
Entrevista Para Benjamin Steinbruch, é preciso
"fechar o país por um tempo" para barrar importados

Importação já faz
grandes empresas
cortarem produção
Ivo Ribeiro e João Villaverde
De São Paulo

O avanço das importações é
descontrolado, forçando fábri-
cas a exportar mesmo com câm-
bio desfavorável para evitar a for-
mação de estoques. Apenas em
Santa Catarina, cerca de 350 mil
toneladas de aço estão paradas,
e, para evitar uma extensão do
que ocorreu entre os fabricantes
de óculos, escovas e pentes, cuja
venda no Brasil é suprida quase
integralmente por importados, o
empresário Benjamin Steinbru-
ch, presidente da Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN) e presi-
dente em exercício da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) vai convocar os três
principais candidatos à Presi-
dência da República para apre-
sentar idéias e propostas.

Em entrevista concedida ao
Valor na sexta-feira, da sede da
CSN em São Paulo, Steinbruch
apresenta essas idéias. Para com-
bater o avanço das importações é
preciso "fechar o país por um
tempo, a fim de fomentar a in-
dústria nacional". Além disso, a
taxa básica de juros precisaria ser
cortada para valer, no máximo,
dois pontos percentuais além da
inflação—o que hoje representa-
ria uma taxa de 7,25% ao ano, e
não os atuais 10,75% ao ano. "Es-
tamos pagando o preço do suces-
so, nunca estivemos tão bem", diz
Steinbruch, para quem as críticas
recentes ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) estão fora de lu-
gar. "Não precisamos de um, mas
de três BNDES", diz.

A seguir, os principais trechos
da entrevista ao Valor:

Valor Você já viu uma eleição
tão tranqüila quanto essa?

em 2010, importamos US$ 9,9 bi-
lhões entre janeiro e junho, pra-
ticamente dobrou em um ano. E
estou falando da China, apenas.

Valor: isso é discutido na Fiesp?
Steinbruch: Muito. Ninguém

pensava que as empresas brasilei-
ras iriam ter de parar a produção
por excesso de estoques enquanto
o mercado está com demanda for-
te, mas isso ocorre porque as im-
portações estão ocupando espaço.

Valor: O sr. tem algum caso con-
creto de empresa que vai fazer isso?

Steinbruch: Até duas semanas
atrás ninguém falava nisso. Se pe-
gar os dados de 31 de julho, vocês
não verão. É algo que está aconte-
cendo agora. Há 350 mil toneladas
de aço estocadas em Santa Catari-
na. As empresas vão ser obrigadas
à exportar, o que é um esforço
muito grande com uma moeda tão
valorizada. Vai ter de baixar o pre-
ço no mercado interno para com-
petir com o importado, o que é
uma competição desleal, mas só
vai ter o efeito disso no ano que
vem. Qualquer medida que o go-
verno tomasse agora só serviria pa-
ra 2011, então o governo está atra-
sado. A economia vai bem, a de-
manda está forte, mas as empresas
brasileiras estão com dificuldade
de aproveitar essa bonança.

Valor: Mas como convencer as
pessoas de que é preciso fazer algo
num período de crescimento forte,
redução do desemprego e aumento
de salários?

\\ Não precisamos
de um BNDES,
mas de três
bancos como o
BNDESpara
atendera
demanda por
investimentos"

termediário, que complementa a
produção. Essa importação não é
benéfica ao país?

Steinbruch: A importação bené-
fica para o país é difícil de se dife-
renciar. É aquela que complemen-
ta além do limite de produzir. Se
há demanda para 105 e produzi-
mos 100, assim os cinco vêm de fo-
ra, para equilibrar a inflação. Hoje,
com a oferta que temos no mundo,
o risco grande que temos não é de
inflação, mas de deflação. O Banco
Central está errado quando diz
que há risco de inflação. O que ve-
remos agora é deflação. Porque a
ociosidade do mundo, em termos
produtivos, dificulta e muito qual-
quer processo inflacionário de de-
manda, que seria nosso caso, então
não existe risco de inflação no Bra-
sil. O nível de esforço que os países
maduros estão fazendo para con-
seguir gerar demanda, com bi-
lhões e bilhões de gastos para in-
centivar a economia é justificável
para reanimar a atividade. Aqui fa-
zemos o contrário, estamos casti-
gando o sucesso do ciclo positivo
que nós desenvolvemos — merca-
do interno, emprego, renda fami-
liar —, que é quebrado pela impor-
tação, favorecida pela moeda valo-
rizada. Estamos surpresos.

Valor: Com o quê?
Steinbruch: Uma situação previ-

sível de tranqüilidade no segundo
semestre mudou para uma surpre- -
sã de empresas grandes estarem
parando por férias ou reduzindo
pessoas por um desequilíbrio en-
tre oferta e demanda por conta do
importado. Para um país como o
Brasil, que tem matéria-prima, ca-
pacidade produtiva, capacidade
de ter duas safras agrícolas e petró-
leo, não vejo onde está o benefício
da importação, a não ser que seja
para equilibrar preços, para evitar
inflação. O Brasil teria que, de al-
guma forma, se fechar.

Steinbruch, presidente da Fiesp, sobre o forte aumento das importações: "Vamos bater num muro a 200 km por hora"

quena, média empresa e também
para as grandes e gigantes. Temos
que ir para fora. Um país que quer
liderar tem que ter empresas fortes
e isso só ocorre se o governo apos-
tar junto. Foi o que aconteceu em
todos os países do mundo. Se for
copiar o que aconteceu com Ingla-
terra, Estados Unidos, é o mesmo
modelo. Temos que copiar e de-
pois melhorar. Nós temos que pri-
vilegiar o BNDES e outros, como
Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal. O presidente Lula estava
certo quando estimulou o BB e a
CEF à fazerem mais, à estarem pre-

Steinbruch: Tem que ser algo
coordenado com o governo.

Valor Mas o governo atual ou o
futuro vai fazer isso?

Steinbruch: Tem que fazer. O
Brasil vai ter que adotar uma polí-
tica dura porque hoje em dia é
muito mais importante para nós a
produção e o emprego [indústria]
que a fazenda [campo]. O proble-
ma para nós é muito mais dar ga-
rantia à produção e ao emprego
que a questão econômica e finan-
ceira, que já está equacionada. A
prioridade agora é o Ministério do
Desenvolvimento, tanto com in-

governo, então, pode priorizar
aquilo que é fundamental, ou seja,
a regulamentação e o controle. Pa-
ra países que não tem a estrutura
que nós construímos, aí sim, vale
um governo intervencionista. Não
precisamos ter juros subsidiados,
mas compatíveis com o mundo. Se
lá fora o juro é zero, aqui não pode
ser 10% ao ano.

Valor Então passa por interven-
ção para mudar isso, não?

Steinbruch: O Brasil pode esco-
lher o país que quer ser, mas é um
debate que obrigatoriamente
passa pela classe empresarial, pé-



Benjamin Steinbmch: É normal
que assim seja, mas o debate está
só começando. O Brasil antes vivia
muito em função das oscilações in-
ternas e externas. Tínhamos uma
dependência maior da boa vonta-
de do capital externo, algo que ho-
je, pela primeira vez, mudou. Te-
mos uma situação de equilíbrio
econômico e financeiro. O Brasil é
que tem que ter boa vontade com
outros países, porque, depois da
China, temos o melhor mercado
interno do mundo. Trata-se de
uma situação completamente atí-
pica se comparada com eleições

' anteriores, sustentada por um
mercado interno forte, um fluxo
de comércio internacional muito
seguro, que é a exportação de ma-
térias-primas e grãos para a China.
A combinação disso permite que
nos apresentemos ao mundo de
forma diferente.

Valor O mercado interno forte
amplia a chegada das importações.
Isso incomoda a indústria?

Steinbruch: A importação é uma
coisa nova no Brasil. Nós ainda não
tivemos tempo de considerar nos-
sa posição. Temos uma ótima si-
tuação interna, gente comprando
seu primeiro bem — casa, geladei-
ra, fogão, carro — ao mesmo tem-
po que lá fora os países estão em
dificuldade, com enorme capaci-
dade ociosa. Então, nosso mercado
interno, que é uma referência
mundial, vira alvo. O Brasil nunca
viveu isso, não temos a experiência
de ficar tão bem, então pagamos
um preço pelo sucesso. O mercado
interno vai continuar bom, mas
não necessariamente a produção
local vai estar trabalhando a plena
capacidade. Num curto espaço de
tempo as empresas vão fazer um
esforço muito grande para expor-
tar, por falta de possibilidade de
vender o produto internamente.

Valor: Como assim?
Steinbruch: Há um descontro-

le de importações em todos os se-
tores. No ano passado, no pri-
meiro semestre, importamos o
equivalente a US$ 5,9 bilhões em
manufaturas da China. Agora,

Steinbruch: Só perceberemos
depois que as empresas começa-
rem a parar mesmo. Aí veremos
que alguma coisa furou no mode-
lo, e furou por um descuido nosso,
porque ninguém pensou nisso e
muita gente não percebeu ainda.
Vamos bater num muro a 200 km
por hora. Cerca de 95% dos óculos
vendidos no país são importados,
sabia? Escovas e pentes têm a mes-
ma situação. Não se fabrica mais
aqui. Ou incentivamos mais ainda
o mercado interno, com financia-
mento, isenção de imposto, para
ter efeito rápido, ou restringimos
ao máximo as importações.

Valor O novo governo, seja qual
for, vai fazer algo próximo disso?

Steinbruch: Isso certamente vai
ter de ser feito a partir de 2011.
Porque enquanto o Brasil estiver
bem e os outros países estiverem
mal, isso vai se perpetuar. A em-
presa estrangeira não tem para
quem vender, então manda para
cá. O que desorganiza a cadeia é
que quem está importando não
são os clientes finais da indústria
brasileira, mas o intermediário.
Se você conversa com os indus-
triais, eles vão te dizer que estão
com produção toda vendida até o
fim do ano. Só que os clientes não
estão retirando a mercadoria.
Porque entrou uma opção alter-
nativa, o importado, que não es-
tava previsto. Nem por quem pro-
duz, nem por quem compra.

Valor E isso ocorre porque o im-
portado chega mais barato?

Steinbruch: Sim, mas não só
por isso. Temos também o absur-
do em alguns Estados de fazer o
deferimento do imposto, ou seja,
dar vantagem maior ao produto
importado que ao produto na-
cional, o que é um absurdo. Para
criar alguns empregos na área
administrativa de regiões por-
tuárias, nós importamos milha-
res de empregos de fora.

Valor Mas a maior parte do que
importamos é maquinaria e bem in-

Valor Como assim?
Steinbruch: Fazer um pouco o

que a China fez. Vocês falaram de
máquinas, por exemplo. O certo é
que o Brasil pudesse desenvolver,
por conta do crescimento contí-
nuo da economia, tecnologia pró-
pria, inclusive para máquinas e
equipamentos, para avançarmos
tecnologicamente. Hoje, importa-
mos equipamento chinês. Por
quê? Porque cresceram por 15,20
anos e tiveram condição de testar
equipamento e tecnologia, corri-
gir, melhorar. Começaram copian-
do, depois melhorando e hoje eles
têm tecnologia própria. O Brasil
tem de fazer a mesma coisa.

Valor: Fechar a economia, en-
tão?

Steinbruch: A economia tem
que se fechar um pouco para po-
der propiciar esse salto.

Valor: Mas durante esse proces-
so, não experimentaremos um pe-
ríodo de inflação mais alta?

Steinbruch: Você tem que in-
centivar o bem mais barato fabri-
cado aqui. Nós não temos por-
que fazer mais caro que lá fora.

Valor: E o caso da Petrobras na
exploração dopré-sal que dá priori-
dade ao fornecedor nacional, mas
há máquinas e peças que só existem
no exterior?

Steinbruch: E por que não têm
máquina aqui? Não é por falta de
capacidade nossa, seja tecnológi-
ca, gerencial ou financeira, então
não é por isso. Temos que nos edu-
car no sentido de colocar desafios
maiores para o Brasil. Nós pode-
mos tudo. Temos que dar um trato
diferente ao capital que vai para
investimento e ao que vai para cus-
teio. O investimento no Brasil é
muito caro, temos um custo que
não é comparável com o exterior.
Essa discussão do BNDES é total-
mente secundária e inoportuna.

Valor Por quê?
Steinbruch: Porque temos que

fazer todo o esforço possível e ima-
ginável para favorecer o investi-
mento. Então, o banco de desen-
volvimento tem de dar condições
para as empresas. Para micro, pe-

sentes num momento de crise, à
não cortarem o crédito. Foi um
momento muito importante.

Valor Como o sr. vê as críticas ao
BNDES?

Steinbruch: Não precisamos
de um BNDES, mas de três ban-
cos como o BNDES para atender a
demanda por investimentos e a
formação de empresas globais.

Valor Além de fortalecer o
BNDES, que medidas podem fomen-
tar os investimentos?

Steinbruch: A mais imediata
seria diminuir a taxa de juros, pa-
ra desvalorizar a moeda.

Valor Mas já passamos por pro-
cesso de redução de juros e mesmo
assim a moeda continuou se valori-
zando...

Steinbruch: Se derreteu a moeda
cortando juros, imagina elevando,
como fazemos agora. Nossa taxa
precisa ser um ou dois pontos per-
centuais acima da inflação.

Valor Então não passa só pelos
juros, certo?

Steinbruch: Não, podemos tam-
bém controlar importação. Tanto
do ponto de vista quantitativo
quanto qualitativo. Há muitos
bens, como lâmpadas, que che-
gam custando um centavo de dó-
lar. Precisamos ter gente treinada,
investimento em pessoal para que
possam controlar e desenvolver
sistemas. Os países maduros têm
isso, porque eles também foram
alvos. Os Estados Unidos têm uma
bíblia para você poder entrar lá e
um pessoal profissional para con-
trolar o que entra. Agora, o alvo so-
mos nós e nós não temos essa ex-
periência, então vem tudo para cá.

Valor A Usiminas entrou com
umpedido de antidumpingcontra a
importação de chapa grossa de aço.
Acha que a abertura de processos
antidumping pode ser uma saída?

Steinbruch: Tem que fazer. A
gente vai deixar de ser um país
produtor industrial para ser um
importador? É um castigo que
não podemos pagar.

Valor Então devem partir das
empresas as medidas de controle?

centivo para exportar quanto para
evitar importação desordenada.
Cada porto tem que ter um contro-
le e isso precisa ser integrado.

Valor Quando o governo insti-
tuiu o IOFsobre capital estrangeiro
sofreu uma série de pressões porque
os críticos diziam que o capital dei-
xaria de vir. O sr. não acha que insti-
tuir um controle sobre importações
seria igual?

\\ A economia vai
bem, a demanda
está forte, mas
fabricas locais
não conseguem
aproveitar esse
momento graças
às importações

Steinbruch: Capital é uma coi-
sa e produto é outra. Seja nacio-
nal, seja estrangeiro, capital para
investimento é sempre bom. O
que for para especulação ou apli-
cação financeira tem de ser trata-
do de forma diferente. A produ-
ção nacional, como o capital pa-
ra investimento, precisa ser culti-
vada, precisa de atenção e
dedicação. Precisamos limitar e
penalizar os importados. O Brasil
está hoje numa situação que pre-
cisa olhar para o umbigo.

Valor Os dois principais candi-
datos, Dilma Rousseff (PT) e José
Serra (PSDB), são percebidos entre
os economistas como mais inter-
vencionistas. O novo governo será
mais intervencionista em câmbio,
juros e comércio exterior?

Steinbruch: O governo não pre-
cisa ser tão intervencionista num
país como o Brasil. Temos uma
classe empresarial bastante ativa,
seja no agronegócio, nos serviços,
na indústria ou na parte financei-
ra. O país está estruturado e não foi
fácil chegar onde chegamos. Se fo-
rem dadas condições apropriadas,
a parte provada faz o seu papel. O

Io governo e pela academia. Esta-
mos numa direção em que nunca
estivemos, podemos andar com
nossas próprias pernas.

Valor Caso a Dilma vença,,o que
ela faria diferente do Lula ?

Steinbruch: Não sei se ela preci-
sa fazer coisa diferente do Lula. Se
ela seguir a linha do presidente Lu-
la seria bastante bom. Estar atenta
para essas questões, ou seja, dar
mais chance para o setor privado
evoluir. A gente pode jogar me-
lhor, mas quem pode reclamar? Se
o Serra ganhar a eleição é a mesma
coisa. Precisamos de uma visão de-
senvolvimentísta para o Brasil.

Valor: O que mais preocupa o
empresariado?

Steinbruch: Preocupa tudo.
Está faltando mão de obra, esta-
mos colocando escola dentro do
canteiro de obra, fazendo o que
podemos para formar gente, al-
go que é um limitador do cresci-
mento brasileiro.

Valor: O que acaba por aumen-
tar os salários. Isso é um empeci-
lho?

Steinbruch: Aumentar salário
para o consumo de produção na-
cional é razoável. Duro é aumen-
tar salário para o cara consumir
bem importado, isso é uma dis-
torção. Estamos em condições de
avançar e agregar outros 50 mi-
lhões de consumidores na eco-
nomia. É um país fantástico, mas
ainda temos muito o que fazer.
Enquanto lá fora estão fazendo
de tudo, o possível e o impossível
para ressuscitar a economia, aqui
não precisamos disso.

Valor O jovem percebe esse mo-
mento que passamos?

Steinbruch: O jovem brasileiro
quer isso, existe esse anseio de se
firmar como país. Sempre ouvi que
o Brasil era o país do futuro. Hoje
somos o país do presente e o desa-
fio é ser uma potência do futuro. O
Brasil hoje é um caso a ser estuda-
do e replicado em outros países.
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