empregos diretos e R$ 7,5 bilhões de
faturamento, ele preside o conselho da Açominas e da Petrobras Dis-
tribuidora. Fundou o Movimento Brasil Competitivo e coordena a Ação
Empresarial, que reúne as confederações nacionais, sete federações e
outras 42 entidades de classe.

Como empresa mais internacionalizada do país, segundo a Fundação
Dom Cabral, o Grupo Gerdau comprou quatro companhias americanas,
uniu-se a uma quinta e está presente no Canadá, Espanha, Argentina,
Chile, Venezuela, México, República Dominicana e índia. Porta-voz do
empresariado brasileiro, o ex-surfista do litoral catarinense tornou-se
propagador da Agenda de Princípios para o Brasil, um libreto resultante
de "dez anos de trabalho e estudo que converte coisas filosóficas em
pensamentos pragmáticos".

Sua receita é simples: investimento em educação, saúde e infra-estru-
tura. Condição básica para acelerar o crescimento econômico, ao lado
das reformas política e administrativa para aumentar a governabilidade,
reduzir custos e melhorar a qualidade, a eficiência e a transparência
da administração pública. Convidado duas vezes para ser ministro do
governo Lula, Gerdau diz que é mais útil do lado de fora.

Ele muita pela qualidade de educação e atendimento médico e
social: "É um desrespeito ao ser humano esperar meses ou anos para
ser atendido; não é falta de dinheiro, é falta de competência de gestão.
Enquanto não atingirmos isso, me sinto devedor em relação à socie-
dade". No Rio Grande do Sul, o empresário lidera uma associação para
agregar eficiência a instituições públicas e privadas. Reduziu o tempo
de espera para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre de oito horas para 13 minutos. "Quem não tem humildade está
morto e não sabe", diz.

Jorge Gerdau Johannpeter,
presidente do Conselho
do Grupo Gerdau



Aos 70 anos, ele é uma referência
para os seus pares. "Com a complexi-
dade que tem o seu negócio hoje em
dia, Gerdau ainda gasta boa parte do
tempo se ocupando em melhorar o
Brasil", observa Horácio Lafer Piva,
acionista da Klabin e ex-presidente
da Fiesp.

Para Gerdau, a transformação do
país implica fim da "distribuição de
favores" e do "atendimento paterna-
lista" e, mais do que isso, exige um
esforço conjunto das esferas privada
e pública. "Educação é o maior ativo
que temos individualmente. Nada se
faz sem educação".

Não por acaso, Gerdau é um dos
pesos pesados do Movimento Educa-
ção para Todos, que tem entre seus
mais empenhados militantes Marcos
Magalhães, presidente do Conse-
lho Consultivo da Philips, outro dos
destaques desta edição da revista.
"Mesmo nas boas universidades te-
mos estudantes pouco preparados,
como conseqüência direta do ensino
básico, que ainda é muito deficiente",
disse Magalhães à reportagem da
LIDE. "Eu gostaria de saber quem, no
Brasil, presta contas pelos resultados
do sistema educacional", criticou. Na
mesma direção, o presidente da Se-
rasa, Elcio Anibaí de Lucca, declarou
à revista: "Nosso modelo nacional

de governança precisa ser revisto.
Precisamos criar grandes processos,
para a saúde, para a educação, para
umas seis áreas principais".

Está longe de ser uma coinci-
dência que o LIDE - com seus 444
filiados, que representam 42% do PIB
privado brasileiro - tenha em seus
quadros executivos com tal visão das
urgências do país. E muito menos
que a publicação que leva o nome
do Grupo de Líderes Empresariais
os destaque em suas páginas. Um
dos principais objetivos do grupo
é contribuir para que o Brasil seja
economicamente mais competitivo
e socialmente mais justo. A seguir, os
conselhos de Jorge Gerdau a políticos
e empresários para dialogarem mais
em benefício do Brasil.

Crescimento
"Estamos vivendo um momento

de felicidade porque falávamos em
crescer 2,5% e agora falamos em 4,5%,
5%. Insisto que precisamos construir
as estruturas para ter um crescimento
sustentado ao redor de 6%, 7%. As
soluções tecnicamente estão aí, é
a competência política que tem de
se construir e por isso as lideranças
precisam se unir. Não podemos nos
conformar com esse número. A socie-
dade brasileira precisa de mais. Em



vez de distribuir favores, com aten-
dimento paternalista, temos de gerar
emprego para dar dignidade a todas
as pessoas. É importante lembrar que
investimento gera crescimento, que
gera emprego. Para atingir esse ciclo.
nós precisamos trabalhar nas esferas
privada e pública. A geração de em-
pregos e o desenvolvimento social
dependem, em muito, do sucesso da
implementação do PAC [Programa de
Aceleração do Crescimento]. O Exe-
cutivo tem a percepção, o PAC é um
indicativo da vontade de fazer, mas os
instrumentos não estão construídos.
É preciso unir os esforços para que
a gente possa resolver os problemas
sociais e econômicos do país. O PAC
cria uma psicologia de crescimento,
é uma orientação dada, um rumo,
uma aspiração, a forma de definir o

que é prioritário, indiscutivelmente,
o tema do crescimento entrou na
pauta dos debates. Na verdade, três
temas são fundamentais: as reformas
mínimas necessárias e mais eviden-
tes, a modernização de gestão e o
desenvolvimento de PPPs [Parcerias
Público-Privadas] com a definição
dos marcos regulatórios. Só assim
é possível crescer com qualidade,
segurança e de modo sustentável."

Reformas
"As reformas de grande impacto

econômico e financeiro são a tribu-
tária, a da Previdência e a trabalhista,
que podem modificar a produtividade
e a eficiência do país. Nesse momento
há uma certa evolução pela idéia do
imposto único, o IVA, que poderá ser
estadual ou federal e vai absorver os



outros impostos. O tempo é curto,
urge. No Brasil, nós temos de fazer a
gestão e a burocracia da arrecadação
de impostos, que custa ao empresário
dez vezes mais do que no Canadá. Lá
nós conseguimos fazer toda a conta-
bilização do sistema tributário com
meio expediente de um funcionário.
Ou seja, meio funcionário consegue
fazer tudo porque o sistema canaden-
se de imposto é único e a nota fiscal
eletrônica debita e credita tudo au-
tomaticamente. Isso simplifica tudo
de uma forma fantástica, melhora
o controle e o acompanhamento
diário do movimento. No Chile e
no Uruguai, também é automático.
No Brasil, a gente trabalha com um
exército (na área fiscal) por conta
da quantidade de livros e das inde-
finições; para cada Estado há um
tipo de imposto e uma solução. Você
precisa, então, ter uma engenharia
tributária fantástica, ter especialista
em tudo e, conseqüentemente, tem
o custo burocrático e a ineficiência
do sistema. O corporativismo das
estruturas fiscais estaduais e muni-

cipais é tão ou mais poderoso do que
o governador. As máquinas não têm
interesse nas reformas e na simpli-
ficação dos processos. A estrutura é
doente. A guerra fiscal tem de aca-
bar porque só beneficia os grandes
empresários e as multinacionais,
que são os grandes negociadores
de benefícios. No fundo, isso é uma
injustiça empresarial em relação à
pequena e média empresa. Tem de
acabar com distorções estruturais
porque elas desajustam a economia.
Estamos pertíssimo de resolver o
problema."

Informalidade
"O Brasil é um dos poucos países

do mundo que têm um sistema tri-
butário sobre a fonte. Os países
mais modernos tentam minimizar
a estrutura tributária sobre a fo-
lha de pagamentos. No Chile, per-
guntei onde estão os adicionais e
os encargos trabalhistas, e é zero.
Porque o próprio empregado faz
a sua arrecadação da Previdência,
paga o seguro desemprego. Para



você atender à contratação formal
brasileira, com todos os sistemas
de tributação, mais a dimensão do
risco trabalhista, automaticamente
você incentiva a informalidade. Hoje
tenho 35 mil empregados, dos quais
quase 20 mil no Brasil. No restante
do mundo, em 13 países, tenho três
causas trabalhistas, aqui é uma conta
corrente permanente. O custo total
da Justiça trabalhista é igual a tudo
o que foi investido a favor dos traba-
lhadores. Se todas as leis que estão
no Congresso forem aprovadas em
relação à folha de pagamento, vamos
ter um adicional de mais de 50% de
encargos."

Modernização
"Hoje, tudo opera 24 horas, o

mundo opera eletronicamente 24
horas - e aqui se discute que não se
pode trabalhar sábado e domingo. A
estrutura não funciona mais. Devia
ter um princípio constitucional di-
zendo que o contrato de trabalho é
privado. Temos que ter meia dúzia
de princípios básicos, o resto é ne-
gociação direta e ajustável. Está tudo
fora da realidade. E quem paga é o
miserável. Perdemos a perspectiva
de análise. As estruturas sindicais
estão interessadas nessa confusão.
A violência é resultado do alto nível

de economia informal e do desem-
prego, que é fruto de 20 anos de não
crescimento. A população cresceu 3%
e a produtividade, 2,5%. Passando
20 anos crescendo abaixo dos 5,5%
você está jogando na marginalidade
um percentual enorme da popula-
ção. É preciso uma atitude filosófica
de melhor tolerância em todos os
processos. É preciso gerenciar com
alta competência o sistema de re-
pressão."

Gestão pública
"A cabeça gerencial do setor pú-

blico ainda administra como se o país
tivesse uma população de 40 milhões
de habitantes, e nós estamos com
duzentos e tantos milhões. É preciso
atacar em profundidade o conceito de
como gerir. Instrumentos, definição
de metas, estratégias, vinculação da
informática com o sistema público,
isso tudo que as empresas usam.
Hoje, todas as tecnologias de gestão
que existem no setor privado são
transferíveis para o primeiro e o ter-
ceiro setor. É importante que se usem
essas tecnologias para que também
no setor público se possa falar em
eficiência, produtividade, redução de
custo e, principalmente, qualidade
de serviço. Há uma reivindicação
de maior qualidade do serviço do

"Gerdau é um excelente
empreendedor que,
além disso, tem uma
grande responsabilidade
social corporativa. É
um líder de empresa
brasileira que construiu
um excelente negócio e
se internacionalizou."

Rolf Dieter Acker
Presidente da Basf

para a América do Sul



setor público no Brasil. O caso mais
importante que ocorreu no país foi
no primeiro governo Aécio (Neves),
em Minas Gerais, onde foram feitos
trabalhos de melhoria de gestão tanto
na arrecadação quanto na despesa.
Fez-se um investimento básico de 4
milhões de reais e o resultado foi de
2 bilhões de reais. É um custo que
chega a 2% do PIB. Basta dizer que
no segundo ano isso se repetiu e no
terceiro também. Na prefeitura de
São Paulo, no primeiro ano se conse-
guiu, com investimento abaixo de 4
milhões de reais, um benefício de 1,8
bilhão. Temos casos no governo do
Rio Grande do Sul, Sergipe, Alagoas
e Pernambuco; o do Rio de Janeiro
está atacando esse problema com
maior entusiasmo. São pequenas
tecnologias de como gerir. O conceito
básico é administração pública por
processo e, principalmente, siste-
ma de avaliação e estatística. Isso é
copiado de metodologias de gestão
do setor industrial e foi para as áreas
de serviços e comerciais. No siste-

ma de leilão eletrônico é uma coisa
fantástica, não há área onde não se
possa economizar ou fazer melhor.
Os presídios em Minas Gerais são um
exemplo. Tinha presídio que dava
cinco refeições, outro dava três. A
diferença de custo chegava a 300%.
Há uma palavra-chave na minha
vida e ela é necessária em tudo, não
interessa se é privado ou público,
que é transparência. É preciso usar
essa ferramenta de diálogo e trans-
parência para se obter resultados
fantásticos. O poder desse processo
é treinar a própria equipe para que
esse conhecimento seja incorporado
à capacitação. No fundo, é um pro-
cesso de educação, de capacitação.
As pessoas que começam a aprender
isso modificam até sua vida pessoal
ou principalmente a comunidade
onde vivem. É uma ferramenta im-
portante. O diabo mora no deta-
lhe. Há recursos ilimitados a serem
poupados no governo federal em
benefício da qualidade de serviço e
de maior economia."



Esforço de investimento
"Um exemplo do que funcionou

neste país é o setor de telefonia. Foi
feito um programa de competição,
de regulamentação e passamos de
27 milhões de assinantes, em 1998,
para 139 milhões em 2006. A receita
do setor passou de 31 bilhões para
121 bilhões de reais, os impostos
passaram de 9 bilhões para 33 bi-
lhões de reais e o número de empre-
gados foi de 180 mil, em 1998, para
300 mil em 2006. É um milagre do
qual todos nos beneficiamos. Tem
competição, a agência reguladora
nem precisa mexer muito porque a
competição faz com que os preços
sejam mais definidos pelo mercado
do que pela regulação governamen-

tal. Existe hoje uma capacidade de
investimento da indústria brasileira,
mais a internacional, nos setores de
infra-estrutura. É um esforço da área
política. Nós, empresários, temos
que nos dar as mãos para que isso
realmente aconteça."

Educação
"Esse é o maior ativo que temos

individualmente. Coletivamente,
nas nossas empresas, invisto mais
de 100 horas em média para todos
os 35 mil funcionários no sentido de
aumentar a capacitação e o conhe-
cimento. Sem educação e capacita-
ção não vai. O Brasil está gastando
razoavelmente os seus recursos com
nível de eficiência baixíssimo, pro-
fessores desmotivados, um sistema
de avaliação que não mede, não
gere, não evolui. Educação é uma
peça-chave. Se fizermos as três
reformas (fiscal, previdenciária e
trabalhista), mexendo nos marcos
regulatórios, na gestão pública e na
educação, no dia seguinte começa
a surtir efeito na psicologia da eco-
nomia. O processo de educação é
permanente, não termina, nada se
faz sem educação. É um processo
de longo prazo, de alguns anos, que
tem de se estruturar. Tem de se usar
instrumentos de meritocracia, me-
canismos de responsabilidade, de
motivação, premiação. No Brasil,
os dois setores mais importantes
de interesse coletivo são educação e
saúde. Só que, naquilo que é o mais
importante para o indivíduo, para
a sociedade, para o equilíbrio e a
justiça social, temos o maior índice
de deficiência gerencial. Ninguém
está satisfeito, nem o professor, nem
os pais, nem os alunos, nem a socie-
dade. Educação tem de ser gerida
valorizando o professor, premiando
o desempenho, caso contrário, o
tema mais importante não é tratado
corretamente." •

Text Box
Fonte: Lide, ano. 2, n. 10, p.10-18, 2007.




