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F.W – Dr. Benjamin, em primeiro lugar, queria lhe agradecer por nos receber aqui 
para essa entrevista. Eu gostaria de começar pedindo para o senhor falar um pouco 
sobre a sua infância, origem familiar, sobre a sua educação, sobre sua formação. Um 
pequeno resumo das suas origens.  

B.S. – Bom. Meu pai é gaúcho, minha mãe é carioca.  Meu pai, com dezessete 
anos, dezoito anos, veio para São Paulo para trabalhar, para começar a vida como 
vendedor. Estando em São Paulo, ele ia fim de semana para o Rio de Janeiro para... uma 
parte da família estava lá, e aí ele conheceu minha mãe. Casaram e vieram para São 
Paulo. Começo da vida duro, deles. A minha mãe era de uma família já classe média alta, 
meu pai, filho de fazendeiro do sul, comerciante, e veio para São Paulo para começar,  
realmente, recomeçar a vida depois da guerra, da Segunda Guerra, que estava difícil as 
coisas lá. Então, veio para cá. E era uma vida dura para eles. Meu pai trabalhou muito. 
Minha avó falava que meu pai saía com o sapato novo e voltava com a sola furada, 
[risos] de tanto ir no interior, de vender de porta em porta, que ele vendia tecidos. E 
começaram a vida assim, bastante limitada, e foram evoluindo no tempo. A educação 
nossa foi uma educação que nunca faltou nada, nunca sobrou também. Eu sou o filho 
mais velho e me lembro, a gente começou... nasci em apartamento de dois quartos, 
depois fomos para três quartos, depois fomos para quatro quartos.[riso] Então teve essa 
evolução. Acompanhamos a evolução do meu pai. Mas sempre a família muito unida, 
assim, bastante coesa. A minha mãe muito partici... assim, muito perto da gente, meu pai 
um pouco longe, em função das obrigações. Mas foi uma infância normal, eu diria assim, 
quer dizer, em que prevalecia muito a disciplina, prevalecia muito o esforço nos estudos, 
a obrigatoriedade de proximidade com os irmãos e... Essa visão de família tradicional. E 
aí... acompanhamos a evolução dele do ponto de vista dos negócios. Eu brinco que fim 
de semana nosso era em São Roque, que a gente tinha fábrica lá, era um frango assado. 
A gente subia a serra, no fim de semana, para ele trabalhar, a gente ia junto. A gente 
comia no frango assado, e eu brincava com meus irmãos em cima dos sacos de fios que 
ficavam... Naquela época, não tinha a embalagem que existe hoje, então o fio era 
guardado dentro de saco, acumulava aquilo lá, a gente ficava escalando aqueles 
negócios. Eu lembro deles correndo atrás da gente lá. E era isso. Sábado e domingo no 
trabalho, durante a semana, no trabalho e no estudo. O lazer nosso era junto com ele, 



 

  

3 

trabalhando. E crescemos dessa forma. Quer dizer, o trabalho muito presente desde o 
primeiro momento. Eu me lembro do meu pai só trabalhando, e tentando compartilhar 
algum tipo de atividade com a gente; mas a minha mãe que substituía e era quem 
realmente ficava próxima da gente e nos acompanhava, nos cobrava.    

F.W – E como é que foi o início da sua vida profissional.  

B.S. – Eu acompanhei meu pai já desde... Porque como a atividade dele era 
basicamente trabalho, a gente acompanhava ele. Quer dizer, desde pequenininho, a 
gente ia para as fábricas no fim de semana. E a minha mãe, ela sempre acompanhava. 
Aí... O trabalho era uma coisa que vivia dentro de casa. Então, desde pequeno, me 
lembro de... acompanhando ele, trabalhando com ele. E comecei a trabalhar de fato com 
dezessete, dezoito anos, quando eu entrei... Entrei na Getúlio Vargas e comecei a 
trabalhar com ele. Trabalhar oficialmente. Eu já acompanhava ele antes. E dentro disso 
que foi o começo. Quer dizer... Se tem que ter uma data, a gente pode marcar – quando 
eu tinha dezoito anos. Estudava e trabalhava com ele.  

F.W – E o senhor foi fazer o curso de administração.  

B.S. – Eu fiz administração de empresas na Getúlio Vargas, em São Paulo.  

F.W – A idéia era, exatamente, poder aplicar isso no trabalho com seu pai.  

B.S. – É. Eu acho que... Eu acho que sim. Eu acho...Eu não achava... Eu não me 
sentia um engenheiro. Não tinha essa visão matemática das coisas. Também para 
medicina, eu não tinha essa inclinação. Do ponto de vista de negócio, gostava muito de 
fazenda, de bicho. Eu ainda gosto, até hoje, do agronegócio. Mas como tinha a indústria, 
daí eu fui para um negócio mais genérico, que era administração; e, dentro da 
administração, daí, naturalmente, pesou...  

R.M. – Quer dizer, desde o início, já objetivando seguir os negócios da família.  

B.S. – É. Na verdade, a preocupação que eu tinha era de seguir o meu pai, não era 
nem os negócios da família assim, porque, naquela época, os negócios da família 
também não eram... assim tão importantes ou tão diferenciados assim, como são hoje. 
Mas a idéia era estar perto dele. E foi dentro disso que as coisas foram se fazendo. Quer 
dizer, ele, realmente, era uma pessoa especial, do ponto de vista pessoal e do ponto de 
vista empresarial também, talvez o mais brilhante que eu conheci até hoje, em termos de 
sensibilidade, de rapidez, de raciocínio e de percepção de negócio assim. Quer dizer, 
realmente, era uma pessoa muito, muito diferenciada. Tanto é que fez o que fez. E, 
dentro disso daí, a convivência com ele eu acho que foi o aprendizado mais importante 
que eu tive na minha vida, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. E 
ainda mais um prêmio na complementaridade do estudo com a convivência do trabalho 
com ele. Quer dizer, eram coisas... não diria nem complementares, porque ele estava 
muito à frente daquilo que eu aprendia em termos teóricos. Mas se encaixava. Quer 
dizer, a gente tinha uma visão compartilhada da realidade verdadeira com a realidade 
utópica, vamos dizer assim. Mas dentro disso foi que eu me fiz como empresário, 
aprendendo com ele e convivendo. Principalmente a convivência com ele foi que... fez a 
diferença. 

R.M. – Melhor escola.  

B.S. – É. Não só do ponto de vista empresarial, como do ponto de vista pessoal. A 
visão de vida, de mundo, de pessoas, de gente. Então eu acho que o grande aprendizado 
mesmo, que eu tive, a grande diferenciação, eventualmente, que eu tenha, é essa 
convivência de trás.  

F.W – E que lições o senhor destacaria hoje? Se o senhor tivesse que isolar, 
tivesse que traduzir isso para alguém que não teve a experiência, quais seriam essas 
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lições que o senhor aprendeu com seu pai, que o senhor procuraria passar adiante, por 
exemplo.  

B.S. – Eu acho que a igualdade, uma coisa importante, humildade no sentido de 
saber que... Meu pai sempre dizia para mim: em qualquer situação, você pode olhar para 
os lados, que vai ter gente igual a você, você pode olhar para baixo, que tem gente pior 
que você, e você pode olhar para cima, que tem gente melhor do que você, em qualquer 
circunstância. E essa é uma verdade. Quer dizer, eu acho que a partir do momento que 
você começa a ignorar isso, você começa a ficar vulnerável. Então acho que a percepção 
de que as pessoas são iguais e que, eventualmente, você sempre tem a aprender com 
alguém que está melhor, você pode ensinar para alguém que está pior e pode conviver 
com os que são iguais. Eu acho que esse é um segredo de uma receita de sucesso. E, 
dentro disso, você se adaptar à realidade do dia-a-dia.  

F.W – Com relação especialmente ao mercado e ao Brasil, teria algum aspecto... 
Ou seja, o que é necessário para você fazer uma carreira de sucesso num país como o  
que era o Brasil?  

B.S. – Eu acho que o sucesso é o trabalho. Esse negócio de que as coisas 
acontecem por acaso... Eventualmente, pode até acontecer; mas, normalmente, são 
conseqüências de alguma coisa. E, dentro da vida empresarial, acho que a prioridade é o 
trabalho. Quer dizer, aquele que trabalha, aquele que se predispõe a priorizar o trabalho, 
certamente, em algum momento, ele vai ter alguma coisa para colher. E aí depende da 
intensidade, a capacidade, e também um pouco de sorte. Eu acho que trabalhar por 
trabalhar, também, às vezes não chega em lugar nenhum. Trabalhar com competência, 
certamente você chega em algum lugar. Trabalhar com competência e sorte, é quase 
impossível você não chegar.  

F.W – E como é que foi a trajetória da empresa familiar a partir desse momento em 
que o senhor começou a participar diretamente do dia-a-dia?  

B.S. – A gente... Na verdade era uma... A gente não tem essa diferenciação do que 
é empresa familiar e do que é empresa não familiar. Eu acho que a empresa é a 
empresa. E ela, primeiro, tem que ser bom para ela mesma. Ela sendo bom para ela 
mesma, ela vai ser bom para a família, vai ser bom para os sócios, eventualmente, que 
não sejam da família. Então dentro de mim não tem essa diferenciação. E também nunca 
me coloquei como representante de família. Tanto é que hoje, você pega aqui na CSN, 
só tem eu, eventualmente, representante dos sócios controladores, tanto a nível 
executivo quanto a nível de conselho. Ou seja, eu estou aqui, não como família, eu estou 
aqui como profissional. E dentro disso é que a gente toma as decisões. Então, se você 
perguntar para mim: a CSN é uma empresa familiar? Ela é familiar, vamos dizer, pelo 
controle que tem. Mas ela é completamente aberta e pública pela sua maneira de ser, 
pela forma de trabalhar. Então, esse negócio de... Tem muita discussão de empresa 
familiar ou não familiar. Eu acho que tem empresa boa e empresa não boa. 
Eventualmente pode ser familiar, ou não.  

F.W – Mas dentro da trajetória da sua empresa, sem levar em questão essa 
discussão, quais foram os momentos marcantes na história da empresa, que o senhor 
gostaria de destacar?  Até ela chegar ao ponto de se tornar um grupo poderoso.  

B.S. – Acho que a gente teve o início, que foi duro, conforme eu falei, a parte têxtil, 
que meu pai começou muito pequeno a... Quando eles casaram, meu pai...minha mãe 
tem no álbum de casamento uma coisa, assim escrito: felicidades, em vermelho. E nessa 
palavra vertical – felicidades –, em vermelho, correspondia cada nome horizontal em 
preto. E esses nomes horizontais eram os funcionários da Têxtil Elizabeth. Então... ele 
estava limitado à palavra felicidades. E daí ele cresceu, trabalhou – como eu disse para 
vocês - trabalhou de forma muito, muito forte, e daí foi crescendo dentro do setor têxtil. 
Naquela época, o Brasil era completamente diferente de hoje. Ou seja, você fazendo um 
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pouquinho de cada coisa, você tinha garantia de mercado, porque não existia a 
importação, não existia a força das empresas produtoras asiáticas, dentro de volumes 
absurdos que eles fazem hoje. Quer dizer, a diversificação, a procura por nicho era uma 
solução. Então, ele cresceu dessa forma, fazendo um pouquinho de cada coisa, para 
atender o mercado têxtil como um todo. Dentro disso, naquele momento, basicamente, as 
fibras eram naturais, era algodão, lã, seda, matérias-primas básicas, entrou o poliéster, a 
viscose. Naquela época, quem não acreditou nessa mudança de matéria-prima ficou pelo 
caminho. Então, aqueles grandes lanifícios, grandes cotonifícios, as grandes empresas 
produtoras de seda que não acreditaram no produto sintético – , devido a sua 
funcionalidade para a dona de casa, ou seja, poder lavar, não passar –, (que era a época 
do poliéster e do náilon, que era tergal e nycron naquele momento, que tinha a grande 
vantagem de lavar, secar rápido e não precisar passar)  ficou pelo caminho. Ele 
acreditou. E daí deu um grande salto. E foi uma diferenciação isso, eu acho. Talvez ele 
tenha sido dos que mais acreditaram nessa mudança na época dos 60, e daí teve um 
grande avanço industrial na parte têxtil. Depois, nós voltamos para o algodão como fibra, 
matéria-prima básica brasileira, que o Brasil tem condições de ter um bom algodão e tem 
um bom algodão. E voltamos para produtos específicos de jovens de matéria-prima 
básica de algodão. Ou seja, fazer tecidos de índigo, que era, vamos dizer assim, a 
grande moda dos 70, índigo ou sarja. Começamos do zero. Não tínhamos tradição. Mas 
foi uma decisão sábia também, da época dos... final dos 70 e 80. Quer dizer, crescemos 
muito nesse mercado para atender o produto jovem, que era o potencial grande de 
consumo. Nos anos 90, ele dizia que tudo que era bom no Brasil do setor têxtil era por 
causa da Vicunha, tudo que era ruim, era por causa da Vicunha. Então, estava na hora 
da gente diversificar. E esperou a oportunidade da privatização da CSN, que nós 
compramos em 93. E foi um outro salto importante. Ou seja, a gente deixou de ser um 
grupo têxtil para ser um grupo diversificado. Entramos em outro segmento, que era 
desconhecido nosso, siderurgia e mineração. Em 93, ele chegou para mim, falou: “Você 
vai para esse mundo novo, que nós não conhecemos, e eu fico com teu irmão naquilo 
que nós conhecemos. E tenta fazer o melhor que você pode”. Isso era 93. A partir de 95, 
realmente, que assumi a CSN, não como majoritário, dentro de um controle 
compartilhado, resultado da privatização. Mas de 93 a 95 eu fiquei como vice-presidente 
do conselho; em 95 eu assumi a presidência do conselho e da companhia. E daí foi um 
marco importante para o grupo, porque abriu esse mundo novo. Em 98 teve a 
privatização da Vale do Rio Doce, que foi um outro momento importantíssimo do grupo, 
quer dizer, abriu uma perspectiva ainda maior. Apesar de nós sermos ainda parte de um 
controle compartilhado na CSN e, dentro de um outro controle compartilhado, dentro da 
Vale. E, nesse mundo das privatizações, nós participamos de praticamente todas as 
oportunidades que houveram no Brasil. O meu pai, em 93... de 91 a 93, ele ficou 
estudando as possibilidades para a gente diversificar. E ele disse para mim que todos os 
países em que houve processo de desestatização, os grandes grupos privados nacionais 
eram completamente diferentes pós processo de privatização. Ou seja, aqueles grupos 
importantes antes da privatização, normalmente, não eram os mais importantes depois 
da... E que a gente aproveitasse essa oportunidade, porque o que ocorreu nesses outros 
países ocorreria no Brasil. Ele faleceu em 94, eu pai. Logo depois que a gente comprou a 
CSN em 93. Ele faleceu em 94, muito jovem, com 69 anos. Mas eu fiz aquilo que ele 
disse, ou seja, participamos de todos os programas, as possibilidades que nós tínhamos 
de privatização. E participamos de forma agressiva e com algum sucesso. Compramos, 
no Rio, a Light, compramos a EletroPaulo em São Paulo, compramos ferrovias, 
compramos portos... Bom. O que tivemos. Perdemos alguns também. Mas participamos 
fortemente de todas. Foi um outro momento importante do grupo. Porque realmente a 
gente fez uma massa crítica importante, e de forma complementar. Depois, em 2000, 
teve o descruzamento da Vale com a CSN, porque uma era dona da outra, e que foi outra 
data importante para o grupo, eu acho. E a partir de 2000 foi conseqüência do trabalho. 
Aí foi uma questão mais de apuração, de controle. A gente, no descruzamento, assumiu 



 

  

6 

o controle majoritário da CSN. E a partir daí a gente teve um desenvolvimento diferente, 
por ser uma empresa em que tinha o controle definido. E aproveitamos algumas boas 
oportunidades também. E apostamos em alguns negócios, que se mostraram bastante 
importantes no curto prazo, ou seja: mineração, energia, a logística. Quer dizer, todas as 
coisas que o Brasil é muito carente hoje, do ponto de vista interno; e também do ponto de 
vista externo, que em matérias-primas, hoje, pelo fato da China comprar o que compra, 
também tem um peso muito, muito importante. Então, de certa forma, por competência, 
trabalho e um pouco de sorte, nós estamos nos negócios certos no momento certo. Então 
isso vai, certamente, possibilitar o grupo dar um outro salto de qualidade agora também.  

F.W – O senhor diria que essa foi a grande lição que o senhor aprendeu com seu 
pai então. Perceber para onde o vento vai soprar.  

B.S. – Na verdade, eu fiz aquilo que ele falou, entende? Eu não inventei nada. Eu 
implementei aquilo que nos 90 ele me falou, dentro de uma visão de mundo que ele tinha, 
e que foi acertada. A gente participou de forma ativa nessas grandes oportunidades. 
Porque o setor privado nacional nunca tinha a possibilidade... Por ser países novos, 
países emergentes como o Brasil, o setor privado nacional não tinha a oportunidade de 
acumular capital para os setores estratégicos, os setores que exigiam capital maciço. E, 
com a privatização, isso foi aberto. Ou seja, setores de mineração, de siderurgia, de 
energia, de comunicação, de infra-estrutura, que eram setores que... não havia poupança 
privada para que tivesse parte, foi oferecido. E quem aproveitou essa oportunidade, nos 
diversos países, realmente, deram certo. Nós somos um desses exemplos.  

F.W – Só um parênteses. Antes mesmo da privatização, vocês já tinham uma 
diversificação no sentido do mercado financeiro, não é isso?  

B.S. – Tinha um braço financeiro. Que era o banco Fibra. Que é o banco Fibra. Nós 
temos o banco Fibra até hoje. Só que a formação nossa é industrial, não é financeira, e 
meu pai tinha um enorme desconforto com aquele negócio de bilhão para um lado, bilhão 
para o outro, que passava voando e que não tinha nada de concreto. Está acostumado a 
matéria-prima, a produção, a estoque, a venda, a coisas concretas, o setor financeiro 
para ele era meio virtual, e ele estranhava muito esse negócio. Então, ele achava que era 
um ótimo negócio, como é até hoje o sistema financeiro, os bancos, a margem no Brasil é 
extremamente positiva, mas era um negócio que não era um negócio... vamos dizer, nato 
dele assim; quer dizer, assustava um pouco essa virtualidade do valor, do dinheiro. 
Então, ele tentou isso como uma diversificação, dentro daquela filosofia que a gente já 
estava, muito grande, no setor têxtil, mas não se sentiu confortável para usar dessa 
oportunidade como...  

R.M. – Como ela poderia.  

B.S. – Como ela poderia realmente. Não era o perfil dele. Então, ele deixou de 
forma orgânica, acompanhando o crescimento do grupo, e partiu para essa diversificação 
da produção. Então, nós entramos num setor que era para nós desconhecido, siderurgia 
e mineração, mas que no final das contas, tudo que é relativo à produção tem uma certa 
similaridade. Quer dizer, projetos contínuos, se você for analisar e comparar, celulose, 
siderurgia... qualquer coisa que você tenha um processo contínuo como o têxtil, é tudo a 
mesma coisa. Parte de matéria-prima, chega no produto final, cada vez buscando mais 
alinhamento com o produto final. É praticamente a mesma coisa. Eu diria que tem, claro, 
as suas particularidades; mas se você tem conhecimento de um, certamente, você tem 
bastante domínio sobre o outro.  

F.W – Só para fechar essa questão do banco. Mas a experiência, de alguma 
maneira, ela acabou tendo algum peso estratégico útil para a experiência posterior de 
participação? 

B.S. – Eu acho que sim. Porque abriu uma perspectiva nova para a gente, um 
mundo novo. Se a gente tivesse ficado... Eu diria que se a gente tivesse ficado no têxtil, a 
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história nossa seria muito diferente. Eu acho que o banco foi importante no sentido de ser 
uma primeira abertura de um mundo novo. Assim como o agronegócio também, que 
investimos bastante no setor de agronegócio. É uma maneira de pensar diferente. Eu 
acho que abre os horizontes para você partir para coisas novas, diferentes. Sair do 
mesmo é sempre um risco, mas é sempre uma oportunidade. Eu acho que o banco Fibra, 
dentro do setor financeiro, foi a nossa primeira oportunidade diferente.  

F.W – Você queria fazer uma pergunta?  

R.M. – Eu queria voltar um pouco atrás. Quer dizer, até agora a gente tem falado 
mais Vicunha do que o Benjamin pessoa. E eu queria saber como foi sua trajetória 
quando entrou no Grupo Vicunha até se tornar o presidente do conselho da CSN.  

B.S. – A história da Vicunha comigo se mistura bastante, porque eu era bem 
competitivo desde o começo; e brigava muito com meu pai, porque a gente pensava 
muito igual. Só que eu era muito mais jovem e meu tempo era muito mais curto do que o 
dele, que já era uma pessoa experiente, já tinha passado por muitas coisas. Eu diria que 
a gente via as coisas do mesmo jeito, mas eu via em preto e branco, ele via colorido. 
[risos] Então a gente identificava as oportunidades, identificava a necessidade das 
medidas, só que eu buscava o imediato e ele dava oportunidade das coisas se 
acomodarem a médio e longo prazo. Então, eu com ele, éramos muito iguais. E ele tinha 
que usar de argumentos, que não eram aqueles que ele acreditava, para me convencer a 
fazer diferente daquilo que ele achava que devia ser feito também. Então era uma briga 
contínua, porque eu pensava como ele, só que eu queria fazer, e ele não deixava mesmo 
achando que era necessário que fosse feito, para dar oportunidade das coisas, dentro de 
uma sociedade, dentro de uma empresa compartilhada, acontecerem no tempo. E daí, 
quando eu tinha vinte e poucos anos, eu falei: bom, se é para ficar assim, então, antes 
dos trinta, eu quero ser superintendente da Vicunha. E eu comecei também, depois, 
como vendedor – de pastinha mesmo. Quer dizer, ficava sentado lá, esperando a boa-
vontade do comprador da Pernambucanas, da Riachuelo, da Cassia Nahas, do Ragueb 
Chohfi, desses grandes atacados e indústrias que eram da época, ficava lá sentadinho, 
esperando o cara chamar, para depois negociar para vender.  

R.M. – Também gastando sapato.  

B.S. – Também gastando sapato. Não tanto quanto ele, porque, na época dele, ele 
viajava de ônibus, usava avental, para o pó do Paraná... Sabe essas histórias que a 
gente... parece coisa do outro mundo, e que ocorreram há quarenta anos atrás. Quer 
dizer, quem viu as dificuldades que eram... Imagina. O cara viajava de ônibus daqui para 
Curitiba, acho que eram oito horas, ia de avental, porque era um pó desgraçado, chegava 
lá, ia no cliente, tomava banho para... Coisa que aconteceu agora, pouquíssimo tempo 
atrás. A gente já teve outra facilidade. Vamos dizer assim, a escola foi a mesma, o 
percurso foi o mesmo, mas, comigo, muito mais fácil, dentro de uma época mais 
moderna, mais fácil de fazerem as coisas. Mas eu ficava sentadinho, vendia, convencia, 
tirava o pedido... Aquele negócio. Era vendedor, depois fui gerente de vendas, depois fui 
diretor de vendas, depois fui superintendente da Vicunha. E daí com trinta anos eu era 
superintendente da Vicunha. Isso daí era 83, 84, 85.  E daí foi o período que eu ficava 
batendo cabeça com meu pai, porque nós dois estávamos muito próximos dentro do 
mesmo negócio, eu querendo fazer, ele também queria fazer; só que eu queria fazer de 
forma... A entrada, por exemplo, do índigo, da sarja foi no final dos 70, quando a gente 
não fazia nada disso. E ficamos o maior desse setor de algodão aqui no Brasil, de índigo, 
sarja. Porque eu queria fazer alguma coisa que fosse apropriado para a juventude. Então, 
para sair daquele antigo que a gente tinha, do poliéster, viscose, e entrar nisso, foi uma 
discussão grande. Depois, para entrar em confecção, a Lee... Bom, eu me lembro, uma 
vez, eu briguei com ele... Porque a gente brigava pra valer. [risos] Eu tinha uma florzinha 
que dançava assim... Naquele tempo tinha, que fazia barulho e a florzinha dançava 
conforme o barulho. Eu lembro que cheguei em casa com a florzinha, peguei a florzinha 
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da minha mesa, peguei alguma outra coisa que eu tinha, entrei na minha casa, daí a 
Carolina falou: “O que aconteceu?” Há vinte anos atrás isso daí. Eu falei: “Deve... Briguei 
lá com... sei lá. “Briguei com meu pai e saí da Vicunha.” “Como saiu da Vicunha?...”  “Saí 
da Vicunha”. “Mas como você saiu da Vicunha?”  “Saí. Não vou mais”.  Aí eu escolhi a 
empresa menor que a gente tinha, a mais difícil, que era a Lee Confecções. E daí eu fui 
para a Lee, que era no Bom Retiro. Uma salinha pequenininha, dentro de um... Um 
negócio difícil. E fiquei lá eu acho que um ano, ano e meio. Não sei quanto tempo eu 
fiquei lá. Mas nesse tempo a Lee também... abrimos loja em shopping, fizemos o diabo. 
Aí, no fim, a Lee também cresceu, virou uma marca importante. Depois eu voltei para... 
Fiz as pazes com meu pai... A gente brigava de negócio, mas não brigava de família. 
Quer dizer... Daí eu voltei. Daí, depois, já teve a oportunidade da CSN... Talvez, até por 
isso que ele... Ele nunca me falou isso. Mas eu acho que até por isso que ele se dedicou 
tanto a procurar uma alternativa, porque a gente já estava... estava, vamos dizer assim, 
muito tenso o relacionamento, em função da vontade de querer fazer. Porque as brigas 
nossas eram sempre por fazer mais, sabe? A briga nunca era para dividir, nunca era para 
diminuir. Era sempre para crescer e fazer mais. Aproveitar as oportunidades. E o Brasil, 
como vocês sabem, é cheio de oportunidades. Então, desde daquela época, do ponto de 
vista de uma visão empreendedora... Porque isso é inerente à capacidade do cara de 
empreender. Uns têm mais, outros têm menos. Mas empreendedores, normalmente, 
brigam pela oportunidade de se fazer. E meu pai era muito empreendedor. Tanto é que 
fez o que fez. Eu era aprendiz de feiticeiro, também queria ser empreendedor, então... aí 
que tinha... E aí, eu acho que de maneira muito sábia, ele abriu uma porta para... ficar 
vigiando, mas ao mesmo tempo estimulando para que pudesse ser feito alguma coisa 
diferente.  

R.M. – E a decisão, então, para participar do leilão da CSN foi dele?  

B.S. – Foi dele. Ele que estruturou tudo.  

R.M. – Mas o senhor teve participação? 

B.S. – Eu tive com ele também, porque eu ficava do lado dele. Então, a gente 
discutia na época com... o presidente da CSN era o Lima Neto, e ele vinha em São 
Paulo... Porque a CSN era muito ruim, era horrível a CSN naquele tempo. E o Lima Neto, 
ele sempre acreditava que era uma empresa que poderia ter recuperação. E ele 
convenceu meu pai. Dentro das inúmeras visitas que ele fez, ele convenceu, e meu pai 
começou...  

F.W – Eles já tinham uma relação prévia?  

B.S. – Não.  

F.W – Não. Se conheceram nessa conjuntura.  

B.S. – Se conheceram ele tentando convencer meu pai, assim como todos os 
outros que ele visitou, que era um negócio que poderia ter sucesso. Porque a CSN, ela 
chegou a ser... vamos dizer assim, o governo pensou em fechar a CSN.  

R.M. – Logo no início do governo Collor.  

B.S. – É, no governo Collor. A Zélia queria que fosse fechada, porque perdia muito 
dinheiro. E o Procópio Lima Neto teve essa percepção de que era possível, lutou por 
isso, meu pai comprou a idéia, e daí se viabilizou. E eu estava com ele desde o começo 
nessa... Tanto é que quando foi a privatização, eu era para assumir a presidência do 
Conselho, dentro... A gente entrou para ser uma parte do grupo que assumiria o controle 
da CSN. O leilão foi numa sexta-feira, o governo Itamar, Fernando Henrique era ministro. 
A CSN era tão ruim, tão ruim, que a gente só conseguiu vinte e cinco por cento de 
proposta para as ações que estavam sendo ofertadas dentro do controle compartilhado, 
porque a gente achou que ia ter uma disputa grande, e não tinha nada. Pelo contrário. 
Faltou. Aí a gente falou: Eu acho que a gente está errado nesse negócio aqui, porque... 
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[risos] nós e mais uns gatos pingados aí... E ela era tão ruim que ela ficou aberta, o 
governo deixou aberto o leilão de sexta-feira até segunda, o leilão ficou aberto, e a gente 
procurando gente para participar. Porque o leilão, para ser válido, tinha que ter cinqüenta 
por cento mais um. E daí a gente ficou trabalhando, procurando o grupo que tinha 
conseguido os vinte e cinco por cento, a gente ficou trabalhando no fim de semana, daí 
apareceu os bancos, que tinham... Naquela época tinha o papel podre. Que você podia 
entrar na privatização ou com financiamento do BNDES, para quem não tinha os papéis 
podres, que normalmente estavam no sistema financeiro... Os grandes bancos tinham os 
papéis podres, inclusive da Siderbras, de outras... E daí o Bamerindus entrou, no fim de 
semana, uma parte grande. Eu me lembro que o Mauricio Schulman era o presidente do 
Conselho do banco. Ele estava em Londres, se não me engano. E a gente falando com 
ele por telefone. Daí eles concordaram em entrar. Mas pediram a presidência do 
Conselho. Porque naquela época o Andrade Vieira era o ministro da Agricultura, então 
eles falaram que eles entravam, fechavam o lote, mas, pelo fato dele ser ministro, ele 
tinha que ser presidente do Conselho.  E daí foi uma briga desgraçada também, minha 
com meu pai, porque estava tudo preparado para eu assumir a presidência do Conselho. 
E daí ele falou; “Não. Você vai ser vice-presidente”. Porque precisava do Bamerindus, e 
aí o Schulman seria o presidente. E eu não entendi aquele negócio, não. Fiquei bravo. 
[risos] Porque falei, depois de dois anos que a gente está trabalhando, chega o cara na 
última  hora... Ele falou: “Calma. Você vai ficar vice-presidente. Você tem dois anos para 
ver como é que é, para aprender. E daí, em 2005, você assume a presidência”. E daí foi 
mais ou menos isso. Aliás, em 95 você assume a presidência. Que era 93. Aí foi mais ou 
menos isso. Ele...  

F.W. – Mas isso foi colocado como um acordo, ou era uma expectativa que seu pai 
tinha?  

B.S. – Não. Isso era a idéia. Porque ele que... na verdade, ele que trabalhou na... 
para organizar o grupo. Que a gente achava que ia ter concorrência, composição, ia ter a 
validação do leilão. Só que não teve. Só entramos nós, com os outros grupos, não é? Era 
a Vale, era ... Quem mais que era? A Vale...  

R.M. – O Bradesco.  

B.S. – Bradesco. O Bamerindus entrou depois. A [inaudível] entrou com um por 
cento. Porque qualquer um que passava na rua a gente pegava [risos] para fazer parte 
do consórcio, para fechar cinqüenta mais um.  

R.M. – Pena que não chamaram a gente. [risos]  

B.S. – É. Não passou na rua na frente lá. [risos]  

F.W. – Só se fosse [inaudível]. [risos]  

B.S. – E daí, imagina, entrou no grupo de controle com um por cento. Porque a 
gente precisava. E o Bamerindus entrou no final, no fim de semana, e entrou nessa 
condição. E daí meu pai aceitou. Eu fiquei bravo no sentido de falar pô... Mas tudo bem. 
Lógico que prevaleceu a vontade dele. E daí eu fiquei dois anos como vice-presidente. 
Ele faleceu em 94. Em 95, era complicado o negócio, não foi natural essa... Estava 
combinado, mas ainda tinha resistência lá. Mas no fim a gente conseguiu prevalecer o 
acordo. E daí eu assumi em 95 a presidência do Conselho. E nesses dois anos eu 
aprendi, realmente, bastante. E quando eu assumi eu já tinha uma visão mais clara do 
que era a siderurgia e a mineração e o que precisava. E daí, desde lá era tempo direto na 
empresa. E depois do descruzamento com a Vale... Porque na Vale, eu era presidente do 
Conselho da CSN e da Vale. Aí, quando descruzou, eu vim para a CSN como CO 
também. Daí fiquei, desde 2002, CO e presidente do Conselho.  

R.M. – A criação do Centro Corporativo já foi desde o início da privatização, ou foi a 
partir da sua gestão como presidente? 



 

  

10 

B.S. – Não. Foi em 2000.  

R.M. – 2000. Já mais adiante.  

B.S. – Não. Acho que... 98 foi a criação do Centro. Porque a CSN também viveu 
alguns momentos. Porque... O primeiro momento era controle compartilhado, ou seja, 
tinha o Bamerindus, que cuidava da parte financeira, a Vicunha cuidava da parte 
comercial, a Vale cuidava da parte de mineração, a [inaudível] cuidava da parte de 
trading. Era toda dividida entre os sócios. Porque foi um acordo, e cada um estava 
olhando, na verdade, a sua parte como defesa dentro do todo, e não o todo como defesa 
da sua parte. Estava invertida a coisa. E aí a gente ficou um tempo assim. E é claro que 
não dava certo, porque... Aí a gente passou por uma experiência, já quando eu estava 
presidente do Conselho, dos funcionários assumirem a companhia. E daí o diretor de 
Operações, o Coutinho, ficou presidente, porque era representante dos funcionários. E a 
gente fez uma gestão em que os empregados eram os diretores. Os sócios saíram 
depois de dois anos, entraram os empregados cuidando da companhia. Também não foi 
muito bem, porque a gente precisava avançar muito nas reformas, e a CSN, ela tinha 
muitos problemas, assim, pelo fato de ser uma empresa do Estado em situação muito 
precária, então tinha muito vício, muita coisa... Então precisava... Aí a gente tentou uma 
gestão profissional pura e simples. E aí se fez o Centro de Serviço Compartilhado. Que a 
idéia era juntar a parte administrativo-financeira numa pessoa e preparar para a 
presidência. Daí veio a Maria Silvia, que ocupou esse espaço. Se tornou presidente. E 
daí no fim, em 2000 e... depois do descruzamento, em que a gente teve que mudar a 
estrutura de controle da empresa pelo fato do descruzamento em si, a gente assumiu a 
maioria das ações no descruzamento, daí ficou uma empresa outra vez diferente. E aí eu 
acumulei a presidência com a presidência do Conselho. Então teve a fase, vamos dizer, 
dos sócios privados que participaram da privatização, a parte dos empregados, a parte 
dos profissionais, e depois a empresa com controle determinado. A gente viveu as cinco 
fases. Não. As quatro fases.  

F.W. – Certo. Como é que o senhor avalia hoje a empresa então, depois de todo 
esse processo?  

B.S. – Acho que a empresa evoluiu muito, porque, como estatal, ela tinha uns 
quadros, vamos dizer, técnicos bastante bons, quer dizer, a formação de pessoal era 
bom, tinha conhecimento da parte operacional; tinha muitas dificuldades do ponto de 
vista financeiro, administrativo, financeiro e comercial, isso nesses oito anos que 
sucederam a privatização foram  bastante corrigidos.  

F.W. – Esse seria o principal desafio? 

B.S. – Eu acho que foi. O principal desafio acredito que era a parte financeira e a 
parte comercial. Porque trabalhar sem dinheiro é complicado. Trabalhar sem dinheiro e 
sem condições de buscar também esse dinheiro, é mais complicado ainda. Então, como 
estatal, ela tinha as deficiências todas pelo fato de ser uma estatal pobre e mais as 
dificuldades todas de, por ser estatal, não poder ter soluções diferenciadas, criativas, 
inteligentes, por estar presa a...  

R.M. – Até mesmo aumentar os preços dos produtos.  

B.S. – É. Porque tinha controle do Estado. Não era... Para comprar tinha que licitar, 
para pegar dinheiro tinha que ter boa vontade do Estado, para poder vender tinha, 
eventualmente, a interferência do Estado no sentido de não aumentar o preço. Então...  

R.M. – Senão aumentava a inflação.  

B.S. – E concorrendo, eventualmente, às vezes, até com empresas que já tinham 
sido privatizadas. Então, tinha dificuldades. Não é porque não tinha capacidade. Não é 
isso. Às vezes você se coloca numa situação em que fica difícil. E a CSN se colocou 
nessa posição. E o Estado teve um grande mérito dentro dessa confusão toda, e o 
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pessoal da CSN também, os empregados e aqueles que, vamos dizer, gostavam e 
tomavam conta dela, durante essas dificuldades todas, tiveram o grande mérito, que foi 
mantê-la verticalizada, inteira. Ou seja, a CSN foi constituída em 1941 como marco da 
industrialização brasileira, num acordo do presidente Roosevelt com Getúlio Vargas, e a 
partir daí se constituiu dentro daquilo que o Brasil tinha de melhor; ou seja, a melhor mina 
de ferro da região sudeste foi dada para a CSN, a melhor localização em termos da 
logística, que foi criada para ela, do ponto de vista ferroviário, do ponto de vista 
rodoviário, portuário, foi dado para ela; a melhor mina de calcário da região sudeste foi 
dada para ela; se construiu o porto próprio para ela, energia própria para ela. Então, 
dentro da evolução dos anos, esses ativos, sempre foram muito bons ativos. E sempre 
houve uma ameaça de se vender a mina de Casa de Pedra ou se vender a logística ou... 
E sempre não se caiu em tentação. Então o governo teve esse mérito, o pessoal da CSN 
teve esse mérito também, que defendeu uma empresa integrada e competitiva. Então, 
nós, quando pegamos em 93, por mérito do governo e das pessoas que trabalhavam e 
gostavam da CSN naquele momento, compramos um ativo bastante racional do ponto de 
vista de integração e bastante independente. E isso facilitou muito o nosso trabalho.  

F.W. – Em suma, apesar da dificuldade financeira, do ponto de vista econômico, ela 
era um excelente negócio.  

B.S. – Um excelente. Tanto é que se mostrou após a privatização. E não foi a 
questão da privatização. Não é que nós, eventualmente, tivemos alguma decisão 
milagrosa ou que tivemos uma gestão... Mas pelo fato dela estar independente e poder 
maximizar as suas qualidades, eu acho que ela se fez, e daí ela se tornou diferente. Ou 
seja, a CSN é uma referência nos últimos dez anos do EBIT que ela tem. O mundo 
trabalha entre trinta e quarenta de EBIT, o mundo, vamos dizer, competitivo, em termos 
de EBIT de usinas integradas, trabalha com trinta, eu diria para você que entre vinte e 
cinco e trinta e cinco. A CSN sempre trabalhou entre quarenta e cinqüenta. Quarenta e 
cinco é a média. Então ela é muito melhor do que as outras, mas pelo fato de ter esses 
artigos integrados e de muito boa qualidade.  

F.W. – Desculpe a ignorância. Esse indicador que o senhor está mencionando, 
EBIT, é o quê?  

B.S. – É o lucro que você tem antes dos impostos, depreciação e... É uma 
referência, uma comparação. Quando você quer comparar margem, você fala EBIT ou 
você pode falar lucro líquido. Mas EBIT é um padrão internacional. É Earnings Before 
(Interests),Taxes, Depreciation e...(and Amortizations). Tem um número. E esse número 
é comparável. No nosso caso é 45 como média dos últimos seis, sete anos. E o mundo 
trabalha a trinta. Então a gente, hoje, é uma referência. A CSN é uma referência de 
margem de resultado, de lucro.  

F.W. – Já que o senhor tocou nesse ponto. Como é que o senhor avalia hoje, já 
passados quase vinte anos, esse processo de privatização? 

B.S. – Eu acho que o... Eu sou muito favorável a ele, porque eu acho que o governo 
quanto mais legislar e cobrar e não operar, melhor é. Eu não acho que... Eu não tenho 
uma visão intervencionista da economia por parte do governo. Não acho saudável. Eu 
acho que ela é necessária quando a iniciativa privada não existe. No caso do Brasil, nós 
temos, acho, uma classe empresarial muito ativa. E se houver uma convergência entre o 
setor privado brasileiro e o governo, o governo pode cuidar da parte de regular e cobrar e 
a iniciativa privada pode fazer a operação... ou...vamos dizer assim, a iniciativa de 
empreender, dentro daquilo que o país precisa. Eu acho que o governo quanto menos 
estiver na parte de operação e quanto mais estiver na parte de regulamentação e de 
cobrança, é melhor; e o setor privado, quanto mais ele estiver na operação, melhor. E eu 
acho que a gente tem condição de fazer isso. No caso de haver uma omissão por parte 
da iniciativa privada, daí, por falta de alternativa, eu admito a participação do Estado, do 
governo. Mas num caso que nem o nosso, num país com um potencial enorme para 
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caminhar, com tanta riqueza a ser explorada, com duzentos milhões de pessoas que são 
consumidores ávidos por produtos, por tecnologia, não tem porquê. Então, eu não tenho 
uma visão positiva do governo intervindo na economia como um todo. Acho que quanto 
menos estiver, melhor.  

F.W. – Mas no caso específico da CSN, pelo que o senhor falou, não sei se entendi 
corretamente, a principal diferença, a vantagem da privatização foi a liberdade para que 
ela pudesse seguir uma racionalidade de mercado. Porque muitas vezes se argumenta 
em questão de eficiência ou competência.  

B.S. – É que o Estado não pode competir com a iniciativa privada. Porque as 
condições são diferentes. Por isso que ele tem que estar fora. Ele só pode se favorecer 
de setores monopolizados. Porque ele não é competitivo. Mas não é competitivo porque 
ele é ruim. Ele não é competitivo porque as normas de gestão são diferentes. Então, se 
eu posso pegar e te apertar para comprar qualquer coisa, o Estado não pode fazer isso, o 
Estado tem que licitar. A licitação, primeiro, que demora, é complexa e não 
necessariamente traz o melhor resultado. Então, você já larga em condições 
diferenciadas negativas com o Estado. Depois você tem a questão de pessoal. A 
flexibilidade teórica que você tem com a iniciativa privada, você não tem com o Estado, 
porque o Estado não pode demitir, também não tem... Então, fica prejudicado também. 
Quando você vai para a parte de venda de produto, às vezes o Estado tem de priorizar 
outras coisas que não resultado. Então, por exemplo, se tem que combater a inflação, ele 
vai penalizar no preço de venda do produto. Vai favorecer, vamos dizer, o todo, mas vai 
prejudicar a parte diretamente envolvida.  

F.W. – Aí gera distorção.  

B.S. – Então. Investimentos que tenham que ser feitos em tecnologia, em... às 
vezes não é a prioridade. E, hoje em dia, dentro da abertura que existe, econômica, da 
competição, da verdadeira guerra comercial que a gente está vivendo, a gente não pode 
prescindir de nada. Então, o Estado para dar certo, na minha opinião, ele só dá certo em 
setores em que você tem o monopólio ou que exijam uma quantidade de capital 
impossível para a iniciativa privada. Porque senão o Estado perde. O Estado não tem 
como ser bom gestor. Não é que as pessoas são ruins, é que a estrutura não funciona. 
Então, eu não vejo como o Estado pode sobreviver como operador.  

F.W. – E quais são os grandes desafios que o senhor vê hoje para a CSN e para as 
grandes empresas brasileiras, de maneira geral?  

B.S. – Eu acho que é cada vez mais ter transparência, ser voltada para o mercado, 
reconhecer a meritocracia, formar gente. Esses são os desafios básicos. Gente – é uma 
questão importante. Gente que seja identificada com a empresa, mais importante ainda. 
E gente identificada com a empresa formada dentro da empresa, mais importante ainda. 
Então, eu diria que isso é aquilo que a gente precisa para poder avançar para qualquer 
lugar. E ter a humildade de saber que tem sempre gente fazendo coisa melhor que você. 
Ou seja, estar disposto a aprender. Tanto com os acertos dos outros como com o erro 
dos outros. Porque você errar outra vez dentro daquilo que já erraram não tem um 
porquê. Então, você ter humildade de reconhecer aquilo que os caras fizeram, outras 
empresas fizeram de certo e errado, te dá uma agilidade e uma capacidade de avançar, 
sem ter os percalços que os outros tiveram, e copiando os acertos dos outros, que é 
fantástico. Agora tem que ter humildade para isso. Meu pai, outra coisa que ele falava 
sempre. Ele falava: “Você copia, depois melhora”. [risos] Porque normalmente a gente 
quer melhorar para depois fazer. Então ele falava: faz o que está dando certo para os 
outros; depois você... 

R.M. – Aprimora.  

B.S. – Aprimora. Que é uma coisa muito sábia também.  
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R.M. – E a questão da internacionalização da CSN, continua em pauta? 

B.S. – Eu acho que hoje é uma realidade. Ou seja, as empresas brasileiras como 
um todo, sejam elas industriais, sejam financeiras, sejam prestadoras de serviço –, o 
Brasil hoje tem uma condição única –, em função da situação boa em que a gente se 
encontra, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista político-social e 
econômico-financeiro, ou seja, a gente tem uma moeda forte hoje, que em suma retrata 
esse sucesso do Brasil –, a gente tem uma capacidade de compra muito forte, que 
normalmente nunca tivemos. E, mais do que isso, a gente tem o mundo maduro, 
desenvolvido numa situação difícil também, que nunca estavam acostumados a conviver. 
Ou seja, existe hoje uma combinação de dois fatores: a capacidade de compra, a 
capacidade de poder aquisitivo das empresas brasileiras como um todo, com a 
dificuldade de mercado e de capital dos mercados maduros; então é hora de que... a 
gente tem que avançar. Tanto os bancos brasileiros quanto as empresas brasileiras 
produtoras, ou comercializadoras, a gente tem que ocupar espaço lá fora.  O Brasil não 
vai ser forte se não tiver empresas brasileiras fortes lá fora. E esse é um desafio, que é 
de muito pouco tempo, e algumas empresas já estão se aproveitando. E eu acho que é 
quase que uma obrigação de nós todos aproveitarmos essa oportunidade, porque ela 
aparece poucas vezes na nossa frente. É claro que o Brasil tem tudo por fazer ainda, 
apesar de ter feito já grande parte. Nós temos essa vantagem, que tem tudo por fazer 
outra vez. E, para se ganhar dinheiro, acredito que o Brasil é um país, hoje, que tem, 
talvez, as melhores oportunidades do mundo para se investir e poder se trabalhar bem. 
Mas essa oportunidade lá de fora, ela não pode ser ignorada. É uma coisa que vai ficar 
por pouco tempo, e que a gente tem que realmente aproveitar. Eu não acredito que tem 
país forte sem empresas nacionais fortes atuando fora desse país, sabe?! Eu acho que a 
gente tem que estar fora também.  

F.W. – E qual seria o dever de casa, as tarefas principais?  

B.S. – Acho que está todo mundo fazendo. O problema é que negócio bom para 
comprar fora, mesmo em situação difícil que está, não aparece sempre. Quer dizer, eu 
acho que as empresas brasileiras fizeram essa lição de casa, estão preparadas. Acho 
que é uma questão de oportunidade. Algumas já tiveram, já priorizaram isso, outras ainda 
estão procurando. Mas a tendência é que todas que têm essa possibilidade o façam. 
Então... Eu estou esperando isso. Eu acho que vai ter um movimento grande agora no 
segundo semestre de 2011, de... movimentos de empresas brasileiras comprando ativos 
fora.  

F.W. – Mas e na agenda do ponto de vista do Estado, do mercado brasileiro? O 
senhor tem escrito artigos manifestando preocupação com a questão do câmbio, com a 
questão de reformas. O que o senhor acha que seria o mais importante para o país fazer 
para ele poder permitir o aproveitamento desse momento?  

B.S. – Eu acho que a coisa fascinante do Brasil é isso que eu falei. A gente já fez 
muito, evoluímos muito, estamos num lugar privilegiado. Agora, temos tudo por fazer 
outra vez. Temos que fazer todas as reformas, sejam elas políticas, sejam...  

F.W. – Qual seria a prioritária? 

B.S. – Eu acho que a trabalhista é muito importante. Porque uma coisa é... A 
legislação que nós temos, praticamente, é a mesma que foi feita por Getúlio Vargas 
quando o... o enfoque principal, o interesse principal dela é dar oportunidade de se 
oficializar os empregos.  Hoje em dia, o Brasil vive um momento completamente 
diferente.  A gente está vivendo um momento de pleno emprego. Então eu acho que a 
gente tem que modernizar essa lei, não no sentido de prejuízo de ninguém, de benefício, 
porque se ela for mais flexível, a gente...  

F.W  – É. Oportunidade melhor vai ser difícil.  
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B.S. – A gente tem que mudar agora. Então... Temos que ver a necessidade nossa, 
discuti-la. Eu acho que jornada temporária, eu acho que favorecer o emprego dos mais 
jovens, como trabalhar isso é um desafio, mas... tirar o pessoal da rua, dar oportunidade 
de trabalhar, mesmo que não tenha dezoito anos. Eu acho melhor trabalhando do que 
sem fazer nada. E se o mercado permite... Não é que vai tirar o lugar de nenhum pai de 
família. Pelo contrário. Hoje nós estamos precisando. Acho que a previdência, nós não 
podemos hoje arcar com o custo da previdência. Com trinta e cinco anos, hoje, de 
trabalho você pode se aposentar. Então... cinqüenta e cinco, sessenta anos, você estaria 
aposentado. Eu estaria aposentado já. Na siderurgia, eu não sei direito a legislação, mas 
eu acho que o tempo da escola contava também, da escola técnica. Então, com quarenta 
e cinco anos você podia se aposentar. Que é uma distorção. Porque a gente está tendo 
uma evolução da saúde, então se vive mais;  então... tem que se trabalhar mais, não tem 
jeito. E...Eu acho que a previdenciária, a trabalhista, a política, a fiscal, são reformas que 
são necessárias no sentido de não penalizar ninguém, pelo contrário, abrir mais 
perspectiva para todos. Então... Essas reformas são fundamentais. Acho que a questão 
dos juros e da moeda, que eu falo tanto, o Brasil é o juros mais caro, o juros real mais 
caro do mundo, hoje. Outra vez. A gente vem sendo, aliás, infelizmente, a gente vem 
sendo. E que eu acho que é uma... Não acho uma necessidade. Eu acho que se nós 
tivéssemos uma... vamos dizer assim... eu não diria a metade, mas dois terços do juros 
real, não estaria acontecendo nada de diferente... 

F.W. – Não haveria pressão inflacionária... 

B.S. – E esse um terço poderia ser alocado para investimento. Porque o maior 
pagador de juros no Brasil é o governo. Se a gente liberasse o governo de pagar esse um 
terço e aplicasse em educação, saúde – faria uma diferença enorme, e do ponto de vista 
econômico não aconteceria nada. Pelo fato da nossa moeda estar valorizada. Ou seja, 
nesse momento de moeda valorizada, a gente consegue importar tudo;  inclusive, 
também, porque o mundo hoje está ocioso de produção, então você tem uma facilidade 
de importar tudo que você quiser na hora. Isso combate a inflação também, de forma 
imediata. Então, eu vejo a inflação como um mal que a gente tem que combater sempre. 
Não tem como... Mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais corajoso na 
medida de tratar o combate a essa inflação. É claro que você pondo os juros lá em cima 
você para com o consumo, ninguém compra;  daí você para a produção, o cara demite. 
Mas é o contrário do que a gente precisa. O modelo econômico que a gente desenvolveu 
nos últimos anos, o modelo econômico-social, vamos dizer assim, é um segredo que a 
gente trabalhou e que serve para o Brasil e todos os outros países emergentes, na minha 
opinião.  

 

 [Interrupção da gravação] 

 

B.S. – O que eu acho é que a gente... para os países emergentes, que têm uma 
carência de tudo e uma população grande, o grande segredo nosso foi trazer o pessoal 
que estava fora do consumo para consumo. Então, nós trouxemos cinquenta milhões de 
pessoas, trinta milhões de classe média baixa, vinte milhões de assistidos através dos 
programas sociais, que consomem de alguma forma e que estão procurando o seu 
primeiro bem: a sua primeira televisão, a sua primeira geladeira, sua primeira casa, seu 
primeiro carro – e que estando empregados e tendo financiamento, eles compram. 
Porque é diferente dos países maduros. Por exemplo, uma Espanha, que você tem vinte 
por cento de desemprego, mas as pessoas têm dois carros, duas casas, duas televisões, 
então, mesmo que tenha uma condição especial, eles não vão comprar, eles vão poupar. 
Aqui, eles não vão poupar, eles vão comprar, vão consumir. E pela primeira vez desde os 
dezoito anos, quando eu comecei a trabalhar, ou seja, há quarenta anos atrás... 
quarenta... é, quarenta anos atrás, eu vejo o Brasil crescer não para fora, e sim baseado 
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no umbigo. Ou seja, nós estamos olhando para o nosso umbigo, e não olhando para fora. 
A gente sempre cresceu voltado para exportação, dependendo dos terceiros para se 
viabilizar em termos da política e o nosso esforço. Essa vez a gente está se viabilizando 
por esse mercado interno, por esse consumo interno, pelo aumento de produção, 
aumento de emprego e aumento de renda, como conseqüência, aumento de consumo;  e 
complementado pela capacidade nossa de exportação de petróleo, de mineração e de 
proteína, basicamente os grãos. Então, o Brasil está vivendo esse momento excepcional 
não é de graça, é porque a gente conseguiu a convergência de um mercado interno forte, 
e que depende só da gente, com um mercado externo forte, que basicamente, depende 
da China. Mas, convergindo essas duas coisas, a gente tem a fórmula do sucesso. Por 
quê? O mercado interno, se a gente cuidar bem dele, depende só da gente.  E nós 
temos...  

F.W. – E ele ainda tem muita capacidade.  

B.S. – Nós temos mais cinqüenta milhões de pessoas para trazer para consumo. E 
com as cinqüenta milhões de pessoas que nós trouxermos, elas também têm 
capacidade, por mais dez anos, de continuar consumindo, porque, na medida que elas 
vão mudando de classe, elas vão consumindo mais. Então, essa fórmula depende só da 
gente. A gente tem que ter o cuidado de não correr o risco de quebrar a corrente, a 
corrente do emprego, do aumento da renda familiar, do consumo, que tenha 
financiamento e que tenha mais emprego. E aí vai... 

F.W. – É um círculo virtuoso.  

B.S. – É um círculo vicioso, que só escapa da nossa mão se a gente fizer alguma 
barbeiragem, seja do ponto de vista de deixar o importado invadir aqui, seja do ponto de 
vista de estourar as condições de salário, ou de impostos, de forma a não tornar 
competitiva a nossa produção. Então, a gente tem essa... A gente conseguiu andar com 
as próprias pernas. O que é uma coisa única. E eu acho que se a gente fizer um pouco 
mais do mesmo durante quatro ou oito anos, a gente certamente, no final desse ciclo, vai 
estar como uma nação desenvolvida do ponto de vista econômico-financeiro. E é claro 
que a gente tem que ter o cuidado social acompanhando esse desenvolvimento 
econômico-financeiro. Ou seja, com educação, e é só educação, a gente consegue, 
daqui a oito anos, dez anos. É um trabalho que tem que ser feito para mais de uma 
geração. Mas a continuidade desse trabalho é a garantia do sucesso do nosso país. 
Então eu estou muito otimista. Eu acho que só depende da gente. Se a gente errar – e 
daí a culpa é nossa, a gente sai do caminho. Mas se a gente não errar, a gente tem um 
futuro brilhante aí pela frente.  

F.W. – Muito bem. Mais alguma pergunta?  

R.M. – É. Eu queria apenas, para fechar em termos de suas atividades, dois pontos 
que estão ligados à atividade empresarial, mas que escapam um pouco, que é a sua 
atuação na Fiesp e como articulista na Opinião Econômica.  

B.S. – Bom. Como articulista foi mais uma conversa informal do Seu Frias, que eu 
gostava muito dele, porque ele era pessoa também muito diferenciada: ele ouvia. Ele 
gostava de ouvir. E tinha um conhecimento muito grande, uma vivência muito grande. 
Então, dentro das conversas que a gente fazia, uma vez, ele me convidou para escrever 
na Folha (de São Paulo).  Eu falei: “Mas eu escrever na Folha, seu Frias? O que é 
que?...” “Não. Escreve, que você vai gostar e vai ser bom.”  Falei: “Está bom.” Daí eu 
comecei e daí não saí mais. Então, foi por acaso, não foi por nenhuma estratégia ou 
complementaridade com a... Mesmo porque dentro da CSN ou dentro da Fiesp a gente 
tem oportunidade de fazer valer a opinião. Mas, do ponto de vista de imprensa, é quase 
que uma oportunidade que você tem, de forma contínua, a defender a sua tese. Então, 
por exemplo, lá... Não é que a gente é contra o governo. Pelo contrário. Inclusive, desse 
último governo, o Meirelles, Guido, todo mundo é amigo, e a gente tem oportunidade de 
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discutir, conversar – tinha, não é, com eles, com o Meirelles, e tenho com o Guido − de 
discutir as coisas de forma muito aberta e defender o nosso ponto. Mas sempre a gente 
bateu nessa questão do conservadorismo do juros, da valorização da moeda, do risco de 
desindustrialização, que é uma preocupação nossa em função daquilo que a gente teve 
oportunidade de falar aqui, que é a gente errar a mão. Então, sempre foi um espaço 
crítico defendendo, na verdade, o emprego e a produção. Porque eu acho que o segredo 
do Brasil hoje, a coisa mais importante é a manutenção do emprego e da produção. E as 
duas andam juntas. Então, é convergente, não é divergente; tanto a questão do trabalho 
quanto do capital, nesse momento existe uma convergência plena. Então, foi importante 
em função disso, da gente colocar o nosso ponto de vista de maneira... era semanal, hoje 
é quinzenal, mas... consistente com aquilo que a gente acredita.  Na Fiesp, eu acho que 
foi uma oportunidade que nós tivemos de trazer uma renovação. Acho que a Fiesp 
representa... sei lá, quarenta e quatro por cento da produção brasileira. Mais do que isso, 
as grandes empresas estão em São Paulo, independente de ter a produção aqui. É uma 
bandeira muito forte do ponto de vista da defesa disso que eu falei, do emprego e da 
produção. Nós temos que aprender com a Febraban, que foi muito mais eficiente do que 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) ou da Fiesp, no sentido de proximidade e de 
diálogo com o governo. Ou seja, esse movimento rentista que nós temos, na verdade, ele 
é uma proximidade do governo com o sistema financeiro, em detrimento do setor 
produtivo. Mas por um erro nosso, do setor produtivo. Então, nós temos que aprender 
com ele como é que faz para ter essa proximidade, essa convergência, esse 
pragmatismo na defesa dos seus interesses. E a gente achava que era uma oportunidade 
de renovar. O Paulo Skaf aceitou o desafio, e pela segunda vez na história da Fiesp a 
oposição ganhou a eleição; e dentro de uma proposta de inserir a Fiesp dentro da 
comunidade, ou seja, abrir a Fiesp para a sociedade. Não só produtiva, como um todo. 
Então, a gente está trabalhando a Fiesp hoje em todos os segmentos: social, político, 
econômico-financeiro, produtivo, o que for. E buscando a questão de educação através 
do Senai, buscando a parte de recreação através do Sesi, estendendo escolas novas em 
São Paulo, e discutindo essa questão da produção de forma mais pragmática assim, quer 
dizer, reconhecendo os nossos defeitos, as nossas ineficiências, e procurando corrigi-las. 
Eu te diria que não está bom ainda, porque a gente continua com juro alto, então... 
mostra que a gente não está tendo sucesso ainda dentro daquilo que a gente defende; 
mas eu acho que o caminho está aberto. Quer dizer, não é que a gente é contra aquilo 
que a Febraban diz ou que ela pratique. Na verdade, é complementar. Mas ela tem que 
estar dentro de uma complementaridade equilibrada. E hoje ela está desequilibrada – por 
deficiência nossa. Então, acho que essa questão da Fiesp, o fato de eu ser vice-
presidente, foi por amizade e proximidade com o Paulo, que precisava naquele momento, 
também, como oposição, de ter um grupo brasileiro paulista forte de sustentação, porque 
ele era o novo. Então a gente cumpriu esse papel na primeira eleição. E a proximidade 
que eu tenho com ele desde dezessete anos, dezesseis anos, que ele era outro que 
ficava sentadinho também, com cartela de tecido, porque o pai dele tinha uma tecelagem, 
e a gente era amigo das salas de espera, [risos] e da boa-vontade dos compradores em 
nos receber. Então... é uma coisa que vem de quarenta anos essa amizade com ele. Que 
eu acho que nós estamos cumprindo um papel importante na Fiesp. É claro que leva 
tempo, é claro que leva dedicação. Ele está lá vinte e quatro horas por dia, eu faço aquilo 
que eu posso na medida que ele precise e solicite a presença nossa, o apoio nosso, a 
gente está lá. Agora é claro que eu tenho que tomar conta das coisas aqui. Mas eu acho 
importante essa participação na Federação, na Confederação, para que a gente possa de 
forma efetiva contribuir com nosso ponto de vista, com aquilo que a gente acredita, com 
aquilo que a gente pratica. E sendo sempre no sentido de construir. Eu vejo que o Brasil 
está no momento de construir. Então, eu entendo tudo como uma crítica construtiva, uma 
sugestão construtiva de mudança. Para a gente continuar crescendo, a gente tem que 
continuar mudando. A verdade é que o desafio é muito grande. Ele está lançado na 
nossa frente. E, conforme eu disse, só depende de nós. Então, eu acho que essa 
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atenção que a gente dá à Fiesp, que é uma coisa que não era natural para mim – até a 
primeira eleição da Fiesp, eu nunca participei de nada que não fosse o dia-a-dia da 
empresa - mas eu achei que também era hora. A gente tem, em algum momento, que 
estar presente e estender, vamos dizer, a tua colaboração, com a humildade de sempre, 
no sentido de construir algo melhor.  

F.W. – Está ótimo.  

B.S. – Está bom?  

F.W. – De minha parte, está excelente. Muito obrigado.  

B.S. – Eu que agradeço.  

F.W. – A pauta seria enorme. Mas eu acho que o mais importante se falou.  

B.S. – Mas a gente faz uma segunda rodada. [risos] 

F.W. – Estamos aqui para isso.  

B.S. – Se precisar, daqui a... qualquer tempo, estamos à disposição.  

− Vocês mandam para a gente uma cópia?  

F.W. – Claro. Com certeza.  

R.M. – Lógico. Agora, eu vou deixar com o senhor... Que nós temos um termo de 
cessão. O senhor já deve ter até assinado da outra vez.  

B.S. – É. Não tem problema.  
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