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QUEM É

Marcelo Rehder

Reeleito ontem para mais um
mandato de quatro anos na pre-
sidência da Federação das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp), Paulo Skaf diz que,
ao contrário do que afirmam
seus críticos, ele voltou à enti-
dade fortalecido depois de parti-
cipar das eleição para governa-
dor de São Paulo em 2010. Skaf
foi candidato pelo Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) e ficou
na quarta colocação, com pou-
co mais de 1 milhão de votos.
Sobre planos futuro, diz que
sua intenção, “neste momento
é cumprir o mandato na Fiesp”.
Mas acrescentou: “Na vida,
nem tudo depende de nós”.

● Alguns setores da Fiesp recla-
mam que sua reeleição foi facili-
tada por manobras como a ante-
cipação do pleito, que teriam in-
viabilizado a apresentação de
uma chapa de oposição. O que o
sr. tem a dizer?
Não tem eleição fácil ou difícil.
Eleição tem o seu ritual e, rigo-
rosamente, nós estamos obede-
cendo o ritual que os estatutos
determinam. As eleições estão
sendo feitas no mês de abril por-
que os estatutos determinam
que as eleições sejam seis me-
ses antes do fim do mandato.
Então, não tem essa de anteci-
pação do calendário. Normal-
mente, as pessoas que falam,

não aparecem. Elas não têm no-
me. Falam, ou de forma sensa-
cionalista de coisas que não
existem, ou por falta de conhe-
cimento.

● O sr. vai cumprir os quatro
anos de mandato na Fiesp ou pre-
tende se candidatar a algum car-
go nas próximas eleições?
Eu sempre levo muito a sério
os compromissos que assumo.
Minha intenção, neste momen-
to, é cumprir o meu mandato.
Na vida, no entanto, nem tudo
depende de nós. As coisas acon-
tecem. Eu peço a Deus que me
dê saúde para continuar cum-
prindo o meu mandato com o
mesmo ritmo de hoje. Nós esta-
mos aqui sempre querendo re-
novar mais, a carga de trabalho
é elevada, mas os resultados es-
tão aí. Nós estamos com quase
100 escolas para inaugurar do
Sesi, implantamos o ensino em
tempo integral e o ensino mé-
dio que o Sesi não tinha, o ensi-
no médio articulado com curso
técnico do Senai e 14 faculda-
des. Não é só discurso. O que es-
tamos fazendo vai permitir que
milhares de crianças tenham es-
cola de qualidade, comida boa e
prática de esporte.

● Isso é plataforma política?
Não, é plataforma do presiden-
te da Fiesp, da política aqui. Eu
comecei a fazer isso quatro ou
cinco anos atrás.

● Seus críticos dizem que sua
candidatura ao governo paulista
em 2010 teria enfraquecido a
Fiesp. O que acha dessa visão?
Uma coisa é um presidente da
Fiesp conhecido e apoiado nos
meios empresariais e pelas eli-

tes. Outra coisa é um presiden-
te da Fiesp com isto somado ao
conhecimento popular, à ima-
gem popular. Nunca tinha me
candidatado, tive apenas um
minuto de tempo na TV, meu
partido (PSB) não teve candida-
to a presidente da República e
tem uma estrutura pequena no
Estado de São Paulo. Mesmo as-
sim, conseguimos uma inten-
ção de votos que passou de 2
milhões de eleitores. E efetiva-
mos com mais de um milhão

de votos. Isso porque houve o
tal do voto útil, de última hora,
aquela conversa para não ter se-
gundo turno em São Paulo.
Houve uma migração de mais
ou menos um milhão de votos.
Sem dúvida, voltei para a Fiesp
com muito mais força. E o pre-
sidente tendo mais força, as en-
tidades também têm mais for-
ça.

● Como o sr. avalia os cem pri-
meiros dias do governo Dilma?
Ela tem desempenhado o papel
de presidente de uma forma
muito positiva. Não é minha po-
sição pessoal somente. As pes-
quisas mostram que ela está
sendo muito bem-recebida, o
que significa que está sabendo
exercer a presidência de forma
correta. Está mostrando um es-
tilo firme. É uma gestora bus-
cando resultados. Na questão,
por exemplo, do gasto público,
no mínimo houve uma discus-
são, o que é um bom começo de
governo.

● As medidas para conter a infla-
ção estão produzindo resultado?
A inflação é uma grande preocu-

pação, mas não é subindo a taxa
Selic que se vai fazer as commo-
dities agrícolas baixarem de pre-
ço. Também não é o único pro-
blema.

● Qual deles mereceria destaque?
Eu diria que um problema mui-
to sério em que o foco tem de
estar relacionado é o câmbio.
Juros elevados atraem capital
especulativo. Num regime de
câmbio flutuante, isso sobreva-
loriza o real e tira competitivi-
dade do Brasil. No ano passado,
tivemos um déficit na balança
de manufaturados de US$ 70 bi-
lhões. Este ano, deverá chegar a
US$ 100 bilhões.

● Qual sua avaliação sobre a pro-
posta que estaria em estudos no
governo de taxar exportações de
minério de ferro ou de açúcar?
Quando alguém me fala em ta-
xar, eu já sou contra. Fico com
um pé atrás. Então, a princípio,
em qualquer taxação, estou con-
tra. Agora, se nós temos um pro-
blema porque temos um real so-
brevalorizado, que rouba a nos-
sa competitividade, nós temos
de tomar medidas.

● Que medidas seriam essas?
Nessa questão do câmbio, co-
mo há reconhecimento de que
temos o real sobrevalorizado, é
preciso que haja algumas alter-
nativas compensatórias, como
onerar de alguma forma as im-
portações, com mais impostos
de importação. Acho que é cor-
reto, é do interesse do Brasil.
Outra medida é fazer cumprir
os prazos dos créditos fiscais
que as empresas e exportado-
res têm a receber. Há casos de
empresas que têm milhões a re-
ceber e não recebem. Num mo-
mento desses, de câmbio desfa-
vorável, seria uma medida com-
pensatória. Além de medidas
que mexam direto com o tema,
como a questão de reduzir os ju-
ros.

● Para que patamar o imposto de
importação no País deveria ser
elevado?
O limite máximo permitido é
de 35%. Alguns setores já estão
em 35%, como automóveis, pe-
ças e calçados. Porém, a grande
maioria dos setores não está.
Então, eu entendo que, no que
diz respeito à importação, é cor-
reto aumentar o imposto onde
for necessário, para compensar
parcialmente esse problema
cambial. Além disso, é preciso
aumentar a fiscalização e o uso
de instrumentos de defesa co-
mercial. O problema é que o go-
verno é muito mal equipado.
Tem pessoas preparadas, mas
dispõe de uma equipe muito pe-
quena de defesa comercial.
Comparado com outros países,
temos uma equipezinha de defe-
sa comercial.

● Qual sua opinião sobre a inter-
ferência do governo Dilma na tro-
ca da presidência da Vale?
Essa é uma questão da Vale. Eu
imagino que um pouco dessas
coisas são impressões. Impres-
são de que houve interferência
do governo, etc. Nada é certo.
Eu não posso discutir isso,
nem dizer que o governo mu-
dou efetivamente a presidência
da Vale. Agora, se o governo
tem influência sobre os acionis-
tas e os acionistas promove-
ram a mudança, isso seria nor-
mal, como qualquer sociedade
anônima.

Paulo Skaf,

ENTREVISTA

Reeleito para um novo
mandato na entidade,
Skaf diz que voltou
fortalecido, após ser
candidato a governador

PAULO PINTO/AE

✽ Paulo Skaf é presidente da
Fiesp desde setembro de
2004, tendo se licenciado pa-
ra disputar o governo do Esta-
do pelo PSB em 2010. Antes
de presidir a Fiesp, passou
por entidades empresariais
de peso no setor têxtil, área
na qual atuava, como a Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria Têxtil (Abit), que repre-
senta 30 mil empresas. É ca-
sado e pai de cinco filhos.

‘Minha intenção,
neste momento,
é ficar na Fiesp’

Briga. ‘Quando alguém me fala em taxar, já sou contra’, diz Skaf, em relação aos impostos
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De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.

presidente da Fiesp
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