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Salão Nobre do Palácio do Planalto 
estava lotado de empresários, minis
tros, governadores, sindicalistas e 
políticos na manhã da terça feira 11. 
Sentado no meio da plateia, o 

empresário Jorge Gerdau Johannpeter sorria 
satisfeito. Quando a presidenta Dilma Rousseff e 
o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 
anunciaram a redução de 20,2% na tarifa de ener
gia a partir do próximo ano, ele sabia que tinha 
emplacado mais uma de suas teses. Dois meses 
antes, ele havia acompanhado o presidente mun
dial da Alcoa, Klaus Kleinfeld, numa audiência 
com a presidenta Dilma. Kleinfeld reclamou do 
custo da energia no Brasil. A gigante americana 
do alumínio está em processo de fechamento de 

diversas de suas fábricas e minerações ao redor 
do mundo e algumas delas poderiam ser da subsi
diária do Brasil. A ameaça, evidentemente, não 
era boa para o País, sobretudo pelo efeito 
demonstração que uma atitude desse tipo con
tém. O anúncio da redução de tarifas, portanto, 
soou como música aos ouvidos do empresário 
gaúcho. Com a eletricidade mais barata, a produ
ção brasileira fica mais competitiva e o fantasma 
do desinvestimento, mais distante. 

Durante a cerimônia, Gerdau, um habitue nas 
cerimônias do Palácio, sentia-se em casa, circu
lando com desenvoltura entre a plateia de empre
sários e executivos de empresas convocados para a 
ocasião. Só conseguiu sair depois de conversar 
com todos os amigos, empresários e políticos que 
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faziam fila para cumprimentá-lo. Embora Gerdau estivesse 
sentado na plateia, e não no palco, ao lado da presidenta, todos 
sabem da sua importância e do seu papel de relevância no 
governo, embora ele, por formação, prefira a discrição sobre o 
assunto. "Graças à participação do Gerdau, o governo deixou 
de se preocupar apenas com o dia e a hora e passou a planejar o 
Brasil a longo prazo", diz Cledorvino Belini, presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). "Ao tornar mais claros os horizontes do desenvolvi
mento, o governo encoraja as indústrias a investir." 

Aos 75 anos, presidente do conselho de administração de 
um dos maiores grupos siderúrgicos do País, com fatura
mento de R$ 65,6 bilhões no ano passado, Gerdau é hoje o 
empresário mais próximo do governo. E é essa influência, 
conquistada sobretudo por sua experiência bem-sucedida no 
setor privado, que Gerdau está usando para ajudar o governo a 
melhorar o desempenho e a produtividade da gestão pública, e 
ao mesmo tempo tentando resolver os gargalos que dificultam 
a competitividade das empresas brasileiras. Todas as semanas, 
ele deixa a família e a empresa em Porto Alegre e passa pelo 
menos um dia em Brasília. Não tem cargo de ministro, mas 
despacha mais com a presidenta Dilma do que muitos titulares 
de Ministério. Embora mantenha com ela uma relação formal 
- tratam-se de "senhora" e "senhor" ,-, tem uma razoável inti
midade com a presidenta, que vem desde os anos 1980, quan
do Dilma era secretária da Fazenda de Porto Alegre. E falam a 
mesma língua. A língua da eficiência. 
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Miriam Belchior, se reúne uma vez por mês. Como coordena
dor, Gerdau discute maneiras de tornar mais eficiente a máqui
na pública, e medidas que podem reduzir a burocracia e os cus
tos das empresas. Sua cruzada tem a compreensão e o apoio da 
presidenta. "Ela tem um feeling muito bom para perceber a 
importância da melhoria da eficiência", diz Gerdau. 

Um sinal de que o tema entrou no dia a dia da presidenta é 
o seu pronunciamento na véspera do Dia da Independência. 
Em cadeia de rádio e tevê, ela lembrou que o modelo econômi-

co brasileiro tem sido 
bem-sucedido, apoiado no 
tripé de estabilidade, cres
cimento e inclusão, e disse 
que era preciso dar o passo 
seguinte. "Vamos, a partir 
de agora, incorporar uma 
nova palavra a este tripé. A 
palavra é competitivida
de", afirmou. Na cerimônia 

da semana passada, a intenção foi confirmada. "Mais 
competitividade nos torna muito mais fortes para 
enfrentar a crise mundial", disse a presidenta. É o dis
curso que já foi adotado há muito tempo por Gerdau. 
"Para sermos competitivos, precisamos de condições 
de infraestrutura, de transporte, logística, estradas, 
ferrovias, portos, telefonia, energia", disse ele há dez 
anos, quando criou o Movimento Brasil Competitivo 
(MBC), que se dedica a melhorar a gestão tanto no 
setor público como no setor privado. 

D I G I T A I S Medidas como a redução do preço da 
energia, embora não tenham sido elaboradas pela 
equipe de Gerdau, têm suas digitais. Seria exagero 
dizer que ele introduziu o conceito de competitivi

dade no vocabulário da presidenta Dilma. Mas ele não deixa 
o assunto passar em branco nas conversas frequentes que 
tem com ela. A mais recente aconteceu na quarta-feira 12. 
Um dia após a cerimônia, Gerdau estava de volta ao Palácio. 
Durante uma hora e meia, conversaram sobre a economia, a 
crise internacional, as perspectivas de investimento e como 
melhorar ainda mais a situação das empresas no País diante 
da competição global. 

O objetivo maior das medidas que vêm sendo adotadas 
pelo governo para incrementar a competitividade é tirar das 
pranchetas os projetos de investimentos, preparando-se, 
assim, para o crescimento de 4% em 2013. Essa nova fase, que 
ganhou um sentido de urgência, a partir do resultado fraco do 
PIB do início do ano, começou com a redução dos juros, a 
diminuição dos custos trabalhistas e incentivos à infraestru
tura. Agora, tem novo impulso com a redução do preço da 
energia e deve continuar com novas concessões em portos e 
aeroportos. Gerdau acredita que o pacote de R$ 133 bilhões é 
apenas o primeiro passo. "Estamos muito atrasados", diz. 

O governo conta com esses investimentos para aumentar 
a taxa de formação bruta de capital fixo, hoje em apenas 17,9% 
do PIB. Para o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, com 
a nova safra de estímulos, muitos projetos deverão sair do 
papel, nos setores intensivos em energia, como siderurgia e 
petroquímica. "Temos de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões de 
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tos", afirma Otávio Rezende, diretor da área de energia do 
Votorantim. Para outras empresas, a mudança, embora não 
represente novos investimentos no curto prazo, pode evitar 
o fechamento de fábricas e a perda de empregos. É o caso da 
Alcoa, do americano Klaus Kleinfeld, o executivo ciceronea-
do por Gerdau no encontro com a presidenta Dilma, em 
Brasília, que já começa a rever sua decisão de reduzir sua 
presença no País. "A indústria global de alumínio enfrenta 
um grande desafio, com custos elevados e preços baixos", diz 
o CEO da Alcoa no Brasil, Franklin Feder. "A medida é 
importante porque afasta o risco de fecharmos unidades." 

Na cartilha de Gerdau, o Estado deve ser um indutor do 
crescimento, definindo políticas que estimulem e norteiem 
o investimento - em vez de ser um entrave. A redução da 
conta de luz e energia, somada à desoneração da folha de 
pagamento e aos pacotes de estímulo à ampliação da infra-
estrutura, segue a linha pregada pelo empresário e está pre
sente em um de seus livros de cabeceira: A revolta de Atlas, 
da filósofa russo-americana Ayn Rand. Ela narra a história 
de empresários que, cansados da ineficiência estatal, entre
gam suas companhias aos burocratas. Sem a eficiência e 
visão de negócios dos empreendedores, sustenta a autora, o 
mundo afunda no caos. Na realidade brasileira, felizmente, 
é o Estado que começa a se espelhar na iniciativa privada 
em busca de mais eficiência. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 780, p. 44-49, 19 set. 2012.




