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Jorge Gerdau Johanpeter: brasileiros criaram monstro ao transferir para o Estado a 
responsabilidade social 
   
O segredo para fazer uma empresa centenária não perder o bonde para a concorrência acirrada é 
a inovação, defende o empresário Jorge Gerdau Johanpeter, presidente do grupo Gerdau, o maior 
produtor de aços longos do continente americano. É preciso fazer com perfeição as tarefas de 
rotina para não haver perdas, diz ele, mas as empresas que não sabem medir seus processos e 
não buscam inovar constantemente tendem a estagnar - e esse é o caminho fatal que leva 
rapidamente à morte. Mas não basta ter idéias, é preciso convertê-las em algo que gere lucro. 
 
Esse foi o principal assunto de Gerdau, ontem, em Campinas, ao abrir a 6ª Conferência 
Internacional da Endeavor, uma ONG criada por ex-alunos de Harvard para apoiar 
empreendedores, em parceria com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (Anprotec). 
 
Em duas horas de apresentação, para um público de cerca de 280 pessoas, Gerdau afirmou que a 
gestão de empresas familiares não deve se diferenciar das demais companhias. "As empresas 
mais lucrativas do mundo têm gestão familiar. O que define a empresa são seus valores. É aí que 
se conecta a importância ou não da relação familiar", afirmou o presidente da empresa, que 
faturou US$ 11,1 bilhões em 2002 e tem usinas em operação no Brasil, Uruguai, Chile, Estados 
Unidos e Canadá.  
 
Segundo ele, o Grupo Gerdau investe anualmente cerca de US$ 100 milhões a US$ 150 milhões 
só no desenvolvimento e atualização de processos e serviços. 
 
O executivo reclamou do "monstro incompetente" que os brasileiros criaram ao tentar transferir 
para o Estado a responsabilidade social. "Todos nós tentamos terceirizar a responsabilidade social 
pagando impostos para o Estado. Agora temos uma terceirização deficiente, e isso me incomoda 
muito. O Brasil não precisaria ter fome." 
 
Na sua exposição, Gerdau afirmou também não acreditar em empresas modernas, mas em 
pessoas modernas. A forma de competitividade global, em substituição à concorrência local, 
mudou o comportamento pessoal dos profissionais, segundo o empresário.  
 
Gerdau apontou a falta de metodologia como outra falha das empresas. "Não adianta conhecer 
muito bem o processo e ter boa liderança; sem metodologia, esbanja-se recursos e perde-se 
competitividade. 
 
Além de Gerdau, também foram convidados para relatar seus casos na conferência Salim Mattar 
(presidente da Localiza), Lito Rodriguez (CEO da DryWash), Marcelo Salim (CEO da Solvo), Luiza 
Helena Trajano (diretora superintendente da Magazine Luiza) e Carlos Alvez de Brito (vice-
presidente da Ambev). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2006. 


