
CartaCapital: A produção de aço brasi-
leira cresceu pelo sexto ano consecutivo
em 2007. Mas ainda está longe de alcan-
çar países como a China e mesmo uma
empresa como a Mittal-Arcelor. Há no se-
tor um possível paralelo com a dificulda-
de de o País acompanhar o ritmo das eco-
nomias emergentes?
Jorge Gerdau Johannpeter: O aumento
da produção de aço no Brasil possui uma
forte correlação com o nível de cresci-
mento econômico e, conseqüentemen-
te, com a demanda interna. E o mesmo
fenômeno que ocorre com a China, mas
em níveis diferentes de evolução. O Bra-
sil, por exemplo, produz muito mais do
que a economia interna consome. Por
isso, exporta 32% da sua produção, en-
quanto a China comercializa para o ex-
terior apenas 10% do volume fabricado.
Somem-se a isso as limitações existen-
tes para o Brasil exportar, em razão da
existência de cotas e protecionismos. No
passado, o Brasil vendia para a China e
demais países daÁsia,-mercados deman-
dantes de aço internacional, mas essa
possibilidade se reduziu quando a região
se tornou auto-suficiente e exportadora.
Atualmente, o País exporta o equivalen-
te a 50% da demanda interna de aço, o
que faz o crescimento da siderurgia bra-
sileira, cada vez mais, estar vinculado ao
mercado interno e à conquista de novos
patamares de competitividade.

CC: O movimento de internacionalização
das empresas brasileiras, que tem o Gru-
po Gerdau como um ícone, reflete a von-
tade e a capacidade de brasileiros para
entrar na briga internacional por merca-
dos, mas também decorre de fatores como
o alto custo de produzir no País e a exces-
siva apreciação do câmbio. Ainda assim,
o senhor acredita que os investimentos no
exterior são um caminho a ser seguido por

outros setores industriais, para o bem do
País e das empresas?
JGJ: Em grande parte, o Grupo Gerdau
avançou no processo de internacionali-

' zação em razão das limitações de cres-
cimento do mercado doméstico. Isso
.porque havíamos atingido um nível de
oferta de aço que praticamente não nos
permitia crescer de forma significativa,
mas apenas em proporção à evolução da
economia nacional. Atualmente, inves-
timos no exterior para conquistar mar-
ket share nos mercados locais, à medida
que enfrentamos barreiras e limitações
para exportar. Ao ter operações no ex-
terior, inclusive, a exportação a partir
do Brasil é facilitada, porque algumas
dessas operações demandam o aço pro-
duzido no País. A taxa do dólar é um fa-

tor limitador para as vendas externas,
mas a atividade siderúrgica também
tem matérias-primas importantes vin-
culadas à moeda norte-americana, co-
mo o minério de ferro e o carvão mine-
ral. O maior problema, porém, é o cus-
to do dinheiro interno. Embora tenha
melhorado, ainda é elevado em relação
ao cenário mundial. Além disso, há a ex-
cessiva carga tributária, outro limitador



da competitividade. Como agravante,
temos ainda a tributação sobre o inves-
timento produtivo. Nenhum lugar do
mundo tributa o imobilizado. Ao con-
trário, são estabelecidos incentivos ge-
néricos. No Canadá, por exemplo, exis-
te uma postergação do imposto de ren-
da para os recursos investidos pelas em-
presas, além das políticas de deprecia-
ção aceleradas.

CC: Enquanto participamos de uma ver-
dadeira corrida por mercados e aumento
de produção, paira sobre a economia mun-
dial uma ameaça de desaquecimento, em
razão da crise imobiliária americana. Até
que ponto existe o risco de uma desacele-
ração generalizada na atividade provocar
a queda do preço do aço e trazer prejuízos
para quem está investindo no setor?
JGJ: O setor imobiliário norte-americano

atingido pela crise representa uma parce-
la relativamente pequena perante a eco-
nomia dos Estados Unidos como um to-
do. Os grandes investimentos em infra-es-
trutura, por sua vez, continuam a aconte-
cer. O que mais preocupa são os reflexos
da área financeira, em razão das perdas
verificadas. Portanto, isso poderá trazer
eventualmente conseqüências maiores,
que ainda não estão claramente definidas.



Acredito que vamos precisar de tempo
para poder ter a dimensão correta do
impacto da crise. A siderurgia brasilei-
ra, apesar da existência de fatores ma-
croeconômicos limitantes, possui um
bom nível de eficiência e baixo custo de
produção para se ajustar às condições
de mercado. É uma das mais competen-
tes no cenário mundial. O Brasil tem
uma vocação importante na siderurgia
e precisamos estar sempre prontos para
enfrentar as adversidades do mercado.
Além disso, mesmo que o preço do aço
venha a apresentar que-
da, outros custos tam-
bém devem se reduzir.
Ajustar-se aos novos ce-
nários da economia, sem
dúvida, é um exercício
que deve ser praticado
permanentemente.

CC: A Gerdau ainda bus-
ca ativos também no mer-
cado americano?
JGJ: Apesar de ainda não
termos a dimensão preci-
sa do impacto da crise, as
perspectivas são positivas
para o mercado de side-
rurgia norte-americano.
O Grupo seguirá atento às
oportunidades, seguin-
do a estratégia de ser um
dos consolidadores da si-
derurgia mundial. Conti-
nuaremos nessa trajetó-
ria, sempre na busfea do
equilíbrio do crescimento com a rentabi-
lidade, uma prática histórica da organiza-
ção. As oportunidades deverão abranger
os mercados onde o Grupo já atua e no-
vos mercados. O desafio é identificar ati-
vos com real potencial de sinergia.

CC: O senhor vê a possibilidade de empre-
sas brasileiras serem engolidas por grupos
estrangeiros no processo generalizado de
consolidação do setor siderúrgico? Oca-
sionalmente, surgem especulações quan-
to à possibilidade deformação de um úni-
co grande grupo nacional, formado pelas
principais empresas, para blindar o setor
contra essa suposta ameaça. Essa tese ain-
da faz sentido no contexto atual?
JGJ: As empresas siderúrgicas brasilei-
ras possuem controle acionário defini-
do, expressiva competitividade e saúde
financeira. A consolidação no Brasil, ca-

so existisse, não deveria ser em nível lo-
cal, mas em nível internacional. Acredi-
to que as companhias brasileiras deve-
rão buscar opções internacionais.

CC: O senhor tem boas relações com o pre-
sidente Lula e é considerado um dos seus
conselheiros. Neste segundo governo, o
presidente tem dado mais atenção a ini-
ciativas que visem um maior crescimento?
JGJ: A preocupação com o crescimen-
to é uma constante no governo Lula.
Muitas conquistas importantes foram

citação desde o primeiro ciclo do ensino
fundamental?
JGJ: Não há mais dúvidas sobre a relação
entre desenvolvimento socioeconômico
e nível de educação. E essa crescente
consciência, aos poucos, começa a se tra-
duzir em resultados no Brasil. O contex-
to de dificuldades na área gerou, por
exemplo, a criação do movimento Todos
pela Educação, uma união de esforços da
sociedade civil em parceria com gover-
nos, que visa à oferta de uma educação
básica de qualidade no País. Trata-se de

obtidas. O País conse-
guiu, sem artificialismos,
ter o câmbio flutuante,
aumentar o superávit pri-
mário, aumentar as ex-
portações e controlar a
inflação. Esses fatores se
consolidaram fortemente
no governo Lula. Mesmo
assim, é importante man-
ter altas taxas de investi-
mentos, inclusive por parte do setor pú-
blico, para que o atual nível de cresci-
mento, ao redor dos 5%, seja mantido
ou alcance 6% ou 7%.

CC: Quais os pontos falhos? Não só eco-
nômicos, mas educacionais? Soubemos,
recentemente, que os alunos brasileiros
não sabem ler, tampouco fazer contas.
Falta um projeto mais agressivo de capa-

um amplo programa de
mobilização da sociedade,
com articulações de ini-
ciativas de sensibilização
para o tema e dissemina-
ção de informações sobre
como cada cidadão pode
contribuir no processo.
Também é fundamental
que os governos estabele-
çam um sistema de reco-

nhecimento aos educadores e gestores.
Muitos são verdadeiros heróis, que reali-
zam a importante tarefa de construir a
educação do nosso País em precária si-
tuação de trabalho. Sem dúvida, há ain-
da muito que fazer. O desafio do Brasil é
colocar a educação como pauta prioritá-
ria. Somente dessa forma, os brasileiros
vão se tornar verdadeiramente indepen-
dentes. Cidadãos que puderam ter mais



acesso à educação geram mais prosperi-
dade. É e isso que o Brasil precisa.

CC: O Banco Central ainda é muito criti-
cado pelo conservadorismo. Houve razões
objetivas para a manutenção da Taxa Se-
lic na última reunião? Por que somos o se-
gundo país no ranking global do juro real?

JGJ: O importante é avaliar a evolução
histórica da taxa de juro, que tem apre-
sentado uma contínua redução ao lon-
go dos últimos anos. Vivemos ainda um
cenário de taxas elevadas, essencial-
mente, pela necessidade de financia-
mento do déficit público.

CC: O ano de 2008 talvez não seja tão pro-
missor, pelas perspectivas de desacelera-
ção global. Perdemos o melhor da festa ou
há meios de contornar eventuais reveses
externos? Quanto o País precisaria cres-
cer para sair da estagnação?
JGJ: O Brasil deve apresentar índices de
crescimento entre 4% e 5% para 2007 e
2008. Porém, com a melhora do crédi-
to, a indústria automobilística e a cons-
trução civil devem crescer ainda mais.
Pouco se explora aqui a relação do au-
mento da poupança com o crescimento
sustentável. Entretanto, estudos do Ban-
co Mundial apontam que países com
poupança abaixo de 20% do Produto In-
terno Bruto (PIB) possuem limite de
crescimento econômico anual. Este,
sem dúvida, é o caso do Brasil. Estamos

amarrados ao baixo nível
de poupança. A contri-
buição do Estado brasilei-
ro para a poupança nacio-
nal tem sido nula ou até
negativa, com o setor pri-
vado 3 transferir recursos
para o governo. A forma
de financiamento desse
déficit do governo, por
meio de uma pesada car-
ga tributária e de eleva-
das taxas de juro, onera

os setores produtivos e emperra o cres-
cimento. Uma referência teórica para
estimarmos o crescimento econômico
mínimo necessário é a taxa de aumento
da população economicamente ativa.
Na década de 80, foi ao redor de 3% ao
ano. A esse valor, adicionamos o aumen-
to anual de 2% da produtividade indus-
trial e agropecuária, que reduz a neces-
sidade de mão-de-obra. Para que o País
tenha condições de absorver a força de
trabalho da população economicamente
ativa, é necessário um crescimento anu-
al da economia de algo próximo a 5%.

CC: Se o senhor fosse chamado a opinar,
qual seriam as pautas prioritárias do Con-
gresso em 2008? Reforma tributária, po-
lítica, trabalhista?
JGJ: Não podemos aceitar que decisões
sobre problemas estruturais sejam pos-
tergadas e empurradas para os governos
seguintes. Historicamente, é o que ocor-
re no Brasil. Gostaria que a reforma tri-
butária fosse retomada, sob pena de con-
denarmos o País a um crescimento in-
suficiente em relação às necessidades de
geração de emprego. Não há dúvida de
que o momento atual é complexo para
tratar do tema, mas é preciso pensar no
Brasil que queremos ter nas próximas
décadas. E a reforma tributária é um ele-
mento essencial para se construir o cres-
cimento sustentado. Outro grande desa-
fio é a reforma da Previdência.
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