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Presidente da Fiesp e da CSN

O empresário Benja-
min Steinbruch, pre-
sidente da Federa-
ção das Indústrias
do Estado de São
Paulo (Fiesp), defen-

de restrições à onda de compra de
terras e reservas minerais brasilei-
ras por empresas da China. Dono da
Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), diz que, como os chineses já
são os maiores compradores de mi-
nério de ferro do mundo, se tam-
bém dominarem a produção, “pode-
rão tirar os outros do jogo”.

Para o empresário, os asiáticos fa-
zem concorrência desleal, porque
possuem apoio maciço do governo
de seu país. “É o Estado, não é inicia-
tiva privada.”

Steinbruch tem interesse direto
no tema, já que mineração é uma
das prioridades da CSN, que tem
planos ambiciosos para o setor.
Mas suas críticas têm o peso da ins-
tituição que o coloca hoje como
uma das principais lideranças do
empresariado nacional. Nesta entre-
vista, ele também fala dos planos pa-
ra a CSN e da experiência de presi-
dir a Fiesp, cargo que assumiu com
a licença do titular Paulo Skaf para
concorrer ao governo de São Paulo.

● Além de inundar o mercado com
seus produtos, a China está compran-
do muitos ativos no Brasil. Isso inco-
moda os empresários?
A China investiu muito em títulos
do Tesouro americano e agora bus-
ca desesperadamente trocar parte
desses papéis por ativos. Começou
pela África, onde comprou tudo que
podia e agora está comprando na
América Latina, inclusive no Brasil.

O capital chinês de médio e longo pra-
zos para investimento é muito bem-
vindo. Mas é preciso cuidar de setores
estratégicos.

● Quais seriam esses setores?
Por exemplo, a China comprar reser-
vas de minério no Brasil, sendo ela o
principal cliente do País, precisa ser
considerado de forma diferente. A Chi-
na é uma força no mundo. A partir do
momento que ela tenha o domínio so-
bre a matéria-prima, sendo a maior
consumidora de minério, ela pode ti-
rar os outros do jogo. Dependendo do
preço de transferência que adote, que-
bra com todo mundo. Setores estraté-
gicos têm de ter algum controle do go-
verno. É preciso dizer aquilo que pode
e aquilo que não pode ser comprado
por capital estrangeiro.

● O sr. está falando em restringir a com-
pra de terras ou minas?
Eu restringiria. Se for uma coisa da ini-
ciativa privada, é um direito indiscutí-
vel. Mas, a partir do momento que
atrás de quem compra está o Estado, é
uma coisa de governo contra governo.
Não vejo com bons olhos nenhum país
vindo aqui comprar ativos no Brasil.

● O sr. não está exagerando?
Vou contar um fato que me causou sur-
presa. No projeto da ferrovia Transnor-
destina tentamos comprar terras para
induzir o desenvolvimento de plantio
de grãos na região. Para nossa surpre-
sa, encontramos grandes propriedades
sendo tocadas por chineses. Eles já
produzem grãos no interior do Piauí e
de Pernambuco, coisa que nós, ideali-
zadores do projeto, não sabíamos.

● O sr. acha que os principais candida-

tos à Presidência aceitariam fazer esse
tipo de intervenção?
Qualquer presidente tem de ter essa
preocupação, porque é uma questão
de soberania nacional. Independente-
mente de partido, estilo ou filosofia, é
algo que tem de ser analisado e resolvi-
do de maneira muito rápida, porque
depois que comprarem não adianta fa-
zer mais nada.

● O sr. tem defendido o BNDES, mas a
atuação do banco não está concentrada
em poucas empresas?
Existe concentração porque não te-
mos empresas globalizadas. É preciso
fortalecer as empresas brasileiras para
termos uma presença lá fora.

● No caso dos frigoríficos, que é foco de
críticas, o banco deu muito dinheiro para
os grandes, enquanto os pequenos e mé-
dios se queixam de falta de acesso...
Não sei se é o que está acontecendo.
Mas se a pequena e a média não estão
sendo apoiadas, acho que está errado.
Agora, essa posição do BNDES de for-
talecer empresas brasileiras exportado-
ras de carne nos países importadores
faz todo sentido estratégico. O nosso
desafio é virar uma potência. Para isso,
temos de fazer o que os outros países
fizeram e deu certo. Não precisa me-
lhorar, basta copiar.

● O sr. quis internacionalizar a CSN. Ten-
tou comprar a siderúrgica anglo-holan-
desa Corus e a cimenteira portuguesa
Cimpor, mas não deu. Vai continuar ten-
tando?
Temos de continuar, um dia vai dar
certo. Mas é preciso ser racional. Se
fosse pagar o que não vale, a gente te-
ria levado. Sempre tive muita vontade
de comprar a Corus. Fui até onde deu.

Não deu para levar, o que posso fazer?
Na Cimpor foi a mesma coisa. A gente
vai continuar tentando.

● Está olhando outros negócios?
Estou. Basicamente aquilo que comple-
ta o que a gente faz: aço, cimento e mi-
neração. É claro que, se aparecer algu-
ma coisa muito boa, vamos estudar.

● Onde está procurando?
Num primeiro momento, nos Estados
Unidos e na Europa.

● O sr. vai mesmo desmembrar os ati-
vos da CSN e abrir o capital das empre-
sas resultantes?
A CSN, como as grandes empresas bra-
sileiras, precisa se tornar um conglo-
merado mundial. A ideia é que a CSN
tenha os seus cinco negócios abertos
em bolsas: mineração, siderurgia, ci-
mento, infraestrutura e logística, e
energia. É claro que é um negócio tra-
balhoso desmembrar uma empresa
grande e transformar em cinco.

● Quando isso vai acontecer?
A gente vai fazer uma de cada vez. O
que está mais maduro é a mineração,
mesmo porque nós temos uma outra
empresa de mineração em parceria
com japoneses, coreanos e chineses,
que é a Namisa. Temos 60% e eles,
40%. A ideia é juntar Namisa com Ca-
sa de Pedra e abrir o capital. É um pro-
jeto de 110 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro, uma quantidade muito
significativa.

● O sr. já tinha anunciado isso para o
primeiro semestre. Não deu certo?
A gente está trabalhando bastante nis-
so. A Namisa tem vários sócios, até
conseguir convergir para fazer a unifi-

cação dos negócios demora mesmo.
Está demorando mais do que a gen-
te previa. Mas todos estão de acor-
do que vale a pena. Acho que sai ago-
ra no segundo semestre.

● O sr. gostou da cadeira de presiden-
te da Fiesp? Pensa em se candidatar
na eleição do ano que vem?
A cadeira é igual, sabia? Mas a Fiesp
é uma instituição muito forte. En-
globa a indústria de todo o País, não
só a paulista. Aqui passam presiden-
tes, ministros, reis, príncipes, gente
humilde... É uma experiência muito
rica, não tem como não gostar. Ago-
ra, poder ficar é outra coisa. A Fiesp
precisa de uma participação muito
ativa, exige muito tempo. Minha
prioridade é o grupo de empresas
que a gente tem.

● Como o sr. vê as críticas de que a
Fiesp ficou acéfala depois da saída de
Paulo Skaf?
Eu não me considero um cara acéfa-
lo nem os diretores que estão aqui.
É uma interpretação equivocada
porque a maneira de ser de cada um
é diferente. Eu não apareço na mí-
dia com frequência. É meu estilo. Is-
so não quer dizer que a gente não se-
ja ativo.

● E o fato de não ter feito debates
com os candidatos a presidente, co-
mo era tradição na casa?
A gente prefere uma abordagem di-
reta. Estamos falando com os candi-
datos em separado. Eu acho que ho-
je é mais eficiente a gente ter essa
postura de abordagem direta.

● E o que vocês têm levado aos candi-
datos?
Aquilo em que a gente acredita. O
modelo da produção e do emprego.
Com todo respeito ao ministro da
Fazenda, hoje o Brasil precisa de
um ministro do Desenvolvimento
mais forte que o da Fazenda. A par-
te financeira do País está resolvida.
O que temos de desenvolver agora é
a produção e o emprego. Isso é o
que vai nos fazer diferentes.

● Por que o sr. foi contra a filiação da
Companhia Siderúrgica do Atlântico
(CSA, uma sociedade entre a Vale e a
alemã ThyssenKrupp) ao Instituto
Aço Brasil?
Anos atrás, fomos sócios da Thys-
sen Krupp num projeto aqui, mas
houve divergências, compramos a
parte deles e ficou por aí. Quando a
Thyssen veio para o Brasil com a
CSA, agora, tirou 200 pessoas da
CSN de uma só vez. E tirou só da
CSN. Eu fui no Instituto Brasileiro
de Aço e coloquei a discussão. Disse
na mesa: ‘Eu posso tirar 200 pes-
soas da Gerdau, posso tirar 200 pes-
soas da Usiminas, desde que pague
mais.’

● Qual o problema, então?
Numa mesa em que nós sentamos
para discutir estratégia, sermos ami-
gos, não faz sentido um ficar agre-
dindo o outro. Então, o instituto de-
cidiu que a CSA só seria aceita quan-
do começasse a produzir aço no
País. Só que ela tentou entrar antes
e outros membros quiseram acei-
tar. Daí eu falei: ‘Não foi isso o com-
binado lá atrás. Então, a gente sai e
a CSA entra’. Como pediram para fi-
car, a CSN se licenciou do instituto.
Não fizemos isso por nós, mas por
todos os brasileiros. Não pense que
se formos para os Estados Unidos a
gente chega lá fazendo estripulia no
mercado deles. Não pode.

● Ano passado o presidente Lula im-
plicou com Roger Agnelli para forçar
a Vale a investir em siderurgia. Esta
semana ele pegou no seu pé numa
cerimônia da ferrovia Transnordesti-
na por causa do atraso nas obras...
Ele saiu satisfeito com o que viu. A
Transnordestina é uma obra compli-
cada. São 1.728 quilômetros de ferro-
via, envolvendo três Estados. Hou-
ve dificuldades em várias etapas, co-
mo desapropriação, parte ambien-
tal, projeto. Demorou mais do que
ele esperava, mas agora estamos a
plena carga.

● Mas, no discurso, Lula foi bem irôni-
co. Disse que homens como o sr. não
são queridos pela população mais
humilde porque têm privilégios nos
governos. Ou que o sr. não fazia ideia
de quanto era xingado...
O presidente é muito espontâneo.
Tinha uma massa grande de traba-
lhadores e ele estava emocionado.
Ele brinca muito, interage com o po-
vo. Não fez nada por mal, acho que
ele saiu de lá contente.

✽ Presidente em exercício da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São
Paulo, em substituição a Paulo Skaf,
Benjamin Steinbruch tem 57 anos e

iniciou a carreira profissional em
1983 na empresa da família, a Vicu-
nha. Foi presidente dos conselhos de
administração da CSN e da Vale. Des-
de 2002 é presidente da CSN.
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Benjamin Steinbruch

‘É PRECISO RESTRINGIR
O INVESTIMENTO
CHINÊS NO BRASIL’

Entrevista

Estilo. ‘Eu não apareço na mídia com frequência. Isso não quer dizer que não seja ativo’, diz o presidente da Fiesp e da CSN, Benjamin Steinbruch

Benjamin Steinbruch, dono da CSN e presidente da Fiesp,
diz que chineses podem ‘tirar os competidores do jogo’ e
defende restrições à compra de terras e reservas minerais

%HermesFileInfo:B-4:20100822:

B4 Economia DOMINGO, 22 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 ago. 2010, Economia, p. B4.




