
Como o sr. vê o momento atual
do Brasil?

Acho que o Brasil não estava tão
bem quanto as pessoas imagina-
vam em 2010 e não está tão ruim
quanto as pessoas imaginam em
2013. O brasileiro, como sempre
muito emotivo, exacerba o cená-
rio. Por dever de ofício, eu viajo
praticamenteotempotodo.Epos-
sodizerqueaspessoasnãosãoca-
pazes deimaginarquão aguda era
a crise em 2008 e início de 2009.
Mas naquela ocasião houve uma
profunda intervenção do Estado,
no sentido de resgatar bancos e
empresas. E, hoje, os estados en-
fraquecidos por aquela ajuda tre-
menda estão sofrendo com défi-
cit público elevadíssimo, relação
dívida-PIBenorme,amaioriade-
les com inflação muito baixa,
mas porque têm uma posição
comrelaçãoaoempregomuitodi-
ferente do que temos no Brasil. É

a primeira vez, na minha gera-
ção,queconvivocomoplenoem-
prego no Brasil. Sou de uma gera-
ção em que eu via os colegas se
formando em Engenharia Civil,
por exemplo, e sabendo que não
teriam emprego naquela carrei-
ra. Esse benefício do emprego
que nós temos hoje é, para mim,
bem confortante. Claro que te-
mosproblemas,massouumapes-
soa muito animada com o pacote
de infraestrutura que vem agora.
Acredito firmemente que será vi-
torioso. Acho que podemos repe-
tir o sucesso que tivemos lá atrás
na privatização da Ponte Rio-Ni-
terói, da Rodovia Presidente Du-
tra,emtermos dedesempenhofi-
nanceiro,queessasempresastive-
ram. As pessoas falam: “Ah, mas
isso foi no passado”. Mas veja a
concessão do Aeroporto Interna-
cional Cumbica, em Guarulhos.
Tenho certeza de que os investi-
dores estão felicíssimos porque
estão confirmando as premissas
do passado e algumas outras que
não foram consideradas e que es-
tão apresentando resultados
muito satisfatórios.

“

BRASIL

ENTREVISTA

É a primeira vez, na
minha geração, que
convivo com o pleno
emprego no Brasil.
Sou de uma geração em
que eu via os colegas se
formando e sabendo que
não teriam emprego
naquela carreira”

Octávio Costa
ocosta@ejesa.com.br
Nicola Pamplona
nicola.pamplona@brasileconomico.com.br

▲

‘CHINACRESCE7,5%.
QUECRISEÉESSA?
QUEMAPOSTAR
CONTRA,VAIPERDER’

AndréMourão

MURILO FERREIRA Presidente da Vale

Católico praticante, o presidente da Vale, Murilo Ferreira, fica emociona-
doquandocontaqueparticipoudeaudiênciacomoPapaFranciscodu-
rante aJornadaMundialdaJuventude.Mineiro,Murilonãonegaasraí-
zes:é,acimadetudo,umhomemdefé.Apesardasdificuldadesdaeco-
nomia mundial, acredita piamente no futuro de sua empresa, a maior
exportadora de minério de ferro do mundo: “Nós estamos vendo a in-
clusão demilhões de pessoasem paísescomgrande contingentepopu-
lacional. E o primeiro consumo dessas pessoas está associado a maté-
riasprimas”. Nemporisso,ficadebraçoscruzados.Adotouumprogra-
mafranciscanodecontençãodegastoseconcentrouasatividadesdaVa-
le na extração de minério de ferro, níquel, cobre, carvão metalúrgico e
produção de fertilizantes. “Esse é o foco. As demais tarefas, especial-
mente as que configuram distração, que tomam tempo do executivo
mas não trazem a melhor expertise, que sejam feitas por outros”. Obser-
vador atento do que se passa na Ásia, Murilo também acompanha o Bra-
silcomsintoniafina.Defendeaconstituinteexclusivaparaareformapo-
líticaetemum sonho:“Querovermeu paíscomeducaçãoemtempo inte-
gral. OquevinaÁsia,emtermosdeeducação,memotivamuitoaquererque
o Brasil tenha esse mesmo estágio de desenvolvimento”.
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Multa do FGTS na pauta do Senado

É um sentimento ou o sr. tem in-
formações que baseiam esse oti-
mismo?

Eupossofazerumaanáliseparale-
la a partir da VLI (Valor Logística
Integrada), que é nossa empresa
subsidiária integral de ferrovias e
portos. Essa empresa é dedicada
a cargas gerais e nós queremos fi-
car só com o transporte dedicado
ao minério de ferro. Nós inicia-
mosum processo (devenda)con-
duzido com toda a calma, ouvin-
dotodomundo,etivemos26inte-
ressados, a maioria estrangeiros.
Ainda este mês de agosto, vamos
anunciar os três sócios, dois es-
trangeiros e um nacional. Foi
uma disputa realmente impres-
sionante, que nos deixou muito
felizes. São R$ 8,9 bilhões de in-
vestimentos, não estamos falan-
do de peanuts. Então, como é que
eu posso estar desanimado, se
nós temos um processo dessa
magnitude com investidores na-
cionais e estrangeiros? Além dis-
so, nós estamos fazendo o maior
projeto da história do Brasil, que
é o S11D (extração de minério de
ferro na Serra Sul de Carajás). Em
1966, tivemos uma mudança de
status na Vale com o Porto de Tu-
barão. Em 1985, quando começa
a exploração da mina de Carajás,
no meio da selva amazônica, nós
tivemos outra mudança na Vale,
abrindoumanovafronteiramine-
ral. E agora nós estamos fazendo,
de uma vez só, um projeto que é
simplesmente três vezes o proje-
to inicial de Carajás. São 90 mi-
lhões de toneladas — Carajás co-
meçoucom 30 milhões.Com fer-
rovia duplicada com investimen-
to de US$ 19,5 bilhões. É o maior
investimentojáfeitopela indús-
tria de mineração. Então, só
posso estar animado.

Mas tem mercado para essa
ampliação de oferta?

Tem.Estamosvivendoumci-
clo nãotãoexuberantequan-
to o que vivemos de 2005 a
2011, que era o chamado su-
perciclo,masumciclobenig-
no. Nós estamos vendo a in-
clusão de milhões de pessoas
em países com grande con-
tingente populacional. Mui-
to se fala da China, mas te-
mos que falar da Índia, do
Brasil, da Indonésia. E o pri-
meiro consumo dessas pes-
soasparamudardestatuses-

tá sempre associado ao consu-
mo de alguma matéria prima. Por
exemplo, na China, que sofre
com terremotos e furacões, o aço
éusadomuitomaisintensivamen-
tenaconstruçãocivil.NaIndoné-
sia,oserviçopúblicodetranspor-
te é deficiente, está muito distan-
te até dos níveis brasileiros. En-
tão, há oportunidades excepcio-

nais com a inclusão desse grande
contingentepopulacional.Nóses-
tamos abrindo nossos braços pa-
ra essas alternativas do mercado.
Por exemplo, agora, com o shale
gas (gás de folhelho), há um res-
surgimento da indústria norte-
americana de aço. Hoje, há três
plantas deprodução deaço apar-
tir do uso do gás em implantação.
Com isso, os EUA, que não são
um mercado nosso, vão começar
a comprar nossas pelotas.

O balanço do segundo trimestre
daValemostraumaredução,ain-
da que pequena, da participação
da China nas vendas, com au-
mento da participação brasilei-
ra. É uma tendência?

Não, é sazonal. É claro que somos
mais competitivos no Brasil, não
precisa pagar frete. Mas, se tivés-
semosproduzidomais,aChinate-
ria comprado mais. Foiuma limi-
tação da oferta.

Osrecentesindicadoresmacroe-
conômicossobre aatividade chi-
nesa levam a crer mesmo que a
acomodaçãodaeconomiachine-
sa já chegou a o fim?

Tenho muita birra quando se fala
na crise chinesa, porque é a se-
gunda economia do mundo cres-
cendo a7,5% noprimeiro semes-
tre. Ou as pessoas estão míopes,
ou seacostumaramcoma exube-
rância do superciclo. A China, há
dois anos, produziu 683 milhões
de toneladas de aço. Para este
ano, está prevendo 780 milhões.
Ora, são 100 milhões de tonela-
das a mais, três vezes a produção
brasileira. Que crise é essa? As
pessoas que continuam apostan-
do contra a China vão perder. Es-
tão equivocadas. Costumo dizer
que tem um partido muito gran-
de, oPCC, que nãoé oPartidoCo-
munista da China, mas o Partido
dos Contra a China.

No ano passado, falou-se muito
da inflação na China e que preci-
sariam refrear a economia por-
que a inflação estava surgindo.

A inflação de alimentos atingiu,
naquele período, 14,8% ,em ba-
ses anualizadas. Todo mundo fi-
cou nervoso, mas os outros índi-
ces que compõem a inflação esta-
vambemcomportados.Nesseín-
dicedealimentos,80%daaltare-
sultoudaelevaçãodacarnedepor-
co, que é muito popular na China.
Tão logo esse item se acomodou, a
inflação da China voltou a pouco
menosde3%.Nãopodemostrans-
formar eventos sazonais em uma
coisa permanente. Eu acho que o
atual presidente, Xi Jinping, tem
demonstrado um interesse muito
grande em promover as reformas
que a China precisa. Começando

pelo setor financeiro, estão ende-
reçando as coisas muito bem e te-
nho convicção que são desafios
que um país passa no seu proces-
so de crescimento.

Eles pretendem dar uma ênfase
maior ao mercado interno, não?

Semdúvida. A China sempre teve
taxa de investimento em torno
de48% do PIB eissoé insustentá-
vel. Agora, quer mais consumo, a
partir do próprio acréscimo de
renda. Observamos nos últimos
cinco anos umacréscimode salá-
rios na China em torno de 9% a
10%.Issopodeminaracompetiti-
vidadechinesa.Mas, poroutrola-
do, permite que a população en-
tre no mercado de consumo.

O sr. falou de reformas na Chi-
na. Quais reformas seriam ne-
cessárias aqui no Brasil?

Comocidadão brasileiro, meu so-
nho é ver o meu país com educa-
ção em tempo integral. Eu gosta-
ria muito disso. Todo o desenvol-
vimento, o que eu vi na Ásia em
termos de educação, me motiva

muito a querer que meu país te-
nha esse mesmo estágio. Acho
que isso também dá um grau de
respeitopelocoletivomuitogran-
de. Acho que, até pela dimensão
do nosso país, temos sempre que
nos preocupar muito uns com os
outros. Então, acho que a escola,
fora a formação, deve se preocu-
par com esses aspectos. Ética e
respeitosãoconceitosfundamen-
tais que a gente precisa ter.

Só a educação?

Bem, mudando de um lado para
ooutro,achoquesomosmuitoca-
rentes de uma reforma política.
Vi o desafio que a presidenta Dil-
ma colocou para os brasileiros.
Soupartidáriodeumaconstituin-
te exclusiva para a reforma políti-
ca. Sei que os constitucionalistas
dizem que uma constituinte não
pode ser exclusiva, mas defendo
umaconstituinte,vamosdizeras-
sim,comprioridadeàreformapo-
lítica. Porque acho que precisa-
mos ter o voto distrital, precisa-
mos engajar as pessoas nos inte-
ressesdassuasregiõesenãonoin-
teresse de serem eleitas. Acho
que é mandatório. Nós não pode-
mosmanter adesorganizaçãopo-
lítica sob o risco de ficarmos um
país comprometido na sua ges-
tão, seja ela de direita, de esquer-
da de centro, do que seja.

Acha que ofinanciamento públi-
co pode impedir caixa 2?

Nunca fui convencido nem por
um argumento nem pelo outro.
Não sei se dá para garantir que,
com financiamento público, não
vai ter (caixa 2).

Há uma percepção de que o Bra-
sil é brando com a corrupção,
em comparação com outros paí-
ses. O sr. concorda?

Eu diria que o que está acontecen-
do no mundo hoje é lamentável.
Não tenho uma métrica aqui para
dizerondeémaiscorrupto.Vemos
episódios acontecendo no mundo
todo.Possofalar,porquesoucatóli-
copraticante, docasodoBancodo
Vaticano, em que recentemente
ummonsenhorfoitrancafiadopor
mau procedimento. É uma situa-
ção que está espalhada. O presi-
dente Xi Jinping, em discurso re-
cente, fez menção a três grandes
preocupações:areduçãodadispa-
ridade,queestáincomodandopro-
fundamente, o meio ambiente e a
corrupção. Na Europa se sucedem
essas situações e o próprio Estado
tem secomportadomal.É uma si-
tuação muito preocupante. Espe-
cialmente sabendo que nós ainda
temosmuitadesigualdadenomun-
do eestamos ainda desperdiçando
esforços em lutas que já deveriam
ter sidosuperadas.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), surpreendeu o

governo ao incluir na pauta de votações de vetos do Congresso, na

próxima terça-feira, o que trata da multa do FGTS paga por empresas

nas demissões sem justa causa. Nas negociações que manteve com

os líderes de partidos aliados nesta semana, a presidente Dilma

Rousseff não trabalhava com a hipótese de votação no dia 20. Reuters

Tenho muita birra
quando se fala na crise
chinesa, porque é a
segunda economia do
mundo crescendo a
7,5%. Ou as pessoas
estão míopes, ou se
acostumaram com
a exuberância”

“

“

“

AlessandroCosta

A corrupção é muito
preocupante.
Especialmente sabendo
que temos ainda muita
desigualdade no mundo
e estamos desperdiçando
esforços em lutas
que já deveriam
ter sido superadas”

LEGISLATIVO

Acho que o Brasil não
estava tão bem quanto
as pessoas imaginavam
em 2010 e não está tão
ruim quanto as pessoas
imaginam em 2013. O
brasileiro, como sempre
muito emotivo,
exacerba o cenário”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,19 ago. 2013, Brasil, p. 4-5.
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