
©RAE executivo  •  25
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Fatos e lendas
da privatização

os últimos anos, assistimos a um vigoroso debate sobre os
efeitos gerados pelas privatizações de grandes empresas
estatais, sobretudo nas áreas de energia elétrica e de telefo-

nia. As opiniões dividem-se: alguns advogam que as privatizações pio-
raram o desempenho das empresas, outros crêem que as melhorias
foram notáveis. Desde 1991, 66 empresas estatais brasileiras foram
privatizadas. Este estudo mostra o impacto do processo sobre seus
principais indicadores econômico-financeiros.

N

por William Eid Jr. FGV-EAESP e Marcos Poplauski Ribeiro Tinbergen Institute

FINANÇAS

O Estado incapaz. O modelo de desenvolvimento eco-

nômico que se baseava em uma ampla e ativa participa-

ção do Estado na economia sofreu duros golpes nas últi-

mas quatro décadas. O Estado, que a partir do pós-guer-

ra tornou-se o mais potente motor da economia, teve de

se contentar em assumir, progressivamente, um papel de

espectador diante do papel central que os mercados pas-

saram a representar.

As empresas estatais sempre foram um braço impor-

tante do Estado em sua modalidade intervencionista. Pen-

sadas inicialmente como poderosos mecanismos de desen-

volvimento econômico, foram pouco a pouco se tornando
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incompatíveis com as novas responsabilidades pensadas

para o setor público.

Essa incompatibilidade foi traduzida pela idéia, cada

vez mais popular, segundo a qual as empresas estatais cons-

tituiriam provas reais do que haveria de menos eficaz nas

práticas de gestão. Argumentos sobre sua ineficiência e má

administração, associados à imagem de haverem se torna-

do cabides de emprego, sujeitas às mazelas e obscuridades

do poder político, foram gradativamente minando a estru-

tura montada pelo Estado. Este havia então se tornado um

mau gestor, um mau patrão.

Transferindo o controle. As estatais deveriam, portan-

to, mudar de dono. Assim, um novo cenário foi montado, e

com ele surgiram grandes esperanças. Trabalhando dentro

da lógica de mercado, as empresas privatizadas poderiam ser

eficientes, aumentar sua margem de lucro, promover uma

revisão de seus quadros e rever sua relação com os clientes.

Poderiam, em suma, ser revitalizadas.

Tal cenário trouxe a motivação e o estímulo para o

movimento de desestatização das últimas décadas, cujos

primeiros sinais foram dados na Alemanha, com a venda

da Volkswagen. A partir daí, os

focos de privatização alastra-

ram-se. Na Inglaterra, outro

grande impulso tomou força

com o governo da primeira

ministra Margareth Thatcher,

iniciado com a venda da British

Telecom. O alvo era a eficiên-

cia econômica, o aumento das

receitas do Estado, da compe-

titividade e a democratização do capital.

Na América Latina, o movimento ganhou força na déca-

da de 1990. Várias iniciativas foram tomadas, todas apon-

tando para um recuo da participação direta do Estado na

economia. O Chile deu a partida, privatizando a Teléfonos

de Chile, em 1990. Foi o país que criou oportunidade para

que os países em desenvolvimento pudessem explorar os

mercados de capitais dos Estados Unidos.

O Brasil foi o país da região que implantou o mais amplo

programa de privatização. Isso em vista do porte de sua eco-

Quadro 1: Os indicadores financeiros utilizados no estudo

Margem Líquida = Lucro Líquido / Vendas
Retorno sobre Ativos = Lucro Líquido / Ativos
Retorno sobre Patrimônio Líquido = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido

Eficiência em Receita = Receita / Número de Empregados
Eficiência em Lucro = Lucro Líquido / Número de Empregados

Investimentos sobre Vendas = Investimentos / Vendas
Investimentos sobre Ativos = Investimentos / Ativos

Receita Operacional Líquida / IGPDI

Porcentagem do Número de Empregados em Relação ao Setor

Endividamento Total = Capital de Terceiros (PL+ELP) / Patrimônio Líquido
Endividamento de Longo Prazo = ELP / PL

Sobre Vendas = Dividendos em Dinheiro / Vendas
Pay-out = Dividendos em Dinheiro / Lucro Líquido

Lucratividade

Eficiência Operacional

Investimentos

Receita

Empregos

Alavancagem

Dividendos

A privatização trouxe ganhos notáveis em

termos de eficiência de gestão dos recursos, o

que pode ser comprovado pelo impacto positivo

nos principais indicadores de rentabilidade.

025-029 5/13/03, 10:53 AM26



©RAE executivo  •  27

FINANÇAS: FATOS E LENDAS DA PRIVATIZAÇÃO

nomia e do ambicioso escopo do projeto. Fernando Henrique

Cardoso conseguiu neutralizar a oposição política e privatizar

grandes empresas, como a Companhia Vale do Rio Doce, em

1997, e a Telebrás, em 1998.

Segundo William Megginson e Jeffrey Netter, autores de

From State to market: a survey of empirical studies on privatization

(AEA, 2001), um dos princi-

pais resultados das privatiza-

ções foi reduzir significativa-

mente o papel do Estado como

empreendedor na economia.

De 1979 até hoje, a participa-

ção das empresas estatais no

PIB global declinou de mais de

10% para menos de 6%. Es-

pecificamente nos países em

desenvolvimento, tal redução

ocorreu na década de 1990.

Questão central. Qual foi, afinal, o impacto do progra-

ma brasileiro de privatização sobre o desempenho das em-

presas? Uma maneira de responder a essa questão é analisar

se tal programa trouxe aumento na eficiência financeira e

operacional das empresas privatizadas, medida a partir de

indicadores selecionados (ver Quadro 1).

Para isso, analisamos 13 casos de privatização, ocorri-

dos de 1991 a 1997 (ver Quadro 2). O estudo incluiu em-

presas constituídas como sociedades anônimas federais e es-

taduais de diferentes setores da economia, nas quais o gover-

no tinha participação majoritária. Todas as empresas partici-

pantes foram privatizadas após a criação do PND – Plano

Nacional de Desestatização – em 1991.

Para cada empresa foram comparados três balanços an-

teriores e três balanços posteriores à privatização. Visando a

garantir a fidedignidade dos resultados, foram isolados os

efeitos exógenos: crescimento econômico, taxas de juros e

fatores setoriais específicos.

Resultados. O estudo mostra que dois indicadores sofre-

ram interferência positiva – Lucratividade e Eficiência Ope-

racional. Os demais não sofreram in-

fluência (ver Quadro 3). Tais resulta-

dos permitem uma série de conclusões

sobre os impactos da privatização.

Melhor gestão do patrimônio. O cres-

cimento na Receita por Número de Em-

pregados e no Retorno sobre Ativos mos-

tra uma melhor gestão do patrimônio da

empresa privatizada e, sobretudo, maior

atenção para com os clientes, eventual-

mente por meio de uma maior oferta de

produtos e serviços.

Multiplicação de recursos. Houve

um aumento significativo na efici-

ência da gestão dos recursos à dis-

Quadro 2: As empresas analisadas no estudo

EMPRESA PRIVATIZAÇÃO

Usiminas Siderúrgico 1991
Petroflex Químico 1992
Copesul Químico 1992
Companhia Siderúrgica Tubarão (CST) Siderúrgico 1992
Fosfértil Químico 1992
Acesita Siderúrgico 1992
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) Siderúrgico 1993
Cosipa Siderúrgico 1993
Petroquímica União (PQU) Químico 1994
Embraer Veículos e peças 1994
Escelsa Energia Elétrica 1995
Light Energia Elétrica 1996
Vale do Rio Doce (CVRD) Mineração 1997

SETOR

Após a privatização, não houve redução

significativa no número de empregados em

relação a outras empresas do mesmo setor. Tal

resultado contradiz a impressão geral de que as

empresas estatais seriam “cabides de empregos”.
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posição das empresas privatizadas, comprovado pelo

aumento nos seguintes indicadores: Margem Líquida,

Lucro Líquido por Empregado e Retorno sobre o

Patrimônio Líquido.

Surpresas. O estudo também trouxe algumas surpresas,

resultados que contradizem crenças amplamente dissemina-

das sobre o processo de privatização.

Empregados na dose certa. Após a privatização, não hou-

ve redução significativa do indicador de Número de Em-

pregados em relação às outras empresas do mesmo se-

tor. Tal resultado contradiz a impressão geral de que as

empresas estatais seriam “cabides de empregos”. Isso

pode ter ocorrido pontualmente, mas não como regra

geral.

Gestão financeira saudável. A gestão financeira das em-

presas estatais já estava adequada à realidade do mercado

antes da privatização. Isso ficou demonstrado pela ausên-

cia de alterações significativas nos indicadores de endivi-

damento antes e depois da privatização.

Preferência pelo capital fechado. As empresas privatizadas

não parecem considerar o mercado de bolsa de valores uma

fonte de recursos. Embora se esperasse que, a partir da pri-

vatização, as empresas adotariam políticas mais agressivas de

distribuição de dividendos para atração de capitais, isso não

ocorreu.

Privatizar é preciso? A partir dos dados obtidos pela

pesquisa sobre a evolução dos indicadores econômicos de

empresas privatizadas, é possível concluir que a privatiza-
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ção, de fato, faz bem à saúde, pelo menos nos itens Eficiên-

cia Operacional e Lucratividade, duas importantes variá-

veis organizacionais. Tal tendência não é um fato isolado

do Brasil. Em outros lugares do mundo, o resultado das

privatizações também aponta para mudanças positivas no

regime financeiro dessas empresas. O próprio World Bank,

em seus programas de fomento, toma esses indicadores

como referência.

A pesquisa também mostrou que a gestão de recursos à

disposição das empresas melhorou sensivelmente após a pri-

vatização, e com um detalhe interessante: sem redução de postos

de trabalho. Esse é um resultado que derruba dois mitos sobre

privatizações: primeiro, que as estatais eram “cabides” de em-

prego. Os dados mostram que não houve diferença significati-

va nesse item, o que permite concluir que as estatais já esta-

vam com um número adaptado de funcionários. O outro mito

que cai por terra é o de que as privatizações gerariam desem-

prego. A pesquisa mostrou que o número de postos de traba-

lho não sofreu alterações significativas com a privatização.

Por fim, uma última conclusão pode ser feita em relação

à gestão financeira das estatais. Esperava-se, pelo menos se-

gundo a crença comum, que as empresas privatizadas teriam

Quadro 3: O impacto da privatização sobre as empresas

Lucratividade
• Margem líquida
• Retorno sobre ativos
• Retorno sobre patrimônio líquido
Eficiência Operacional
• Eficiência em receita
• Eficiência em lucro

Investimentos
• Investimento sobre vendas
• Investimento sobre ativos
Receita
• Receita operacional líquida
Empregos
• Porcentagem do número de empregados em relação ao setor
Alavancagem
• Endividamento total
• Endividamento de longo prazo
Dividendos
• Dividendos sobre vendas
• Pay-out

Indicadores positivamente afetados

Indicadores não afetados

um incremento em sua gestão financeira. Isso não ocorreu,

pelo menos não a partir dos dados aqui analisados. As em-

presas privatizadas não seriam melhores modelos de gestão

financeira do que as estatais, o que pode ser explicado de

duas formas: ou as estatais realmente já estavam com “a casa

em ordem” ou então foram “arrumadas”, às vésperas da ven-

da, pelo Estado, cuja função seria torná-las mais atrativas

para o comprador. Essa é uma questão que, no entanto, per-

manece em aberto.

No cômputo dos prós e dos contras, os dados aqui obti-

dos nos autorizam a dizer que a privatização, de fato, faz bem

à saúde, mas também que algumas “verdades” sobre as estatais

não passavam de grandes enganos.
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