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Diante de um quadro em que vê o governo acomodado e os brasileiros complacentes e 
onformados, o ex-presidente da fiesp diz que já passou da hora de o brasil definir “o que quer 
ser quando crescer”. 
 
O homem que presidiu a Fiesp, de 1998 a 2004 e, também, o Conselho de Política Econômica 
da CNI anda impaciente. Aos jornalistas que foram ouvi-lo no encontro com a imprensa, 
promovido pela Associação Brasileira de Papel e Celulose (Bracelpa), entidade na qual atua 
como presidente do conselho deliberativo, Horácio Lafer Piva expressou sua preocupação com 
a velocidade com que o país avança. “Eu quero expressar meu otimismo cuidadoso.  
 
Tenho uma visão positiva, mas acho que corremos com muito peso nas costas – e por isso 
corremos menos que os outros”, fulminou Piva, com uma advertência sobre o ritmo 
cadenciado das reformas. “O Brasil vai pagar por muito tempo o preço do que não fez.” 
Membro do conselho de administração de empresas como Klabin e Redecard, e presidente do 
conselho consultivo da Semco, Piva não defende avanços apenas em questões que dependem 
de governo.  
 
Ao final da entrevista exclusiva que concedeu à repórter Simone Fernandes, de AMANHÃ, ele 
respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre a importância da atuação das entidades 
empresariais, mas deixou um ponto para reflexão. “Eu tenho um pouco de dúvida sobre se 
precisamos dessa multiplicidade de representações empresariais.” 
 
Qual a sua opinião sobre o atual ritmo de crescimento do Brasil? 
Não estamos descolados do resto do mundo. Boa parte desse nosso sucesso recente tem se 
dado exatamente porque o mundo, de uma maneira geral, cresceu, de forma que é quase uma 
conseqüência. Na minha opinião, e é uma opinião crítica, nós não soubemos aproveitar esse 
crescimento da forma como deveríamos.  
 
Em primeiro lugar, porque ele poderia ser um pouco maior, desde que nós nos livrássemos de 
boa parte dos gargalos que a economia brasileira carrega. E em segundo lugar, porque eu 
acho que o Brasil já sabe há muito tempo o que é que tem de fazer. Quer dizer, o Brasil há 
muito tempo tem diagnósticos muito claros, mas por uma certa complacência da sociedade 
brasileira, por uma certa falta de atitude, ela não tem exigido do governo. Nós hoje somos 
muito mais prisioneiros do governo do que temos um Estado à nossa disposição, como deveria 
ser. 
 
Como deve se comportar a economia mundial? 
Estamos passando por um momento muito interessante. O mundo vem de uma bolha de 
excessos imensos. O que aconteceu nesses últimos anos, basicamente, foi uma alavancagem 
excessiva. Nós vimos americanos comprando casas não para morar, mas para, na verdade, 
revender. Isso acabou em algum momento tendo um problema. O mercado se assustou muito 
porque não sabia se isso era uma crise de liquidez ou de solvência.  
 
Acabou se percebendo que era uma crise de liquidez, razão pela qual os bancos centrais têm 
feito injeções de recursos. Até porque eles, de alguma forma, são cúmplices dessa situação, 
porque eles é que deveriam ter verificado qual era o tamanho do risco dos subprimes. Agora, 
nós tivemos ao mesmo tempo a comprovação de uma coisa muito interessante, que é o fato 
de que os pólos de crescimento da economia aumentaram. Você não depende mais da 
economia americana apenas. Existe uma série de outros atores e isso ajudou a mitigar os 
problemas que uma crise dessa natureza poderia causar. Por isso eu acho que nós não 
estamos diante de um colapso, mas de um ajuste. 
 
 
 
 
 



Como assim? 
Nós vamos ter mudanças, vamos ter o joio separado do trigo. O mundo de alguma maneira vai 
continuar próspero, o consumo vai continuar crescendo e o Brasil está estruturalmente em 
ordem. Eu acho que as empresas brasileiras estão sustentando o crescimento. O Brasil tem 
conseguido gerar crédito para famílias que têm um potencial de consumo muito grande. E 
mesmo o cenário externo do Brasil continua em ordem.  
 
É verdade que vamos ter este ano de diminuição de saldo de balança – porque esse câmbio 
torna difícil exportar e muito fácil importar. Mas nós vamos ter uma compensação com fluxos 
financeiros, porque continuará a haver aporte de recursos para investimentos aqui dentro do 
Brasil. Além de tudo, todos estão falando que 2008 é um ano de investment grade. Então, eu 
acho que nós temos boas oportunidades pela frente. Volto, porém, a dizer: poderiam ser mais 
bem aproveitadas. 
 
Por quanto tempo o Brasil pode sustentar um crescimento em torno de 5%? 
O Brasil cresce ainda por dois ou três anos e então vai acabar tendo um freio de arrumação, se 
alguma coisa não for feita. Se o país não avançar na reforma tributária e não cuidar da infra-
estrutura – e aqui eu coloco esse importantíssimo tema da energia –, vamos começar a ter 
problemas. Eu acho que 2010 é um ano crucial para esse assunto da energia. Significa que vai 
faltar energia? Não, não haverá um apagão, mas nós deveremos ter um reflexo no custo da 
energia, o que vai tirar muita competitividade do produto brasileiro.  
 
Então, o Brasil tem condições de ter crescimento sustentado desde que faça muito daquilo que 
precisa fazer e não sei se o país está disposto e preparado para isso. A iniciativa privada se 
mostra muito aflita para investir, mas estamos vendo o governo muito acomodado. O Brasil 
está, sim, melhorando – veja-se a incorporação de camadas mais pobres ao mercado de 
consumo. Só que isso é pouco para o Brasil. Não podemos nos contentar. Este é um país 
fadado a progressos muito maiores. 
 
Qual sua opinião sobre a proposta de reforma tributária em tramitação? 
Eu sempre lutei muito pela reforma tributária. Ela é fundamental. No Brasil, vivemos uma 
absoluta babel tributária, enfim, uma distorção completa do pacto federativo, uma barafunda 
com impostos de péssima qualidade que apenas nos puxam para trás. Eu acho que vem aí 
uma reforma que vai exigir, em primeiro lugar, um tanto de desprendimento dos agentes 
econômicos. Como sempre se diz, o diabo mora nos detalhes. E todos – governo, comércio, 
indústria, serviços – tendem a perder um pouquinho num primeiro momento. Isso é inevitável. 
Mas todos ganham bem mais, a longo prazo, com a reforma. 
 
“Nós nos conformamos muito com o possível e ficamos sendo ultrapassados por todos aqueles 
que fazem o impossível. Como a China” 
 
O que há de bom na reforma? 
Eu não acho ruim essa idéia do IVA estadual. Eu ainda estou tentando entender como vai 
funcionar o ISS – se vai se manter como agora o governo está dizendo. Eu acho que a idéia do 
IVV, do imposto sobre o varejo, é complicada, porque de alguma forma cria um risco alto de 
sonegação. Ela vai acabar recaindo sobre o grande comércio, porque os pequenos vão estar 
todos no Super Simples e eu acho que isso não vai compensar a perda de ISS. Então, não sei 
muito bem se o governo está a fim de bancar essa diferença. No fundo, eu acho que vamos 
estar melhor, pois de alguma forma se diminui o custo para as empresas e para a sociedade. 
Mas ainda não é uma reforma tributária totalmente esclarecida. E é uma reforma tributária 
mais tímida do que se poderia fazer. 
 
Para o governo, é a reforma possível. 
Pois é, mas eu estou um pouco cansado dessa história do possível. Eu sei que o ótimo é 
inimigo do bom, mas volto àquela questão da complacência da sociedade brasileira.  
 
Nós todos nos conformamos muito com o possível e com isso nós ficamos sendo ultrapassados 
por todos aqueles que fazem o impossível. A China era o gigante adormecido, impossível em 
algum momento de acordar. E acordou... Eu acho que o governo tem boas cabeças, tem gente 



se esforçando, mas eu acho que falta capacidade de montar um plano que seja inteligível para 
a sociedade brasileira, uma definição clara do que é que o Brasil quer ser quando crescer. Quer 
ser importador, exportador? Quer ter ênfase no comércio, na indústria, nos serviços? O que o 
Brasil quer ser exatamente? E quanto é que o governo está colocando de energia numa 
definição que tenha essa dimensão maior? 
 
Por que nos falta esta capacidade? 
Por que o Brasil é um país onde é recorrente a dinâmica do curto prazo. Não não temos 
sentido de urgência para algumas coisas e a temos, absoluta, para outras. Enfim, por aqui o 
nosso tempo político está totalmente descolado do tempo econômico. Há coisas que nós 
queremos para amanhã, há outras que nós jogamos para daqui a alguns anos. Não funciona.  
 
O Brasil precisa fugir disso. Principalmente através da mobilização da sociedade, que é a 
essência da resposta para esse país. Se você perguntar numa empresa quais são os valores, 
para onde a empresa está indo, ela vai te dizer. As pessoas estão alinhadas. Se você 
perguntar no Brasil para onde é que nós queremos ir, ninguém sabe. Nem a sociedade, nem o 
próprio governo, porque cada ministro tem uma agenda muito pessoal, que é um reflexo dessa 
fragmentação que a gente tem dentro do Congresso brasileiro. 
 
Que reforma o senhor considera mais importante? 
A reforma política não vai acontecer, mas é a mais importante. Por que essa, sem dúvida 
nenhuma, reformaria toda a estrutura responsável pelas outras reformas. Como a reforma 
tributária e a trabalhista, que criariam impactos diretos no custo das empresas e no peso dos 
encargos na sociedade brasileira e, portanto, deveriam ser negociadas. 
 
Qual é a possibilidade de uma recessão nos EUA? 
Tem muita conversa sobre isso. Eu acho que a economia americana tende, sim, a passar por 
uma recessão em 2008, mas não acho que seja uma coisa de grandes proporções. Preocupa? 
Claro, mas preocupa menos do que preocupava alguns anos atrás. Em primeiro lugar, porque 
o Brasil está muito mais forte. E, em segundo lugar, porque os pólos de expansão econômica 
estão distribuídos e isso mitiga o problema. 
 
As empresas brasileiras aproveitam bem as oportunidades na China? 
É muito cedo para dizer. As associações com os chineses ainda são feitas muito mais no campo 
da experimentação. Até agora, as empresas não estão ganhando muito dinheiro na China. Eu 
acho que quem está com o pé lá tende a ter um resultado mais do que proporcional ao 
investimento. É importante, então, estar lá. Por outro lado, é preciso considerar que o Brasil é 
absolutamente inigualável como exportador de commodities. 
 
Este é o grande filão? 
Todas as commodities que o Brasil produz têm competitividade internacional. De maneira que 
o país precisa aproveitar agora esse crescimento da China para vender commodities. “Ah, mas 
nós devíamos estar vendendo produtos manufaturados”. Claro, também vamos tentar vender. 
“Ah, mas nós estamos sendo ameaçados pela China.” Claro, estamos sendo ameaçados pela 
China, mas não vamos fechar nossas fronteiras. Vamos encontrar mecanismos de invadir a 
praia deles também. Então, o caminho é olhar a China como protagonista e tentar ser 
protagonistas também, e não coadjuvantes nisso tudo. 
 
Como o setor de papel e celulose pode conciliar crescimento com sustentabilidade? 
É preciso tomar muito cuidado com certos mitos, com certas bobagens que se tornam 
verdades. E lembrar a todos que o setor de papel e celulose, no Brasil, não corta árvores, ele 
colhe árvores.  
 
Lembrar que o setor de papel e celulose no Brasil é absolutamente auto-sustentado, que todo 
nosso papel e celulose é feito de madeira plantada, e mais de 80% dela certificada. Ou seja, 
nós não criamos nenhum impacto para o meio ambiente, ao contrário, os nossos 
reflorestamentos são responsáveis por recuperação de parte da mata degradada, inclusive a 
Atlântica. O papel que hoje em dia nós consumimos não cria nenhum impacto no ambiente. 
Esse tipo de campanha é algo ruim. Não ajuda em nada. Ao contrário, tira um pouco do vigor 



de um setor econômico importante, altamente competitivo, com grande potencial que nós 
temos no Brasil. Acho que o consumidor consciente deve olhar para outras coisas que de fato 
criam impactos ambientais. As nossas florestas são aquelas que hoje têm a maior capacidade 
de reter emissões de carbono. Isso é bom para o mundo. Então, vamos olhar as coisas como 
elas são.  
 
O setor de papel e celulose é um setor que não tem agenda oculta e que deveria ser visto 
como o maior aliado por essas ONGs todas que tratam do tema do meio ambiente, pois pouca 
gente conhece isso como nós. Por várias razões, inclusive porque nós já fomos, em outras 
épocas, poluidores. 
 
Os críticos costumam afirmar que o eucalipto prejudica o solo. 
O que é uma bobagem. Não resiste a qualquer enfrentamento técnico e os números estão aí 
absolutamente à disposição de quem quiser – seja sobre consumo de água, seja deserto 
verde, que já é um erro de per si, porque eu nunca vi um deserto verde. Tecnicamente, 
podemos conversar sobre qualquer um desses assuntos e provar que são inverdades. 
 
As entidades empresariais estão se mostrando atuantes na sua opinião? 
Todas as as entidades, seja a Bracelpa, com o seu foco no setor de papel e celulose, seja a 
Fiesp, com o seu caráter estadual, seja a CNI, estão procurando um caminho para serem 
agregadoras de valores para seus representados. É um momento de muita reflexão. Tenho um 
pouco de dúvida se é necessária essa multiplicidade de representações. Poderíamos consolidar 
as representações empresariais deste país. Essa é uma discussão maior e precisaria haver 
desprendimento dos atuais líderes para que ela fosse feita. 
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