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SEM REVISÃO
O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Srs. Parlamentares, dando início aos trabalhos desta reunião de hoje desta comissão parlamentar de inquérito, nós passamos a ler – e registramos aqui – a correspondência do Sr. Prefeito de Nova Santa Rita, Francisco Antonio Seger, na qual ele solicita, diante dos registros feitos pela taquigrafia, que sejam feitas determinadas correções na sua manifestação, as quais passo à secretaria para que proceda, se houver coincidência com o depoimento transcrito, que sejam feitas as devidas correções. Correspondência ainda do presidente da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, aonde aquela câmara se solidariza com esta Assembléia Legislativa pela instituição desta CPI. Eram essas as correspondências a serem registradas. [fim]

Eu solicito à nossa assessoria que conduza até a Mesa dos trabalhos o nosso convidado de hoje, consultor Maurício Mancia, para o seu depoimento. [fim]

Esta comissão parlamentar de inquérito agradece o comparecimento do Exmo. Sr. Maurício Mancia, e considerando, Dr. Maurício, que se aplicam subsidiariamente às CPIs as normas do Código de Processo Penal, é dever legal desta presidência advertir o ilustre depoente de que fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perante comissão parlamentar de inquérito, tipifica o crime previsto no art. 4º, inciso II, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, sujeito à pena correspondente ao delito de falso testemunho, ou seja, reclusão de um a três anos e multa nos termos do art. 342, do Código Penal. [fim]

Estando ciente disso, convido a testemunha a prestar compromisso, conforme preceitua o art. 87, inciso II, do Regimento Interno, desta Assembléia Legislativa, e o art. 203, do Código de Processo Penal. [fim]




O SR. MAURÍCIO MANCIA – Eu, Maurício Mancia, 46 anos de idade, estado civil casado, residente à rua Aladin Pinto, nº 50, em Guaíba, profissão economista, e exercendo a profissão em todo o território brasileiro.[fim]

Prometo, por minha honra, dizer a verdade sobre o que souber e me for perguntado no presente depoimento a esta comissão parlamentar de inquérito da Assembléia Legislativa do Estado, sob as penas da lei.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Diante do juramento do nosso convidado, Dr. Maurício Mancia, concedo-lhe a palavra para suas manifestações iniciais.[fim]




O SR. DEPOENTE – Obrigado.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Antes de... Por favor, antes, eu gostaria de solicitar aos Srs. Deputados e aos presentes que desligassem seus aparelhos celulares, porque está dando interferência nos registros da taquigrafia da Casa. E ainda, antecipando ainda, também, aos parlamentares e aos nossos convidados que o Dr. Luciano Coutinho, convidado, justificou a sua ausência tendo em vista que sendo, segundo telefonema recebido, tendo compromissos já assumidos, não poderia comparecer, hoje, nesta comissão, mas se colocando à disposição para futuramente fazê-lo, uma vez que devido um curso que está fazendo, lecionando, não teria essas condições de comparecer hoje.[fim]

Com a palavra, então, nosso convidado de hoje, Dr. Maurício Mancia.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, autoridades presentes, Srs. Deputados, cidadãos gaúchos presentes. Boa tarde.[fim]

Para mim, Maurício Mancia, neste momento é de suma importância estar aqui com os Senhores, uma vez que eu creio que devido a um trabalho feito por mim, há questão, aproximadamente um ano e meio, fui convocado para esta CPI.[fim]

Trata-se, deste documento, no qual estamos falando, planejando Guaíba com a Ford. Esse documento foi feito por mim, sem custos, de espécie nenhuma, a qualquer entidade ou órgão público, tendo em vista a minha profissão como economista, e as perspectivas que haviam naquele momento com o desenvolvimento da Região de Guaíba.[fim]

Assim sendo, peço permissão ao presidente, para ser bastante rápido, e apresentar esse trabalho, através de um datashow, para que todos tenham a visão e o conhecimento do que que é o trabalho que foi feito, e a partir desse momento então a gente possa iniciar e discutir aquilo que eu puder ajudar. Muito obrigado. [fim]

Senhoras e Senhores, esse trabalho foi concebido a partir do dia 27 de dezembro de 1997, no dia em que a Ford anunciou oficialmente que Guaíba seria o local onde instalaria a sua mais moderna fábrica de automóveis. Naquela ocasião me ocorreu a idéia de preparar o povo guaibense para que estivessem de olhos abertos ao que viria, tendo em vista que já havia sido feita algumas experiências e algumas implantações a nível de Brasil em termos de indústria automobilística.[fim]

Objetivo: mostrar ao povo de Guaíba que o investimento que estava para se ancorar naquela cidade traria um alto nível de desenvolvimento e que, sem dúvida nenhuma, nós devíamos estar preparados para que isso fosse absorvido por nós.[fim] 

Sabíamos, então, das nossas dificuldades; Sabíamos, então, do que nos reservava o futuro e a esperança que estava por trás de todo esse projeto que ali naquele momento iniciava.[fim]

Esse trabalho que vou apresentar aos Senhores teve aproximadamente a duração de 300 horas de pesquisa, uma viagem a Betim, uma viagem a New Born, sede da Ford, uma viagem a Detroit, para que eu pudesse ter um embasamento suficiente, como profissional liberal, para prever e até ajudar as empresas que porventura viessem a se instalar naquela região.[fim]

Esse trabalho me deu a honra de ser convidado pela Universidade de Louis, a Louis University de Illinois nos Estados Unidos para que eu fizesse essa apresentação aos empresários americanos que tinham intenção de vir se instalar nas regiões de Guaíba e suas cercanias. Lá estive durante 10 dias e nessa viagem e nesse evento estavam praticamente presente em torno de 260 empresários que tinham a intenção, naquela época, dada a visão que se descortinava no próprio Estados Unidos, de vir se estabelecer dentro de Guaíba ou na região em torno de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.[fim]

Naquela ocasião, comecei mostrando uma visão do mundo, o que estava ocorrendo naquele momento a nível mundial, os Estados Unidos, a Europa, o Japão. O crescimento da oferta estava estagnado há uma década e a tendência para 2004 apontava para que se mantivessem aquelas mesmas condições.[fim]

Ponto número dois: As montadoras estavam então com seus planos estratégicos se transferindo para os países em desenvolvimento. A produção deveria ser em escala e voltada à exportação. O Brasil, após o Plano Real, que tinha uma moeda forte, uma economia em crescimento e boas oportunidades logísticas, visando principalmente o Mercosul e futuramente a ALCA.[fim]

A abertura dos países em relação aos comerciais internacionais cria oportunidade de investimento externo em grande escala, ou seja, muitas das empresas estavam olhando o Brasil como foco de desenvolvimento, e a redução de custo de produção, que era um fator básico para a competitividade. E aí, então, eu mostro um quadro, cuja fonte foi a Empresa Carta Capital de 12/04/1996, onde se mostra toda migração da indústria automobilística naquele ano.[fim] 

Em 1984, 84% dos carros eram produzidos nos Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa e os outros 16% nos outros países: Rússia, Brasil, África, Austrália, etc. Totalizando um total de 4 milhões e 218 mil automóveis.[fim]

Em 1994, já havia começado a mudança do eixo. A mudança do eixo aonde, praticamente, migrava 2% desses países ditos do primeiro mundo para 82%, e se começava as pesquisas e os estudos dos grandes projetos nos países que acabei de mencionar há poucos minutos.[fim]

Em 2004, a tendência seria que somente 66% da produção estivesse nesses países e os outros restantes 34% estariam dentro desses países, aonde o Brasil saltaria de 2,1% para 4,9% dentro da escala mundial.[fim]

Não contente com isso, em 1997, fui buscar informações na Businessweek e, no dia 2 de março de 1998, no relatório dessa revista, se percebeu o ranking americano comparando as vendas e os lucros dessas empresas nos Estados Unidos. Então, lá, nós tivemos uma visão de que a composição industrial desses carros e automóveis chegava a 26% de lucro de um ano para o outro de aumento e 5% a nível de aumento de vendas.[fim]

Junto com a indústria automobilística, vem a indústria de autopeças. A indústria de autopeças, logicamente, é o grande fortalecedor das empresas automobilísticas. É como comparar se fosse uma nave espacial chegando. Ela vem, ela desce, ela aporta, ela se fixa em um lugar e, a partir daí, após a ancoragem da indústria automobilística, começa a haver o crescimento sustentado ao redor dela. Na realidade, a economia que gira em redor da indústria é muitas vezes maior e infinitamente maior do que o próprio projeto investido.[fim]

Então busquei a visão da autopeças e cheguei a seguinte visão mundial: Os novos automóveis seguiriam plataformas internacionais. A experiência mundial mostrava que o espaço é limitado e que poucos sobreviveriam, ou seja, haveria realmente uma centralização nas distribuições das autopeças no mundo. As montadoras normalmente trazem as empresas de autopeças dos seus países. No Brasil já havia empresas de autopeças desses países implantadas na região de São Paulo, na região de Campinas, enfim, em todo o Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul começava a se preparar, então, para essa nova visão de horizonte.[fim]

As empresas nacionais ou adaptavam-se a nova visão de produção com investimentos, associavam-se com joint ventures ou a sua tendência normal seria o seu fechamento.[fim]

O prazo de adaptação tecnológica era muito pequeno para atingir as bases européias e dos países que já estavam com a sua produção a pleno. Isso no Brasil. E o mercado de reposição de autopeças mundial é muito atraente economicamente. Na realidade, é ele que gira em torno de todo o processo automobilístico.[fim]

Aí está, na revista Business Week, os principais fornecedores de autopeças e pneus dentro daquele ranking. É onde a gente percebe um aumento de 11% nas vendas, dentro daquela composição industrial, que é a primeira linha lá em cima, e um aumento de lucratividade de 49%. E nos pneus então nem se fala. Onde a gente via aí um aumento de lucratividade monstruoso, com crescimento de vendas muito pequeno, devido as novas tecnologias de fabricação de pneus que estão em desenvolvimento no mundo.[fim]

Quem tinha chance, no Brasil, de se associar? Quem buscasse parceiros estrangeiros, com visão de mercado, com visão de produção, resultados – logicamente o balanço dessas empresas seria analisado pelas empresas que estavam se associando – e principalmente pela magnement, que é o tipo de administração que deveria estar sendo implantada dentro dessas empresas.[fim]

A mão-de-obra. Córdoba: 9 dólares, praticamente custo em hora. Na Inglaterra, 20. No Brasil, 14, sendo que, na Região do ABC, está em torno de 11 dólares e, na Região de Betim, em torno de 5 dólares. Aqui cabe um ponto muito importante a ser considerado. Nesse caso específico, a produtividade muitas vezes reflete uma visão um pouco diferente dentro dessa composição. Por exemplo, a produtividade, na Inglaterra, é muito maior do que a produtividade em Betim. Então, essa visão tem que ser realmente levada em consideração no momento em que se faz uma análise econômica, certo? Os números são muito frios.[fim]

Daí, entrei no Brasil. Bom, o Brasil vinha dentro de uma política inflacionária violenta. De 1980 a maio de 1995, aí estão relatadas, nesse slide, todas as mudanças de planos econômicos que tivemos e todos os eventos econômicos que ocorreram neste País nesses anos. Isto é importante ler: 9 choques de estabilização da economia, 19 políticas salariais, 55 mudanças de política de preço, 5 congelamentos gerais, 20 políticas cambiais, 22 planos de renegociação da dívida externa, 20 decretos presidenciais determinando cortes de gastos, 15 proibições gerais de contratação de servidores, 13 diferentes índices para medição de inflação e 6 moedas diferentes.[fim]

Então, fora do Brasil, quem via essa situação, quem tinha essa visão, realmente sentia, no País, uma instabilidade muito grande. E aí, muitas vezes, fazia com que – vamos ver mais adiante – houvesse algumas declarações de muitos governadores do Rio Grande do Sul que não foram nem recebidos pelas empresas, lá fora, em função – talvez até – da nossa própria política econômica.[fim]

A visão do automobilismo no Brasil até 1992. Os veículos e fábricas antiquadas foram resultado da estagnação do mercado e de políticas equivocadas. Economia fechada e exagerada intervenção estatal nos anos 80. Design dos carros antigo e indústrias improdutivas. Autopeças incipientes – porém, nessa época, começavam a dar seus primeiros passos. A política econômica e a inflação alta não nos credenciavam como pólo automobilístico, o que foi visto anteriormente. Nessa época, só para relembrar, fazíamos uma economia, resolvíamos comprar um carro, entrávamos numa loja para comprar um carro branco e saíamos com um vermelho, totalmente diferente do que queríamos, ou seja, houve momentos, dentro dessa visão, em que isso ocorreu. Então, é 1992 essa data.[fim]

De 1992 a 1996, uma melhoria na estabilidade significativa no desempenho da economia. A produção, de pouco mais de 1 milhão, salta para 1,8 milhões de unidades no Brasil. Melhora significativamente nosso desempenho mundial. As vendas, no mercado interno, saltam de 756 mil veículos para 1,7. As grandes montadoras se voltam para os países emergentes. O carro popular estabelece novos rumos de produção em escala. Este é justamente um ponto básico dentro do crescimento da indústria automobilística: carros menores e mais econômicos, com maior facilidade de trânsito. Os modelos renovam-se constantemente.[fim]

Naquela época, quando foi feita essa pesquisa, esse era o ranking no Brasil. Isso foi extraído da revista Exame do dia 11 de março de 98.[fim]

A Fiat detinha 32,6% do mercado; a Volkswagen, 31,5%; a General Motors, 22,2%; e a Ford, 13,8%. [fim]

Aqui, cabe ressaltar que foi nessa época que a Autolatina rompeu, ou seja, houve abertura entre a Ford e a Volks que trabalhavam, praticamente, sobre a mesma tecnologia de motores, etc. [fim]

Quem estava chegando no Brasil nessa época? A Renault, a Audi, a Chrysler, a Honda, a Toyota, a Mercedes, a Volks, a BMW, a Asia, a Volvo, a General Motors, a Ford, e a Agrale-Navistar aqui em Caxias, que estavam fazendo uma joint venture. Aqui, ao lado, temos os locais onde essas empresas estariam se instalando e o volume de investimento: em torno de 5 milhões 695 mil dólares. Era o investimento previsto nessa época para que essas empresas se implantassem. [fim]

As montadoras brasileiras se modernizavam, e aqui a gente vê um quadro onde se sente a melhora do desempenho no Brasil. No Brasil, em 1999, a idade do design dos nossos automóveis era de 12 anos; enquanto no resto do mundo estava em torno de 2,5. No Brasil, se fazia um carro a cada 48 horas; no resto do mundo, um carro a cada 13 horas. Nível de automação nossa, praticamente não existia. [fim]

Em 1996, o Brasil chega a um design de 6 anos; o mundo continua com 2,5; a produtividade em horas cai para 33 contra 11; e ao nível de solda do Brasil já chega a 45%, enquanto no resto do mundo chega a 80. Aqui, é muito importante se salientar um ponto que é de suma importância: essa visão, aqui, a fábrica que se instalaria no Brasil está no índice de aproximadamente 80% de automatização. Seria uma das fábricas mais modernas do mundo. Estaríamos aí numa faixa de fazer um carro a cada 11 horas, aproximadamente. [fim]

Os níveis de exportação: as montadoras exportavam 305.700 carros em 1996, superando 95 em 15%, porém, com um decréscimo de 13,8%. Aqui, foram tiradas todas as interferências da maxidesvalorizações do dólar, etc. E a gente aqui consegue perceber que a gente se torna cada vez mais competitivo, que conseguimos, em 6 anos, uma redução em torno de 20% nos carros. [fim]

O que são essas fábricas que estavam se instalando aqui? Pois não. (orador fala longe do microfone.) [fim]

Quem são essas fábricas? As mais modernas do mundo, vêm com novos conceitos de logística, possuem melhor organização de produção, leiaute, equipamentos de fábrica, modulação de seus produtos e proximidade física com seus fornecedores, buscam a alta produtividade e tinham como base, na sua missão, estabelecer no Brasil, um novo paradigma de produção automotiva. [fim]

Sobre os aspectos organizacionais: a inovação no relacionamento entre os fornecedores e montadoras; sistema just in time, um sistema de entrega mais eficaz, ou seja, um sistema onde a relação do estoque estaria mais próximo com a empresa montadora; redução dos fornecedores, diminuindo os custos operacionais; novos conceitos de parceiros, estabelecendo uma visão de gestão participativa; prioridade à mão-de-obra qualificada, estabelecendo parcerias entre montadoras, escolas técnicas e universidades; e alto nível de comunicação global. [fim]

E a indústria de autopeças brasileira nessa época? Oitenta empresas, 16% estavam certificadas, ¾ delas tinham participação de multinacional, e ¼ era nacional. Duzentas empresas estavam em processo de modernização, e 220 empresas que não tinham condições de acompanhar a concorrência. A classificação dos fornecedores. Isso é uma visão de qualidade, desenvolvimento e tecnologia comparada com a Europa. Enquanto na Europa os fornecedores entre 60, médio 30, ruim 10, no Brasil 40, 20, 40.[fim]

Aqui, a gente vê uma tendência de imigração da parte do capital. O capital nacional de 1993 de 73%, 75, 75,1. O capital majoritário nacional de 12,7 baixa para 5,4. O capital majoritário estrangeiro praticamente se mantém, e o capital estrangeiro passa de 8,9 para 15,1. A visão futura. Essas montadoras tinham como política mais agressiva a redução de custos, melhoria de qualidades e novos lançamentos. Os novos empreendimentos queriam bases produtivas modernas, buscando aproximar a produção do local dos padrões internacionais de desempenho, com custos de produção altamente competitivos.[fim]

O Brasil, hoje, que ocupa o décimo lugar no ranking mundial, com essa evolução que teríamos passaria para quinto ou sexto lugar até o ano 2002. Somente uma reforma fiscal de Estado poderemos operacionar a terceirização, pois hoje, com os impostos em cascata, obrigava as montadoras a verticalizar a sua produção. E as montadoras necessitavam de autopeças cada vez mais sofisticadas e com menor custo, base da competição e da exportação.[fim]

Daí, então, fiz uma retrospectiva sobre a história do Rio Grande do Sul a nível de montadoras. De 1971 a 1975, o Sr. Governador Euclides Triches perdeu a Fiat para Minas Gerais; de 1975 a 1979, o Governador Synval Guazzelli não manteve contatos para ter empresas automobilísticas; de 1979 a 1983, o Governador Amaral de Souza visitou Japão, Coréia do Sul, Itália, França e Estados Unidos. Essas duas frases que estão aí embaixo foram ditas por ele: O Brasil tinha economia muito fechada para despertar o interesse de alguém. Não consegui marcar reunião com a direção de nenhuma grande empresa.[fim]

O próximo, por favor. De 1983 a 1987, o Governador Jair Soares buscou alternativas, porém sem sucesso. O próximo, Governador Simon, visitou a França, a Espanha, o Japão e a Itália e não atraiu nenhuma empresa montadora ao Estado. O Governador Alceu Collares deu início a uma nova fase de articulação política para isso. Naquela época, eu me lembro, ele começou novamente a busca das montadoras e abriu o governo para negociações. De 1994 a 1998, com o Governador Antônio Britto, Gravataí, com a General Motors, a Ford em Guaíba e, em Caxias do Sul, a Agrale com a Navistar.[fim]

Guaíba antes da Ford. Aqui, eu começo a analisar então Guaíba pelo ponto de vista do que era Guaíba no momento em que foi anunciado a Ford. Histórico dela, então: em 1790, ela foi uma sesmaria concedida a Antônio Ferreira Leitão, a fazenda chamada Fazenda Pedras Brancas passa a pertencer a José Gomes de Vasconcellos Jardim. Em 1846, essa sesmaria foi transformada em distrito de Porto Alegre. Em 1857, recebeu o título de Freguesia de Pedras Brancas. Em 14 de outubro de 1926, ela se emancipou e se tornou Guaíba.[fim]

Aí está a evolução populacional de Guaíba desde 1950. Guaíba, em 1950, tinha 22.796 habitantes. Em 1998, isso pelo censo, 89.828. A gente percebe, no gráfico embaixo, que houve realmente uma estabilização da população de Guaíba durante todos esses anos, tendo ali aquele crescimento apenas uma visão vegetativa, ou seja, a população crescia por si só.[fim]

A renda familiar. A nível de indigentes: 5%, de um a três salários mínimos: 45%, de três a cinco salários mínimos: 35%, acima de cinco salários mínimos: 15%. [fim]

Índice de desemprego da população ativa: 15%. Renda per capita: 2.170 reais. Bairros e vilas: 27. Entidades e associações comunitárias: 49. Áreas cultivadas: 3.694 hectares com florestas plantadas, 185 hectares com áreas frutíferas, o arroz como cultura predominante na região, uma atividade pecuária de pouca significação, embaixo algumas informações a respeito da área de comércio e serviços, isso é um valor dinâmico, então, naquela época, estava nessa situação.[fim]

A situação logística dessa cidade em relação a Porto Alegre: BR-116 Pelotas-Rio Grande-Uruguai, BR-290 Uruguaiana-Argentina-Chile, através do Rio Guaíba transporte fluvial, cabotagem, containers e passageiros, rápido acesso ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e as principais distâncias entre Guaíba e seus vizinhos.[fim]

Guaíba, durante esses últimos anos, se destacou como um pólo praticamente papeleiro, investindo muito na área de celulose e papel. A Santer que acabou de comprar, em 1997, a fábrica que era da Votorantim, a Pedras Brancas, a Riocell e a Melitta, que tinham investimentos previstos de 106 milhões de dólares para serem feitos, utilizavam políticas de terceirização e investiram muito, nos últimos anos, na escolaridade e em cursos técnicos para seus funcionários, ou seja, essas fábricas utilizam tecnologia muito moderna, tanto quanto a Ford, traziam os seus técnicos de fora e, junto com eles, treinavam-se as pessoas, havia uma tendência de transferir a tecnologia para as pessoas que trabalhavam nessas empresas e essas pessoas assumiam os postos principais dentro das áreas de trabalho. Outras empresas que estavam na região. [fim]

Aqui fiz uma análise de como se via a mão-de-obra naquela região, naquela época.[fim]

Os pontos fortes daquela região: as pessoas tinham um perfil industrial dentro da área da construção civil, montagem industrial, automação industrial e alimentação, tendo em vista que lá já estavam implantadas algumas empresas que já utilizavam esses serviços. A cultura da terceirização já estava implantada. Havia uma visão de processo de qualidade e certificações ISO 9000 e 14000, consciência ambiental, salário regional compatível com a região e os moradores eram locais. Os pontos francos, dentro de uma figura geométrica, procurei pôr que os pontos fortes eram maiores que os pontos fracos: ausência de nível de escolaridade, ausência de escolas profissionalizantes, baixo nível de mão-de-obra qualificada no mercado, estrutura de prestação de serviços fragilizada.[fim]

Dentro da saúde os pontos fortes: o sistema de saúde foi municipalizado de 1993 a 1994, a estrutura médica compatível com as necessidades do município, tem como sede a Unimed Centro-Sul, havia, naquela época, investimentos particulares em adiantados estudos para a implantação de investimentos na área da saúde e haviam sido retomados os investimentos no hospital da prefeitura do atual gestor Nelson Cornetet. Os pontos fracos: ações preventivas e insuficientes, rede ambulatorial desatualizada, havia atrasos constantes do SUS, um único hospital atendendo a região, há utilização da rede hospitalar de Porto Alegre, há carência de profissionais de saúde e não há recursos financeiros para atender o orçamento municipal naquela região.[fim]

Esta é a radiografia do hospital de Guaíba: leitos 18 clínicos, 10 pediátricos, 31 cirúrgicos, 23 obstétricos totalizando um total de 99 leitos. Os leitos de observação, pré-parto e berçário dava um total de aproximadamente 20, o que não se conta como leito hospitalar tendo em vista sua rotação.[fim]

A segurança pública: naquela época, a 5ª Companhia tinha 112 homens que atendiam Guaíba, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel. Em Guaíba existe hoje a seguinte estrutura: 45 soldados, 6 viaturas, e o Corpo de Bombeiros tinha uma viatura e assistência das empresas que prestavam auxílio nos momentos de dificuldades.[fim]

A nível de infra-estrutura, os pontos fortes: água tratada, energia elétrica e telefonia, áreas para disposição de recursos industriais e urbanos, transporte coletivo municipal e interurbano, universidades e cursos técnicos, sistema bancário, serviços laboratoriais, cartórios e havia um Plano Diretor que não estava atualizado, mas existia um Plano Diretor.[fim]

Pontos fracos: tratamento de esgoto cloacal não havia, Tratamento adequado de lixo urbano estava prejudicado em alguns aspectos, cemitério com capacidade esgotada, inexistência de rede hoteleira, entroncamento rodoviário sem sistema viário – tinha de ser revisto, sistema hidroviário inexistente, Plano Diretor, na verdade, tinha de ser revisado e atualizado.[fim]

A visão social: baixo nível de criminalidade. Guaíba tinha um baixo nível de criminalidade. Empenho na área municipal com visão à educação, novos projetos de investimentos que estavam ocorrendo com a vinda da Ford naquele momento, visavam melhorias a longo prazo, ou seja, dentro ponto de vista social, investimentos novos abrindo novos postos de trabalho e baixa densidade populacional.[fim]

E, os pontos fracos: região sem representatividade política no Estado e federação, baixo nível de atividades de lazer, cultura e esportes, desestruturação das famílias carentes, comércio incipiente por estar na Região Metropolitana de Porto Alegre, baixo poder aquisitivo da população – 2mil, 170 reais é a renda per capita de Guaíba –, falta de atendimento e assistência às famílias de baixa renda.[fim]

Bom, isso que apresentei aos Senhores foi a forma como eu vi, eu acho importante deixar isso claro, como economista, aquilo que estava acontecendo dentro de Guaíba, naquele momento que era de suma importância.[fim]

Daí fui a Betim porque disse: Puxa vida, Betim faz vinte anos que está com sua estrutura montada. Passou por um processo de implantação da Fiat. Peguei um avião e fui a Betim e dessa minha visita passo a relatar aos Senhores agora o que eu vi em Betim naquela data.[fim]

Por que eu escolhi Betim? Por incrível que pareça Betim tem a mesma conformação que tem Guaíba a nível de situação geográfica. Aqui é Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba. Lá é Belo Horizonte, Contagem e Betim. Ou seja, as distâncias praticamente são as mesmas entre um lado e o outro. Ou seja, ela tinha uma similaridade a nível de conformação geográfica.[fim]

A Petrobrás, construída em 1968, a Refinaria Gabriel Passos atende a cerca de 70% do território mineiro, atendendo também ao distrito de Vitória, Espírito Santo, na região do Triângulo Mineiro. A Regap tem capacidade de processar 145 mil barris de petróleo por dia e produz 17 tipos diferentes de derivados. O recebimento do petróleo é feito através de dois oleodutos com 365 quilômetros de extensão cada que ligam a Regap ao Rio de Janeiro.[fim]

Somente 4% da mão-de-obra desta empresa é de Betim. A empresa gera em torno de mil empregos diretos.[fim]

Aí está a evolução (o depoente solicita o retorno de uma transparência) então de Betim. Em 1950 ela tinha 11 mil habitantes e 500. Em 1998 ela está com 280 mil habitantes.[fim]

Se a gente fizer uma relação com Guaíba – depois, na frente, a gente vai fazer um gráfico sobre o outro – a gente vê realmente essa disparidade que aconteceu ali.[fim]

Praticamente, as áreas de Betim e de Guaíba são idênticas. Uma tem 376 quilômetros quadrados; a outra tem 386, se não me falha a memória. A área urbana de Betim é maior do que sua área rural, tendo em vista esse enorme crescimento que aconteceu naquela cidade.[fim]

A Fiat. A Fiat entrou, em 1978, em operação, com um investimento de aproximadamente 500 milhões, numa área de 200 hectares, iniciando voltada para a exportação. Iniciou suas atividades voltada para a exportação lá naquela região. Hoje, tem, no mercado nacional, um de seus focos principais. Nós vimos já que ela é hoje a primeira do ranking dentro do Brasil. Criou, como poderíamos dizer, um novo Eldorado para a economia betinense, devido à história da cidade e da sua gente, que sempre fala antes e depois da Fiat. Hoje, ela comporta 24 mil funcionários, dos quais 15% são de Betim. Com certeza, trouxe desenvolvimento à região, mas também, pela falta de planejamento e de infra-estrutura do município, com ela veio a pobreza e os problemas sociais decorrentes desse empreendimento.[fim]

Essa empresa, hoje, é considerada uma das melhores empresas em nível de política de recursos humanos do Brasil, do País, e emprega 15% da mão-de-obra de Betim.[fim]

Este quadro é um quadro muito interessante, que mostra realmente a migração das indústrias que aconteceu em Betim. Em Betim, Minas tinha 20% somente da sua base industrial, e 60% vinha de São Paulo e de outros Estados. Setenta e três por cento, então, do material que era consumido pela fábrica de Betim vinha de outras regiões. Já em 1996, a gente pode perceber no quadro de baixo que houve uma migração de indústrias de São Paulo para a região de Minas Gerais ou nos arredores de Betim. Eles têm ainda como visão – e falam sempre isso – que o Mercosul começa em Belo Horizonte, ou seja, eles têm a visão do eixo do Mercosul a partir de Belo Horizonte.[fim]

A renda per capita daquela região é de 9 mil reais/ano, ou seja, são dados que realmente nos deixam bastante impressionados, tendo em vista o tamanho da cidade.[fim]

Eu considerei aqui uma coisa chamada Outras Indústrias dentro desta apresentação. A Prefeitura de Betim, hoje, emprega 11 mil funcionários. Betim possui, além disso, 800 indústrias, muitas gerando mais de mil empregos diretos.[fim]

Fomento para implantação de novas indústrias. Eles têm um distrito industrial privado, com infra-estrutura de terrenos acima de mil metros quadrados e têm um distrito municipal, com terrenos que variam entre 2 e 5 mil metros quadrados, que são cedidos pela prefeitura para implantação das empresas com prazo de seis a vinte e quatro meses. A infra-estrutura é negociada entre as partes. Para evitar a especulação imobiliária, o terreno somente é propriedade da empresa após doze anos efetivos de operação.[fim]

Política fiscal. ISSQN, 5%. Na época, estava em estudo a redução disso, porque com os altos impostos pequenos empresários estavam desaparecendo. [fim]

Petrobrás. Somente com a alteração da política do ICMS sobre o combustível é que houve contribuição para o município, ou seja, antes ela era isenta do ICMS e quando ela começou a pagar o ICMS é que ela realmente começou a reverter benefícios para Betim.[fim]

Havia, inicialmente, com o pacote de exportação da empresa, de incentivos fiscais para implantação, houve pouca distribuição no município. Porém, com a mudança de comercialização para o mercado interno, esse panorama mudou. O porto seco foi uma das grandes facilidades que eles encontraram para resolver os problemas deles de alfândega, e a legislação fiscal do ICM está provocando grandes problemas para o Estado, pois a Fiat detém um grande crédito a ser recuperado junto aos cofres públicos. [fim] 

O Município de Betim arrecadava naquela época, hoje eu não sei quanto é que está, 14 milhões de reais por mês. É um total de 201 milhões por ano de arrecadação de ICMS e é o segundo em arrecadação em Minas Gerais, o oitavo do Brasil. Porém, o custo social é elevadíssimo em função da baixa empregabilidade e excesso de população carente. Aqui, eu conversando com o pessoal que são da área do PT, que administra lá, há um grande problema de migração dentro daquela região, do Nordeste para as regiões de Minas Gerais, ou seja, o pessoal desce muito das regiões mais carentes para Minas. Então, existe uma série de problemas de ordem estrutural dentro do município que é de grande dificuldade de se fazer a administração disto, muitas vezes.[fim]

Percebe-se também um elevado custo operacional do município, que é um número muito elevado de pessoas e muitas vezes tende a compensar com aumento de impostos municipais, questões estas que criam crises políticas partidárias sérias entre os Poderes constituídos. Nesta época que eu estive lá havia uma grande briga entre o prefeito e a Assembléia Legislativa, não sei se os Senhores recordam, algum tempo atrás, inclusive foi matéria de muitos programas na televisão naquela época. Certo?[fim]

Porém, naquela época ainda, quando conversamos com as pessoas lá, ela tinha dois grandes investimentos de porte, Petrobrás e Fiat, o partido político promove invasão de loteamentos nas áreas públicas. Ainda havia muitos problemas de invasão. A cidade ainda não estava com seu plano diretor definido, sem planejamento e sem infra-estrutura, que não havia muitos terrenos ainda que não estavam legalizados, era uma região tipicamente agrícola, comércio incipiente, mão-de-obra qualificada não se fixava na cidade de Betim, a mão-de-obra da região era sem qualificação, problemas sindicais emergentes com novos investimentos, carência de escolas básicas técnicas e estrutura de saúde ou seja, se a gente olhar realmente esta planilha a gente percebe que é o grande problema de sérios e de todos os municípios brasileiros praticamente.[fim]

O Plano Diretor: Regulamentação de loteamentos dos anos 70. A base do plano diretor foi feita em 1993 buscando adensamento da região, restrição do perímetro urbano, definição do crescimento urbano, vias expressas para escoamento urbano e rodoviário, tratamento de esgoto, implantação de água, produção agropecuária, produção ambiental, bacias hidrográficas e mananciais, projeto básico de ocupação do solo. Aí há uma frase muito dura que eu relatei aí, do Milton Tavares, que era Secretário da Indústria e Comércio, que dizia que batemos duro nos invasores de terra. Isto me deixou realmente, na época, chocado no momento em que foi dito isto.[fim]

Desenvolvimento Populacional: O crescimento populacional de Betim é de 8% ao ano e do bairro Serrano 10%. O crescimento da renda é inferior ao crescimento populacional, a mão-de-obra é desqualificada, a fixação da área urbana é feita de forma desordenada, gerando graves problemas sociais, a migração é induzida por propaganda da região não condizente com a realidade e existe um projeto chamado Robin Hood, a Lei número 12.040, dentro da legislação daquela região, de fixação de projetos em regiões que estão próximas ou dentro de determinadas áreas perto dessas regiões de desenvolvimento, aonde Betim ou outros municípios tem a possibilidade de ajudar a implantação desses projetos, lá onde está sendo feito, mantendo o pessoal fixado nas suas origens, ou seja, sem que haja esse problema de migração.[fim] 

Os serviços de terceiros em Betim é praticamente incipiente. Esse serviço de terceiros aqui, eu digo, se refere a construtoras, a grandes empresas de engenharia a esse tipo de trabalho um pouco mais pesado, tendo em vista que estas duas empresas trabalham com certificações ISO 9 mil e 14 mil e é básico que as empresas que prestem serviços para elas mantenham esses certificados adequadamente.[fim]

E os serviços de segurança pública são precários, só 180 homens cuidam de toda aquela região.[fim]

Com vistas a isso, fiz um planejamento dentro da minha visão e dentro da minha ótica, do que deveria acontecer com Guaíba tendo em vista o que eu havia enxergado dentro dessas duas, dentro dessas visitas que eu fiz.[fim]

Primeiramente, comparei o crescimento demográfico das duas cidades, no seguinte sentido: Betim saiu de 11 mil para 280 mil; Guaíba saiu de 22 mil para 88 mil pessoas. Áreas praticamente idênticas e densidade demográfica uma superior três vezes a outra.[fim]

Um plano diretor, seria uma revisão do plano diretor existente, otimizando o parcelamento de uso do solo, estabelecendo o código de obras e edificações, enfim, tudo aquilo que compõe um plano diretor de um município.[fim] 

Algumas ações dentro do plano diretor do município, porque seriam ações do município e ações do Estado que deveriam estar sempre trabalhando uma ao lado da outra, no sentido de não gerar divergência no ponto de vista operacional dessas ações.[fim]

Um planejamento habitacional, com certeza haveria uma grande expansão habitacional dentro dessa região. [fim]

Criar um sistema habitacional com objetivo de atender a demanda existente e futura, em função do crescimento demográfico da população de baixa renda que virá para o empreendimento.[fim]

Incentivar a iniciativa privada na produção de loteamentos e conjuntos habitacionais à população de renda média a alta para fixar em Guaíba a sua moradia e, adequar esses núcleos habitacionais, dentro das legislações ambientais e de infra-estrutura, de forma a oferecer condições adequadas de vida.[fim]

O que o município precisaria fazer? Rever o plano diretor, tornar oficiais os loteamentos clandestinos, indicar eixos de crescimento para a localização de novos loteamentos e procurar incentivar a instalação do sistema hoteleiro na cidade.[fim]

A nível estadual, uma proposta de incentivos fiscais para participação das indústrias no fomento de habitações populares a serem implantadas e, a nível federal, buscar linhas de créditos especiais para que se pudesse fazer essas casas a custos competitivos.[fim]

No planejamento da saúde pública, e essa aí é uma das mais onerosas que a gente possa imaginar, tinha que ser remodelada, no meu ponto de vista, dentro do município. As áreas críticas – por serem muito caras e dependerem de altos investimentos, no que tange à hospitalização- deveriam gravitar em torno de núcleos habitacionais já instalados.[fim]

A área de educação deveria trabalhar em sinergia com a saúde, buscando incentivar as escolas numa total mudança de cultura e operacional dos movimentos da família e da comunidade. E daí você conseguiria, de uma certa forma, iniciar todo um trabalho de processo cultural dentro da visão da saúde pública.[fim]

O município, levantar a situação da saúde, atualizar a rede de postos, treinar profissionais, aperfeiçoar médicos, preventivos, operacionalizar a atualização de vigilância sanitária e investir nos hospitais existentes, visando o aumento de leitos hospitalares, tendo em vista o que iríamos ter pela frente.[fim]

A nível estadual, buscar recursos aos estados nas secretaria envolvidas em saúde pública, tendo em vista o crescimento de Guaíba. A curto prazo, instalar hospitais estaduais para segurar a região metropolitana no município, o êxodo para Porto Alegre em busca de recursos e solicitar ao Secretário de Saúde e Meio Ambiente a verificação do recalculo do número de AIHS direcionados ao município.[fim]

Federal – Procurar junto aos deputados federais, senadores e etc. uma alocação de verba para orçamento da União com finalidades, com vistas à Guaíba com esse novo desenvolvimento.[fim]

Verificar linhas de financiamento junto ao ministério federal voltados para a área social e verificar as possibilidades de financiamento de construção de hospitais e postos de saúde da federação. [fim]

Aqui faço uma comparação entre o que aconteceu em Betim e Guaíba. [fim] 

Temos aí a rede de saúde de Betim, de 1993 a 1996, com seus hospitais devidamente abertos. Uma coisa que me chamou muito a atenção na época foi realmente isso aqui: 323 leitos para uma população de 250 mil habitantes; Guaíba, 99 leitos para uma população em torno de 100 mil. Por que aqui está diferente o número? Porque Guaíba, além de Guaíba, ela atende toda a região ao redor dela, Mariana Pimentel, Barra etc. Tudo o que circunda Guaíba acaba sendo atendido no hospital de Guaíba. Então, a gente tem uma relação aqui de crescimento significativo de número de leitos hospitalares que precisariam ser feitos.[fim]

Aqui, por número de consultas e número de atendimentos, que depois vou deixar junto ao presidente uma cópia disso para que ele possa ter para os Senhores.[fim]

Planejamento da indústria e do comércio. Manter a indústria e o comércio já existentes, se tiverem acontecendo novos empreendimentos ajustar o plano diretor e o planejamento da cidade; estudar uma legislação fiscal do município com vistas a conter a vazão de recursos gerados para outros locais; incentivar e manter a produção tradicional de hortifrutigranjeiros e culturas nacionais.[fim]

As ações na indústria e comércio. Banco de dados atualizado desse município; promover a terceirização de prestação de serviço com o objetivo de redução de desemprego, e criar treinamentos integrados entre empresas e sindicatos para atualizar e incentivar a qualificação da mão-de-obra disponível naquela região.[fim]

Dentro do ponto de vista da agricultura, estudar o aumento da capacidade de armazenamento de grão da região; criar um cinturão verde nos arredores voltado a abastecer a população, e tornar o mercado público um centro de abastecimento adequado das necessidades da população.[fim]

Aqui acho um dos pontos mais importantes desta apresentação, que é o investimento nos talentos humanos. Na minha modesta maneira de ver, a única coisa palpável e que existe, que é real, é o município, que é onde você pode tocar. O município realmente é a célula onde você toca, você pega na terra, você consegue sentir o município. O Estado já se torna maior, vai ser por divisa, você não consegue ter uma visão tão real e tão vista, pegar ele, sentir ele. Então, o investimento no talento humano é o homem que está dentro desse município que precisa ser investido nele.[fim]

Então, vejo assim, que tinha que ser revista a estrutura e programas de ensino de alfabetização para crianças, jovens e adultos; disponibilizar escolas municipais e estaduais para suprir o aumento de demanda para o crescimento demográfico; incentivar cursos técnicos profissionalizantes, nível secundário e estabelecer com a FIERGS e Federasul a utilização de suas estruturas; buscar na universidade a alocação de cursos voltados a novas visões dos empreendimentos da cidade, e criar um banco de dados dando perfil dos empregados disponíveis no município.[fim]

Aqui a gente vê uma comparação também da visão da educação. Novamente volto aqui, Guaíba hoje tem 152 salas de aula, Betim tem 550 salas de aulas disponíveis para a população. Então, a gente percebe realmente aí que há necessidade de muito investimento, aí é crescimento, aí é realmente visão de futuro. É crescimento sustentado.[fim]

Esses próximos cinco ou seis slides que passo aos Senhores é uma visão daquilo que foi apresentado para o pessoal da Louis University sobre como e porquê investir em Guaíba, que foi tema, nos Estados Unidos, dessa visão.[fim]

Parto da visão de localizar Guaíba dentro do mundo para eles saberem onde fica, porque eles têm uma dificuldade muito grande de visualização. Localizo Guaíba, que está nessa posição aqui, com visão a toda parte do Mercosul. Localizo dentro do mapa do Rio Grande do Sul – isso eu tirei da Gazeta Mercantil – todas as partes aonde estavam sendo feitos os investimentos.[fim]

E aqui, vocês me perdoem, está em inglês, mas o projeto total de empregos diretos seria em torno de 34 mil, 266 empregos, isso com todos os investimentos que trafegavam naquele momento dentro do Sedai. E uma geração de 102 mil, 798 mil empregos indiretos. Esse é o número que foi retirado da Gazeta Mercantil, no dia 21/09/98.[fim]

E aí eu faço uma abertura, item por item, de cada um desses investimentos, local, número de empregos diretos e número de empregos indiretos gerados.[fim]

Isso vai ficar com os Senhores. Não me foi pedido para trazer cópias. Eu tenho em disquete e tenho, depois, para deixar para o presidente da Mesa uma cópia disso. Vai ficar o disquete à disposição. Posso passar à frente? Por favor mais um.[fim]

Aí totalizamos, então, aquele valor inicial de onde saímos. Daí eu passo a analisar a região. Esse foi um trabalho que mostrei aos empresários americanos, como relatei no início. Foram números tirados e relatados dentro da disponibilidade que existia de informações.[fim]

Dentro da Região do Delta do Jacuí – Guaíba, Cachoeirinha, Triunfo, Gravataí, Glorinha, Viamão, Porto Alegre e Alvorada –, do total dos 10,7 bilhões de dólares que iam ser investidos, 55,6% desse investimento ficaria nessa Região e 48,1% dos empregos ficariam nessa Região.[fim]

Aí nós temos algumas informações a respeito da Região Metropolitana do Delta do Jacuí. Naquela época eles tinham 2 milhões de habitantes; uma renda per capita, entre 94 e 96, de 3 mil e 525 dólares; e um investimento per capita de 2,8 do total investido.[fim]

Aí separei por áreas. Guaíba receberia, então, 1,6 bilhões de investimentos em dólares e teria, aproximadamente, 14 mil empregos diretos e indiretos gerados por essas empresas; 4 mil, 949 empregos diretos – e aí não estão considerados todos os serviços de hotelaria, toda a parte de comércio, toda a parte de construção civil -. Para se ter idéia, hoje, a gente poderia dizer que nós teríamos, só para a área de construção civil, se tivéssemos construção de 20 mil economias novas dentro da cidade, em torno de 13 mil empregos gerados dentro da área da construção civil.[fim]

E aí fui para a frente, acho que não vem ao caso, não é a parte que nós estamos discutindo.[fim]

Aí vocês têm uma parte da visão de Guaíba, da localização onde estava a Ford, que ficaria naquele canto lá, e as empresas que estão, efetivamente, já localizadas dentro do município.[fim]

A Região de Guaíba, então, com esses investimentos de infra-estrutura, receberia um investimento de, praticamente, 149 dólares, a nível de infra-estrutura por habitante, e 18 mil, 189 dólares dentro da visão global do investimento previsto para aquela Região.[fim]

Volto a botar, novamente, a mesma, pode passar. Aí nós temos a visão dos supleirs que viriam junto às empresas sistemistas, que eles chamam. E, naquela época, por favor mais uma, eu fiz uma demonstração, então, para aquela Região de como funcionava o processo de tributação dentro do Brasil para que eles entendessem, um pouco, de onde vinham os números, considerando lá um profit, um lucro em torno de 8%.[fim]

E aqui uma classificação pelo IPEA, pelo CNI, pelo GNPD que o Brasil estava naquela ocasião entre 12º no mundo, a nível de tributos. E uma coisa muito importante aqui que tem que ser falada é o seguinte, dentro dessa reportagem, dentro dessa visão que nós classificávamos aqui, temos aí a Dinamarca com 52,4, mas com um processo totalmente diferente de benefícios à população e que nós temos aqui no Brasil. É isso, pode desligar, por favor. Muito obrigado. Bem, Senhores esse foi o trabalho que eu fiz e estou, Sr. Presidente, a sua disposição.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Agradeço a exposição inicial do nosso depoente. E antes de passar a palavra ao Sr. relator para os seus questionamentos, gostaria de alertar o Sr. depoente da sistemática. Os deputados perguntam e o nosso depoente responde. Não é debate, não é discussão, é um depoimento, respondendo o questionamento dos Srs. deputados. Eu quero aqui apelar antecipadamente a todos os Srs. deputados que questionem de forma absolutamente clara para que o nosso depoente possa responder igualmente de forma clara. Com a palavra o Sr. relator para os seus questionamentos, Deputado Berfran Rosado.[fim]




O SR. BERFRAN ROSADO – Sr. Presidente, Dr. Maurício Mancia. Dr. Mancia, o Senhor com o seu trabalho demonstra que houve uma análise profunda acerca dos movimentos da indústria automobilística no País e no mundo, e demonstra que essa pesquisa ela faz essa parte dessa análise macro, sob ponto de vista da indústria automobilística até as repercussões mais pontuais na economia do município de Guaíba. Espero que o Senhor tenha a partir disso, condições de fazer alguns comentários e responder algumas questões que queria lhe formular.[fim]

Nós, tivemos durante o mês de abril e março, o Governo do estado sustentou uma tese de que a Ford ficaria no Estado do Rio Grande do Sul a qualquer preço, ou seja que o Estado do Rio Grande do Sul era importante sob o ponto de vista estratégico para a montadora, era importante sob ponto de vista estratégico relativamente ao mercado do Mercosul e pelas sua características econômicas e sociais, sem dúvida nenhuma.[fim]

Essa tese acabou não se confirmando, isso não ocorreu, a Ford não ficou no Estado independente da preservação ou não do contrato. Que peso, no seu entendimento, têm esses incentivos e, de que forma, o Senhor os vê colocados nisso e, sobretudo, como o Senhor analisa essa tese de que eles ficariam aqui de qualquer maneira e a qualquer preço.[fim]




O SR. DEPOENTE – Para essas empresas não existe a palavra qualquer preço, primeiro ponto de vista que eu tenho. Dentro de um processo de implantação de empresas eu já tive oportunidade de participar de muitos, a gente percebe que existe um direcionamento para que se realize um investimento. [fim]

Esse investimento tem um contrato, que foi firmado com o governo do Estado, naquela época. A partir do momento que qualquer empecilho, qualquer postura, coloque este projeto em questionamento perante a própria diretoria, ou perante o conselho, que faz as decisões básicas dessa empresa, certo, ele, automaticamente, passa a ser reanalisado, isso é normal, ele passa a ser revisto sobre todos os aspectos. Então, não creio que a visão que a Ford teve do contrato, a visão que a Ford teve de tudo que aconteceu aqui tenha uma justificativa política, social, enfim, a Ford estava olhando, efetivamente, o seu negócio, certo, isso é básico, ela estava olhando o seu negócio, certo.[fim]

Segundo algumas pesquisas que verifiquei, o valor, posso estar até enganado, dentro desse número, não é, mas esse negócio representava, dentro do processo da Ford, um investimento em torno de 2% do seu negócio total no mundo. Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado, certo. E nenhuma empresa desse tamanho coloca qualquer ponto em risco, a partir do momento que possa ser feito qualquer negócio contra ela, a favor dela, ou falando dela, por estes 2% dentro do negócio. Ou seja, ela tem essa visão muito clara perante a sua, o seu conselho. Falo isso de empresas em que trabalhei e de projetos que participei. Então é o que posso lhe falar sobre esse assunto.[fim]




O SR. BERFRAN ROSADO – Dr. Mancia, no seu ponto de vista, o governo, bem, é óbvio que a empresa não ficou a qualquer preço, e hoje a gente já sabe que essa tese não se confirmou. O Senhor acha que esse ponto de vista do governo foi um equívoco que talvez tenha, de alguma forma, levado o governo a procedimentos inadequados na negociação, no seu ponto de vista?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não me sinto, eu não acompanhei nenhuma reunião do processo da Ford, não acompanhei nenhuma visão, a não ser aquela dada pela imprensa. A imprensa sempre mostrou dois lados bem distintos dentro dessa negociação. Eu, como cidadão guaibense, torcia para que a Ford ficasse, não é. Porém, politicamente, não posso expressar nenhuma opinião nesse aspecto.[fim]




O SR. BERFRAN ROSADO – Passada essa possibilidade de que essa tese se tornasse real, pelo contrário, tendo sido essa tese afastada pela sua não aplicabilidade, a segunda tese que nós tivemos foi a de que a Ford não havia ficado no Rio Grande do Sul, porque não ficaria no Brasil, porque a indústria automobilística vivia um momento absolutamente difícil, de retração, com dificuldade em termos de mercado, e que isso induziria, de alguma forma, a Ford a recolher os seus investimentos, segurar e, talvez, investir daqui a algum tempo, ou não, mas o fato de que ela não tenha ficado no Rio Grande do Sul é porque ela não se instalaria em nenhum outro lugar do País, porque a indústria automobilística não estava bem.[fim]

O governo tentou, também, convencer as pessoas e passou essa idéia. No seu ponto de vista, isso também hoje sabemos que não se confirmou, isso se deve a que, há sim uma preocupação nas montadoras em investir nos países em desenvolvimento. Como o Senhor analisa essa questão?[fim]




O SR. DEPOENTE – Sem dúvida nenhuma, há uma preocupação delas em investir em países em desenvolvimento. A Ford tem uma estrutura mercadológica que, com certeza, analisou todos os prós e contras e analisou toda a visão mercadológica, vamos dizer assim, do País e do mundo nos próximos anos.[fim]

A Ford estava decidida a vir para o Brasil, tanto que ela tinha assinado um contrato com o Governo do Estado, certo? Ela ir embora, acho que não me sinto, assim, seria uma presunção da minha parte dizer que ela iria embora. Um investimento desses não se decide do dia para a noite; um investimento desses requer estudos profundos, principalmente com visão de 10, 15 anos a frente.[fim]




O SR. BERFRAN ROSADO – Fracassada essa segunda tese, a terceira tese que temos hoje posta é a tese da teoria da conspiração, de que haveria uma conspiração entre os baianos e o governo federal, no sentido de garantissem investimentos na Bahia, haja visto que não foi possível a implantação aqui no Estado do Rio Grande do Sul.[fim] 

De seu ponto de vista, essa descentralização, ou seja, o fato de a montadora não ficar no eixo Rio-São Paulo é uma tendência também, quer dizer, nós possivelmente poderemos vir a ter outras montadoras. O Senhor acredita que poderiam vir outras e que tendência haveria, nesse sentido, sob o ponto de vista geográfico, em termos de instalação?[fim]




O SR. DEPOENTE – O ponto de vista geográfico de Guaíba é privilegiado, haja visto que a gente vê, dentro do pólo papeleira, por exemplo, um forte desenvolvimento pela região do Mercosul, não é?[fim]

A teoria da conspiração acho muito forte e não acredito, não acredito. Não acredito porque seria a mesma coisa que a gente dizer que a partir do ... daqui a um ano vamos declarar independência do outro lado do rio, para o outro lado, entende? É uma coisa maluca isso, não é? Isso, do meu ponto de vista, não tem procedência.[fim] 

Quanto ao ponto de vista econômico, com certeza a fábrica vai ficar no Brasil, vai trabalhar no Brasil, vai-se voltar à exportação e vai atingir os objetivos, senão em 100%, dentro da sua proporcionalidade, talvez, em torno de 60, 70% daquilo que estava sendo previsto para ser realizado no nosso País, com certeza absoluta.[fim]

A Ford tem uma, uma ... a Ford, assim como todas as empresas que têm marcas fortes, ela se preocupa mais com a sua marca, com a sua sustentação mercadológica do que com qualquer outra coisa. Somos uma população culturalmente acima da média, somos todos nós preparados, nossas escolas fazem tudo para nos preparar dentro de uma visão futurista, certo, e com certeza elas já enxergaram isso, eles já viram isso. E eles sabem que o Brasil é o país do futuro. E se eu não acreditasse nisso, com certeza, neste momento não estaria aqui conversando com os Senhores.[fim] 




O SR. BERFRAN ROSADO – Dr. Mancia, o Senhor acredita que o Município de Guaíba fez alguns movimentos, obviamente, desde o anúncio da instalação da Ford por aqui. Isso implicou investimentos públicos e privados. No seu entendimento, como reagiu a economia do município e como, e o que a não-implantação da Ford pode causar em termos de impacto no município, tanto no sentido da postura empresarial, o reflexo psicológico, digamos assim, na postura empresarial quanto o efetivo econômico pela desmobilização e eventuais prejuízos causados ao longo desse período?[fim]




O SR. DEPOENTE – Essa é uma pergunta que realmente ... eu moro em Guaíba há 13 anos. Nunca vi um reflexo tão negativo quanto foi a perda dessa montadora. [fim] 

Ela realmente causou e está causando ainda momentos muito difíceis para a população. Esse impacto foi muito forte; certo, foi muito forte. Ah ..., as pessoas dizem que, no movimento de terra que estava sendo feito naquela terraplanagem, estavam sendo enterradas as esperanças, foram enterradas as esperanças daquele povo. Então, hoje, realmente, essa é a visão que se tem do impacto, ou seja, o comércio com um inadimplência nunca antes vista, empresas fechando, empresas saindo, ah ..., as pessoas tristes, muito tristes, muitas... Ah, hoje, se você anda em Guaíba, você percebe lugares para alugar, lugares para vender que você nunca imaginou que haveria e que seriam colocados à venda. Então, esse impacto realmente foi muito forte para que fosse, que seja assimilado. Eu diria para você que Guaíba, hoje, ela passou a ter uma cicatriz. E cicatriz, boa ou ruim, você pode verificar ela ao longo de toda a sua vida, ou seja, ela fica para sempre, ela não sai mais, certo? E isso está calado no espírito e no povo guaibense. Com certeza a perda da Ford deixou essa cicatriz, e essa cicatriz ainda dói. Então, realmente, eu vejo que esse reflexo vai ser muito difícil e vai levar tempo para ser sanado.[fim]

Ah, a parte econômica. Guaíba tem alguns outros investimentos em andamento. Guaíba, por exemplo, eu, eu pessoalmente, coordenei a implantação, por ter sido gerente da fábrica da Votorantin, da Companhia de Papel e Papelão Pedras Brancas, que completou 100 anos de existência, foi vendida para a fábrica Santher. A fábrica Santher comprou essa empresa visando investir aproximadamente 52 milhões de reais ou de dólares nesse projeto. Esse projeto hoje parou. A fábrica está parada. A fábrica está produzindo dentro daquilo que ela estava, vinha produzindo, mas o projeto em si parou. Ou seja, eles vão aguardar se vão investir ou não vão investir. E essa fábrica já estava com um financiamento certo, ah ..., aprovado num banco de desenvolvimento. Ou seja, então, realmente, a gente vê que os reflexos desse, desse assunto realmente refletem em todos os segmentos da sociedade: na indústria de papel, no pequeno armazém, na, na loja de comércio. Enfim, em tudo aquilo que envolve o povo, realmente está sendo sentido. E os empresários estão com um pé atrás, sem dúvida nenhuma, estão, certo, haja vista isso que eu acabei de relatar.[fim]




O SR. BERFRAN ROSADO – Dr. Mancia, sob o ponto de vista dos benefícios sociais, o Senhor apresenta, no seu estudo, um diagnóstico das potencialidades do município, das fragilidades do município nesse aspecto. O Senhor acredita que nós teríamos benefícios sociais resultantes do investimento? Em que proporção e de que maneira seria mais explícito de se verificar?[fim]




O SR. DEPOENTE – Bom, primeiro o benefício social, eu acho que é, que um projeto desse traz junto com o seu bojo uma riqueza que eu não seria capaz de calcular. Com certeza, haveria criação de empregos, essa cidade cresceria, haveria novas oportunidades de trabalho e de emprego, certo. E isso já é o primeiro ponto básico para que haja um movimento social, porque restabelece a dignidade do homem – o homem que precisa do trabalho para restabelecer a sua dignidade, certo? Então, hoje, isso é básico, certo?[fim]

Bom, no segundo ponto, não é, uma empresa dessa, quando vem para uma cidade, ela vai investir nos jovens, vai dar estudo pros jovens, vai preparar esses jovens, certo? [fim]

Eu venho de empresas grandes, que já fizeram isso, chegaram em Guaíba e não tinham esse preparo todo que diz que tem, porém se treinou, se investiu e se preparou essas pessoas para assumir essas posições. Com isso haveria melhores escolas, com certeza, haveria uma mudança completa dentro do ponto de vista comercial da cidade, certo? [fim]

Enfim, é lógico, uma situação dessa muda totalmente. Se a gente olhar uma população como a de Betim, que tinha 11 mil habitantes em 1950, tem 280 mil habitantes hoje, é impossível não prever um crescimento. É lógico que há crescimento, certo? O benefício social vem acoplado nisso. Não se pode deixar as pessoas sem hospital, não se pode deixar as pessoas sem escola, não se pode deixar as pessoas sem água, sem luz. A infra-estrutura com Ford, sem Ford, a infra-estrutura do município, essa infra-estrutura precisa existir. Não é a Ford que vai definir se vai ter esgoto cloacal ou não vai ter; não é a Ford que vai definir isso. Quem define isso é a política municipal, a política estadual e a política federal, certo? [fim]

As empresas privadas, hoje, elas começam a participar gradativamente dentro desse processo, tendo em vista que não há recursos suficientes para se dar isso aos seus empregados, a sua população operária. Ela faz isso, ela já dá isso hoje e vai dar cada vez mais, na minha opinião, porque é necessário manter essas pessoas trabalhando. É necessário você ter uma visão básica disso, senão não se tem nada, não se tem nada. O reflexo social não depende só do empreendimento. Nós precisamos do empreendimento para crescer, aumentar a nossa participação de renda, ter dinheiro para poder sustentar isso, certo? Agora, não é isso só o que define a parte social.[fim]

O homem é básico dentro do sistema social. Então, a minha visão é esta: sociedade se faz com homens sadios, em corpo, mente e saúde.[fim]




O SR. BERFRAN ROSADO – Dr. Mancia, no contexto que o Senhor coloca toda a movimentação desses gigantes automobilísticos buscando se instalar próximo aos mercados consumidores, envolvem grandes investimentos, envolvem contratos de grandes dimensões.[fim]

Este aqui era um contrato que, sob o ponto de vista da Ford, garantia uma série de pré-requisitos e uma série de elementos, por um lado, de infra-estrutura, que era o porto, duplicação da via, ou seja, condições operacionais e condições logísticas para o bom escoamento da sua produção. E, por outro lado, previa um financiamento de recursos em condições favoráveis.[fim]

O Governo do Estado, alegando dificuldades econômico-financeiras, elaborou uma proposta que reduziu a expectativa de recebimento por parte da Ford, em grande parte, quase em 90%, sob o ponto de vista daquilo que viria do Governo do Estado. O Governo do Estado repassou, na proposta, atribuições ao município, repassou na proposta atribuições ao governo federal e também repassou na proposta atribuições à própria Ford e também a outros agentes de financiamento, no caso, o BNDES, e ficou com uma parcela muito pequena.[fim]

Considerando que, se a gente for calcular essa parcela, seria ao redor de 10% do que foi preservado da proposta original, o Senhor acredita que esta foi uma proposta com viabilidade, sob o ponto de vistado seu êxito, viabilidade no sentido de que a Ford viesse a aceitar uma reformulação tão profunda nesse contrato. O Senhor diria que essa é uma proposta à altura do empreendimento que estava sendo negociado?[fim] 




O SR. DEPOENTE – Eu tenho um princípio que diz o seguinte: O dinheiro, o salário é contrapartida de algum serviço prestado à sociedade. Você, como cidadão, presta um serviço à sociedade e ele te retribui com espécie, e você, com essa espécie, vai comprar depois aqui que você quer ou pensa para atender as suas necessidades atuais.[fim]

Você me falar em números relativos, 90, 10, para mim é muito difícil medir e mensurar isso, caro deputado, porque eu não tenho como mensurar um projeto sem mergulhar dentro dele, números relativos para mim são difíceis de mensurar. Porém, todo o dinheiro parado é que nem o mar morto; não gera nada. Se há investimento, há circulação de moeda; se há circulação de moeda, há fator multiplicador de riqueza; se há fator multiplicador de riqueza, há pagamento com referência àquilo que está sendo proposto. Essa é a visão que eu poderia deixar com o Senhor.[fim]

É difícil falar do projeto, mas tudo aquilo que gera riqueza, gera moeda. Moeda é representativa em relação a um trabalho exercido. Como saber? Acho que nós nunca vamos saber. Eu, particularmente, acho que a gente vai poder, daqui a alguns anos, talvez conversar a respeito – sabe lá onde a Ford vai se instalar – e ver o que aconteceu lá, depois que ela se instalou. Agora, com certeza, na minha opinião, como Guaibense, eu diria que a Ford foi uma grande perda para nós, pelo ponto de vista do fator multiplicar da moeda, pelo ponto de vista da geração de recursos. Portanto, há necessidade de que, para qualquer centavo que se dê, haja uma contrapartida de trabalho, e um trabalho que não gere escassez, porque senão você vai ter que retrabalhar novamente para tapar aquela escassez.[fim]

Dentro dos pontos de vista de números relativos, eu não posso lhe responder; posso lhe responder dentro daquilo que eu penso a respeito de se ter ou não moeda circulando dentro de um empreendimento num Estado, numa Nação.[fim]



O SR. BERFRAN ROSADO – Obrigado, Dr. Mancia; obrigado, presidente.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Com a palavra para os seus questionamentos, o Deputado Vieira da Cunha.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Minha saudação ao nosso convidado, Dr. Maurício Mancia, e também ao Sr. Presidente, aos colegas deputados e a todos que acompanham os trabalhos de mais uma sessão da nossa comissão parlamentar de inquérito.[fim]

Dr. Mancia, o Senhor, no início, na sua qualificação, referiu a sua profissão de economista. Pergunto se o Senhor trabalha também como consultor de empresas, gostaria de saber mais sobre a sua atuação profissional.[fim]




O SR. DEPOENTE – Perfeitamente. Sou consultor de empresas. Trabalho como economista consultor de empresas, que é a minha origem empresarial, e busco alguns pequenos empreendimentos para começar uma vez a voltar a ter uma vida empresarial.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – O Senhor também se declarou residente em Guaíba?[fim]




O SR. DEPOENTE – Em Guaíba.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – O Senhor também tem a sede da sua empresa, ela se localiza em Guaíba ou em algum município?[fim]




O SR. DEPOENTE – Em Guaíba, na Rua Dr. Lauro de Azambuja, 118, Sala 910-911.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – O Senhor tem filial ou algum escritório em algum outro município também aqui ou no exterior, ou apenas sede em Guaíba?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. A minha sede da minha empresa de consultoria e desenvolvimento é somente em Guaíba.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Dr. Mancia, o Senhor poderia nos citar os principais projetos para os quais o Senhor já deu consultoria ao longo de sua vida profissional?[fim]




O SR. DEPOENTE – Perfeitamente. Eu ainda estou dando consultoria para o Votorantin, dentro do processo de transição de toda a venda dessa fábrica de papel, dentro da visão operacional papeleira, ou seja, a venda foi feita e eu ainda trabalho como consultor, fazendo todo o trâmite e terminando a transferência desse empreendimento.[fim]

Sou consultor da Santher para assuntos relativos a andamento dos processos junto ao SEDAI e ao Fundopem, onde tivemos a aprovação do nosso projeto, e aguardamos uma definição para darmos prosseguimento ao projeto de implantação na cidade.[fim]

Dou consultoria para algumas pequenas empresas no sentido de buscar recursos dentro do ponto de vista desse dinheiro do FAT voltado ao projeto. Certo? Então as pequenas empresas me buscam para que eu possa fazer esses estudos econômicos, para ver se o investimento dará ou não resultado operacional dentro daquilo que está se pensando fazer.[fim]

Fora isso, tenho dois pequenos empreendimentos hoje em Guaíba. Um provedor de Internet, que foi uma alternativa quando eu saí da Votorantin, que montei, chama-se Guaíba Net, que é minha. E participo societariamente dentro de uma pequena fábrica de plástico, que tem 6 meses, e que começa a fabricar sacolas. Buscamos equipamentos usados, dentro do mercado, que existiam, e começamos então a fazer uma manutenção dentro desses equipamentos e colocamos ela para funcionar recentemente, há 6 meses. Chama-se CDP Plásticos. Isso absorve meu tempo praticamente que integralmente dentro do ponto de vista operacional.[fim]

Eu me formei economista muito mais tarde, ou seja, eu sempre fui um técnico. Sou técnico formado em telecomunicações. Tenho seis especialidades técnicas dentro da área fabril: instrumentação, análise de sistemas operacionais, enfim, dentro da área técnica, eu sempre trabalhei muito voltado à área técnica. Vim me formar economista porque, quando trabalhava na Melita, era o único técnico que tinha posição gerencial a nível internacional. Então, em função da minha função, fui buscar o curso de economia. Gostei, porque eu precisava sentir um pouco mais das ciências sociais. Trabalhar só com máquinas nos torna muito frios.[fim]

Após isso, continuei fazendo curso de pós graduação em Administração Financeira para poder atender às necessidades da última indústria que me contratou, que era a Votorantin, ao qual eu respondia por todo o negócio. E ainda hoje sou procurador no Estado dessa empresa.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Dr. Mancia, especificamente em projetos de instalação de empresas, para instalação de empresas, o Senhor já fez alguma consultoria nesse sentido? E qual era o porte da empresa para a qual o Senhor prestou esse serviço?[fim]




O SR. DEPOENTE – Minha empresa é muito jovem para fazer esse tipo de trabalho. Certo? Como funcionário, participei de três implantações: da fábrica de papel Pisa, em Jaguareíba, um investimento de 285 milhões de dólares, onde a gente entrou e participou em toda a parte de estruturação, desde a terraplanagem até a primeira bobina de papel. Sempre voltado a industrias de porte de papel. Certo? Suzano, Grupo Máquina AB-7, praticamente inteiro, desde o início até a sua finalização, e algumas outras que poderia relatar. Trabalhei em várias partidas decisivas dentro da empresa, como uma das próprias filiais da Santher, em 1983, em Bragança Paulista; na Champion; na Klabin, no Paraná; na Rigesa.[fim]

Enfim, eu tenho uma vida industrial de 30 anos voltada, efetivamente, a implantações de empresas de porte médio ou grande, ou seja, que envolvem desde o reflorestamento até o papel final. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – E especificamente em relação à indústria automobilística, o seu primeiro, digamos, estudo foi voltado especificamente à Ford; esse trabalho Planejando Guaíba com a Ford? [fim]




O SR. DEPOENTE – Esse trabalho foi o meu primeiro trabalho voltado a uma pesquisa, porque.... Por que inventar a roda de novo? Vamos ver o que existe para que a gente não possa trabalhar com mais tranqüilidade, com melhor visão de mercado. [fim]

Eu estou há pouco tempo com a minha empresa. Precisaria conhecer efetivamente o mercado industrial automobilístico para poder ter fundamentação dentro das minhas discussões e entender a linguagem, que é uma linguagem toda especial. Então, projetos automobilísticos, eu nunca participei da implantação. Seria, para mim, uma experiência fantástica poder fazer, porque deve ser realmente impressionante a movimentação de uma implantação desta. [fim]

Uma implantação, por exemplo, dessa fábrica que eu lhe falei da Pisa – que foi a última papeleira que eu participei – num movimento de 285 milhões de dólares, nós tínhamos, no último mês, dentro da fábrica, 15 mil homens trabalhando para poder botar essa fábrica em funcionamento. Certo? Uma cidade chamada Jaguareíba, que tinha uma população de 7 mil habitantes, passou a ter uma população de 22 mil habitantes. Então, imagine o que aconteceu com esta cidade no momento em que não havia um planejamento preparado para isso, certo? [fim]

Então, voltado para isso, olhando esse enfoque, eu me dediquei a esse trabalho, objetivando principalmente uma visão futura de prestação de serviço a empresas que, com certeza, viriam a se instalar dentro do município. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Então, Dr. Mância, em relação especificamente à Ford o Senhor não chegou a ter nenhum vínculo... [fim]




O SR. DEPOENTE – Nenhum. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – ...nem como consultor...[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – ...muito menos como empregado... [fim]




O SR. DEPOENTE – Nada. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Não houve contratação dos seus serviços pela Ford? [fim]




O SR. DEPOENTE – Nenhum. Eu...[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – O seu trabalho foi espontâneo e gratuito? [fim]




O SR. DEPOENTE – Espontâneo e gratuito...[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Muito bem. [fim]




O SR. DEPOENTE – Isso é importante frisar: nenhuma vinculação com ninguém. Certo? Esse trabalho foi meu, especificamente meu, o meu tempo dedicado a ele – horas a fio. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – É, o Senhor referiu 300 horas de pesquisa. Eu anotei. [fim]




O SR. DEPOENTE – Trezentas horas. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – E também com a Prefeitura de Guaíba o Senhor não teve nenhum vínculo? [fim]




O SR. DEPOENTE – Nenhum vínculo. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – O Senhor referiu 300 horas de pesquisa... Eu anotei, também, que o Senhor se referiu à viagem à Betim...[fim]




O SR. DEPOENTE – Aos Estados Unidos...[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Viagem à sede da Ford nos Estados Unidos, viagem a Detroit... Quem pagou essas despesas...[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – ...inclusive com a estadia que o Senhor disse que teve, de 10 dias, numa universidade americana...[fim]




O SR. DEPOENTE – Exatamente. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – ...quando foi referir o projeto para empresários norte-americanos? [fim]




O SR. DEPOENTE – A estadia na universidade, a própria universidade custeou. A minha viagem foi toda com recursos próprios, certo? E o restante das viagens a Detroit e a própria New Born, com recursos próprios. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – E o Senhor viajou por iniciativa sua, ou foi a convite de algum grupo empresarial norte-americano? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não. Não. Eu viajei a convite da Louis University, para fazer essa apresentação Como e por que investir em Guaíba. Certo? E depois disso, aproveitei a viagem para fazer essas visitas a essas indústrias e a essas fábricas, principalmente em New Born, onde fica a sede principal da Ford. [ fim]

Eu queria ver New Born. Na realidade, eu queria captar aquilo que, para mim, era mais importante – que era o espírito da grandiosidade que é a Ford perante o mundo. Eu queria sentir isso de perto, e fui lá sentir isso. Fui ver de perto. Fui ver de perto aquilo que realmente viria para cá. [fim]

Então, realmente foi todo custeado por mim, com os meus recursos, sem vínculo nenhum com ninguém. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Bom, Dr. Mancia, o Senhor, evidentemente, para fazer esse trabalho de pesquisa que o Senhor nos apresentou, o Senhor realmente deve ter se aprofundado no projeto que a Ford tinha para Guaíba. [fim]

E, então, eu pergunto ao Senhor: qual o comparativo que o Senhor faz desse projeto concebido para Guaíba e este agora anunciado para Camaçari, na Bahia? Quais são as identidades e diferenças dos dois projetos? [fim]




O SR. DEPOENTE – A Ford, quando saiu de Guaíba, deixou uma cicatriz. Eu, particularmente, não me aprofundei no projeto da Ford em Camaçari. A Ford – certo? – é que nem uma moeda: cara ou coroa. Certo? Jogamos para cima, caiu na mão, perdemos o jogo. Para mim, ela, indo para Camaçari e qualquer outro Estado – certo? –, falo como cidadão guaibense e falo como empresário – certo? –, representa a perda de não ter ido para Guaíba. Aos outros Estados desejo sorte na condução dos negócios com gestores da Ford – certo? –, desejo sucesso, porque, afinal, sou brasileiro e quero que o Brasil progrida. Agora, para mim, Maurício Mancia, consultor de empresas, não me aprofundei mais no trabalho em relação à transferência da Ford para outro Estado. [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – O Senhor não conhece, então, o projeto da Ford na Bahia. [fim]




O SR. DEPOENTE – Não conheço. Não conheço.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Mas o Senhor sabe que – porque foi até largamente noticiado, eu, que não sou do ramo, tomei conhecimento, como a população toda do Rio Grande – que há uma diferença muito grande do projeto original, do Rio Grande do Sul, para a Bahia, por exemplo, na produção. Anuncia-se agora a produção de 250 mil veículos, quando a planta em Guaíba – o Senhor pode me ajudar – previa 100 mil, se não me engano. [fim]




O SR. DEPOENTE – Inicialmente, né? [fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Inicialmente 100 mil, e lá inicialmente 250 mil, pelo menos foi o que foi noticiado pela imprensa. Então, haja vista a sua experiência na implantação de projetos, de projetos de, que o Senhor referiu, de implantação de projetos industriais, eu pergunto ao Senhor o tempo de maturação de um projeto deste porte para produção de 250 mil veículos, como este anunciado em Camaçari, mesmo considerando a estrutura que a empresa tem, da Ford. Evidentemente o Senhor, como consultor, há de convir comigo que há necessidade de um tempo de maturação do projeto. [fim]

E considerando as diferenças que existem do projeto inicial, previsto para o Rio Grande do Sul, e este na Bahia ... E eu só lhe citei um aspecto, que é o número de veículos produzidos. Há vários outros; a localização, por exemplo, sai de um extremo sul do País para um Estado do Nordeste, e tantas outras, tantos outros detalhes, mesmo não tendo nem o Senhor, nem eu nos aprofundado, eu concluiria, como leigo, e gostaria de ouvir a sua opinião técnica, que se trata, no meu entender, evidentemente de um outro projeto. [fim]

E eu lhe pergunto, como consultor, quanto tempo o Senhor entende que seria necessário para uma empresa, mesmo considerando o porte da Ford, entre a concepção e a definição de um projeto dessa magnitude? O Senhor, por exemplo, se fosse contratado como consultor, quanto tempo o Senhor pediria ao seu cliente para apresentar um projeto do porte desse que está sendo agora anunciado para o Estado da Bahia? [fim]




O SR. DEPOENTE – Uma coisa que eu citei aqui na minha palestra foi a plataforma e as formas como são feitas as novas empresas hoje. Hoje, na realidade, as empresas montadoras de automóvel, elas trabalham como se fossem uma nave que pousa, abre seus sistemistas, suprem, entra numa linha de montagem e sai o carro de uma certa forma preparado e pronto. [fim]

Logicamente, quando se fez esse projeto para o Rio Grande do Sul, se previu esse projeto por um tempo no mínimo de 50, 100 anos – certo? –, e, logicamente, toda a infra-estrutura de módulos estaria pronta, ou seja, eles teriam praticamente, analisando friamente – certo? –, eles teriam todo um projeto preparado de crescimento para Guaíba também. Certo? [fim]

Certo? Talvez iniciar com 100 mil, passar para 200 mil, 500 mil, 300 mil automóveis, eu não sei. Certo? Porém, é agregação de módulos. Hoje essas empresas trabalham num nível de automação tão grande, que eles trabalham com agregação de módulos. Eles vão agregando módulos e vão dobrando, triplicando as coisas, as suas produções. Né? Eu consigo enxergar por esse prisma. Certo?[fim]

Quando se implanta uma empresa papeleira, ela se implanta... Trazendo para o papel. Quando se implanta uma empresa papeleira, primeiro se faz o reflorestamento, para que esse reflorestamento lhe dê matéria prima para os próximos 15 anos, rodando a cada 7.[fim]

Então, tem que se partir de um ponto de vista lá na frente. Certo? Talvez, o que tenha acontecido, não sei, não posso falar por eles, talvez uma muito fria, talvez eles tenham adiantado um módulo de produção. Não sei.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Dr. Mancia, no seu estudo me chamou a atenção que o Brasil, hoje, ocupa o décimo lugar na produção mundial de automóveis, e me chamou também a atenção que o Senhor referiu que com a implantação do Mercosul a tendência é de passar o Brasil a ocupar a quinta ou a sexta posição na produção mundial de automóveis.[fim]

Nós sabemos que Porto Alegre está numa posição estratégica, no que diz respeito ao mercado comum do Cone Sul. Sabemos também que não é o caso da Bahia.[fim]

Então, o que lhe pergunto é isso: Na escolha do local de instalação, pelo seu estudo, o Mercosul ocupou, né, uma posição de destaque, na medida em que, inclusive, elevaria o nosso lugar no ranking mundial de décimo para quinto.[fim]

E eu lhe pergunto, então, como consultor, que se essa mudança... Como é que o Senhor interpreta essa mudança radical da empresa, de sair do Rio Grande do Sul e não ir para um Estado vizinho, como por exemplo, aqui, o Santa Catarina, ou o seu Estado natal, o Paraná, tá, mas ir para o Nordeste? Que tipo de ingrediente na Mesa de decisões de uma empresa do porte da Ford contribuiu para que essa mudança fosse tão radical a ponto de sair do Sul do país, do Extremo-Sul do país, para um Estado do Nordeste?[fim]




O SR. DEPOENTE – A minha visão logística da estada da Ford aqui era a utilização da cabotagem, ou seja, o ponto de vista do rio facilitaria muito para eles; o escoamento de toda a produção de automóveis.[fim] 

É, olhando efetivamente a ... Olhando efetivamente a Bahia, o que que, o que que eu consigo enxergar da Bahia em relação a nossa posição?[fim]

Eles também têm logística. A logística deles são as linhas férreas. Certo? A ferrovia é um canal de desgargalamento, vamos chamar assim, da produção. Certo?[fim]

E se vocês forem pegar o mapa ferroviário, talvez, da Região, lá, vocês consigam observar que a ferrovia naquela Região, até pelo próprio, pelo próprio tratamento do minério de ferro, etc, etc, etc, que se trabalha muito naquela Região, possa ser um ponto logístico adequado, para que eles possam desovar essa produção, utilizando os portos vizinhos.[fim] 

Por exemplo, Espírito Santo tem quantos portos? Cinco? Certo? Hoje é o maior receptor de importações do Brasil. E pode ser de exportações. Certo? A ferrovia pode ser, talvez, um ponto básico na decisão de Minas. Não sei. É uma visão que eu tenho pelo ponto de vista, assim, que eu conheço da conjuntura brasileira. Né? Aqui, o rio; lá, a ferrovia.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Dr. Mancia, se falou muito na questão política, no que diz respeito à decisão. Inclusive, o Sr. relator quando fez uma pergunta, falou numa teoria... Teoria da conspiração.[fim]




O SR. DEPOENTE – Teoria da conspiração. Eu anotei aqui.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – É. E tem uma teoria da vontade política.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim] 




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Uma teoria que vem sendo defendida, da vontade política.[fim]

E eu como parte, até pela minha obrigação de deputado, tenho procurado me informar sobre esse assunto e como condição de membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito também, tenho acompanhado de perto os últimos movimentos dessa matéria, inclusive aquela sessão no apagar das luzes do Congresso Nacional, que através desse instrumento largamente utilizado no nosso País, porque fiz um estudo – abro um parêntese rápido para dizer que o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso já reeditou mais de 3 mil medidas provisórias, 3 mil medidas provisórias. Está na Internet na página do Palácio do Planalto, Planalto.gov.br, www antes. Mais de 3 mil medidas provisórias reeditadas. Numa dessas medidas provisórias, que estava lá no Congresso Nacional, houve um projeto de conversão em que se colocou uma emenda, através, se não me engano, do Deputado José Carlos Aleluia, que é baiano, PFL da Bahia, ligado politicamente, evidentemente, todos nós sabemos a quem, e fez com que o tal do regime especial do pólo automotivo para as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que havia terminado em maio de 1997, vigorasse até o final deste ano, agora, de 1999.[fim]

Portanto, esse regime especial foi ressuscitado para regiões coincidentemente na qual está inserido, uma delas, uma das quais está inserido o Estado da Bahia. Eu pergunto ao Senhor que tipo de peso que o Senhor atribui nessa votação, uma das tantas casuísticas na calada da noite do nosso Congresso Nacional, e que fez com que um regime especial que tinha terminado em maio de 1997 fosse ressuscitado e passasse a vigorar até o final do corrente ano de 1999. Que peso teve essa decisão do Congresso Nacional, essa emenda do deputado do PFL da Bahia, José Carlos Aleluia, na decisão da Ford para se instalar no Estado da Bahia?[fim]




O SR. DEPOENTE – Bom, o que o Senhor está me contando, para mim, é novidade, porque eu realmente não sabia disso. E...[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Mas o Senhor conhece o regime – desculpe interrompê-lo. Mas o Senhor conhece esse regime especial do pólo automotivo para atrair empresas automobilísticas para as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste?[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Por favor, responda. Eu peço aos Senhores Deputados que...[fim] 




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Mas eu concedo com o maior prazer o aparte, se o Presidente permitir, ao Deputado Pietroski.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Não está concedido. Eu fiz apelo aos Senhores Deputados que questionassem, encerrada a pergunta ao nosso convidado. Como vem fazendo, aliás, gentilmente responderia na medida em que tenha o devido conhecimento. Por favor.[fim]




O SR. DEPOENTE – Então, eu não tenho conhecimento da reedição, certo? Então, realmente fica difícil para mim externar alguma opinião a respeito disso. Não acredito – volto a falar na teoria da conspiração e vontade política utilizada aqui pelo Senhor. A vontade política é dada ao homem para que ele possa definir os desígnios de milhões de pessoas, não é? Quando essas coisas acontecem dentro de um projeto que está sendo executado de um lado, vai para outro, pára, volta, quer dizer, e de repente cria, realmente, uma angústia, a gente busca várias explicações, busca várias explicações.[fim]

No meu ponto de vista, nós podemos imaginar tudo, menos aquilo que se passa dentro do conselho da Ford, que lá está a verdade, ou seja, a gente não consegue pensar por eles. A gente não consegue saber aquilo que realmente aconteceu. Talvez daqui a alguns anos a gente venha a saber.[fim]

Agora a gente não sabe. Então a gente fala em várias teorias. Porém, nós não temos sustentação para defender nenhuma delas. Pelo menos eu não tenho. Então o que ocorre? A gente tem de observar, ajudar e colaborar para que as coisas aconteçam a contento de todos. Então é isso o que eu enxergo. Agora, eu não posso realmente falar sobre isso, porque é difícil saber exatamente o que aconteceu. Eu não tenho conhecimento e estou sob juramento. Não posso falar sobre uma coisa que eu não sei. Então, não tenho como lhe responder, né?[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Muito obrigado.[fim]




O SR. DEPOENTE – De nada.[fim]




O SR. VIEIRA DA CUNHA – Estou satisfeito Sr. Presidente.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Com a palavra para os seus questionamentos, Deputado Iradir Pietroski.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Sr. Presidente, gostaria de levantar até uma questão de ordem e aproveitar o aparte do colega Deputado Vieira da Cunha. Até respondendo.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Por favor, Deputado Iradir Pietroski... Colega...[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Se é que eu posso, gostaria de aceitar o aparte antes de iniciar.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – A questão de ordem, por favor, Deputado.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – É essa, de aceitar o aparte dele. Até por que o nosso Dr. Mancia não pôde responder.[fim] 




O SR. OTOMAR VIVIAN – Não foi concedido.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Eu gostaria de responder, porque quem leu a Zero Hora, na semana passada, está por dentro disso aí.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado, não concedi a questão de ordem e solicito que V. Exa. faça os questionamentos.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Eu agradeço assim mesmo, Sr. Presidente. Retirar dos anais.[fim]

Dr. Mancia, eu gostaria de ver, na sua opinião... O Senhor fala tanto em cicatriz, e é natural que todo o Estado ficou cicatrizado com a situação de Guaíba. Não tenha dúvida disso. [fim]

Que investimento e iniciativa, na sua experiência, pode ser adotada, no momento, pelo Governo do Estado para repor à Guaíba e região os benefícios tributários, empregos e renda que o Projeto Ford viabilizaria em Guaíba?[fim]



O SR DEPOENTE – Nós estamos há seis meses de uma nova gestão governamental. Por experiência, eu falo que, normalmente, quando a gente assume uma empresa nova, e o Estado é a nossa grande empresa, a gente precisa ajustar, arrumar e colocar algumas coisas dentro de um determinado caminho.[fim]

Eu acredito que o Estado está trabalhando no aspecto de resolver esses problemas, deixados por essa cicatriz. Eu tenho que acreditar nisso, nobre deputado, porque eu vejo a situação, hoje, do município muito ruim. Então eu tenho que acreditar que, realmente, o Sr. governador e o Sr. vice-governador estão buscando soluções para nós.[fim]

Agora, quais soluções são, eu não saberia lhe responder. Existe várias formas, vários caminhos a seguir. Eu acho que nós devemos conhecê-los. Eu creio que dentro dos próximos... talvez um mês, dois meses, três meses a gente consiga saber quais são os nossos caminhos. Mas eu não saberia lhe responder.[fim]

A potencialidade existe. Tanto é que nós fomos escolhidos. Agora resta saber como ordenar e como fazer isso. E, realmente, aí sim, a vontade desta Casa, a vontade do Governo do Estado, a vontade da população é realmente ter, novamente, uma visão de futuro.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Dr. Mancia, eu gostaria de saber a sua opinião. A instalação da Ford seria um bom negócio para o Estado. Levando em conta a relação: concessão de incentivos, retorno social e patrimonial para o Estado, então, dentro desse termo, o retorno social e patrimonial, na sua opinião, daria muito mais retorno do que a concessão de incentivos que o governo estaria dando?[fim]




O SR. DEPOENTE – Na minha opinião, sim. Na minha opinião, o retorno para o Estado seria muito maior a longo prazo. [fim] 

A médio prazo, teríamos uma mudança social muito grande, investimentos vindos de todas as partes. Dentro de um prazo que podemos estimar, talvez, com certeza, teríamos retorno desse dinheiro ao Estado. Talvez até com mais empregos, com mais renda, com mais vantagens sociais, enfim. A mensuração – volto a falar – não pode mais ser feita em Guaíba. A nossa base não é mais Guaíba. Nossa base, agora, é onde está o empreendimento e é lá que devemos estar focados para poder analisar.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Vou ser bem objetivo ao lhe fazer a última pergunta, Dr. Mancia. O Senhor acha que, se o governo atual mantivesse o contrato na íntegra original, a Ford desistiria do Rio Grande?[fim]




O SR. DEPOENTE – Empresa grande, quando faz contrato, não volta atrás.[fim]




O SR. IRADIR PIETROSKI – Estou satisfeito. Muito obrigado.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Com a palavra, para seus questionamentos, está o Deputado Elvino Bohn Gass, não sem antes que eu registre, mais uma vez, a presença do representante do Ministério Público, Dr. Mauro Henrique Renner, que tem acompanhado todas as reuniões promovidas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Passo, ainda, a presidência ao ilustre Vice-Presidente desta comissão, Deputado Manoel Maria. Com a palavra, está o Deputado Elvino Bohn Gass, para seus questionamentos.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Dr. Maurício, o Senhor apresentou nesse estudo – e que me chamou a atenção – dados sobre empregos que se gerariam em Guaíba. Era um estudo da Sedai, que, ao menos, aparecia como fonte.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Esse era um estudo que o governo anterior tinha?[fim]




O SR. DEPOENTE – Esse era um estudo que tinha e que foi publicado dentro da Gazeta Mercantil e dentro do próprio Sedai. Eu tirei essas informações da Gazeta Mercantil. Não lembro a data, mas foi publicado na Gazeta Mercantil naquela seção Rio Grande do Sul, e foi de lá que tirei essas informações.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Não são, então, diretamente da Sedai.[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. Foram diretamente tiradas da imprensa, onde pude ter as informações.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor poderia fazer a gentileza de nos informar, para podermos, na comissão, localizar a data em que foi publicado na Gazeta Mercantil? É possível isso? Pode ser posteriormente, não precisa ser agora.[fim]




O SR. DEPOENTE – O Senhor quer a data da...[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Exatamente. Para podermos... Eu tenho interesse de ver essa matéria.[fim]




O SR. DEPOENTE – Data daquela exposição...[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Publicação, na Gazeta Mercantil, que é um estudo da Sedai...[fim]




O SR. DEPOENTE – O Senhor gostaria que eu enviasse para algum endereço, por favor?[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Não. Pode ser à comissão. Temos acesso direto na comissão.[fim]




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – Ilustre Deputado Elvino Bohn Gass, o nosso informante, nosso convidado já frisou que vai deixar aqui o disquete, e nós, depois, o encaminharemos para todos os membros titulares e suplentes da CPI.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Está bem.[fim] 

O Senhor é economista – já falou aqui. Sua formação foi onde? Em qual universidade?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu me formei na Ulbra e me pós-graduei na Unisinos.[fim] 




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor nunca trabalhou, então, com o setor automotivo. É a primeira...[fim]




O SR. DEPOENTE – É a primeira experiência, sim.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O setor automotivo, na sua visão, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, é um setor de ponta, intermediário ou é um setor tradicional?[fim]




O SR. DEPOENTE – Ele já foi tradicional, por isso passa pela crise mundial hoje. Ele necessita se tornar de ponta, e isso – no estudo que eu fiz – mostra a quebra de paradigma do setor automobilístico. Ele vai buscar a alta tecnologia, que é a única forma de se tornar competitivo dentro da visão que eu tenho – essa é minha – que é a visão dos carros populares, ou seja, tem que se buscar uma forma tecnológica que possa viabilizar custos para que se possa comercializá-lo facilmente. [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Então, o senhor considera o setor automotivo um setor de ponta? [fim]




O SR. DEPOENTE – Indo para um setor de ponta. Ele está migrando para um setor de ponta. [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Tenta justificar mais. [fim]




O SR. DEPOENTE – É, então vamos lá. Se você olha um filme, por exemplo, da primeira fábrica da Ford, que eu trouxe para cá, então você começa a perceber como era feito o automóvel naquela época, né? Era aquela imensidão de pessoas trabalhando para produzir um carro. Depois que passa para os anos 50, onde você já começa a perceber que começa a haver uma imigração da troca da mão-de-obra humana pela mão-de-obra tecnológica associada à visão da robótica, está certo? Agora, a visão da robótica está presente, ou seja, nós estamos vendo que hoje o mundo já está em 80% do processo de solda pronto, a nível de implantação tecnológica. [fim]

Então, o que acontece? Essa migração, ela se dá ao longo do tempo, ou seja, se busca tecnologia; se buscam sistemistas com alta tecnologia para que possa ser feito um projeto que se torne viável, economicamente. [fim]

Não sei se eu lhe satisfiz? [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Sim, obrigado. [fim]

O senhor conhece bem o projeto Amazon? [fim]




O SR. DEPOENTE – O projeto Amazon eu conheço do ponto de vista da seguinte forma: através de todo o processo da Fepam, todos os livros foram destinados aos municípios, eu entrei para dentro desse projeto para poder me sustentar dentro de informações adequadas. Porque esse trabalho, além de eu apresentar dentro de Guaíba, eu estou colocando informações. Eu não posso dar informações erradas. Então, eu, para conhecer o projeto Amazon, dentro daquilo que eu me propunha, eu olhei os relatórios da Fepam que estavam disponíveis ao público e aí analisei para poder me sustentar dentro das minhas conjecturas pessoais. [fim]

Então, o projeto Amazon eu conheço dessa forma, não tive contato com o pessoal da Ford para entrar em detalhes sobre o projeto Amazon. Não, eu conheci lendo, estudando aquilo que me era disponível. [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor sabe qual é a participação da Ford do Brasil, no mercado automotivo brasileiro? [fim]




O SR. DEPOENTE – Segundo aquela última pesquisa que eu vi ali, nós estávamos em 12,2, dado pela revista Exame, né? Deixa eu só confirmar. [fim]

Desculpe, 13,8%, do dia 11 de março de 98, dentro do ranking dado pela revista Exame. A Fiat detém 32,6% do mercado brasileiro; a Volkswagen, 31,5; a General Motors, 22,2; e a Ford, 13,8. [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O senhor conhece algum estudo de viabilidade da implantação da Ford em Guaíba? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não conheço. [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Nenhum apresentado pelo governo anterior ou atual? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não conheço. [fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Absolutamente. O Senhor acha que pode se estabelecer ou traçar cenários de implantação de uma empresa sem ter estudo de viabilidade concreto, quantificado?[fim]




O SR. DEPOENTE – A viabilidade de uma empresa, o meu estudo não teve a pretensão de se fazer um estudo daquilo que a empresa geraria a nível de implantação. Ou seja, o meu objetivo era abrir os olhos de todos os empresários guaibenses em relação às informações de que se dispunha. Ou seja, a busca pela informação de que se dispunha. Jamais teria a pretensão de fazer isso. Não me sinto capaz, por não ter conhecimento disso.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Mas se não tem os estudos, como é que nós vamos quantificar o custo/benefício?[fim]




O SR. DEPOENTE – O custo/benefício se dá através da relação por similaridade. O que eu fiz viajando foi buscar esses recursos por similaridade. Ou seja, se não tenho uma informação, eu posso obter por comparação algumas informações que me são importantes. Então, quando viajei a Betim, a própria New Born e a Detroit, foi com o objetivo de dar sustentação àquilo de que eu estava falando. Ou seja, por comparação, buscar informações.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor parcialmente já se referiu a isso, mas o que o Senhor considera determinante para a instalação de uma empresa em um determinado local?[fim]




O SR. DEPOENTE – Hoje, dentro do aspecto de implantação, o aspecto logístico. O segundo aspecto, a qualidade de mão-de-obra do local. São os dois pontos básicos.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor não acha que os incentivos fiscais não teriam uma influência maior?[fim]




O SR. DEPOENTE – Os incentivos fiscais são importantes, porque não representam um desembolso inicial dentro de um projeto dessa envergadura. Porque o projeto prevê, normalmente, um retorno para que isso aconteça, e o retorno, logicamente, se dá ao longo do tempo, certo? A busca do capital de giro, a busca do capital inicial que é dado pelo incentivo fiscal lhe ajuda a viabilizar a empresa de uma forma mais rápida. Então, eu vejo assim: o incentivo é importante, porque ele deve voltar aos cofres públicos, porém ele é importante para que haja o desenvolvimento, senão não se consegue buscar.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – No caso da instalação da Ford aqui na Região Sul, aqui em Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul, ela tinha uma estratégia regional ou global?[fim]




O SR. DEPOENTE – Mundial.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – A instalação dela na Bahia diferenciaria agora esse seu projeto?[fim]




O SR. DEPOENTE – Na minha opinião, não.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Então, todo o argumento usado pela empresa Ford de que ela se instalaria – o seu presidente dizia isso insistentemente –, de que ela vinha para o Rio Grande do Sul pelo fato de o programa regional da sua localização em relação ao Mercosul. Ela insistia muito nisso e tinha um projeto inicial de 100 mil carros por ano. Agora, ela vai para a Bahia, aumenta e a Bahia não está vinculada diretamente nessa estratégia regional. O Senhor não acha isso contraditório?[fim]




O SR. DEPOENTE – Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando estive em Betim foi que todo o Brasil se considera dentro do eixo do Mercosul. Todo o Brasil se considera dentro do eixo do Mercosul. É um mercado que está disponível, é um mercado atraente, é um mercado que todos estão buscando. O mais importante é a forma de chegar lá, a custo competitivo. Então, na minha opinião, isso não muda a estratégia global.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Pois é, é que essa é a questão, depende da ordem de prioridades que vai colocar, quer dizer a questão da logística, da mão-de-obra, dos incentivos.[fim]




O SR. DEPOENTE – É isso que eu volto a falar. É difícil para a gente dizer alguma coisa, sendo que nós não sabemos realmente o que se passa dentro daquilo que é a estratégia da Ford. Criamos várias conjeturas aqui, anotei 10. Então o que acontece, nós gravitamos em torno do problema sem efetivamente conhecê-lo a fundo, porque quem conhece o problema não somos nós é a empresa que conhece. Nós discutimos talvez outras coisas, mas a empresa em si é aquela que... O que representa em si é a forma como a empresa pensa. [fim]





O SR. ELVINO BOHN GASS – Somente fazendo um registro, Sr. Presidente, aí teremos que ouvir efetivamente o presidente da Ford. O Sr. acha importante que aqui tenha o depoimento, por exemplo, do presidente da Ford ? [fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, o presidente da Ford é a única pessoa talvez que possa responder, mas não sou eu que posso dizer a estratégia da Ford, com certeza não. Acho que cabe a Casa analisar aquilo que de melhor é para que essa nossa comissão possa efetivamente se realizar. Porém, jamais eu como consultor, que não tive acesso a essas informações, poderei dizer alguma coisa.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Só quero voltar a insistir nesse aspecto. O Sr. afirma que a estratégia é global, que a parte da logística é a mais importante e que nós, aqui no Rio Grande do Sul, oferecíamos boas condições e estrutura obviamente melhor que a Bahia.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não disse isso. Disse que a parte que é importante para a empresa são: mão-de-obra, logística e incentivos fiscais. Agora, pelo aspecto como estas pegando, muito difícil saber efetivamente. As estratégias mudam ao balanço das ondas, ou seja, você precisa saber aonde quer chegar. A Ford tem um objetivo que eu, particularmente, não conheço. O que acontece, eu analiso como poderia ser feito. Agora, nem sempre a minha análise pode ser a mais correta. Para mim agradar ao Estado faz parte da estratégia, sendo aqui, sendo na Bahia, sendo em Pernambuco, ou seja onde for.[fim]

Jamais a empresa vai chegar e não vai deixar de ressaltar os principais pontos que ela analisou ao se definir por estar lá, porque isso faz parte da implantação da empresa. A Ford falou aqui que era o Mercosul. Para nós, até o momento que ela saiu, era Mercosul e Brasil através do sistema de cabotagem, que era um sistema que realmente não usamos, não temos conhecimento e não sabemos, efetivamente, o impacto econômico que isso geraria. Não temos a tradição da navegação. Não sabemos, efetivamente, o quanto isso representa. Como medir isso ? Só a partir do momento em que você tem isso em operação.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor, que estudou e se deteve nesse assunto, acha que existe mais um outro motivo por ela ter optado pela Bahia ?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, eu ia brincar com o Sr., desculpe.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Esteja à vontade.[fim]




O SR. DEPOENTE – Quando se olha o mapa do Brasil, se percebe hoje que a Bahia é centro, talvez haja uma mudança na estratégia. Pode ser isso o que pode acontecer. Na minha opinião ...[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor acredita que pode ter havido uma mudança de estratégia da empresa?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, eu posso dizer, eu não só acredito porque, veja bem, quando você entra em um processo de implantação, quando você grava a primeira estaca para erguer qualquer edifício que seja básico para o seu negócio, logicamente todo o processo já deve estar definido. Agora, realmente isso eu não saberia lhe dizer. Não saberia.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Muito bem. O Senhor sabe qual a elasticidade em que o setor é mais sensível, o setor automotivo, a sua experiência diz que é o da renda ou é o do preço?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eles caminham juntos, renda e preço. A elasticidade depende. A elasticidade é a demanda menos um, sempre. Então, como trabalhar dentro de um processo desses é realmente muito difícil, pelo menos para mim que não conheço o princípio de comercialização deles. Eu não sei. Uma coisa é certa: na minha opinião – agora fala o Maurício Mancia como opinião –, a Ford quer acabar, definitivamente, com o famoso acordo da Autolatina. Isso é minha opinião. Talvez ela tenha levado a essa situação em função talvez até disso. Mas, ela se desvinculou da Autolatina, disse que ia andar com as próprias pernas, e não se recupera o mercado do dia para a noite. Certo? Então, basicamente esse é um fator, em minha modesta opinião, que deve ser levado em consideração.[fim]





O SR. ELVINO BOHN GASS – É que todos os estudos do BNDES, do IPEA também mostram que o mais sensível é o aspecto renda.[fim]




O SR. DEPOENTE – De quem?[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – No processo automotivo, nesse processo de elasticidade.[fim]




O SR. DEPOENTE – E, se estiver voltado só para exportação, O processo de renda interfere?[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Aliás, falando sobre esse aspecto da retração hoje em relação ao consumo de carros.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Gostaria que avaliasse esse aspecto, que tivemos uma queda, do ponto de vista de consumo de carros, e esse projeto aqui aumenta a produção. O que o Senhor teria a dizer sobre isso.[fim]




O SR. DEPOENTE – Ou ele aumenta, ou ele substituí. Eu creio que a tecnologia que está sendo pensada para os próximos anos são os carros não poluentes. A tendência das grandes empresas é buscar carros não poluentes para substituição deles.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Mas seria a exportação fora do Mercosul para qualquer outro país?[fim]




O SR. DEPOENTE – Aonde quer que se deseje. Eu vendo aonde me querem. Então eu parto desse princípio, a visão de comercialização é: você sempre estar aonde querem comprar teu produto.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor já, que tem experiência também no sentido de fazer projetos, e a opção da Ford ir para a Bahia foi muito rápida por se considerar os estudos, a mudança da planta, o novo projeto, o Senhor acha que isso aconteceu tudo após o dia 28 de abril quando eles anunciaram a sua saída daqui até o dia da decisão de ela ir efetivamente para a Bahia?[fim]




O SR. DEPOENTE – Puxa, essa é uma pergunta difícil. Quando se decidiu implantar a empresa em Guaíba, logicamente havia sido feito, no mínimo, estudo de mais cinco lugares. No mínimo. Então, o que acontece? Quando você vai implantar uma empresa, você não vai especificamente a um lugar só. Você estuda todos os aspectos de todas as regiões. Você não vai buscar só... Não, vou com o objetivo de instalar a fábrica em Guaíba. Guaíba venceu dentro do ranking, mas com certeza, com absoluta certeza, a Ford já havia percorrido o Brasil de ponta a ponta, ela já sabia todos os locais em que poderiam ser feitas. Talvez, aí a rapidez.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Quer dizer, o Senhor acha que teria um projeto, então, para Guaíba, de 100 mil carros e para a Bahia, de 250 mil carros, já traçado anteriormente?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, isso eu não saberia. Eu saberia o local. Os locais onde poderiam ser feitos, sim. Agora, o tipo de produção e a forma, não.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor sabe quanto da composição média dos veículos é constituída de peças importadas?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não sei, não sei.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor sabe qual é o percentual de impacto da política cambial nesse setor?[fim]




O SR. DEPOENTE – A política cambial, ela é utilizada, hoje, como âncora, não é, praticamente para tudo que se faz no País é baseado na política cambial. O Brasil busca o superávit, através de suas exportações como um viabilizador disso.[fim]

 Nós todos sabíamos, todos sabíamos, todos, sem exceção, que quando trabalhávamos com uma relação um para um, estávamos enganando a nós mesmos. Todos. Aí era unânime. Foi a primeira vez na minha vida em que eu vi todos os partidos falarem a mesma coisa, ou seja, era unânime que existia isso. Então, logicamente, a desvalorização força, de uma certa forma, a exportação. Força. Temos exemplos típicos dentro do Estado.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Estou indo para o encerramento das minhas questões. Só gostaria de fazer mais umas duas ou três questões, que são as seguintes: estabelecendo uma nova planta, como na Bahia, com salários médios mais baixos e com todos os incentivo que o regime automotivo do Nordeste oferece, ela não poderia ganhar mais competitividade global?[fim]




O SR. DEPOENTE – Com certeza.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Durante o... Aliás, agora, o Governador do Paraná, Jaime Lerner está num processo de renegociação com a Renaut.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O Senhor tinha conhecimento de que o Governo Britto já tinha renegociado com a Ford também a alteração de algumas cláusulas no contrato, no ano passado?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não tinha.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Se o governo procurasse a Ford para renegociar, o Senhor acharia legítima a renegociação?[fim]




O SR. DEPOENTE – O atual governo?[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O atual ou o anterior.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu acho que sempre... Eu sou de origem árabe, não é? Para o árabe, sempre tem que haver negociação, sempre, sempre. Olha, a maior negociação que existe é dentro de nossas próprias casas, com as nossas esposas, sabe? Então, a base do sucesso de qualquer empreendimento está na negociação e na renegociação, certo? Não existe negócio perfeito. Em economia, quando alguém ganha e alguém perde, você tem que arranjar uma forma, talvez, de perder menos, mas é sempre assim.[fim]

Então, é a base de tudo isso. Então, a renegociação deve existir a todo momento, em qualquer hora, em qualquer local e sempre.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Mesmo em contratos já assinados?[fim]




O SR. DEPOENTE – Aí muda de figura. Um contrato assinado, voltamos ao casamento, voltamos ao casamento. Você quando casou, você assinou um contrato com a sua esposa. A partir do momento que você quebrou o contrato com ela, ela tem duas opções: ou ela aceita ou ela não aceita. Não muda a visão, não muda a visão, contrato é contrato, está assinado, está sacramentado.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – No caso específico, o Paraná tem um contrato com a Renault, o governo tinha um contrato com a GM, ambos foram renegociados. Isto é legítimo?[fim]




O SR. DEPOENTE – Desde que as duas partes aceitem, sim[fim] 




O SR. ELVINO BOHN GASS – Aqui foi dado um valor antes pelo nosso Relator, Deputado Berfran, de que o governo não repassaria...só repassaria 10% do contrato em relação à Ford, 90% não seria repassado. Essa é uma informação totalmente equivocada, furada, porque dos 466 milhões que seriam repassados, o governo na proposta que apresentou, chegaria até 313 milhões, o que é muito, chega perto exatamente do inverso do anunciado. O Senhor chegou a tomar conhecimento dessa proposta de negociação, de renegociação que o governo do Estado apresentou à Ford?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Nem pela imprensa?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – E as informações em relação à ida dela, da saída, de que forma o Senhor tomou conhecimento?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu moro em Guaíba e senti na pele a saída da Ford. Chegou num determinado momento, quando a gente que é experiente de obra, a gente que é experiente de obra, você passa numa obra e você olha o andamento dela, ninguém precisa te falar nada, você sabe exatamente o que está acontecendo. Eu passava todos os dias ao lado da onde seria construída a Ford e percebia-se, logicamente, que alguma coisa estava acontecendo.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Mas o Senhor colocou antes que tinha duas visões que davam interpretação em relação à saída da Ford. Por onde que o senhor acompanhava e tinha essas informações, também passando ao longo da construção? [fim]




O SR. DEPOENTE – Agora eu entendi a sua pergunta. Logicamente eu acompanhava pela imprensa, logicamente.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – E a imprensa noticiou largamente a proposta que o governo apresentou para a Ford.[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, aquele visão, se você olhasse, ...eu vou ser objetivo. A Gazeta Mercantil, fala, analisa pela sua visão, pelos seus economistas, a Zero Hora analisa pelos seus economistas, o Jornal do Comércio analisa pelos seus economistas, o Correio do Povo analisa pelos seus economistas, todas as ações que são tomadas. Então o que acontece ao cidadão comum, perante, muitas vezes, a uma avalanche de informações que muitas vezes se contradizem. Ele cansa, ele cansa, ele cansa de ter tantas informações simultâneas e que muitas vezes em nenhuma delas, uma não bate com a outra. Então, o que acontece, em quem, em que realmente acreditar, meu nobre Deputado, em que realmente acreditar? Esta é a grande pergunta, em que realmente acreditar? Na forma como é feito? A forma tem várias maneiras de ser feita. Agora, como acreditar, como eu cidadão guaibense vou acreditar naquilo que me é dito? Como eu posso dizer que está certo ou que está errado pelo meu julgamento, pelo meu livre arbítrio?[fim] 

Isso cansa, porque a cidade está cansada de ser olhada como uma coitada que perdeu a Ford. A cidade está cansada, as pessoas estão cansadas, o comércio está cansado, o empresário está cansado, porque você passa a ser referência sempre negativa.[fim]

Em que acreditar? De que forma fazer? De que forma agir? De que forma apoiar? De que forma apoiar a visão que não se tem. Precisa-se ter visão, porque aí se apoia. E a partir do momento que a população apoia, a partir do momento que a população pega junto e diz assim, nós vamos resolver, nós vamos realizar, o senhor pode ter certeza absoluta que isso acontece.[fim]

Até agora, nós não tivemos isso, até agora nós não tivemos isso. Nós estamos discutindo, nós falamos, nós conjeturamos, nós falamos em conspiração, nós falamos em uma série de coisas, mas a verdade cristalina que precisa ser colocada para as pessoas, para elas readquirirem a auto-estima, isso nunca feito. Talvez um diz aconteça, mas isso hoje não é feito e não foi feito. Não foi feito, lhe digo, não foi feito. A grande pergunta é: Será feito um dia? Haverá possibilidade de ser feito um dia, eu espero que sim. Agora, cansa, cansa. Existe um processo de esgotamento normal das coisas. Se esgota. É o processo do casamento. Se esgota. É o contrato, se esgota, se esgota. As vezes o casamento termina com o esgotamento dos dois lados.[fim] 

Então é isso que eu acho importante deixar registrado aqui. Certo. Existe um cansaço. Nós precisamos falar de coisas que abram o futuro, que mostrem o futuro, que mostrem que não se perdeu tudo, aí sim, aí eu lhe garanto uma coisa, eu seria o primeiro a erguer os braços, levantar o que tiver que levantar para lutar.[fim]

Um bom navegador jamais sai do cais, quando as nuvens estão escuras. Jamais, jamais se abandona qualquer que seja a situação num momento difícil, jamais. Agora, tem que haver clareza, tem que haver nitidez, tem que haver vontade de se dizer: olha, aconteceu isso. Me perdoe ter falado, mas é importante eu lhe dizer isso, porque isso é fundamental num processo democrático que se quer implantar, é fundamental, é fundamental.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Dr. Maurício, o Senhor conhece a estrutura do mercado mundial de automóveis?[fim]




O SR. DEPOENTE – A estrutura mundial de automóveis é composta por cinco grandes que eu lhe apresentei: Chrysler, Escort, Ford, GM, Paccar, essas são as cinco empresas que dominam o mundo do automóvel. O grande negócio das empresas de automobilismo não é a venda do automóvel, Deputado, é a venda do acessório, do pneu, é a peça de reposição, é o sistema que gravita em torno.[fim]

Aqueles números que eu lhe mostrei, onde o Senhor vê que 26% só representa o lucro líquido da empresa, num mercado mundial de 4 milhões de automóveis, nós estávamos falando de 2 milhões e 600 mil reais de lucro líquido, em torno de 26, desculpe, falei errado. [fim]

Então, o acessório, a forma, a forma, a forma que é feito, não é pela venda do veículo, é feito pelo processo que gravita em torno dele, é o pneu, é o rádio, é o pára-lama que alguém bateu e arrebentou, é o farol, é a lanterna traseira, é o pára-choque que a gente enrosca quando sai de casa de manhã cedo apressado, perdeu a hora, sai e deixa o pára-choque no portão. É aí que está a lucratividade desse negócio. Não está efetivamente no negócio do..., tudo é um processo. Não é estanque, isso não é estanque.[fim]

Então, quando o Senhor me pergunta sobre a estrutura mundial, eu lhe digo que a estrutura mundial ela não se preocupa com ela mesma, ela se preocupa com o que está em volta dela, porque isso realmente é fundamental para ela. Ela não se preocupa com a venda do carro dela. Se ela sabe que o engenheiro projetista dela projetou o carro para que aquela peça dure até um ano e meio. Ele sabe que dali um ano em meio o cara vai ter que comprar aquela peça que só ele vende.[fim]

Então, essa é a visão econômica do processo. É muito difícil, é uma visão mais abrangente, ela torna um movimento econômico muito maior. Então, é dessa forma que eu enxergo. Maurício Mancia enxerga assim. Eu posso estar redondamente enganado dentro de tudo aquilo que eu falei, certo, mas eu acho que é assim que funciona. É dessa forma.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Está bem, obrigado Maurício. Obrigado presidente.[fim]




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – O próximo orador inscrito é o Deputado Paulo Pimenta para fazer suas indagações, com a palavra S. Exa.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Em primeiro lugar, quero cumprimentar o nosso Presidente, Deputado Manoel Maria; demais Srs. Deputados membros desta CPI; representantes da imprensa; público que acompanha nossa sessão; Dr. Maurício. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a V. Sª. que sou um leigo no assunto. Portanto, se porventura fizer alguma pergunta que não estiver de todo correto, inclusive na sua formulação, o Senhor pode ficar absolutamente à vontade.[fim]

Digo que fiquei bastante impressionado com a sua manifestação, por vários motivos. O primeiro deles pelo espírito altruísta da sua pessoa. Num mundo como este que nós vivemos hoje, de tanta competição, valores, capitalismo, o Senhor, como cidadão, de forma espontânea, sem custo para o Estado, sem custo para a prefeitura, usa 300 horas do seu tempo de trabalho para desenvolver um estudo da qualidade desse estudo que o Senhor nos apresentou aqui hoje.[fim]

Quero até me aproveitar da sua presença aqui hoje para tentar aprender um pouco mais sobre o assunto. Como já falei anteriormente, sou um leigo nessa questão tentando aprender até para poder desempenhar de forma razoável a representação do meu partido na comissão.[fim]

Sobre essa pergunta que o Deputado Elvino havia feito sobre a questão da indústria de ponta, indústria tradicional, indústria intermediária. Isso aí é um pouco fruto do processo de revolução tecnológica do mercado industrial como um todo. Como o Senhor localiza assim exatamente esse processo que o Senhor diz que foi evoluindo da indústria tradicional para a indústria de ponta, indústria automobilística.[fim]




O SR. DEPOENTE – Em relação ao Brasil ou em relação ao mundo?[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Em relação ao Brasil.[fim]




O SR. DEPOENTE – Ao Brasil, o Brasil hoje estaria em torno de uns 60%.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sim, mas isso começou quando assim mais ou menos.[fim]




O SR. DEPOENTE – Em 1989, ele tinha 45% do processo já automatizado, quando se reduziu de 48 horas para 33, quando o processo chega a 11 horas por carro no mundo.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Isso aí em 89?[fim]




O SR. DEPOENTE – É, 89. Então o que acontece? Hoje um veículo leva 11 horas para ser fabricado fora do Brasil. No Brasil ele leva 33 horas. Então, aí você consegue medir a relação tecnológica.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – No início dos anos 80 como era a situação nossa?[fim]




O SR. DEPOENTE – Seria difícil de quantificar. Nós saímos de 45 horas para montar um automóvel e chegamos a 33.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – É uma diferença muito grande de 1980 para hoje, quase 20 anos.[fim]




O SR. DEPOENTE – Exatamente. Por isso, hoje, as fábricas estão se reestruturando.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Mas eu pergunto ao Senhor, então, se isso é verdade – e eu acho que é –, nós poderíamos dizer, por exemplo, que, comparado ao que seria o projeto da Ford para Guaíba, o projeto da Fiat para Betin é da Idade da Pedra.[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, são dois processos completamente diferentes. Um entra com a gusa, praticamente, e sai o carro do outro lado, por causa da época que ele foi feito. E aqui, ele pega as peças, monta.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – São 24 mil?[fim]




O SR. DEPOENTE – Vinte e quatro mil empregados.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Então nós poderíamos dizer, por exemplo, que não existe nada.[fim]




O SR. DEPOENTE – Semelhante, nada.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Entre Betin e Guaíba, além da área física, da localização próximo às capitais, experiências da Fiat e da Ford, são duas coisas da água para o vinho, como diria o Senhor, que tem várias frases.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu te diria o seguinte: Pelo ponto de vista industrial, ele seria diferente; pelo ponto de vista comunitário, não. Eu analisei, o meu trabalho foi no ponto de vista comunitário, como foco principal, e não no ponto de vista efetivo da parte interna da Fiat, porque não me foi permitido conhecer a Fiat por dentro.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Certo.[fim]




O SR. DEPOENTE – Certo. Então eu te falo, esse trabalho que nós conversamos até agora parte do ponto de vista da similaridade social da cidade e não, efetivamente, da indústria.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu compreendi, mas eu penso também, como o Senhor, que se nós fôssemos comparar a questão de desenvolvimento tecnológico, geração de emprego, agregação de valor ao produto, são duas experiências absolutamente distintas que têm um componente comunitário na medida em que são dois grandes empreendimentos que ocorrem em situações, até mesmo temporais, tão díspares.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não diria para você que são tão diferentes assim.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu diria mais para o Senhor. Por exemplo, eu acho que a experiência de Resende, bem mais recente, já numa situação de desenvolvimento tecnológico parecida com a nossa, talvez fosse mais adequado, até do ponto de vista de estudo, se comparado. Ao Senhor não lhe parece?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, eu pensei, na época, em ir a Resende, mas a diferença, não sei se você lembra quando, no início do trabalho, eu falo da visão geográfica. Resende está, praticamente, numa situação geográfica completamente diferente de Betin.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Assim como Guaíba de Camaçari?[fim]




O SR. DEPOENTE – Assim como Guaíba de Camaçari, sem dúvida nenhuma. O processo, na realidade, tende a uma disfunção, vamos dizer assim. O que acontece, hoje, para o Estado do Rio Grande do Sul? Ele passa por um processo de entendimento do que aconteceu – eu acho que essa seria a forma mais correta de a gente falar -.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Acho que a tentativa é essa.[fim]




O SR. DEPOENTE – É. O que aconteceu efetivamente dentro desse processo. E isso, meu caro deputado, eu não sei se nós conseguiríamos ter acesso, porque tanta coisa circulou dentro desse processo que nós não temos conhecimento, que é muito difícil para a gente tomar uma posição. Qual é a posição que a gente toma? A posição, normalmente, é defensiva, a gente tenta defender. O primeiro instinto do homem é a sua defesa. E a gente não pode esquecer que esse jogo é um jogo de xadrez.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu prestei atenção, no início da sua exposição, quando o Senhor colocou aquela questão do ranking – do 10º, para o 5º, para o 6º –, o Senhor colocou algumas premissas desse trabalho que o Senhor apresentou, inclusive nos Estados Unidos, do por que seria importante os investidores virem para Guaíba, fazer esse negócio aqui. E entre as premissas que o Senhor colocou, uma delas era a moeda forte e a outra era o Mercosul. Isso foi em noventa e?[fim]




O SR. DEPOENTE – Isso foi 4 dias antes do Presidente Fernando Henrique Cardoso recorrer ao FMI.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – E aí quando houve aquela mudança do dólar?[fim]




O SR. DEPOENTE – Tudo aquilo que eu fiz nos Estados Unidos estava perdido.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Então, que dizer que a partir do momento em que houve a mudança do câmbio, acabou.[fim]




O SR. DEPOENTE – Aquilo que eu falei anteriormente, nós estávamos vivendo uma realidade que não era real.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Mas veja bem, será que para a Ford, quando houve a mudança do câmbio... também, porque ela tinha um projeto semelhante a esse, um estudo de viabilidade econômica, localização geográfica, situação do câmbio. Como o Senhor disse, o Senhor estava lá nos Estados Unidos, quatro dias antes o presidente reunido lá com empresários 10 dias na universidade. Dali um pouco o presidente muda a política do câmbio, toda aquela expectativa dos investidores se foi. E a Ford?[fim]




O SR. DEPOENTE – A Ford não. Você há de convir comigo que antes de vir para o Brasil, com certeza a Ford estudou toda a variação. Nós temos ciclos, a economia tem ciclos.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor acha que a mudança no câmbio que alterou os padrões de investimentos de retração das economias, não só do Brasil – corrija-me se eu tiver equivocado –, do Mercosul, da Ásia, retração de mercados, diminuiu de forma brutal expectativas de importação de veículos da Venezuela, empresas fechando, demitindo no setor, quase dobra a questão do câmbio. A Ford com toda uma expectativa. Se não me falha a memória, Deputado Manoel Maria deve saber mais do que eu, mas o presidente Ivan falou aqui que, talvez no início importassem 65% dos componentes para montar o carro, aí dobra o valor.[fim]

Não tem um efeito poderoso no projeto?[fim]




O SR. DEPOENTE – Dobra o valor para quem?[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Do custo.[fim]




O SR. DEPOENTE – Dobra o valor para o Brasil, para os Estados Unidos, não. Você não pode esquecer que o mercado global, ele trabalha de forma um pouco diferente do que nós estamos conversando.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sim, presidente, aliás, Dr. Maurício, se isso é verdade, se a questão do mercado global. Eu lhe pergunto o seguinte: em março de 97, quando iniciou a negociação do Rio Grande do Sul com a Ford, segundo o Deputado Nelson Proença divulgou na época, esse regime automotivo da Bahia que hoje foi prorrogado, ele já existia, estava aberto o prazo de habilitação das empresas. Correto? [fim] 

Bom, se a questão da Ford era o mercado global e não era uma questão específica para o Mercosul, em função de um projeto, porque a Ford então, optou em vir para cá? Estava aberto o prazo de habilitação, se é questão estratégica global, se a questão do câmbio tem pouca diferença, se o Mercosul e os resultados dessa mudanças de economia não é um elemento tão fundamental, o Senhor poderia dizer, inclusive, que a Ford poderia talvez estar lá na Tailândia, tanto faz, é isso?[fim]




O SR. DEPOENTE – Exatamente. Poderia sair do Brasil e ir para outro lugar.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Poderia ir para o Brasil ou outro lugar, um processo de readequação. Antes de eu entrar aqui no meu roteiro, ainda nas questões que o senhor colocou. O Senhor foi lá nos Estados Unidos, lá falar para empresários, preocupados, certamente com a situação da economia do País, situação política do País e devem ter feito várias perguntas para o Senhor, não é? Querendo saber, assim como nós estamos fazendo aqui.[fim]

O Senhor foi lá falar com eles e o projeto Amazon, o Senhor não conhecia o projeto Amazon, conhecia só pela imprensa? Eles lhe perguntavam, Dr. Maurício, como é esse projeto que a Ford está executando lá? O Senhor diria o quê? Olha, eu li na Gazeta Mercantil, eu vi na revista Amanhã, eu tenho também...Quer dizer, eles não...O Senhor um consultor, um economista, isso custa dinheiro, vai para os Estados Unidos estão pagando, ninguém faz isso por turismo, não é? Aí chega lá um economista. Empresários americanos na universidade: O Senhor podia colocar aqui para nós como é o projeto Amazon, a implantação da Ford no Rio Grande do Sul? Não conheço. Não fica um negócio estranho?[fim]




O SR. DEPOENTE – Na realidade, meu caro deputado, o projeto Amazon para eles não interessava, porque já estava definido. O que interessava para eles era vir para o Brasil, para uma cidade que hospedaria o projeto Amazon, para que eles pudessem desenvolver os seus negócios em torno do projeto Amazon. Porque eles já são fornecedores da Ford nos Estados Unidos.[fim]

Eles já trabalham para a Ford lá. Para eles não interessava o Projeto Amazon, aqui, na sua essência e na sua plenitude, porque eles já conheciam, eles eram fornecedores deles lá. Interessava para eles o local, o local onde estava sendo colocado o Projeto Amazon, porque eles não conheciam Guaíba, então, na realidade, o que eles queriam...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – E continuaram sem conhecer.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sem dúvida. Pelo menos fiz um esforço, não é, mostrei para eles fotografias, mostrei para eles o que era, mostrei para eles a visão social da mão-de-obra, do que era. Esse trabalho, praticamente, que eu apresentei aqui, isso aqui foi conversado com eles. Eles queriam saber se iam chegar aqui e iam encontrar cobra andando no meio da rua, porque eles não conheciam o local. Então o objetivo desse convite de eu estar lá, não foi para dizer para eles e explicar para eles o que é o Projeto Amazon, isso eles já sabiam. Eles queriam conhecer Guaíba.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Talvez até mais do que o Senhor, porque o Senhor, quando foi lá não conhecia.[fim]




O SR. DEPOENTE – Exatamente. Eles queriam conhecer Guaíba, o que era Guaíba, qual era a distância, como é que funcionava, como é que era a estrutura de navegação, se existia, não existia, qual era a parte logística, se ela estava perto do Porto de Rio Grande, como é que se saía, como é que se entrava. Na realidade, na realidade...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Então não eram empresas que trabalhariam com a Ford.[fim]




O SR. DEPOENTE – A maioria sim. Tínhamos lá, infelizmente eu não trouxe todo o ...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eram sistemistas da Ford?[fim]




O SR. DEPOENTE – Havia sistemistas, a própria Navistar estava lá. A própria Navistar participou do congresso. Então, o que acontece na realidade? Como é que vou explicar para a Navistar, certo, o processo da Navistar, se eles estão lá dentro, o processo da montadora, se eles estão lá dentro. E outra coisa, existe todo um processo dentro da estrutura...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – E eles estavam, então, dentro do processo, sem saber onde era Guaíba, como era o acesso por barco?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, não. Eles foram conhecer Guaíba. Talvez. Porque na época, na época, se estudava a possibilidade da Navistar abrir a joint venture com a Agrale, e se instalar num outro local, e por que não conhecer Guaíba?[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Me diga uma coisa, Dr. Maurício, assim a título de, ainda na fase de esclarecimentos. Quanto é que é mais ou menos o PIB do Rio Grande do Sul? O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul? Quanto? Tenho um número aqui de 69 bi da Fundação de Economia e Estatística. Digamos que seja em torno disso, 70 bi. O PIB industrial, suponho que também, como, 28 bi, 832. O Senhor saberia me dizer, por exemplo, qual é o principal produto de exportação do Rio Grande do Sul, Dr. Maurício?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. Não saberia responder.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Tenho aqui que é o calçado. O Senhor saberia me dizer se na balança comercial, na pauta internacional de veículos, a relação nossa aqui, de importação/exportação do Rio Grande do Sul é positiva ou negativa?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. Não saberia.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor conhece algum estudo sobre a matriz insumo/produto gaúcho do Rio Grande do Sul?[fim]




O SR. PRESIDENTE MANOEL MARIA – Uma questão de ordem para o Deputado Onyx.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Eu só queria fazer um apelo ao Deputado Paulo Pimenta, que o convite ao Dr. Maurício Mancia não se trata de uma investigação a respeito dos seus conhecimentos sobre matriz econômica no Rio Grande do Sul, o PIB do Rio Grande do Sul. Já tentaram, inclusive, aqui, fazer uma inquisição a respeito do seu currículo acadêmico, escolar, profissional, e ele, gentilmente, atendeu. Agora, o que temos que ter claro é o seguinte: estamos todos aqui, com o único objetivo que é discutir a questão Ford. Dr. Maurício produziu um trabalho a esse respeito e, nisso, acho que é pertinente. Fora disso, Presidente, acho até que é um desrespeito para com nosso convidado.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Presidente, veja bem presidente, se nós estamos discutindo aqui ...[fim] 




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – Deputado Paulo Pimenta, com a palavra.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Agradeço sua sensibilidade em perceber que as questões que estou colocando fazem parte de um contexto que envolve o número de empregos que a Ford vai gerar, conseqüência da economia do Estado. Pelo que me consta, Sr. Presidente, inclusive, esta CPI, o objeto de trabalho dela são esses temas.[fim] 

Então, bueno, não temos um estudo sobre a matriz de um subproduto no Rio Grande do Sul, quero dizer que também não conheço nenhum, também não tenho conhecimento de que exista algum. A Ford disse que geraria 1.500 empregos diretos. É isso?[fim] 




O SR. DEPOENTE – Isto.[fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – Quantos indiretos o Senhor diria que ela geraria?[fim]




O SR. DEPOENTE – Segundo a informação que eu tenho...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Informação da ... ?[fim]




O SR. DEPOENTE – A Ford, quando começou a apresentar seu trabalho, falava numa base de 17 empregos para cada direto. Certo? No meu trabalho, coloquei três empregos indiretos para cada direto. Então, ela geraria em torno de 4.500 empregos indiretos, e os sistemistas, em termos, 9.465.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Mas os 1.500 da Ford não incluem os sistemistas?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, não, não. Nunca incluiu.[fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – Pelo contrato, sim.[fim] 




O SR. DEPOENTE – Bom, pelo contrato, pode até ser, não conheço o contrato da coisa. Seriam 1.500 funcionários da fábrica, 3.155 dos sistemistas.




O SR. PAULO PIMENTA – Veja bem, tenho, para minha informação, que seriam 1.500 no total, mas mesmo que fosse, digamos assim, a minha informação a incorreta, nós teríamos aqui 10 mil, mais 4.500 ...[fim]




O SR. DEPOENTE – Catorze mil.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Catorze mil. Já ouvi falar aqui em 100 mil, em 60 mil. O Senhor não ouviu falar em números parecidos com esses?[fim]




O SR. DEPOENTE – A idéia é a seguinte: nesses empregos que estão aqui ...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor sabe que a Ford, quando esteve aqui, aquele dia, o presidente da Ford, aqui na Assembléia, apresentou este trabalho, disse que para cada emprego direto representariam 40 indiretos. Sustentou aqui que seriam 60 mil empregos.[fim]




O SR. DEPOENTE – É, ele tem razão no aspecto seguinte: nesse cálculo que está feito aqui não está colocada a construção civil, não está colocada toda parte do comércio, não está colocada toda parte que envolve a comunidade.[fim]




O SR.PAULO PIMENTA – O Senhor, como técnico, consultor, economista ...[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Responda como técnico: é possível fazer um estudo dessa natureza sem que exista um estudo da relação da ... do conjunto da cadeia produtiva envolvida, da matriz de um subproduto gaúcha? Não lhe parece que qualquer número lançado é um número sem consistência? O Senhor é um técnico, não é?[fim] 




O SR. DEPOENTE – Perfeitamente.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Se o Senhor fosse aos Estados Unidos e alguém ... lhe: quero lhe contratar para o Senhor nos apresentar aqui um trabalho sobre quantos empregos vai gerar. O Senhor não iria fazer um estudo da matriz de um subproduto? Senão é chute! Não lhe parece?[fim]




O SR. DEPOENTE – O Senhor está correto, e ele deve ter esse estudo.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Ou está chutando.[fim]




O SR. DEPONTE – Isso eu não poderia dizer. Acho que ele jamais sob juramento falaria alguma coisa nesse sentido.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Olha o que diz aqui no contrato: Complexo Ford – complexo, adiante ele explica o que Complexo Ford – 1.500 empregos diretos.[fim]




O SR. DEPONTE – Complexo Ford, não os sistemistas.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Complexo, inclui como um todo. Considerando-se nesse número , vamos ver o que diz aqui: o total de empregos diretos gerados também pelos fornecedores que se instalarão no Complexo Ford. Está escrito no contrato.[fim]




O SR. DEPOENTE – Esse indireto a que ele está-se referindo aí ...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Não , não fala em indireto.[fim]




O SR. DEPOENTE – ... é em relação não aos fornecedores.[fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – Veja bem, eu vou ler de novo. Complexo Ford: 1 mil, alcançar, após 12 meses do início do funcionamento do Complexo Ford, 1.500 empregos diretos, utilizando preferencialmente a mão-de-obra local, considerando-se, nesse número, o total de empregos diretos gerados da Ford e também pelos fornecedores que se trarão no Complexo da Ford – fornecedores. Se alguém tiver condições de me identificar onde é que tem escrito que os fornecedores..., eu, com muito prazer, concederei a palavra. Mas, então, nós estamos tratando aqui de alguma coisa em torno de 10 mil empregos sem que nós tenhamos um estudo ..., sem que nós tenhamos um estudo ... [fim]




O SR. ADILSON TROCA – Eu queria uma questão de ordem. Um aparte, deputado. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Com todo o prazer. [fim]




O SR. ADILSON TROCA – Nós estivemos em Betim, juntamente com o Deputado Manoel Maria, a nossa Comissão de Economia, e o que a gente olhou, lá, em Betim, lá dentro? Lá dentro eles falavam em vinte e poucos mil empregos, só que lá tem um hospital lá dentro, tem um posto de gasolina, tem a Corsan lá dentro fornecendo água. Dentro do complexo são 24 mil, mas engloba não só a Fiat, engloba empresa ali dentro, fora os sistemistas que estão em redor. Então, esse complexo deve ser isso aí. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Agora, veja bem, né? [fim]




O SR. ADILSON TROCA – Tem uma padaria que fornece 40 mil pães ali dentro. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Com todo o prazer, deputado, lhe concedi o aparte, agora, essa questão é uma questão vencida, porque nós já concluímos aqui que a fábrica de Guaíba não tem nada a ver com a fábrica de Betim. Portanto, são elementos absolutamente impossível de serem comparados. [fim]

Voltando aqui para o nosso raciocínio daquilo que importa. Emprego: 1.500 empregos. O Senhor acha aí que poderiam chegar a 4.500 diretos, já porque o Senhor não tem culpa, o Senhor não conheceu o contrato. Pela imprensa achou que os sistemistas não estavam incluídos. Eu até ... [fim]




O SR. DEPOENTE – Por favor ... Houve uma reunião na FIERGS de apresentação dos sistemistas da Ford. Nessa reunião, foi distribuído um trabalho, aonde praticamente se dava o sistemista, de onde ele vinha, qual era o valor do investimento que ele faria, qual era a projeção de trabalhos que ele daria diretos. Isso foi apresentado na FIERGS ao Sr. Dagoberto Lima Godoy, na época da efetiva realização do trabalho. Foi baseado nesse documento, foi baseado nesse documento...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu lhe dou, eu dou crédito para o seu estudo a partir exatamente desses dados que o Senhor tem da FIERGS. Agora, no entanto, para nós, aqui, o que vale é, né, o contrato. Ford: 1.500 empregos diretos, incluídos aí aqueles dos fornecedores que se instalarão no Complexo Ford. Bueno, o que eu quero dizer para o Senhor? E ver se temos concordância com relação a isso, quer dizer, sem a existência de um estudo técnico efetivo sobre a, essa relação, né, da matriz num subproduto, tudo que nós estamos falando aqui pode ser para mais, para menos, o que só a vida ia demonstrar. E, portanto, qualquer número jogado para cima, como diria o Senhor, é como uma moeda, né, pode ser cara, como pode ser coroa; pode ser quatro, como pode ser cinco, e, portanto, é chute, né. [fim]




O SR. DEPOENTE – É probabilidade. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor, como técnico, não acha temerário o Estado do Rio Grande do Sul ter assinado um contrato com a Ford sem nenhum compromisso da montadora e sistemistas terem um compromisso com o índice de fornecimento local e regional? [fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, esse contrato eu não conheço. Eu não poderia falar sobre o contrato, meu caro deputado. Eu não posso falar sobre uma coisa que eu não conheço. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Vamos trabalhar, então, como ... O Senhor é um técnico, né? Vem lá um sistemista, uma empresa que fabrica, que vai produzir vidro para a Ford. Correto? Certamente, se essa empresa vai se instalar aqui, ela não vai produzir só para a Ford, ela vai passar a produzir para outros setores do mercado, né? Como é que ficariam, como consultor, eu sou dono de uma empresa de vidro lá de Caxias do Sul, procuro sua empresa. Consultor, o que o Senhor me diz, qual é o risco que corre a minha empresa vindo um sistemista desse, com todo o tipo de incentivos para competir comigo, aqui, no mercado, eu, sem esses incentivos que ele vai ganhar pelo fato de que é sistemista da Ford? [fim]




O SR. DEPOENTE – Bom, eu, primeiramente ... [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor citou lá que, em Betim, o micro, pequeno empresário desapareceu.

O Senhor chegou a usar uma outra expressão que era a seguinte: empresas nacionais adaptam-se ou fecham. Não haveria uma quebradeira, será, no setor, em função da impossibilidade de concorrência do nosso empresário gaúcho com essas empresas que viriam para cá com um conjunto de incentivos que eles não têm, que é a tese que Mário Covas sustenta?[fim]




O SR. DEPOENTE – Pelo ponto de vista de economista, eu te diria o seguinte: primeiro, nenhum contrato, nenhum projeto é feito sem ter uma avaliação econômica. Primeiro ponto. Nenhum contrato é feito sem ter uma avaliação econômica. Segundo ponto: todo o projeto, depois de analisado, definido ele tem que ter viabilidade. Essa viabilidade deve ter sido estudada logicamente no momento em que foi feito esse contrato, certo? Esse contrato eu não conheço, porém, tecnicamente eu te diria...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Vou ajudar no raciocínio. Talvez a Ford tenha esse estudo, não é?




O SR. DEPOENTE – Talvez a Ford tenha esse estudo.




O SR. PAULO PIMENTA – Agora, o Senhor há de convir comigo o seguinte...[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, ela deve ter.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Que certamente tem, né? Que talvez os interesses da Ford, com relação a isso dos sistemistas, não seja o mesmo do poder público do Estado. Quer dizer, qual é a preocupação da Ford, se ele vai trazer um sistemista para cá, e o sistemista dele vai quebrar, não é, dezenas de empresas gaúchas e provocar um desemprego nesse setor. Para a Ford isso é irrelevante, para o sistemista também.[fim]

Então, nós poderíamos dizer que o Estado, se não tem esse estudo, ele acaba sendo refém do estudo da Ford, porque os números que nós temos enquanto números de emprego, todos são da Ford, né? Eu não conheço, Ford, quer dizer...[fim] 




O SR. DEPOENTE – Eu não tenho conhecimento desse contrato e nem desse estudo que o Senhor tem na mão. Agora, veja bem, com certeza...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Como diria a linguagem popular, o governo comia pela mão da Ford, né.[fim]




O SR. DEPOENTE – Em outras palavras eu diria de uma outra forma. Eu diria o seguinte: nenhum projeto jamais é feito sem ter sustentação econômica, jamais. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Pela Ford, ou por qualquer empresa privada.[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, por ambos, por qualquer empresa.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Mas o Senhor quando faz análise de implantação de projeto, o Senhor considera esse aspecto, poderíamos chamar assim, da migração interna e dos reflexos que isso tem na...[fim]

No seu estudo não tem nada sobre isso.[fim]




O SR. DEPOENTE – No meu estudo não tem, porque não tinha esse objetivo. Na época quando foi feito estava incipiente o projeto da Ford.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu acredito até, que talvez inclusive nós não tenhamos, pelo menos público, o estudo de qual seria o reflexo na cadeia produtiva do Rio Grande do Sul, da vinda de uma empresa como essa.[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, não existe.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Não existe. E poderia provocar um efeito devastador em alguns setores da nossa economia. O Senhor não concorda?[fim]




O SR. DEPOENTE – Poderia ser devastador, como poderia ser de aumento de riqueza. Isso aí teria que ser avaliado. Eu realmente não tenho conhecimento desse estudo, o meu conhecimento, o meu estudo foi feito baseado e, depois o Senhor poderá verificar as cópias, baseado em informações que me foram passadas e foram publicadas e têm procedência.[fim]

Então, o que acontece: eu não criei nada do que está aqui, além da compilação e de uma interpretação de um economista como se fazem sempre todos os estudos econômicos. Agora, a partir do momento que for colocado em dúvida o contrato, for colocado em dúvida a cadeia produtiva, for colocado em dúvida todo o processo da forma como o Senhor relatou, não é, há necessidade de se tornar cristalino e transparente. Por isso eu lhe falo: há necessidade, como eu respondi ao nobre deputado, de que as coisas sejam transparentes, porque ninguém sabe.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor como técnico, não lhe parece, quer dizer, para o Estado do Rio Grande do Sul, um envolvimento do valor como esse, sem que se conheçam esses dados mínimos, que nós aqui já constatamos que não se conhece, não seria um imprudência, tecnicamente, sem conhecer esses elementos, o Estado assinar um contrato com a Ford, sem saber sequer as conseqüências na cadeia produtiva do Estado, enquanto poder público instituído?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não posso responder essa pergunta, porque eu não estava lá.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Não, mas eu lhe pergunto como técnico, como consultor.[fim]




O SR. DEPOENTE – Como técnico, como consultor é necessário se ter todas as informações presentes e analisadas.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Que o Estado não tinha. Qual o efeito multiplicador que o Senhor atribui para esse investimento, ou seja, a implantação da Ford. O que isso aí significaria na macro...[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, seria em torno de mais ou menos 1.48, 1.62 e 1.63 pelos dados do IBGE, eu utilizei os dados do IBGE. Existe um estudo que foi feito pela Fepam na apresentação pela empresa que fez o contrato, aonde estão previstos esses números. Não tenho eles de cabeça, nobre deputado, mas esse estudo foi feito e está nos autos da Fepam. O efeito multiplicador.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Veja bem, para nós podermos saber isso, teríamos que poder descrever a cadeia produtiva.[fim]




O SR. DEPOENTE – Mas a Fepam deve ter analisado isso.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Não, a cadeia produtiva como um todo, o complexo da Ford, tanto para frente como para trás. Precisaríamos ter isso, correto? A Fepam tem o relatório de impacto, mas estamos falando aqui da questão econômica.[fim]




O SR. DEPOENTE – Mas o impacto econômico também está lá.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Na Fepam? Eu desconheço a existência desse documento.[fim]




O SR. DEPOENTE – Existe lá.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Solicito, presidente, seja buscado o relatório de impacto econômico do processo de implantação da Ford.[fim]




O SR. DEPOENTE – Existe lá.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Mas como seria possível fazer isso se não existe um estudo sobre a matriz do subproduto do Estado? Como é que tu descreve cadeia produtiva, efeito multiplicador de investimento, sem ter um estudo da matriz do subproduto do Estado?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não tenho idéia.[fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – Mas tecnicamente é possível?[fim]




O SR. DEPOENTE – Esse estudo talvez exista na própria Ford e na própria empresa que fez o estudo, eu não sei.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sim, mas como é que o Estado, trabalhando com a hipótese de que a Ford tenha o estudo – mais uma vez, se coloca a situação anterior, o Estado come pela mão da Ford, porque o Estado não tem um estudo da matriz do subproduto, desconhece a cadeia produtiva do setor.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não tenho idéia disso. Realmente, se o Estado desconhece isso, isso nunca veio a público.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu pergunto para o Senhor: no seu estudo, o Senhor tentou fazer, pelo menos, uma projeção da geração de ICM que isso representaria?[fim]




O SR. DEPOENTE – Dentro do projeto? Não, porque na época eu não entrei no detalhe. Como te falei, esse projeto aqui não cuida da parte de implantação.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Agora, o Senhor há de convir comigo o seguinte. Eu tenho visto números sobre o que significaria o ICM da Ford, e o Senhor talvez também tenha visto pela imprensa. O Senhor não concorda com o meu raciocínio de que qualquer número lançado também sobre projeção de ICM, na medida em que tu não conhece a cadeia produtiva e não conhece a relação subproduto do Estado, é um número vazio, é chute?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, nenhum projeto é feito – volto a falar – sem que haja um estudo. Nenhum. É impossível.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Quanto a isso estamos concordando, a Ford deve ter o estudo. Estamos discutindo aqui é se o Estado conhecia.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não tenho conhecimento disso.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – A Ford ter assinado um contrato que para ela é favorável, para a Ford é um grande negócio. O que está em discussão aqui é se para o Estado foi um bom negócio.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não tenho nem idéia. Inclusive me permita falar, eu não tenho idéia, nunca participei de nenhuma reunião da Ford, no Sedai ou no Governo do Estado, não participava disso, sou um cidadão comum dentro da estrutura de Guaíba, eu não posso discutir o projeto da Ford, da estrutura da Ford desta forma, jamais, eu estaria mentindo e estou sob juramento.[fim]




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – O Deputado Busatto está pedindo uma questão de ordem e vou ceder a questão de ordem para o Deputado Busatto.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Sr. Presidente, o deputado que está fazendo a sua inquisição solicita informações do depoente.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Questão de ordem, presidente, não tem inquisição nenhuma acontecendo aqui.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Inquirição.[fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – É que estou com um problema neste ouvido esquerdo.




O SR. CÉZAR BUSATTO – Reconheço que está meio mal o seu ouvido, mas tudo bem. O deputado que está fazendo a sua inquirição – eu também estou gripado, e, quem sabe, isso tenha ajudado. [fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – Tenha ajudado, não é? E a voz tenha saído meio atrapalhada.[fim] 




O SR. CÉZAR BUSATTO – Meio a meio no erro, não é? Está baseando suas perguntas no fato de que o Estado não teria documentos que, enfim, demonstrassem o impacto da vinda da empresa aqui para o Estado. Eu queria só, Sr. Presidente, que fosse colocado aqui, como questão de ordem, que o Secretário Zeca Moraes, no seu depoimento, não só disse que o governo tinha documentos sobre o impacto da vinda da Ford e do complexo automotivo, sobre a arrecadação do Estado e sobre a economia do Estado, como que se comprometeu a enviar esses documentos a esta Casa. Há inclusive uma solicitação minha, respaldada por esta Casa: como os documentos não foram encaminhados, que houvesse pelo menos um prazo, dentro do qual o Sr. Secretário enviasse esses documentos.[fim]

Então, quero fazer a questão de ordem porque o deputado que está fazendo as suas perguntas não está levando em conta tais documentos. Quem sabe o deputado pudesse nos fazer o favor de ajudar esta comissão para que esses documentos que o seu próprio secretário, do seu governo, disse que tem, fizesse chegar a esta Casa. Aí a sua pergunta passaria a ter um outro fundamento, que agora não tem.[fim]

Queria fazer essa questão de ordem porque creio que a forma como o deputado está conduzindo o assunto está prejudicada por essa questão, que está em aberto por responsabilidade do Secretário Zeca Moraes, que não mandou os documentos a esta Casa.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Posso continuar, Sr. Presidente, meu raciocínio?[fim]




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – Mas me permita, anteriormente, comunicar à Casa, ao Deputado Cézar Busatto, que os documentos citados por V. Exa. acabam de chegar em nossas mãos; neste momento acabou de chegar em nossas mãos. Está à disposição.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Gostaria então que fossem dadas cópias aos membros da comissão imediatamente, Sr. Presidente, e também ao nosso Deputado Paulo Pimenta, porque quem sabe aquilo que ele também está solicitando, como informações, existam já no próprio governo e ajudem na condução de seus questionamentos.[fim]




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – Já estamos solicitando a nossa assessoria que providencie as cópias, e V. Exas. imediatamente irão ter em mãos.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, V. Exa. me permite?[fim]




O SR. PRESIDENTE (Manoel Maria) – Deputado Paulo Pimenta, quero aproveitar a oportunidade para passar a presidência ao Deputado Otomar Vivian. V. Exa. depois continua com a palavra. Obrigado.[fim]

(Transfere-se a presidência.)




O SR. PAULO PIMENTA – Voltando então para minha intervenção, Sr. Presidente, esclareço que...[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Agradeço ao Deputado Manoel Maria e retorno a palavra ao eminente Deputado Paulo Pimenta para a continuidade de seus questionamentos.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – ...que o documento enviado pelo secretário trata-se de um estudo sobre o ICM projetado, futuro. As informações que estou buscando aqui sobre a cadeia e outros estudos só vamos efetivamente ter, Sr. Presidente, não com a vinda do Secretário Zeca Moraes para depor na comissão, mas sim no momento em que esta comissão aprovar requerimento, já aqui encaminhado.[fim]

Deputado Busatto, estou colocando que as explicações, na realidade, que eu estou buscando, elas não estão nesse documento do governo. Elas serão efetivamente mais esclarecedoras no dia em que nós pudermos ter o Senhor – que era secretário da Fazenda, um dos signatários do contrato, que certamente conhece todo esse processo – se dispondo a prestar para nós os esclarecimentos necessários.[fim]

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo a V. Exa. para que aceite esse pleito que tem sido feito na comissão, desde a primeira reunião, e se disponha a prestar os esclarecimentos, como secretário da Fazenda do governo anterior, que conduziu esse processo de negociação, obrigatoriamente um elemento fundamental para a compreensão desse processo como um todo.[fim]

Sr. Presidente, voltando então, chegamos à conclusão de que não temos o estudo da cadeia produtiva; não temos o estudo sobre a matriz de subprodutos no Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, não podemos fazer projeções sobre o ICM e todos os dados que têm sido lançados são para especulação. Veja bem, o Senhor já disse que desconhece qual é o percentual de componentes que são importados para o produto final, não é? Sem conhecer isso também é impossível fazer o cálculo do ICM gerado, estabelecer o impacto do ICM a ser projetado na cadeia. Como esse dado também ninguém tem, todos os números lançados no mercado sobre possíveis perdas que o Estado teria são...[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Por favor, prossiga Deputado Pimenta.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Uma questão de ordem, Sr. Presidente.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Vou encarecer aos Srs. Parlamentares o que fiz no início: por favor, questionar e permitir que o nosso convidado responda, e após a conclusão da resposta retornar à pergunta. Por favor.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Agradeço, Sr. Presidente. Eu estou sendo absolutamente cordial, correto e dentro da pauta. Não há motivo de preocupação para o Deputado Busatto. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Pois sim, deputado. Deputado Pimenta, pedi a V. Exa....Não concedi a questão de ordem e peço a V. Exa. que continue... [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – E todas as previsões que não consideram a matriz do subproduto e também não podem calcular ICM projetado na cadeia são chute. É possível fazer uma previsão de ICM sem conhecer a matriz de subproduto e a cadeia produtiva de um determinado empreendimento?




O SR. DEPOENTE – Desde que seja projetado, muitas vezes é possível. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sem a cadeia produtiva e sem a relação de subproduto? [fim]




O SR. DEPOENTE – Eu não acredito que não exista esse, esse, esse estudo anteriormente feito. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor já trabalhou com política pública ou algum órgão público? [fim]




O SR. DEPOENTE – Nunca. [fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor, como um técnico, não acha que os cálculos e cenários de viabilidades feitos por parte de uma empresa são diferentes, obrigatoriamente, da leitura do cenário e dos cálculos que o Estado deve fazer sobre um empreendimento? [fim]




O SR. DEPOENTE – Sem dúvida. Normalmente, quando se implanta um projeto... Quando se implanta um projeto, normalmente se exi...existe uma forma de procedimento, que está especificada de acordo com as normas de procedimento que o departamento – acho que Sedai – tinha quando aceitou o projeto da Ford. Existia uma normatização para isso. Sempre existiu. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Até porque, uma empresa, ela inclui também, no cálculo, a taxa de risco, não é?! É um investimento, é um negócio! E o Estado não! Portanto, os números são absolutamente distintos – os objetivos, não é?! [fim]




O SR. DEPOENTE – Mas eu passei por um processo de avaliação dentro do Sedai, não é?! Existe uma normatização muito forte, muito, muito forte, do Sedai. Pelo menos, na época que eu fiz parte com esse projeto da Santher que nós entramos, houve critérios muito rigorosos dentro da legislação que existia na época – eu não sei se é a mesma que tem agora, não é – aonde a gente era obrigado a informar todas as movimentações que a empresa teve, inclusive balanços, todo o processo, todo o projeto, como é que teria feito, o desencaixe, a forma de desencaixe, tudo isto, tudo, é informado ao Sedai. Ou seja, existe, dentro do Governo do Estado, um processo para isso. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Está correto. Já encaminhando para o final das minhas perguntas, Sr. Presidente, eu pergunto o seguinte: bom, nada disso sendo...existindo – não é, nós não recebemos aqui nenhum documento do Estado com relação a tudo isso que eu lhe perguntei – estudo de viabilidade, taxa de retorno, taxa de investimento, impacto na cadeia produtiva, relação de subproduto... Nada disso existe. Tecnicamente, como o Estado poderia saber da viabilidade do negócio? [fim]




O SR. DEPOENTE – Recorrendo à legislação que existe dentro do Sedai, que está lá presente. E existe lá todo o processo que foi feito e, inclusive, com taxa de risco, com taxa de entrada de capital, capital próprio, enfim, todos os...todas as informações necessárias para que esse projeto fosse aprovado. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Está correto. Bueno... [fim]




O SR. DEPOENTE – Pelo menos... Pelo menos, é o procedimento que eu conheço. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – É, nas informações que nós temos isso não existe. [fim]




O SR. DEPOENTE – Mas eu acho que...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Uma última pergunta. O Senhor, como um consultor, conhece o acordo da Organização Mundial do Comércio, do qual o Brasil é signatário, que trata da questão do regime automotivo? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não conheço. Na in... Não conheço. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Senhor, como um consultor e técnico, se eu lhe dissesse – como estou lhe dizendo – que o Brasil é signatário do acordo com a Organização Mundial do Comércio e também com os países do Mercosul, nos quais o país se comprometeu em que não prorrogaria esses prazos para habilitação de empresas do regime automotivo do Nordeste – como foi feito recentemente – o Senhor acreditaria que isso poderia ter reflexos, retaliações por parte desses países a demais setores da nossa economia? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Não? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não, eu acredito que o Brasil assinou isso – vocês estão me falando, não é... Assim como eu estou em juramento aqui, eu espero que o.... Eu acredito naquilo que o Senhor está falando. [fim] 




O SR. PAULO PIMENTA – Até porque eu jurei a Constituição quando tomei posse aqui. [fim]




O SR. DEPOENTE – É claro, claro. Então, o que acontece? Para mim, para mim, na minha visão, se o Brasil assinou isso, se está assinado, se existe esta norma internacional vigente, logicamente o Brasil seria punido pelos órgãos internacionais, e até agora a gente está ... [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Para lhe ajudar. Olha o Estado de S. Paulo, o editorial do Estado de S. Paulo: O prazo estava esgotado desde 31 de maio de 97, e o governo havia se comprometido com o Mercosul e a OMC em não reabri-lo. Ocorre que a decisão do Congresso colocou o Presidente Fernando Henrique em uma situação que não comporta solução ótima. Se veta o projeto de conversão, contraria a Bahia; se o sanciona, não apenas estimula a guerra fiscal – que já condenou repetidas vezes – como viola compromissos formais, assumidos pelo Brasil no Mercosul, e sujeita o País a ser condenado a pagar compensações por contrariar as normas de comércio da Organização Mundial do Comércio. [fim]

Nós, que somos um País, um Estado que busca a recuperação da sua capacidade exportadora, temos o calçado, temos a soja, que briga com dificuldades extraordinárias para buscar ter um espaço no mercado mundial, pergunto, como leigo: não poderemos sofrer prejuízos em função deste rompimento de acordos formais do País com a Organização Mundial do Comércio e o Mercosul? [fim]




O SR. DEPOENTE – Com certeza, sim. Poderá sofrer sanções. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Poderemos sofrer sanções. [fim]




O SR. DEPOENTE – Desde que seja oficialmente homologado pelos órgãos internacionais. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Então, eu diria o seguinte, quer dizer, nós estamos na iminência do presidente, sancionando, criarmos uma situação absolutamente favorável para a Bahia, mas que poderá trazer prejuízo ... [fim]

Imagina o seguinte, hoje, procura o Senhor aqui um cara da indústria de calçados: Sou de Novo Hamburgo. Dr. Maurício, estou para fechar um grande negócio com os Estados Unidos – calçado. Traz essa notícia aqui no jornal. Tem risco disso aqui atingir a minha empresa? Tem. O Senhor responderia tem. [fim]

Produtor de soja, Cargil quer fechar um negócio. Há risco dos Estados Unidos fazer uma retaliação, a própria Argentina? O presidente já anunciou. Há risco? [fim]




O SR. DEPOENTE – Sim. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Agradeço a forma gentil. Espero não ter sido ... [fim]




O SR. DEPOENTE – Não, absolutamente. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – ...demorado demais. Já falei e vou falar mais uma vez: fiquei sensibilizado com a sua postura. Poucos empresários, sem um interesse outro, fariam um estudo com a dedicação que o Senhor teve, com a qualidade que o Senhor teve, viajando pelo mundo, acreditando na possibilidade da sua cidade – né? – se desenvolver, gerar emprego, preocupado com os problemas comunitários, com o desemprego, problema da saúde. Digo mais: todos aqueles problemas ali da saúde, que foram mostrados, continuam, né? [fim]




O SR. DEPOENTE – Continuam. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Devem ser inclusive objeto de trabalho para o prefeito municipal – né? –, porque, quando ele ganhou a prefeitura, não sabia que a Ford ia para lá – né? –, e a Ford acabou não indo, e nem por isso ele não tem que resolver aquele problema ali da saúde, da habitação, do saneamento e do desemprego. [fim]

Muito obrigado. Coloco-me à disposição do Senhor para qualquer coisa que for necessário, a bancada do nosso partido, o nosso trabalho na Comissão de Finanças. [fim]




O SR. DEPOENTE – Muito obrigado. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Pimenta, V. Exa. havia feito um requerimento – eu estava assumindo aqui – sobre ... era o impacto ... [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – O Dr. Maurício falou que ele teve contato com um trabalho na Fepam, que, além do relatório do impacto ambiental, haveria também um relatório de impacto econômico do empreendimento da Ford em Guaíba. [fim]




O SR. DEPOENTE – Não, não. Existe uma parte, dentro desse relatório, que mostra o fator multiplicador de economia que você perguntou. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Pimenta, eu só quero saber: V. Exa. persiste com o requerimento? [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sim, sim, sim. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Peço que formalize, então, para que nós possamos ... [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Eu vou aguardar a transcrição da fita e vou fazer nos termos que foram colocados aqui pelo Dr. Maurício. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Agradeço. Com a palavra o Deputado Cézar Busatto para os seus questionamentos. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Sr. Presidente, Dr. Maurício, obrigado pela sua presença aqui nos prestigiando e nos ajudando a esclarecer as causas, conseqüências e responsabilidades da perda da Ford, que é objeto desta CPI. [fim]

Inicialmente, gostaria que o Senhor, de forma geral e sobretudo, tocando no que o Senhor entende dos aspectos principais, talvez, sintetizando os seus estudos, já, me dissesse quais as vantagens principais, e, eventualmente, as desvantagens, também principais, da implantação da Ford no município de Guaíba? Com a sua experiência, com o estudo que o Senhor fez, como é que o Senhor sintetizaria as principais vantagens e desvantagens da vinda da empresa para o município?[fim]




O SR. DEPOENTE – Bom. As vantagens seriam... Vamos começar pelas vantagens, né? As vantagens seriam praticamente aquelas que nós teríamos um desenvolvimento sem tamanho naquela Região, e naquela Região e em toda a periferia daquela Região; se estenderia, praticamente, até a fronteira, praticamente, o crescimento daquela Região, né? Com isso, eu já falei anteriormente, Deputado, com certeza haveria geração de riquezas, e se modificaria praticamente a questão estrutural daquela Região. Certo? Então, isso é básico, isso é a vantagem principal.[fim]

A desvantagem da Ford estar lá. Com certeza, com certeza, a Ford teria uma participação dentro da cidade, no início muito intensa, e gradativamente ela iria se afastando da comunidade, né? Como toda a empresa faz, né. Isso é normal nas empresas de grande porte fazer. Elas vêm, se implantam, elas participam, e gradativamente ela iria se afastando desta, desta visão. Essa é um aspecto de desvantagem.[fim] 

Outro aspecto de desvantagem da vinda da Ford: Se iniciaria um processo de utilização, de utilização de toda parte de sistema fluvial aqui no Rio Grande, um sistema que está parado, praticamente, né?[fim]

Hoje você teria, com essa entrada da Ford, com a construção desse porto, e praticamente não serviria somente para exportar automóvel, na minha opinião, logicamente, logo se agregaria algum outro tipo de produto, e enfim, se tornaria um porto normal, como qualquer outro. Ele faria com que houvesse naquela Região um desenvolvimento de toda aquela parte fluvial, que, hoje, praticamente, nós temos aquele rio maravilhoso, ali, ao nosso lado, e não se utiliza para nada.[fim]

Uma desvantagem que eu acho que é importante falar aqui, né? Que um projeto como esse, dessa envergadura, ele precisa ter controle. Precisa ter controle, né? E o Estado, o Estado, com certeza, estaria, deveria já ter, naquele momento que assinou o contrato, né, preparado esta, esta forma de controlar esse projeto depois que ele entrasse em funcionamento, né? Que eu diria que seria uma desvantagem entre aspas, porque seria muito difícil para o Estado; não sei, eu não conheço o mecanismo jurídico do Estado, eu não conheço o mecanismo interno do Estado, mas seria uma desvantagem a forma como se controlaria isso. Certo? Dentro do ponto de vista operacional. Eu diria que seriam essas duas, esses dois pontos básicos que seriam... A questão da educação, nós já falamos aqui, deslancharia, a questão da saúde, com certeza seria resolvida. Certo? A questão dos projetos, do sistema de efluentes cloacais, seria resolvido. Isso tudo era um processo que, dentro do processo natural da implantação, seria resolvido.[fim]

As desvantagens que eu relacionei para o Senhor, serão os dois pontos que eu acho que continuariam em aberto dentro desse processo.[fim]




O SR. CÉSAR BUSATTO – Perfeito. Muito obrigado.[fim]

Dr. Maurício, pela experiência que o Senhor tem, o conhecimento que o Senhor tem, inclusive, por ser morador do município de Guaíba, o anuncio da perda da Ford, pelo município, pelo Estado, na sua opinião, causou desvalorização dos imóveis no município?[fim]




O SR. DEPOENTE – Sem dúvida, sem dúvida. Hoje Guaíba passa por um processo de desvalorização em proporções geométricas, eu diria assim. Começou com o próprio valor das casas, dos imóveis de aluguel que, hoje, se andares, se o Senhor, desculpe, se o Senhor andar em Guaíba é impressionante o que tem de imóvel para vender, de casa para alugar e os aluguéis estão caindo dia a dia, lojas fechando, lojas que abriram lá naquela época, fechando, e a população sem uma visão futura, digamos assim, do que poderá acontecer. Então, isso é a desvalorização não só do imóvel como do ser humano também.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – A sua experiência como consultor e como empresário, estudioso como aqui, inclusive, demonstrou hoje, o Senhor arriscaria um percentual aproximado, médio, dessa desvalorização após o anúncio da saída da Ford do município, da perda da Ford pelo seu município.[fim]




O SR. DEPOENTE – Nobre Deputado, eu não conseguiria avaliar isso. Não conseguiria porque eu não tenho um contato diário com essas pessoas. Eu acompanho pela visão do tour que eu faço na cidade e dia a dia vejo a cidade diminuindo e as placas aparecendo e gente saindo. Eu não tenho conhecimento, assim, da real desvalorização financeira do processo.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – O Senhor tem convicção de que essa desvalorização realmente ocorreu?[fim]




O SR. DEPOENTE – Ocorreu. Ocorreu com certeza absoluta.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Obrigado. Na sua avaliação, nos estudos que V. Sa. fez, qual o impacto gerado pelo início das obras da Ford em Guaíba no que diz respeito à instalação de novas empresas. A vinda da Ford para o município, como ela se repercutiu em outros segmentos empresariais, houve alguma repercussão ou não?[fim]




O SR. DEPOENTE – Houve grandes repercussões. Aquela que eu acabei de falar aqui, a própria Santher comprou a Pedras Brancas com o objetivo de transformar essa empresa numa das maiores empresas de produção de papel tissue do Sul do País, em torno de 52 milhões de dólares que ela estaria investindo. A Riocel anunciou que iria investir, a Melitta, na época, anunciou que iria investir. Então, as grandes empresas que estão lá em volta da gente lá, a Air Products já havia investido com antecedência, a Sulfato Rio Grande estava expandindo as suas atividades. Enfim, realmente havia uma sensação de esperança no ar e a esperança faz com que o empresário assuma – como o nobre Deputado disse – uma taxa de risco maior. Nesse momento, a gente sabe que essas empresas estão realmente com o pé atrás, ou seja, estão repensando seus negócios de uma forma muito rápida, muito rápida. Então, isso é realmente muito preocupante para nós lá em Guaíba.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – O Senhor, nesta direção também, o Senhor teria condições de nos dar uma avaliação do impacto do início das obras da Ford no município em termos de número de empregos gerados?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, o comércio, eu diria para você o seguinte: o comércio com certeza cresceu, com certeza cresceu. Houve a contratação pela Ford de algumas empresas já de Guaíba, que estavam prestando serviços lá dentro do site da empresa – que eu não saberia lhe dizer, mas poderia depois, se o Senhor quiser, lhe trazer até essa informação –, que estavam já começando a gerar recursos para a comunidade, por exemplo, o dono do restaurante. Tem alguns exemplos, assim, que são fantásticos.[fim] 

O dono do restaurante A Querência, que é ali na entrada de Guaíba, servia para o pessoal da Ford, se não me falha a memória, ele me falou, entre 25 e 30 refeições por dia. Hoje ele não serve mais.[fim]

O barbeiro, que corta o meu cabelo, pegou todas as economias dele e construiu um prédio para alugar ali na frente da Celupa. Certo? E está fechado até hoje para alugar, e ele não sabe o que fazer com aquilo ali.[fim]

São exemplos que a gente sabe, que a gente conhece, de pessoas que estão fazendo alguma coisa e que, realmente, perderam essa vontade de fazer. Estão magoados, estão tristes e estão pensando o que vão fazer com aqueles imóveis que representava a poupança deles.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Perfeito. Dr. Maurício, nessa linha da sua última resposta, também aproveitando a sua experiência de estudioso, de consultor, de empresário, o Senhor poderia nos abrir um espectro de que tipo de empresas se estariam instalando no município, como resultado da vinda da Ford para o município, a nível dos diversos setores? Poderia nos dar um quadro do que o Senhor estaria constatando como resultado da vinda da Ford?[fim]




O SR. DEPOENTE – Com certeza, o sistema de hotelaria, que hoje é zero, iria para três ou quatro hotéis. Isso de imediato. Restaurantes, com certeza, abriria uma imensidão disso. Magazines, lojas de roupas, postos de gasolina, o pipoqueiro da esquina, o camarada que vende cachorro-quente na beira do rio, o sorveteiro, enfim, a cadeia produtiva que esse empreendimento geraria é enorme. É enorme.[fim]

É imensurável, nobre deputado, o que aconteceria com Guaíba. Ela mudaria, realmente, para uma outra dimensão a nível de estrutura comercial, de estrutura de negócios, de estrutura de fábricas. Então, essa visão de crescimento, e dado mesmo pelo próprio número de investimento per capita que isso geraria, com certeza, eu diria que triplicaria, praticamente, a situação de recebimento da parcela de ICMS que ela hoje recebe. E com isso aquela cidade cresceria.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Na sua experiência como profissional, estudioso da matéria, o Senhor acha que a repercussão da vinda da Ford, no Município de Guaíba; como a repercussão da ida da Ford para o Município de Camaçari, na Bahia; como no passado, a repercussão da ida da Fiat para o Município de Betim, 24, 25 anos atrás, esses diferentes impactos na cadeia produtiva, vamos chamar assim, da vinda de uma montadora, tendem a se assemelhar ou são completamente diferentes?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, tudo o que se refere ao ponto de vista social se assemelha. Embora sejam duas fábricas que têm modelos diferentes de gestão, socialmente falando é perfeitamente cabível dizer que se assemelham.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – O senhor quer dizer o impacto na sociedade?[fim]




O SR. DEPOENTE – Na sociedade. Na sociedade. Que é o principal alvo, acho, de todo o desenvolvimento, né? É o principal alvo do Estado, na minha opinião. Que é fazer com que as pessoas cresçam e que a sociedade, por si só, consiga atingir um ponto de condição adequada de vida. Essa é a visão que eu tenho.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Do ponto de vista, agora, da arrecadação. O Senhor já colocou esse assunto. Gostaria que pudesse aprofundar um pouquinho. É uma matéria que me interessa diretamente.[fim]

Na sua opinião, qual é o impacto, na arrecadação do município, em impostos e taxas municipais, mais repasses do ICMS para o município, da instalação da Ford? Quer dizer, o que se falava, o que se estudava, o que se dizia, qual é o seu estudo, o seu exame, a sua apreciação sobre o impacto na arrecadação do município?[fim]




O SR. DEPOENTE – Se a gente olhar, por exemplo, nas transparências que eu passei, a visão de Betim... Betim praticamente passou de uma das últimas posições, em termos de arrecadação, para a oitava do País, em nível de arrecadação. Se bem que lá é um pouco diferente, porque lá você tem o petróleo, que está junto e que mascara um pouco essa visão da indústria da Fiat, não é?[fim]

Para Guaíba, com certeza haveria uma grande alavancagem, porque toda a importação, toda a parte que entraria pelo Porto de Rio Grande seria fixada, como ICM, como alíquota para Guaíba. Então, com certeza isso daria um salto muito grande, além de toda a venda, além de todo o processo que gira em torno do processo de venda desses automóveis, não é? E das próprias empresas que são satélites, que estão em volta, porque ali está a verdadeira ancoragem de todo o processo. Essas empresas também gerariam recursos, também gerariam riquezas. E o eletrônico, o camarada que está lá hoje sem emprego, com certeza poderia trabalhar numa empresa dessas.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – O Senhor, por acaso, tem alguma projeção desses impactos na arrecadação?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não, não tenho essas projeções.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Perfeito.[fim]




O SR. DEPOENTE – Não tenho, não tenho conhecimento, deputado.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Eu queria ver se entendi bem. Quando o Senhor faz o seu estudo e vai buscar, em Betim de hoje, Guaíba de amanhã...[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – É um pouco uma referência que o Senhor buscou. Entendi que o Senhor, de certa maneira, tem, como modelo teórico, a idéia de que a implantação de uma montadora num município como era Betim lá atrás e Guaíba hoje, como o Senhor disse, teria um impacto que poderia se assemelhar.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Certo? É claro que não é igual, mas se assemelha e, por isso, o Senhor desenvolveu esse estudo com padrões de referência com Betim.[fim]

O BNDES tem estudos sobre cadeia produtiva automobilística exatamente baseados nas experiências concretas do nosso País.[fim]




O SR. DEPOENTE – Certo.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Com base nos seus estudos, na sua avaliação, o Senhor acha que os estudos do BNDES sobre cadeia produtiva automobilística podem ser um referencial que deve ser levado em conta?[fim]




O SR. DEPOENTE – O BNDES responde para fundos externos, não é? A captação do dinheiro, muitas vezes, se faz através do BNDES para com um banco no exterior. Com certeza, o BNDES, tendo esse estudo, com certeza ele é digno de confiança, porque ele sofre auditoria constante sobre a forma e a maneira como está sendo feito esse empréstimo, não é? Então, com certeza esse estudo tem fundamentação teórica e prática. É fundamentado.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Perfeito.[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a V. Exa. que requeresse do Deputado Cézar Busatto, para que fosse anexado à documentação da comissão, esses estudos do BNDES sobre a questão da cadeia produtiva do sistema automotivo, porque não temos essa documentação, e ele fez menção a esses documentos. Que V. Exa. requeresse que ele encaminhasse para serem anexados aos autos do nosso trabalho.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Sr. Presidente, antes de deferir essa questão de ordem, me permita fazer um comentário. Posso ajudar.[fim] 




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Pois não, deputado.[fim] 




O SR. CÉZAR BUSATTO – Devemos ter aqui, até por solicitação desta comissão, um representante do BNDES que deverá nos dar um depoimento. Eu sugeriria, atendendo à preocupação do Deputado Paulo Pimenta, que também é minha...Conheço os estudos, mas não os tenho comigo, mas creio que nós poderemos atender à preocupação do Deputado Paulo Pimenta, que também é minha, para que o nosso convidado, convocado, enfim, do BNDES... [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Convidado. Inicialmente, convidado. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – O nosso convidado fosse certificado dessa nossa necessidade de termos essa informação conosco e trouxesse esses estudos e, se pudesse, até nos fazer uma exposição. [fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Remeter antes, até para que a gente possa fazer uma análise prévia, e, quando formos dialogar com ele... [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Eu pedi agora à assessoria que verificasse. O Deputado Vieira da Cunha havia solicitado, na primeira reunião – se eu não estou enganado – um estudo sobre isso, e o BNDES remeteu o que foi solicitado. Eu só não sei se atenderia o que o Deputado Cézar Busatto solicita e o que V. Exa. também reitera, por isso eu pediria às assessorias dos respectivos deputados que examinassem essa documentação vinda do BNDES que está à disposição na secretaria. Não atendendo, por favor, nós faríamos, então, essa...[fim]




O SR. PAULO PIMENTA – Agradeço a gentileza, presidente. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Cézar Busatto, por favor continue os seus questionamentos. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Na mesma ordem de questionamento, Dr. Maurício, o Deputado Paulo Pimenta, que aqui lhe questionou também, falou da inexistência da matriz em subproduto. A matriz em subproduto, ela é, evidentemente, sempre uma média da situação de um Estado, de um País. Poderíamos baixar para uma situação municipal, mas é quase impossível se pensar uma matriz em subproduto em nível municipal, porque a inter-relação de um município com o Estado, com o País, com o exterior torna ainda mais difícil pensar algo assim. Geralmente, se pensa matriz em subproduto no plano nacional ou, no mínimo, estadual. [fim]

O Senhor tem conhecimento do estudo sobre matriz em subproduto em nível nacional? [fim]




O SR. DEPOENTE – Não, não tenho. Eu tenho alguma coisa que li, mas não tenho recordação de números, entende? Então, eu prefiro dizer que eu não tenho. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Perfeito. [fim]




O SR. DEPOENTE – A gente lê, mas sem o objetivo de memorização daqueles valores, só para se ter uma idéia. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Exato. [fim]




O SR. DEPOENTE – Assim, para poder discutir a respeito, eu não tenho conhecimento. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Perfeito. [fim]

O Senhor não conhece os estudos em matriz em subproduto do IBGE? [fim]




O SR. DEPOENTE – Só pela Internet, e passando muito rapidamente. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Sr. Presidente, queria aproveitar, então, na mesma linha do que já conversamos aqui, para que fosse solicitado ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – que encaminhasse a esta comissão os estudos em matriz em subprodutos nacionais que são de alta respeitabilidade, são os únicos que existem no País – até porque eu gostaria que o Deputado Paulo Pimenta, que é um dos membros desta comissão, também tivesse conhecimento desses estudos. Eu creio que eles podem nos ajudar muito a esclarecer os assuntos que dizem respeito ao impacto setorial e matricial, a nível de uma economia como um todo, da implantação de indústrias do porte de uma Ford. [fim]

Isso vai ser esclarecedor para os nossos trabalhos futuros e para, inclusive, esclarecimento das nossas questões hoje aqui colocadas. Se o Dr. Maurício me permitir, creio que vai, inclusive, reforçar e ajudar no esclarecimento de várias questões que o Senhor nos trouxe hoje. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Está deferido o requerimento de V. Exa. Será encaminhada ao IBGE a sua solicitação, Deputado Busatto. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Obrigado, Sr. Presidente. [fim]

Para concluir, Sr. Presidente, eu queria agradecer ao Dr. Maurício pela gentileza das suas respostas e queria, Sr. Presidente, encaminhar-lhe para submeter à aprovação desta comissão, um requerimento à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, mais precisamente, ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um requerimento no sentido de que nos seja fornecido, Sr. Presidente...Desculpe. Estou lhe encaminhando... [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Por favor, prossiga. Estou atento. [fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – ...um requerimento só para que V. Exa. possa ter conhecimento e submetê-lo à aprovação, para que seja encaminhado a esta CPI, no prazo máximo de 5 dias, o saldo real em dinheiro disponível na conta corrente vinculada à Ford Limitada, aberta no Banrisul, agência Central, número 100, sob o número 1324454607, e que esse saldo real, em dinheiro disponível, seja disponibilizado a esta comissão diariamente, a partir desta data. Muito obrigado. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Com a palavra, para os seus questionamentos, o Deputado Ciro Simoni.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Uma questão de ordem, presidente.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Para uma questão de ordem, o Deputado Elvino Bohn Gass.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Eu só quero me certificar junto a V. Exa., porque nós recebemos hoje a solicitação feita ao Governo do Estado, à Sedai, sobre várias informações que nos foram remetidas, conforme solicitação. Houve uma solicitação sobre documentos de estudos do governo anterior que me parece que o Deputado Cézar Busatto ficou de trazer para a comissão. Eu gostaria de me certificar disso, porque nós já recebemos por parte do governo, os dados estão vindo, e eu só gostaria de saber se esse documento já está aqui, porque eu gostaria de ter acesso a ele.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Eu pedi à assessoria da secretaria desta comissão que verificasse a existência ou não do requerimento solicitando. Não encontramos. Verificando os anais daquela reunião, que foi a primeira, realmente havia uma referência do Deputado Ronaldo Zülke solicitando, e houve uma contradição na oportunidade. Estão disponíveis nos anais, o Deputado João Osório, e não houve a formalização do requerimento. Ainda na reunião passada, o Deputado Ronaldo Zülke voltou a essa questão, e hoje nós temos disponibilidade. Quer dizer, havendo interesse, nós formalizamos e colocamos em votação aqui na comissão, deputado. Mas se o Deputado Cézar Busatto está presente...[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Mas não havia sido aprovado o requerimento na primeira reunião?[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Não houve.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Não, porque o nosso entendimento era da aprovação, já na primeira reunião.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Sim, mas não houve, deputado. Digo, no que está escrito, não houve uma formalização, porque houve uma contradição. Pelo que eu li e depreendi, pelo que a assessoria depreendeu, não houve uma formalização do requerimento. Não existe o requerimento, mas poderá ser feito, sem nenhum problema.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Obrigado, presidente.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Ciro Simoni, para os seus questionamentos.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro Dr. Maurício, é um prazer conversar com o Senhor. As questões que eu vou colocar, algumas delas talvez em parte já tenham sido discutidas na tarde de hoje, mas é importante que a gente possa, mesmo discutidas, aprofundá-las um pouquinho mais. Com relação ao projeto Fiat em Betim, que o Senhor esteve lá, o Senhor conhece o projeto Fiat Betim?[fim]




O SR. DEPOENTE – Conheço a parte externa, como falei no depoimento. Conheço a parte social daquilo que aconteceu em redor de Betim. Não conheço a fábrica de Betim por dentro.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O projeto Betim...[fim]




O SR. DEPOENTE – Não.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Nem o estudo de viabilidade daquele projeto, também o Senhor não teve essa...?[fim]




O SR. DEPOENTE – É, conta-se que aquele projeto foi implantado lá na época que, em 1973, acho que foi isso, 1970, e ele funcionou em 1978, se não me engano. Não tenho conhecimento de que tenha sido feito algo como o nobre deputado tenha pedido ali, que tenha relatado.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O Senhor vê alguma semelhança na economia desse período que foi da implantação da Fiat em Betim com o processo atual que se vive de estabilização econômica?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. Eu acho que o regime daquela época era totalmente diferente do regime de hoje. Naquela época, nós vivíamos sob um sistema de governo totalmente diferente do sistema de governo que temos hoje. Então, as coisas não eram semelhantes nem iguais. Então, eu vejo isso como uma situação muito diferenciada, certo? Temos hoje um sistema de governo implantado no País diferente do sistema de governo que era implantado naquela época.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Na questão econômica também ?[fim]




O SR. DEPOENTE – Também.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O Senhor acha que o processo de implantação da Fiat, em Betim, na década de 70, poderia servir de modelo comparativo para apresentar os impactos do PIB, renda e na geração de empregos do Rio Grande do Sul ?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, é que é um pouco diferente a situação. Lá, como falei, o grande salto que houve na arrecadação de Betim foi o ICMS sobre a Refinaria Alberto Pasqualini, começou a pagar ICMS sobre impostos da gasolina, na época, lá, que é diferente daqui. A parte do automóvel lá o que aconteceu, a Fiat foi concebida para exportação e, aqui, com isso, quando ela se voltou para o lado interno, gerou conflitos, pois tinha créditos de ICMS e esse conflitos, até hoje, não foram resolvidos. Então, existe uma diferença econômica aí.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – A contribuição da Petrobrás é significativa. O Município de Canoas, por exemplo, vive hoje uma situação significativa em função do retorno do ICMS, em função da própria refinaria.[fim]




O SR. DEPOENTE – Acho que nós temos um caso semelhante em Osório.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Onde eu fui prefeito e talvez seja de onde o Senhor me conheça, porque, de fato, lá inicialmente mudou. Nós tivemos um índice de 0,17 e chegamos a 0,63, só em função da Petrobrás.[fim]




O SR. DEPOENTE – Exatamente. Só que ali ...[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Ali representa só 9%.[fim]




O SR. DEPOENTE – É ali tem uma outra coisa, nobre deputado, que tem que ser levada em consideração. A partir do momento que ela deixa de ser prestadora de serviço, que ela deixa de ser representante, ela passa a ser uma prestadora de serviços.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – A minha curiosidade com relação à questão da Petrobrás, que eu não conheço a Petrobrás de Betim, mas eu vi nos seus gráficos, por exemplo, a questão de habitantes, a década de 70 praticamente não muda em Betim.[fim]




O SR. DEPOENTE – Ela sobe um pouquinho.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Pouco. Ela tem uma mudança significativa a partir de 1980, quando começa 1987/1988, de fato dispara, e é justamente quando nós temos aí a entrada do ICMS, que foi com a Constituição de 1988 que possibilitou, passou-se a cobrar ICMS da gasolina.[fim]




O SR. DEPOENTE – Exatamente. E outra coisa, lá, na época, pelo menos pela história que me foi contada pelo pessoal do CDL, havia uma divergência política muito forte dentro de Betim e, depois que houve as mudanças políticas que aconteceram lá, é que houve uma mudança significativa no procedimento de equacionamento lá da região.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Sem dúvida nenhuma, a Petrobrás contribuiu significativamente para esse crescimento de Betim. [fim] 




O SR. DEPOENTE – Sem dúvida nenhuma, mas, a partir do momento que começou a cobrança do ICMS, isso faz ...[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Foi em 1988/1989.[fim]




O SR. DEPOENTE – 1988/1989. É exatamente.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O Senhor tem condições de me dizer as diferenças entre as plantas das montadoras na implantação neste final de século e as instaladas em São Paulo na década de 60 ?[fim]




O SR. DEPOENTE – São totalmente diferentes. Hoje, as plantas são modulares. O sistema de engenharia modificou bastante, hoje, o sistema de implantação de empresas. O sistema de engenharia, hoje, está completamente diferente daquela época. Estruturas mais leves, mais rápidas e muito mais agilidade, vamos dizer assim, em se fazer uma fábrica. Hoje, fala-se em fazer um hotel, por exemplo, que antes levava cinco anos com lajes pré-moldadas e aquela coisa toda, em questão de seis, oito meses.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – E as estratégias dessas empresas continuam as mesmas ?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, eu posso lhe dizer uma coisa, as estratégias dessas empresas hoje são avaliadas ano a ano. Ano a ano as empresas reavaliam as suas estratégias e sempre assim com um projeção de cinco anos a frente, elas não param. Terminou este ano ela já está planejando os próximos cinco. Então, hoje, o sistema de estratégia e planejamento é básico nessas empresas. Não tem outra forma de se fazer.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – E o nível de demanda potencial continua o mesmo?[fim]




O SR. DEPOENTE – Em que sentido?[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Dessas que nós falamos da estratégia das empresas, pergunto da demanda potencial dessas empresas, comparando aquelas com essas, fazendo um estudo um comparativo daquelas com essas.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu acho que elas cresceram. A parte de planejamento e a parte de estratégia aumentou o seu staff. Hoje existem empresas que tem staffies montados pensado no futuro com o pessoal no MBA no exterior fazendo cursos, sendo trazidos para cá, sendo sempre reformulando. Hoje é básico que isso aconteça. É básico que as empresas tenham essa visão: a visão de futuro delas mesmas.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Comparando essas estratégias da Fiat e da Ford, o Senhor diria que elas são parecidas no Brasil ou na América? São semelhantes, são parecidas ou são estratégias diferentes dessas empresas?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha a nível de ...eu acho que elas são diferentes. Porque volto a afirmar, a Ford passou pelo processo da Autolatina e isso realmente rebentou a Ford no sentido mercadológico, no sentido de identidade, desse tipo de coisa que estou falando. E isso realmente fez com que haja uma diferença muito grande. Acho que a Ford está tentando recuperar isso.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O Senhor poderia nos explicar essa corrida – praticamente quinze montadoras que anunciaram instalar-se no Brasil –, isso se deve ao nível de benefícios concedidos pelos regimes automotivos ou tem outras questões?[fim]




O SR. DEPOENTE – Potencialidade de mercado.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O senhor acha que só a potencialidade de mercado foi que definiu essa questão?[fim]




O SR. DEPOENTE – É básico para eles, senão morrem. A empresa que não tem mercado, deputado, morre. Ela tem de ter mercado, tem de ter projeção de futuro senão ela não consegue dar continuidade aos seus projetos. E acho que o projeto desse pessoal é esse: é tentar de alguma forma vir para o Brasil ou para a América Latina ou para os países que estão relacionados e lá criar uma forma de comércio internacional entre essas montadoras. Acho que o próximo passo vai ser o comércio internacional entre as montadoras. Elas devem estabelecer uma relação comercial mais forte entre si.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Se fala nos regimes automotivos no Brasil. Nós temos quantos mesmo no Brasil?[fim]




O SR. DEPOENTE – Hoje no Brasil nós temos... Vamos lá. Temos, começando aqui: Navistar, tem essa que fechou agora que morreu... as pequenas, não é. Tivemos a Gurgel, depois tivemos essa aqui do Gobbi que perdemos recentemente.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Falo mais da questão regional, desses sistemas automotivos que são feitos, esses projetos, processos que são feitos regionalmente, como no caso um sistema automotivo, por exemplo, as diferenças, as semelhanças entre o sistema automotivo do nordeste, o do sul, o do sul-sudeste que também tem um sistema.[fim]




O SR. DEPOENTE – Acho que aí existe uma diferença básica na relação capital/trabalho, que é o principal ponto que a gente deve se referir aqui. É a redução de custos e pagamentos de remuneração e treinamento de mão-de-obra mais barato do que se paga nos Estados Unidos, se paga na Europa, ou no Japão. Acho que isso é básico para que essas empresas venham para cá. Elas precisam reduzir custos e isso é básico.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O Senhor diria, uma pergunta mais ou menos relacionada com isso, que o volume de benefícios poderia ser decisivo para instalação de uma empresa em um determinado local ou até a sua relocalização?[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O volume de benefícios oferecidos?[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Depois de feita uma análise da viabilidade, envolvendo custo, transporte, da logística, que o Senhor falou, e outros fatores já citados pelo Senhor, seria possível, em algumas semanas, reenquadrar ou readequar esse projeto que foi levado para outro Estado?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, deputado, é o que eu falei. Os projetos não têm só um local. Eles já têm estudado... Quando eles decidiram aqui por Guaíba, eles já tinham estudado outras áreas áreas também.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – E outros tipos de projetos também.[fim]




O SR. DEPOENTE – E outros tipos de projetos também. E eles têm um sistema que pode ser flexível e que é modular hoje. O sistema deles, hoje, é modular. Não é um sistema que requer uma altíssima tecnologia ou uma mudança completa de planta.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Eu gostaria que o Senhor pudesse situar, assim – o Senhor falou em projeto de produção modular –, essas diferenças existentes claramente, pontualmente, as diferenças entre a produção modular e a produção convencional, em termos de qualificação de mão-de-obra, de tecnologia.[fim]




O SR. DEPOENTE – É. Por exemplo, o custo da mão-de-obra é um ponto básico. A tecnologia é outro. Traz a tecnologia do exterior. Se implanta no país, se treina as pessoas que vão ficar cuidando daquilo; os técnicos, dentro do plano de vista da contabilidade social, a gente paga por esses técnicos e saem divisas por aí, porque eles ficam, eles são pagos, são remunerados por isso, e as pessoas que ficam no Brasil são treinadas para tocar isso para a frente.[fim]

Quanto à parte do imóvel em si, de onde vai trabalhar a empresa, hoje, as empresas têm sistemas de construção que são fantásticos. O camarada coloca uma construção em pé em trinta ou sessenta dias.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – A objetivação do projeto em si, o Senhor acha que também pode ser rapidamente?[fim]




O SR. DEPOENTE – Pode, sim.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Nós fizemos assim, o Senhor, deu para se ver um estudo aí da questão de Betim e suas comparações com Guaíba, não é? O Senhor que é morador dali, conhece, estudou e foi lá estudar Betim. O Senhor acha que poderia ser explicada essa comparação entre esses dois projetos em décadas totalmente diferentes, com estrutura econômica diferente – tem até a variante da própria Petrobrás, que foi conversada – como o Senhor mesmo disse, que têm aspectos geográficos e populacionais em comum, sem entrar em variáveis como o perfil de qualificação de mão-de-obra, não se entrou, nem aqui, nem lá.[fim]




O SR. DEPOENTE – Aqui se entrou. O estudo mostra a mão-de-obra como um ponto forte de Guaíba.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Mas lá não.[fim]




O SR. DEPOENTE – Lá não. O que acontece na realidade é que quando você analisa esse projeto pelo ponto de vista de localização, ele é muito semelhante. Quando se analisa... Quando foi feito esse estudo, foi feito com o objetivo, nobre Deputado, de não incorrer nos mesmos problemas que tiveram lá, certo? Fomos ver um projeto que tinha sido começado vinte anos antes, tudo que aconteceu durante esses vinte anos, ou seja, se implantou um projeto, decorreram vinte anos, e o que aconteceu com a cidade? É isso que nós fomos ver lá, para que Guaíba começasse a se preparar para receber a Ford, ou seja, para não incorrer nos mesmos erros que, talvez, o pessoal de Betim não tenha tido, porque o projeto de Betim caiu de pára-quedas lá. Caiu de pára-quedas dentro de Betim, e eles não tinham a infra-estrutura preparada para isso.[fim]

Nós, eu, quando fiz esse projeto aqui, esse planejamento, eu queria alertar as pessoas para dizer o seguinte: olha...[fim] 




O SR. CIRO SIMONI – Guaíba também não tinha.[fim]




O SR. DEPOENTE – É, Guaíba não tinha, mas ela podia começar a olhar isso.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O projeto existe, desculpe-me... O seu projeto existe justamente porque Guaíba também não estava preparada.[fim]




O SR. DEPOENTE – Preparada. Então, o que nós fizemos? Fomos ver lá o projeto para dizer para o pessoal, para o povo de Guaíba, para o empresário de Guaíba: Se preparem. Inclusive, tem uma coisa muito interessante: nós fizemos, chegamos a fazer uma reunião com as pessoas que têm micro empresas, que têm pequenas empresas montadoras em Guaíba, com o objetivo de dizer o seguinte... Trouxemos uma pessoa especializada em cooperativa para tentar montar uma idéia de cooperativa para que essas empresas pudessem prestar auxílio a essa empresa, ou seja, prestar serviço para essa empresa.[fim]

Assim como nós tivemos o exemplo do Hermínio Azambuja, que é dono da Guaíba Service, que teve uma reunião...[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Meu amigo.[fim]




O SR. DEPOENTE – Seu amigo, que teve uma reunião com a Ford, chegou de lá e falou para mim: Mancia, o que eu preciso fazer na minha empresa eu tenho que trabalhar mais cinco anos para fazer, para poder me enquadrar dentro da visão futurista que eles estão tendo. Então, estas coisas todas este trabalho estaria ajudando, entende, as pessoas olharem. Este trabalho foi apresentado lá na Riocell para mais de cem empresários de Guaíba, este trabalho que eu apresentei aqui agora. Para que? Para despertar as pessoas, certo. Ele não teve a visão de querer fazer dele um grande projeto, mas não, fazer aquela centelha para que as pessoas comecem a olhar isso e conhecer os seus negócios. Então essa é a visão.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Lhe faço a última pergunta. O Senhor falou em três fatores dentro da instalação de uma empresa que são importantes e os três foram citados. Outros existem, mas os três foram citados. Logística, mão-de-obra e incentivos. Na comparação da logística lá da Bahia com aqui...[fim]




O SR. DEPOENTE – É diferente.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Diferenças, talvez, mais a favor daqui? [fim] 




O SR. DEPOENTE – Depende. Se o Senhor olhar a ferrovia, lá já funcionando, ele não vai precisar construir porto ou não vai ter o tempo morto. Ele vai ganhar tempo, na realidade é esta, no ponto de vista logístico.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Mão-de-obra?[fim]




O SR. DEPOENTE – Mão-de-obra, vai treinar o pessoal como ele ia fazer aqui, montando uma escola.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Não tem diferença mão-de-obra lá e aqui?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – E incentivos?[fim]




O SR. DEPOENTE – Olha, incentivos, eu ainda não tenho conhecimento, como falei para o nobre Deputado, de todas as diferenças.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Eu lhe faço uma pergunta para encerrar, como lhe disse. O Senhor acha que teria tido influência na saída da Ford aqui do Estado os incentivos oferecidos pelo governo federal à Bahia?[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu acho que a Ford aí...o primeiro passo que a Ford – é aquele assunto do casamento – é quebra de contrato, isso para eles é muito difícil. O conselho que administra a Ford, lá em cima, não aceita este tipo de coisa, não aceita. A quebra de contrato é básica.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Mas os incentivos que eu tinha falado, que eu falei em termos de governo, do que foram colocados à disposição agora e os anteriores, a questão do BNDS, do próprio BNDS, de 550 milhões aqui para mais de um bilhão lá.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim. É, isso realmente...[fim]




O SR. CIRO SIMONI – E o próprio sistema automotivo, essa legislação que foi aprovada agora.[fim]




O SR. DEPOENTE – Eu realmente teria que analisar com mais profundidade isso, Deputado. Eu teria que analisar com mais profundidade isso porque eu não conheço, como eu lhe disse, eu não conheço o contrato da Ford. Também não conheço o contrato da Bahia, certo. O que é, aquilo que eu acabei de comentar, o que é dito nos jornais, tem várias facções de forma de escrever, certo. Cada um escreve dentro da sua ótica. Cabe a você, dentro do teu juízo, fazer a visão. Então, é muito difícil a gente questionar isto. A verdade está dentro do Conselho Diretor da Ford, eu acho que só eles podem dizer para nós.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – O Senhor acha que a questão está lá, nos Estados Unidos?[fim]




O SR. DEPOENTE – Lá e aqui, com os presidentes, com os principais gestores.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Eu só gostaria de registrar, a sua posição é uma, a minha pode ser diferente, a gente tem algumas coisas que podem divergir. Eu diria que... eu acho que o Estado estava em fase de negociação com a Ford e na minha visão quem levantou da mesa e não negociou foi a Ford, na minha visão. Conseqüentemente eu acho que a quebra não foi do Estado, e foi deles, na minha visão.[fim]

Eu concluo, Dr. Maurício, lhe parabenizando pelo seu trabalho e até dizendo que este trabalho que o Senhor fez pode ser usado, com Ford ou sem Ford, por Guaíba e por muitos outros municípios. De fato, a visão que foi dada com relação a um projeto de planejamento municipal para se abrir qualquer tipo de investimento, este planejamento que o Senhor expôs, ele é, sem dúvida nenhuma, algo que pode ser usado e pode vir a beneficiar tantos outros municípios que não só Guaíba.[fim]




O SR. DEPOENTE – Muito obrigado.[fim]




O SR. CIRO SIMONI – Muito obrigado.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Com a palavra para os seus questionamentos, Deputado Onyx Lorenzoni.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Dr. Maurício, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença aqui e relembrar, até para que fique registrado nos anais desta comissão, de que o sistema, o processo do sistema automotivo que traz tanta celeuma por aqueles que não querem que empresas desse porte fiquem no Rio Grande e tampouco no Brasil, de certo ficariam felizes se fosse para a Argentina, certeza absoluta, é o mesmo sistema que permitia a implantação da Ford em Guaíba, e é o mesmo sistema que permitiu a instalação da Navistar em Caxias, e o mesmo sistema que permitiu a implantação e a permanência da GM em Gravataí.[fim] 

Só para que isso fique nos registros, presidente, porque parece que se inventou uma outra coisa, que não existia não. O que está acontecendo é só isso, ou simplesmente isso.[fim]

Eu tenho aqui documentos de jornais, aonde na data de 07 de março esteve em Porto Alegre o Dr. Ivan Fonseca numa reunião com distribuidores da Ford. Essa foi uma reunião bastante veiculada, sua presença em Porto Alegre, até porque ele havia tido um encontro com o Governador Olívio Dutra em novembro, havia sido solicitado o encontro, ele estava em Porto Alegre e esse encontro não se oportunizou. Inclusive tem uma frase textual dele: Não imagino qualquer hipótese do Governo do Estado não cumprir os compromissos firmados com o governo anterior.[fim]

No depoimento dado aqui na Assembléia, que se alguns dos nossos colegas tivessem o trabalho de ler – e acho que é um trabalho excelente feito pela Comissão Economia e Desenvolvimento, Deputado Manoel Maria – algumas das perguntas nós teríamos poupado aí ao nosso convidado. Mas aqui frases, outra frase do Dr. Ivan Fonseca: As modificações do contrato – ele já aceitando, isso foi dito no dia 07 de abril, então veja bem, coincidentemente 30 dias depois –, as modificações do contrato terão de preservar o valor econômico básico pelo projeto aprovado e pelo qual nos comprometemos no passado. Podemos dar condições de tempo, alguns ajustes que sejam necessários. Mais adiante ele diz o seguinte: É preciso preservar e respeitar o valor econômico original do projeto. Mais adiante: Não há nenhuma pré-disposição da Ford em enfrentar mudanças nas condições pactuadas, se as mesmas alterarem o valor econômico do programa de incentivos que originalmente nos foi assegurado.[fim]

Estou relendo essas três questões para fundamentar o que eu quero lhe perguntar.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Onyx, por favor.[fim] 

Deputado Bohn Gass, uma questão de ordem, Deputado.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – A questão de ordem era para que todos nós fizéssemos questões objetivas.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Perfeito, o.k. Deputado. Por favor Deputado Onyx, questione.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Vou fazer uma pergunta objetiva como o Deputado Paulo Pimenta e como o Deputado Bohn Gass fizeram, com toda a condição que tiveram de fazer o questionamento que quisessem.[fim]

O Projeto da Ford no Rio Grande do Sul e em Guaíba estava assentado em quatro colunas básicas, a primeira delas, o empréstimo do governo do Estado de 210 milhões de reais, a segunda delas, o financiamento do BNDES de 550 milhões, a terceira delas, a infra-estrutura básica financiada pelo governo que é aquele montante de 200 e alguma coisa milhões que vai fechar os 400 e poucos no final da história. E por fim o financiamento do ICM, a ser gerado no futuro, por aquele período de fluição de 10 anos e tal. [fim]

Bom, na medida em que se tenha a precondição de que a empresa e através do seu presidente, primeiro antes de haver o rompimento unilateral, 07 de março, o rompimento pelo não depósito 68 milhões ocorre em 30 de março, a audiência na comissão dirigida pelo nobre Deputado Manoel Maria ocorre 07 de abril e a ruptura final vai ocorrer no final de abril. Bem a pergunta é a seguinte: [fim]

Eram quatro as colunas de sustentação desse projeto em Guaíba. Qual é, na sua opinião, a razão que fez a empresa ou qual, na sua avaliação, seria, haveria uma que é mais importante do que outra? Seria o conjunto das quatro? Por que, na sua opinião, na sua experiência empresarial, o Senhor acha que a Ford foi embora do Rio Grande do Sul?[fim]




O SR. DEPOENTE – O contrato foi quebrado, caro deputado. Certo? Havia um contrato que foi quebrado. O BNDES, com certeza, deve ter tido já o seu parecer em relação à Ford. Eu creio que dentro dessas quatro colunas o mais importante que está sendo feito aqui é justamente o empréstimo e a infra-estrutura. Se isso aqui não fosse mantido, com certeza, eles não poderiam ficar. Uma fábrica desse tamanho ela gera uma situação muito grande em termos de movimentações, em termos de modificações e em termos de operacionalidade.[fim]

A partir do momento em que você quebra uma dessas colunas aqui, certo, se você quebra o BNDES não tem dinheiro, se você quebra a infra-estrutura a empresa fica largada. Como ela vai fazer para cuidar do esgoto? Como ela vai fazer para manter suas condições básicas de funcionamento? Se você fala do empréstimo, o empréstimo logicamente está voltado, aquilo que já falei anteriormente aqui, a algumas condições de capital de giro, enfim, para iniciar o processo de operação. E a parte do ICM, que é a parte acho do que você está falando, deve ser a parte do Sedai.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Fundopem.[fim]




O SR. DEPOENTE – Fundopem, teve todo um processo que foi realizado e que foi cumprido. Então, eu acho que o grande problema aqui que a gente está enfrentando é a quebra do contrato dentro dessa visão que você acabou de falar.[fim] 




O SR. ONYX LORENZONI – Um outro questionamento que eu queria ouvir a sua opinião, até porque o Senhor já teve a experiência aqui relatada, que conheço, de trabalhar em empresas que atuam no mercado internacional.[fim]




O SR. DEPOENTE – Sim.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Quando foi contratado esse projeto com a Ford, o cálculo desse projeto, o dólar estava a uma cotação em torno de 1.17 ou algo desse tipo. Em janeiro deste ano houve a desvalorização cambial e o dólar chegando, e hoje está estabilizado, na faixa de 1.70, alguma coisa assim. É claro que os recursos recebidos pela empresa eram de 42 milhões que haviam sido antecipados e haveria um valor de 185 milhões, de 196 milhões ainda a ser repassado. É esse o tal dinheiro que o Deputado Busatto pediu para ter o extrato da conta.[fim]

O Senhor, se tivesse pactuado, quando o Senhor fez a conta, a conta era para viabilizar a compra de equipamentos, obviamente. O Senhor fez uma conta de um financiamento com o dólar a um valor, quando vem para execução do seu contrato, o dólar tem um valor 40% maior em relação ao Real ou o Real menor em relação ao dólar. Porque o empréstimo era em reais, obviamente que com aqueles recursos em reais já não adquiriria no mercado internacional os equipamentos que estavam cotados originalmente a um valor diferenciado. Isso não seria uma razão para a empresa poder renegociar o contrato para maior?[fim]




O SR. DEPOENTE- Sem dúvida, senão ele não conseguiria cumprir os contratos com os fornecedores. Esse assunto, como eu te falo, eu não conheço efetivamente o contrato da Ford na sua essência. O contrato foi feito em Reais?[fim]




O SR. ONYX LORENZONI- É, em Reais.[fim]




O SR. DEPOENTE- Isso eu não sabia.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Mas o cálculo econômico dele, quando foi feito, obviamente tinha uma projeção em dólares que foi transformada em Reais, e daí ele foi firmado. Eu pergunto isso para lhe fazer uma outra pergunta logo em cima. Por que o Senhor acha que a Ford não pediu para renegociar para mais o contrato?[fim]




O SR. DEPOENTE – A Ford tem um conselho, está certo, como toda empresa grande nacional tem. O grande problema que eu acho, que eu vejo aqui – agora vou dar uma visão mercadológica sobre essa visão da Ford -. A Ford tem um símbolo, que é aquele símbolo da Ford, e a Ford preserva isso de todas as formas.[fim]

A Ford participou de um processo muito duro de negociação com o Meio Ambiente. A Ford participou de um processo muito duro de apresentação do Projeto Amazon, que é a única parte que eu vi assim muito rapidamente, dado pelo Engenheiro Mauro – acho que foi –, no processo da, quando foi feita aquela ação popular, quando as pessoas tiveram abertura para poder fazer as suas ponderações. Audiência pública.[fim]

A Ford passou por vários problemas de ordem de posicionamento. Isso tudo ficou registrado dentro da Ford. E isso tudo foi levado em consideração, na minha opinião, no momento da decisão da Ford. Por que ela não pediu mais dinheiro para cá? Porque talvez ela, por si só, já soubesse da inviabilidade, naquele momento, talvez até de um futuro, certo? Porque essas pessoas que analisam esses projetos elas não se focam só do ponto de vista econômico, elas se focam no ponto de vista social, e muito. Então, isso é um ponto básico dentro dessa visão que estamos falando. Acho que aí vem um problema de ordem internacional da Ford, e não de ordem nacional da Ford.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Eu poderia interpretar a sua resposta como o fato de que a companhia, na medida em que ela tinha um contrato assinado e uma série de condições já acordadas, ela resolveu, porque esse mico que estava na mão da companhia era o ônus do negócio.[fim]




O SR. DEPOENTE – Entendi. Você tem um negócio de 2% ou 3%, Onyx, e você tem um outro negócio que tem 98%. Por qualquer motivo, esse negócio de 2% começa a te gerar problemas. O que você faz com ele? Ou você muda ele de lugar, aluga outro local e coloca ele lá, ou você faz esse tipo de coisa. Ou seja, a visão do empresário – agora estou falando uma visão de empresário –, a visão do empresário é: Eu vou preservar aquilo que eu tenho. A minha visão é essa, certo. Eu tenho que preservar aquilo que eu tenho, porque isso é básico do meu negócio, certo.[fim]

A partir do momento que haja qualquer risco, que não estava calculado ou que não estava mencionado, você tem que tomar... É que nem o computador, dá um sinal de alerta. Daí se junta tudo e se realiza tudo de novo. Então, é essa a visão que eu tenho sobre esse assunto, sabe. Acho que a pessoa para vir aqui... Veja bem, uma mudança... Vamos analisar os fatos, vamos analisar os fatos muito seriamente. Uma mudança do governo, um projeto que tem uma desvalorização cambial, um projeto que tem uma visão futurista, certo, não pode correr risco.[fim]




O SR. ONIX LORENZONI – Aí o Senhor me permite dizer o seguinte, num casamento, num negócio ou num contrato existem dois lados. Nós analisamos até agora a perspectiva que um lado tinha no negócio e o cálculo feito, e veja bem, eu lhe coloquei o raciocínio que é claro pela circunstância conjuntural da época, uma desvalorização cambial que impactava fortemente no próprio cálculo do negócio. Aí quem tem o negócio toma esta decisão que é o que qualquer pessoa de bom senso faria. Não coloco o negócio em risco, eu não vou pedir mais, eu não vou buscar esse delta porque ele diante da circunstância do projeto ele não é significante. Correto o raciocínio?[fim]




O SR. DEPOENTE – É uma forma de enxergar.[fim]




O SR. ONIX LORENZONI – Aceitaria esse raciocínio? Bom, então isso me permite lhe perguntar, a atitude tomada pelo outro lado, de colocar o projeto em risco por apenas alguns pontos percentuais em relação ao todo, acha que essa foi uma atitude positiva, importante, correta?[fim]




O SR. DEPOENTE – Por parte de que lado?[fim]




O SR. ONIX LORENZONI – Só tem dois lados, tem a Ford e tem o governo. O governo tem um projeto gigantesco, faz parte de um acordo, ele tem um contrato e ele coloca em risco o contrato para obter uma pequena vantagem que seguramente vai se demonstrar uma imensa desvantagem em relação a todo o empreendimento e ao futuro desdobramento desse empreendimento. Então, minha pergunta é a avaliação do ponto de vista da experiência na área empresarial, isso foi uma atitude adequada? Esse é o conceito que eu queria saber.[fim]




O SR. DEPOENTE – Bom, toda a quebra de contrato gera problemas. Agora, o que acontece? Estar num lado ou estar no outro lado, os dois lados da moeda e da mesma moeda. Então, você olha uma situação interessante. O governo busca uma tentativa de negociação, se fala isso, certo? A Ford busca também uma tentativa de aproximação, que você relatou aí para mim, pelas provas do Ivan Fonseca. Daí eu como um cidadão, agora deixa eu transformar isso para o meu lado de cá. Eu como cidadão, chego aqui, sento nessa mesa e escuto coisas que me deixam assim num certo ponto impressionado. [fim]

Por exemplo, tenho dúvida em relação ao investimento, tenho dúvida em relação à carta, a relação do IBGE. Meu Deus! Imagina só você com um investimento de 1,6 milhões de dólares para fazer, de repente começa a surgir de novo esse tipo de questionamento que teoricamente deveria ter sido tudo resolvido antes, certo? Então veja, eu olho a situação hoje assim. Uma coisa é certa, talvez haja necessidade de uma reorganização, certo? Mas de pensamentos de todos nós em relação a isso. A gente é bivalente não é? A gente tem que ter os dois lados de cego.[fim]

Eu acho que é importante a gente pensar que na realidade, várias circunstâncias que nós não conhecíamos, nem vocês conhecem, nem o governo conhece e ninguém de nós conhece o que definiu isso, certo? E que nós não temos como ter gestão sobre isso. Nós enxergamos, nós vemos, nós não entendemos, mas nós não temos gestão sobre. Então, o que acontece? Difícil dizer que um está certo e outro está errado, eu não posso falar isso, eu não posso falar, que está certo o governo, que está certa a Ford, não posso falar, porque na realidade o desconhecimento de tudo o que está ocorrendo e todos os fatores que levaram a essa decisão, nós não temos conhecimento, eu não tenho, certo? Sinto que, dentro do próprio governo, pelo que o nobre deputado falou, ele também, parece que também não tem conhecimento.[fim]

Então a gente precisa, realmente, ver o que tem que fazer. Tem que apurar os fatos, como está sendo apurado, mas acho que tem que abrir um pouco mais o leque de visão.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Uma pergunta, Dr. Mancia, que eu queria fazer é o seguinte: por que tantos estados e tantos países correm atrás de investimentos desta ordem?[fim]




O SR. DEPOENTE – Por causa do desenvolvimento e do fator multiplicador da economia. Um investimento como esse traz riqueza. Não tanta riqueza, traz riqueza para o Estado, traz riqueza para a população, traz riqueza onde quer que se instale. Só existem duas fábricas que são as maiores potencialidades do mundo, e, aliás, só existe um lugar no Brasil onde existe isso, que é Betim, onde você tem a refinaria e a empresa de automóvel. Certo. Se não me falha a memória, são dois lugares do mundo que tem isso, um deles é Betim. Então, na realidade, é um foco de desenvolvimento muito grande, traz muita riqueza, certo, traz muita riqueza.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Na disputa pelo mercado mundial, que a gente sabe que estudos indicam que já na primeira década do próximo milênio nós devemos ficar, aí, com duas americanas, a Ford e a GM, deve ficar a Chrysler e a Mercedes Benz, né, Daimler Chrysler, para ser preciso, a Volkswagen, e se especula aí a Honda, como a japonesa, que devem ficar de pé nesse mercado mundial, que vai se concentrar, como faz banco, supermercado, essa coisa toda. Bom, quando houve a disputa para garantir a Ford no Rio Grande do Sul, quero só relembrar as pessoas e registrar, houve avaliação da Bahia, avaliação do Paraná, avaliação do Rio de Janeiro, inclusive avaliação de Pernambuco.[fim]




O SR. DEPOENTE – Por isso que falei, eles olharam tudo.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – O Senhor acha que o fato da GM, que é a grande rival da Ford, ter vindo para o Rio Grande do Sul, além do projeto econômico e tal, isso influenciou na decisão da Ford de vir se instalar aqui? Uma empresa que já teve 15% do mercado brasileiro, hoje tem 12, e já teve oito num passado bem recente, e precisa, neste contexto global, atingir algo em torno de 20% do mercado brasileiro para se sustentar?[fim]




O SR. DEPOENTE – O Senhor está me perguntando se acho que ela saiu daqui por causa da GM?[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Não. Ao contrário. Se, quando foi feita a disputa, no passado, o fato de a GM estar aqui foi um dos fatores, obviamente que mais todos aqueles quatro pontos que era construção do contrato e do investimento aqui, se poderia ter pesado no contexto da decisão o fato de que a GM já estava aqui, é a sua maior rival no mundo, se isso poderia, se isso é um fator que uma empresa levaria em consideração?[fim]




O SR. DEPOENTE – Não. Não, porque em Detroit elas estão juntas, e lá que nasceu o automobilismo. Elas estão juntas lá, está lá a GM, a Paccar, a Chrysler, está a Ford, estão todas elas juntas lá, certo.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Não. O que perguntei é o seguinte:, ela disputa mercado globalmente com a GM, a GM sai do eixo São Paulo – Minas, escolhe o Rio Grande do Sul. Era Santa Catarina, que tem que lembrar as pessoas, que essa é fácil, não tinha precatória em Santa Catarina, a fábrica já tinha lugar alocado lá, se trouxe para cá, literalmente, tirou na mão grande dos catarinenses a GM, da mesma maneira que se disputou a Ford com todos esses estados, com regime automotivo valendo, igualzinho ao que está hoje e o Rio Grande do Sul teve competência para trazer. A pergunta é o seguinte, como estamos tratando de um investimento, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que era um investimento para 10 anos, que quando acabar o incentivo eles vão embora, o que não é verdadeiro, obviamente é um empreendimento pensado, no mínimo, em 50 anos, e a pergunta é essa: o fato de a GM já estar aqui, isso poderia ter colaborado na definição, ou isso realmente, o Senhor acha que não foi levado em conta pela Ford?[fim]




O SR. DEPOENTE – Agora vou falar como empresário, não como um camarada da Ford, como um conselheiro da Ford, tá? Eu levaria em consideração a presença da GM aqui, com certeza absoluta.[fim] 




O SR. ONYX LORENZONI – Ok. Inclusive, fica uma frase interessante que o Senhor disse há pouco, não é? Lá em Detroit estão as duas juntas. O outro lugar no mundo, e único, em que elas estariam juntas seria a Região Metropolitana de Porto Alegre, mas lamentavelmente isso é um terrível pesadelo e passado.[fim]

Vou ler uma frase aqui, que é a seguinte: a tecnologia do setor automobilístico é do século que finda; exige enormes investimentos e gera muito poucos empregos. O Senhor concorda com esse tipo de frase?[fim]




O SR. DEPOENTE – A fábrica gera poucos empregos, a fábrica gera poucos empregos, porque a fábrica hoje nada mais é do que um balcão onde se monta o carro.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Não, mas digo o seguinte, a tecnologia do setor automobilístico é do século que finda? A tecnologia é ultrapassada, passada, vencida?[fim] 




O SR. DEPOENTE – A tecnologia vai avançar mais. Nesse aspecto está certo. Eles estão buscando novas alternativas, inclusive o carro antipoluente, que era, talvez, uma das idéias deles de desenvolver por aqui, porque eles fizeram segredo do desenvolvimento que eles queriam fazer por aqui. Pelo menos que a gente tenha conhecimento, não é?[fim]

O que vai acontecer no próximo século? Com certeza, nobre deputado, a idéia do ser humano, da poluição, da preservação do homem vai ser cada vez maior. Acho que isso aí realmente é um ponto básico na tecnologia a que ele se refere aí, certo? Agora, a geração de emprego, a geração de emprego, talvez, se ele está se referindo a empregos diretos, não está longe do que nós estávamos falando aqui anteriormente, certo? Agora, a empregos indiretos é muito grande.[fim] 




O SR. ONYX LORENZONI – A minha pergunta é a seguinte para o Senhor: aqui já se especulou de que aquele início da década, fim da década de 70, início da década de 80, nem havia crescimento muito significativo na curva apresentada aqui, mas é bom lembrar que naquele período nós tínhamos apenas uma fábrica de carros, em Betim, nós não tínhamos um sistema.[fim]

A mineirização dos fornecedores da Fiat ocorreu no fim da década de 80, já ingressando na década de 90. É isso que explica aquilo e não a conclusão que alguém apressadamente tirou aqui. E outro aspecto importante a ser lembrado, e a isso queria ouvir uma palavra sua. A Fiat, quando ingressou em Minas Gerais, Minas Gerais era o quarto Estado brasileiro em relação ao PIB; hoje ele é o terceiro e o Rio Grande do Sul é o quarto. Trocaram de posição, com uma diferença: naquela época o nosso PIB era 15% maior que o deles; a diferença hoje é que o PIB deles é 50% maior do que o nosso.[fim] 

Os impostos anuais que o Complexo Fiat deixa no Estado de Minas Gerais é da ordem de 1 bilhão e 400 milhões. A pergunta é: naquele seu estudo existia alguma ligação com o volume tributário que seria arrecadado pelo Município de Guaíba e algum cálculo da influência no PIB do Rio Grande do Sul?[fim] 




O SR. DEPOENTE – Não, não porque eu não tinha esse objetivo e não olhei por esse aspecto. Eu não tinha conhecimento do projeto, não sabia realmente a extensão que ele tinha para poder calcular isso, certo? O fator, volto a falar, o fator multiplicador do projeto eu vi naquelas planilhas que tinha na Fepam, o único contato que tive em relação a isso.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Uma última colocação: essse processo de mineiração permitiu que em Minas se fabrique algo entre 45 a, no máximo, 50% dos componentes do carro. Isso é feito lá em Minas hoje.[fim]




O SR. DEPOENTE – Minas.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Aqui no Rio Grande do Sul, eu queria uma frase sua sobre isso, a proposta, e que está neste documento aqui da Assembléia, de conhecimento público, é de que nos primeiros três anos haveria 95% de nacionalização e 60% de gauchização dos componentes do veículo. [fim] 

E outro dado importante: 85% a 90% deste veículo que eles iriam produzir seria completamente reciclável, ele seria reaproveitável após no máximo cinco anos da implantação da fábrica aqui. [fim]

Uma coisa que tem sido muito comentada e que por muitas pessoas é criticada é, primeiro, de que as coisas viriam de fora. Então, queria um comentário sobre a afirmação de Ivan Fonseca de que as coisas seriam feitas aqui. [fim]

A outra é a questão do impacto no meio ambiente. Hoje recebi um material que demonstra que a Ford domina a tecnologia de veículos não-poluentes. Inclusive ela tem uma pesquisa que já avança por mais de 30 anos, numa série imensa de produtos que ela está oferecendo ao mercado que são absolutamente desde células de hidrogênio até metanol, e por aí afora a coisa se vai. Então, eu queria qual é o conceito em relação ao meio ambiente em Betim do impacto da Fiat, comparando o que poderia ser a Ford aqui, e como é que o Senhor analisaria essa empresa que poderia – lamentavelmente só poderia, vai ficar só na especulação – ter 65% dos seus componentes fabricados, aqui, no Rio Grande do Sul, e se isso é importante ou não. [fim]




O SR. DEPOENTE – É claro que é. Bom, quanto à sua primeira pergunta, eu vejo assim: essa parte do meio ambiente de que eles estão falando aí é fundamental no processo de industrialização, hoje, vamos dizer assim, dentro da visão automotiva. Então, isso aí eles estão pesquisando e, realmente, isso aí é o próximo século. [fim]

Essa parte de reciclagem dos 60% de que você fala realmente tem um fator muito grande num efeito multiplicador. Você gera novas empresas para poder utilizar o reciclado, mesmo que importando tecnologia, ou seja, geraria emprego, geraria trabalho, geraria também um controle sobre isso, certo? Um controle ambiental mais rígido sobre isso. A forma de controle que eu perguntei ao nobre deputado se havia fórmulas, que eu achava um ponto fraco. Você acaba de me responder agora uma pergunta que eu acabei de fazer, certo, que era um ponto fraco, na minha opinião, dentro do processo, certo, que era a área de reciclagem e a área de reaproveitamento de tudo aquilo que é excedente na geração e no controle disso tudo. Então, se isso é, como está escrito aí, que é a visão nova, realmente forma uma nova visão de que realmente o objetivo deles é retomar o mercado que eles perderam. Pelo jeito o objetivo é esse, e eles vão fazer aqui ou em qualquer outro lugar em que eles estejam. [fim]




O SR ONYX LORENZONI – Eu queria agradecer a sua presença e fundamentalmente lhe perguntar, o Senhor que se dedicou a estudar isso, de uma maneira que a todos nós impressionou e seguramente satisfez, uma última pergunta. O Senhor acredita que o Município de Guaíba e o Estado perderam a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em face da saída da Ford? [fim]




O SR DEPONTE – Volto a falar: para mim a única coisa que existe é o município, que é palpável, o município é palpável, certo? Com certeza, o Município de Guaíba perdeu muito, muito. O Estado, por conseqüência, também, certo? E nós, como cidadãos, deixamos realmente de assistir a uma mudança estrutural ou a uma quebra de paradigma na evolução e na construção do setor automotivo no mundo. Então, realmente, eu acho que isso para nós foi uma perda e muito grande. [fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Agradeço e quero, aqui, em nome da comissão parlamentar de inquérito, agradecer a gentil presença do Dr. Maurício Mancia, que gentilmente respondeu aos questionamentos dos Srs. Parlamentares. [fim] 

Por isso, fica registrado aqui Dr. Maurício, o agradecimento pela sua importante presença nesta comissão parlamentar de inquérito.[fim]

Para um comunicado, o Deputado Elvino Bohn Gass.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Sr. Presidente, acredito que é importante tudo o que se tratar por esses dias em relação à Ford, esteja junto nos anexos e na, enfim, elaboração da relatoria e nos documentos que nós estamos produzindo, assim como solicitamos de todos os depoentes também aqui.[fim]

Eu quero fazer a entrega da produção nossa, que são nossos releases de imprensa e faço a entrega neste momento, para que sejam anexados ao material todo que está sendo elaborado por esta CPI, e solicitar para que as demais bancadas procedam da mesma forma, para que a gente possa ter todos os materiais produzidos a partir das nossas reuniões à disposição do conjunto dos integrantes.[fim]




O SR. VILSON COVATTI – Sr. Presidente, eu quero me contrapor a essa questão de ordem do Deputado Elvino Bohn Gass. Juntar um material da imprensa, veiculado na imprensa é totalmente compreensível, agora o release de uma bancada eu não vejo, nós vamos aí fazer amontoados de papéis e de opiniões.[fim]

Na minha opinião, não tem sustentação. Só para contribuir nessa questão.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Esta comissão recebe o material das mãos do Deputado Bohn Gass e, diante da vontade do deputado, será anexado, mas esta proposição fica indeferida.[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, a situação é muito clara. Se todas as bancadas da Casa começarem a derramar os releases que nós produzimos em cima do relator, ele vai virar...[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Onyx, a presidência acabou de tomar uma decisão...[fim]




O SR. ONYX LORENZONI – A qual, Sr. Presidente, eu agradeço e me somo a sua decisão.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – O apelo está feito, presidente, independente do seu indeferimento eu...[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Está registrado, Deputado Bohn Gass.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Faço o apelo para que todos usem do mesmo método que nós usamos.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Está registrado.[fim]




O SR. VILSON COVATTI – Mas só para entender, abre o precedente, presidente, ou não.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Está registrado e esta presidência já se manifestou.[fim]

Quero ainda finalmente dizer que está sobre a mesa requerimento do Deputado Cézar Busatto, que esta presidência, em virtude de não termos o número de deputados para a deliberação, consulta o deputado se persiste em seu requerimento ou retira o mesmo. Deputado Cézar Busatto, estou consultando V. Exa. em virtude de não termos o número de deputados para a deliberação, se V. Exa. permanece com o requerimento ou retira para apresentá-lo em outra oportunidade.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Sr. Presidente, peço desculpas, eu agradeço a sua gentileza. Eu creio que o requerimento é importante para as informações da CPI e colocaria então a V. Exa. a decisão de submetermos ele a uma apreciação na próxima reunião.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Pois não, deputado. Fica registrado então na comissão e, oportunamente, na próxima reunião, faremos a apreciação pelos Srs. Deputados.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Perfeito, eu gostaria de deixar o requerimento com V. Exa. para que, na próxima reunião, então possa submeter à deliberação desta comissão.[fim]

Teria, Sr. Presidente, uma outra questão, se pudesse fazer oralmente?[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Pois não, deputado. [fim] 




O SR. CÉZAR BUSATTO – Eu rapidamente examinei o documento datado de 6 de julho, portanto hoje, do Sr. Chefe da Casa Civil, a respeito do impacto dos benefícios fiscais da Ford, conforme havíamos solicitado. Não tive condições de examinar o documento, mas me chamou a atenção que ele é apócrifo, ou seja, não tem ninguém que assina, acho que não pode...[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Desculpe deputado, eu não quero aqui nem fazer a defesa, mas me parece que está anexado o ofício assinado pelo chefe da Casa Civil.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Não, Sr. Presidente, por favor. Evidentemente, eu tenho essa consciência. Acontece o seguinte: o documento, que capeia o documento está assinado por alguém em nome do chefe da Casa Civil, não pelo chefe da Casa Civil. Tem um p aqui.[fim]

Mas o documento que está anexo é da Secretaria da Fazenda, ok? O que estou me referindo é que o documento da Secretaria da Fazenda não está assinado por ninguém, acho que não pode um documento da Secretaria da Fazenda vir a esta comissão sem a assinatura de um responsável, seja ele quem for. É a isto que eu me refiro, Sr. Presidente. Acho que é uma questão pertinente.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Vou solicitar a nossa procuradoria que examine essa questão, mas mesmo assim concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. Teria algum esclarecimento, deputado, sobre essa questão levantada pelo Deputado Cézar Busatto?[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – A questão é simples, presidente, o documento está assinado, obviamente aqui está muito claro que é pelo Deputado Flávio koutzii, que é secretário Extraordinário de Assuntos da Casa Civil, e estão todas as páginas desse documento que vem do governo com o registro que deve ser a assinatura do próprio representante. Portanto, esse questionamento é totalmente.... não cabe.[fim] 




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Fica registrada a sua manifestação, Deputado Bohn Gass.[fim]




O SR. ELVINO BOHN GASS – Só para reforçar, é a assinatura do Guilherme Cassel, que é o secretário substituto. Portanto, é sem fundamento a observação feita.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Cézar Busatto, com a palavra.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Me permita, Sr. Presidente, discordar, respeitosamente, do Deputado Bohn Gass.[fim] 

Temos aqui um ofício assinado do Gabinete do Governador, Casa Civil. Ele capeia um documento da Secretaria da Fazenda. O documento da Secretaria da Fazenda está rubricado, mas ninguém sabe, a não ser que o Deputado Bohn Gass nos indique, de quem é esta rubrica. Sinceramente, um documento da Secretaria da Fazenda sem assinatura, nós não podemos aceitar. Requeiro a V. Exa. que solicite simplesmente o responsável pelo documento da Fazenda, até para que esta comissão saiba quem, na Secretaria da Fazenda, vai responder por este documento. Acho que é uma coisa absolutamente compreensível.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Deputado Cézar Busatto, esta presidência vai solicitar à procuradoria que nos assessora nesta comissão para examinar esta questão, mas ao mesmo tempo faria aqui uma solicitação ao Deputado Bohn Gass, que se manifestou anteriormente, se necessário for, se for o entendimento, nós reencaminharemos esta questão para que o governo aja. Agora, me parece que o documento tem um cunho oficial.[fim]




O SR. CÉZAR BUSATTO – Gostaria que o Deputado Bohn Gass quem sabe auxiliasse, como membro desta comissão, e nos esclarecesse simplesmente quem poderia responder pelo documento da Secretaria da Fazenda. Acho que isso já resolveria o problema. Acho que não pode não sabermos a quem recorrer, quando há um documento da Secretaria da Fazenda não assinado. Só isso.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Está encaminhado então ao nosso Procurador, Dr. Fernando, para exame e posterior manifestação.[fim]




O SR. MANOEL MARIA – Presidente, o ilustre depoente gostaria de entregar a V. Exa. alguns documentos para registrar.[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Pois não. Recebo e serão anexados.[fim]




O SR. DEPOENTE – Dentro do microcomputador está...[fim]




O SR. PRESIDENTE OTOMAR VIVIAN – Nós já copiamos, inclusive o próprio disquete está à dispoisção dos Srs. Parlamentares na secretaria desta comissão.[fim]

Agradeço, mais uma vez. Está encerrada esta reunião.[fim]

