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A sustentabilidade nos seus pilares econômico, social e ambiental deve ser gerenciada como 
um sistema único e integrado. Nesse processo, o setor privado tem um importante papel de 
liderança a desempenhar, defende Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Gerdau. Ele foi o convidado de honra da cerimônia de entrega do 
Prêmio ECO 2009 nesta sexta-feira (27/11) na Amcham-São Paulo. 

Gerdau lembrou que a globalização do ponto de vista da economia é mais antiga e evidente e 
apontou a globalização social e ambiental como o maior desafio da atualidade. “Trata-se de 
uma tarefa complexa que exige competência e inteligência. A humanidade deve tê-la como 
meta de longo prazo”, afirmou. 

No caso da globalização social, a atuação deve ser no sentido de minimizar as desigualdades. 
Já na ambiental, é preciso avançar na discussão de objetivos compatíveis com o nível de 
desenvolvimento de cada país. 

Ciclo virtuoso 

Jorge Gerdau avalia que o Brasil deve ter um planejamento de médio e longo prazos para 
gerar poupança e investimentos. “Diferente de Luciano Coutinho (presidente do BNDES), que 
acredita que o Brasil deve ter uma poupança de 25% do Produto Interno Bruto (PIB), defendo 
que esses recursos sejam da ordem de 30% do PIB para que tenhamos investimentos de 26% 
a 27% do PIB.” 

O empresário destacou ainda que o atual momento do Brasil é muito favorável, mas que o País 
ainda precisa desenvolver mecanismos de geração de emprego, aperfeiçoar a qualidade da 
educação e ganhar maior competência gerencial em sua administração pública a fim de entrar 
em um ciclo virtuoso de crescimento. 
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