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A os 86 anos, o engenheiro Eliezer Batista, lendário ex-presidente da Vale, considera que a matemática 
é a linguagem que não pode ser perdida de vista quando se trata de analisar a realidade e planejar o 
caminho para o futuro, sem os desvios do discurso e do cálculo político. Em entrevista, ele explica por 

que a racionalidade econômica ainda é o melhor instrumento para que temas como a integração da infraestrutura 
na América do Sul passem do terreno das intenções para o dos ganhos concretos. “Abaixo da linha do Equador, 
tudo está de cabeça para baixo, inclusive a lógica”, diz, em inglês, com bom humor poliglota e a percepção de que, 
apesar das dificuldades, existem avanços.

Luís EduArdo LEAL, do rio dE JAnEiro. FoTos: isMAr inGBEr

AméricaEconomia  Em 1996, o se-
nhor desenvolveu um estudo sobre 
a infraestrutura como fator de in-
tegração e desenvolvimento para a 
América do Sul. Anos depois, os 12 
países do subcontinente firmaram a 
IIRSA (Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Ameri-
cana). Conseguimos avançar?
Eliezer Batista  O documento origi-
nal, feito para o presidente Fernando 
Henrique Cardoso [quando Batista era 
seu assessor direto], é muito bom, con-
ceitualmente. Depois, foi se transfor-
mando. Tínhamos a pré-condição de 
não politizar o assunto, mas foi exata-
mente isso o que aconteceu. Politizaram 
e burocratizaram. Vendemos isso para a 
Corporação Andina de Fomento (CAF), 
cuja contribuição não foi muito impor-
tante e que, por sinal, ajudou muito a 
politizar. Criou-se um organismo esta-
tal que não funciona muito bem. E, mais 
tarde, os governos ficaram na condição 
de apresentar os projetos que achavam 
mais interessantes, sem a consideração 
da proposta original de que teriam de 
ser economicamente viáveis. O Banco 
Mundial dividia a infraestrutura de 
forma bastante complicada. Nós resol-
vemos simplificar, considerando capital 
humano e estrutura física, num concei-
to de door to door integrated logistics. 
Isso foi entregue ao Fernando Henri- 
que, que é uma pessoa muito inteligen-
te. Mas quando você entrega isso para 
baixo, para toda uma estrutura estatal, 
é diferente.

AE  Qual deve ser o papel da logística 
para a integração regional?
Batista  Logística é uma noção de custo, 
de calcular racionalmente, com diver-
sas variáveis. Não é só transporte – é 
transporte, energia, armazenamento, 
tudo isso junto. E aí se aplica também 
o desenvolvimento sustentável, que é 
uma coisa muito mal compreendida 
ainda hoje. É preciso eliminar todos 
os vícios de nacionalismo, de questões  
geopolíticas. Na América Latina, se pen-
sa muito diferente, é inevitável politi-
zar. E, ao se politizar, os projetos deixam 
de ser aqueles mais econômicos. Em 
integração, tem de se levar em conta 
as noções de eficácia, rentabilidade e 
retorno, no prazo mais curto possível. 
E com um framework, com fases – não 
pode ser “à la diable”. Com a politização, 
os projetos viraram a fantasia de cada 
um. O Peru com o Acre, porque no mapa 
parece perto – então, uma saída para o 
Pacífico. Isso é romântico. A saída mais 
econômica para o Pacífico para atingir 
os mercados do Extremo Oriente é pelo 
Atlântico, não pelo Pacífico. A partir 
do Brasil, você tem de atravessar os 
Andes? Não. Pode ser pela África do Sul 
também, que é a rota que a gente abriu. 
Pelo Norte/Nordeste, há Suez, o canal 
do Panamá. Em logística viária, nada 
pior do que subir e descer. [A IIRSA] não 
é algo de hard thinking, de fazer funcio-
nar racionalmente, dando resultados 
econômicos práticos. Fala-se em eixos 
bioceânicos – parece espanhol do século 
17, coisas “monumentales”.
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AE  O senhor é um observador de 
longa data do cenário brasileiro e re-
gional, marcado por burocracia e ine-
ficiências nos contatos entre o poder 
público e a iniciativa privada. Qual é 
a sua percepção nesta década?
Batista  Houve melhora, mas ainda 
não é suficiente para satisfazer as duas 
partes. Veja bem o valor da função do 
tempo. A Teoria do Caos [abordagem 
complexa da realidade, baseada em mo-
delos matemáticos não-lineares] é uma 
teoria para colocar ordem na desordem, 
que é o que nós temos aqui. A primeira 
coisa a se fazer é conhecer o valor da 
função do tempo. Ou seja, se eu gasto 
três anos para tirar uma licença am-
biental para uma hidrelétrica, eu estou 
na Idade Média. É difícil vender isso pa-
ra o pessoal. Ninguém está habituado 
a trabalhar com números e sua signifi-
cação. O número tem uma significação. 
Se você muda a situação, você muda o 
número também. Pouca gente pensa 
assim. Por isso é que a gente sai de um 
atoleiro para outro. A iniciativa privada 
melhorou muito, mas, no governo, não 
vejo muita melhora, não. A gente ainda 
trabalha apenas com três variáveis: 
câmbio, inflação e taxa de juros. Não 
sai disso.

AE  Existe a crítica de que o Brasil está 
retornando à condição de exportador 
de matérias-primas, após ter, a partir 
dos anos 1970, diversificado a pauta 
comercial com base em manufatu-
rados...
Batista  Se você olhar para a pauta de 
exportações, sim. Mas se, por outro 
lado, você olhar para o BNDES, [há] um 
presidente extremamente inteligente 
[Luciano Coutinho] e com políticas cer-
tas. Ele tem de lutar dentro da burocra-
cia interna, o que não é muito fácil. Ele 
está com o pensamento centrado em 
objetivos alcançáveis e tem feito um 
trabalho muito bonito. A economia, 
por outro lado, está como a da África no 
tempo da colonização europeia, expor-
tando matérias-primas e comodidades, 

comodidades essas que todo mundo 
sabe fazer também. Então, a minha 
vantagem comparativa já desapareceu 
nessa altura. Num mundo em que todos 
querem adicionar valor, com inovações, 
isso tem um fundamento profundo na 
educação. Capital humano é a parte 
mais importante de tudo isso – da edu-
cação vem o resto. Onde é que vamos 
procurar mão de obra agora? Estamos 
procurando soldadores até nos Estados 
Unidos, temos até soldadores america-
nos aqui. Falta mão de obra qualificada. 
Por quê? Educação, que está na frente 
de tudo.

AE  A sinergia com a China consti-
tui uma ameaça à industrialização 
brasileira?
Batista  A China é um grande mercado 
para as nossas matérias-primas, mas é 
preciso capitalizar isso para favorecer 
a industrialização. Nessa capitalização, 
vou aplicar em aço e produtos cada 
vez mais sofisticados, porque, senão, 
o chinês vai fazer o que quiser, como 
ocorreu com o couro no Rio Grande do 
Sul. Primeiro, eles levaram a matéria-
prima, depois, o trabalhador e, por fim, 
o próprio empresário gaúcho, que, hoje, 
produz também a partir da China. E 
para vender para o Brasil, mais barato. 
É isso aí. Extrapole isso para o que você 
quiser. Estamos exportando matérias-
primas e perdendo bilhões de dólares 
em produtos industrializados para mer-
cados em que já estávamos presentes. 
Mercados perdidos para outros, que 
entraram depois, mais competitivos.

AE  Um dos setores mais dinâmicos 
da economia atual é o da produção 
de conhecimento associado à tecno-
logia. No Brasil, práticas do passado, 
como a reserva de mercado, não sur-
tiram os efeitos esperados. Há ainda 
o que ser feito para melhorar nossa 
posição relativa?
Batista  O que fabrica o indiano? Não 
fabrica chips, fabrica software. Quem 
entrou na frente no mercado de TI? 

Estados Unidos, Taiwan e Coreia são 
grandes produtores de chips. Para com-
petir com eles, você tem de ter uma efi-
ciência brutal. A taxa de obsolescência 
nesse setor é muito alta. E há o problema 
da mão de obra. Se tivéssemos gente, 
como a Índia, estaríamos exportando 
software. O DNA brasileiro é bom: temos 
muita gente boa, de diversas origens. 
Daria para fazer como os Estados Uni-
dos fizeram: eles dão preferência ao 
conhecimento, não importa de onde 
você venha. O que interessa é o que 
você tem na cabeça e o que você pode 
realizar – as universidades americanas 
são um exemplo. Nós ainda não temos 
isso. Ainda temos muitos preconceitos, 
resquícios ibéricos, como o patrimo-
nialismo, privilégios e não sei mais o 
quê. Eu conheci a Coreia quando era um 
montão de ruínas, e veja o que é a Coreia 
hoje: um dos países mais adiantados do 
mundo em ciência e tecnologia. Para o 
exportador de matérias-primas, é mui-
to melhor, mais fácil, investir menos 
para ganhar mais. Esse é o presente, que 
é “autoarapucável”, se é que existe, se é 
que posso usar essa palavra. No futuro, 
ou mesmo no prazo médio, está cavan-
do a própria sepultura. Porque não vai 
competir com aquele que está usando 
a matéria-prima dele e ainda consegue 
vender o produto mais barato.

AE  Olhando a situação atual e os de-
safios à frente, o senhor se definiria 
como um otimista ou pessimista?
Batista  Eu sou otimista. Existem duas 
definições. Não é a do pessimista que 
financia o otimista. Vamos chamar de 
realistas. Nessa geração nova, nossa, 
tem muita gente boa. Muitos já edu-
cados fora. Muitos que fizemos na Rio 
Doce. Como os Estados Unidos fizeram, 
não há nenhuma inovação nisso. Mi-
nha esperança toda é nessa geração 
nova, que já é mais entrepreneurial 
[empreendedora]. O básico é construir o 
básico. Comecar a casa pela fundação e 
não pelo telhado.  A preguiça bem paga 
não constrói nada. 

A primeira coisa a se fazer é conhecer 
a função do tempo. Se eu gasto três anos 
para tirar licença ambiental para uma 
hidrelétrica, eu estou na Idade Média
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