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ESTADO E GRUPOS ECONÔMICOS: A POlÍTICA DE EXPANSÃO

RODOVIÁRIA NO BRASIL A PARTIR DE 1930

1. PRELIMINARES

Em meio ao processo de apuração das denúncias envolvendo a Comissão

do Orçamento do Congresso Nacional, ao final do ano de 1993, o então

governador da Bahia e atual senador Antonio Carlos Magalhães, figura de

permanente destaque no cenário político brasileiro, iria declarar, textualmente,

que u•••As empreiteiras têm mais força do que qualquer

governador..."(Jornal Folha de São Paulo, outubro,1993) . Referia-se à força

política das grandes empreiteiras junto não só a deputados e senadores mas

também a setores chave do Poder Executivo, responsáveis pela liberação de

verbas para obras públicas.

A efetividade com que grandes grupos econômicos privados chegam a

influenciar, orientar e instrumentalizar as políticas de Estado voltadas para o

setor de infra-estrutura pesada no país torna-se de tal forma presente e

relevante na vida brasileira deste final de século que impõe uma análise mais

detalhada da emergência e características deste processo e suas implicações

no cenário político nacional e para a sociedade como um todo.

,A presente dissertação se propõe analisar as relações desenvolvidas

entre o Estado brasileiro e as grandes empreiteiras de obras públicas ao longo

do período histórico que coincide com a formatação e consolidação de um

determinado modelo de desenvolvimento, a que se tem denominado de

nacional-desenvolvimentista, e cuja origem remonta à década de 3D, período

este marcado por profundas mudanças na ação do Estado no sentido de sua

maior intervenção no domínio da economia.

De início, procurou-se situar e embasar teoricamente. os fatores e

condicionantes que propiciaram o aparecimento destas relações particulares

4



entre os setores estatal e privado para, a partir daí, verificar, empiricamente,

sua constituição e cristalização através de todo o processo histórico que se

segue à década de 30 até o momento presente. É sob este contexto que passo

a me deter na questão específica do campo teórico de análise que se

apresenta a seguir.
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2. CAMPO TEÓRICO DE ANÁLISE

Na busca de uma chave teórica interpretativa para o fenômeno de

elaboração de certas políticas de Estado em prol de determinados grupos

econômicos privados - o que genericamente se tem denominado de

privatização do Estado - no rol das quais certamente incluo a política de

implantação de obras de infra-estrutura pesada no Brasil, a partir da década

de 30, poder-se-ia de imediato levantar duas formulações desenvolvidas por

sociólogos brasileiros: o conceito de anéis burocráticos - elaborado por

Fernando Henrique Cardoso - e o conceito de neopatrimonalismo, utilizado

por Simon Schwartzman, em seus estudos sobre o Estado brasileiro.

Vejamos o que os citados autores apresentam enquanto conceitos ou

categorias que poderiam vir a servir para uma análise mais consistente do

objeto da presente dissertação. Em primeiro lugar reporto-me ao conceito de

anéis burocráticos, formulado por Fernando Henrique Cardoso. Partindo da

suposição que as organizações do Estado são utilizadas pelos grupos sociais

como aparatos políticos em detrimento das organizações partidárias, à luz da

existência de um sistema político autoritário e fechado à livre competição

partidária e eleitoral, o autor analisa a questão do sistema político sob a ótica

das relações estabelecidas entre a burocracia pública e grandes empresas
privadas.

Sobre este assunto o autor pondera:

r.: assim como a burocracia pública divide-se em facções políticas,

no sentido mais amplo (ou seja, que se propõem fins e implementam

medidas para alcançá-los em função dos setores de classe e grupos

a que se ligam), é preciso pensar o sistema político em termos de

"anéis" que cortam horizontalmente as duas estruturas burocráticas

fundamentais, a Pública e a Privada.
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Dessa forma, partes das empresas públicas, ou melhor, da

burocracia dessas empresas e seus dirigentes, podem ser

capturados pelo sistema de interesses das empresas multinacionais.

O mesmo pode ocorrer com diversos setores do Estado (ministérios,

divisões, grupos executivos, etc...).

Inversamente, parte do setor controlado pela empresa privada

(inclusive seus órgãos de classe) pode aliar-se com segmentos da

burocracia estatal, formando um "anel" de pressão, e assim por

diante..."(Cardoso, 1975: pg. 182)

Não resta dúvida que se trata de uma análise circunscrita a um determinado

período histórico em que o regime militar se consolida e o sistema político

partidário gestado a partir de 1945, representando, em parte, a expressão da

sociedade civil organizada, é forçado à clandestinidade ou submetido à camisa

de força do bipartidarismo oficial expresso pela Arena e pelo MOS.

Na ausência do livre jogo político, que em moldes tradicionais deveria ser

desempenhado pelos partidos e pela luta parlamentar onde os diferentes

interesses sociais deveriam estar representados, o autor concebe o sistema

político sob o ponto de vista da constituição dos denominados "anéis

burocráticos" , verdadeiros fóruns ou arenas de decisão e implementação de

políticas por parte do Estado, capazes de coordenar e homogeneizar

interesses específicos tanto da tecno-burocracia emergente quanto de grupos

privados nacionais ou multinacionais.

Do ponto de vista da presente dissertação, coloca-se duas ordens de

considerações referentes ao conceito de "anéis burocráticos". A primeira seria

tentar definir os efeitos deste determinado padrão decisório na elaboração das

políticas públicas. A segunda seria a tentativa de dimensionar-se a

abrangência do referido conceito no que se refere a sua permanência

histórica. Quanto à segunda, o objeto deste trabalho parece indicar a

necessidade de se desenvolver uma linha de análise que, como afirmam
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Sallum Jr. e Eduardo Kugelmas, tt ••• ressalte uma outra dimensão dos

processos políticos, usualmente deixada em segundo plano: a da estruturação

do poder político não s6 como regime, mas também como Estado..."( Sal/um

Jr/Kugelmas, 1993, pg.282).

Com relação aos efeitos da ação dos citados "anéis burocráticos" não há

como não se verificar o caráter restritivo e excludente, e, nesse sentido,

antidemocrático, do conteúdo e da forma de implementação das políticas

estatais geradas sob sua influência.

Sobre este assunto, Gilda P. Gouvêa, analisando o grau de autonomia que

a burocracia pública atinge em formações sociais concretas, chega a

considerar que a versão radical do conceito de "anéis burocráticos" estaria

representada pelas idéias de "feudalização" e "privatização" do Estado

(Gouvêa, 1994, pg. 67).

Valendo-se da colaboração de outros autores, a pesquisadora apresenta a

seguinte passagem, em que procura caracterizar tal processo de

"feudalização" e "privatização" do Estado:

"...Estas situações surgiriam a partir da excessiva fragmentação do

aparelho de Estado, resposta institucional que se deu, no caso

brasileiro, à diversificação de interesses públicos e privados, que

levaram à criação de "feudos", onde as alianças entre setores

empresariais e distintos setores da burocracia informam a lógica de

ação dos funcionários do governo. Este processo de "feudalização"

levado a seu limite resulta na "privatização" do Estado, onde

introduz-se como regra a decisão particular, ficando o critério

racional-legal quase que inteiramente descartado; o cume da

burocracia se transforma em braço executivo dos interesses que

deveria regular e a corrupção velada ( um bom emprego quando sair

do Governo) ou aberta( comissão) corre solta..."( Gouvêa, 1994, pg.

66)
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Pretende-se verificar, através da análise da política de expansão rodoviária

no Brasil, a partir de 1930, que estamos diante de um processo inquestionável

de privatização do Estado, cuja operacionalidade se encontra longe de ser

desmantelada apesar dos esforços redemocratizantes por que passa o país

neste final de século.

Esta questão nos faz retomar a segunda ordem de considerações

envolvendo o conceito de "anéis burocráticos", qual seja a de sua abrangência

e permanência histórica. Sob este ângulo de análise, a questão relevante que

se coloca é se - mesmo em períodos de redemocratização, com a

rearticulação de partidos políticos e a reorganização da sociedade civil, como

o período de 45 a 64 e a abertura política pós regime militar - esses

denominados "anéis burocráticos" podem florescer, preservar-se e mesmo

expandir-se.

Fatos como o recente escândalo da Comissão do Orçamento do Congresso

Nacional e todas as informações apuradas pela respectiva CPI, bem como a

relação entre algumas empreiteiras e o governo Juscelino Kubitschek, tanto no

período em que foi governador quanto presidente da república, parecem

indicar que também no contexto de redemocratização os "anéis burocráticos"

se preservam ou se fortalecem , buscando para isso novas e necessárias

formas de legitimação, mais adequadas a um ambiente de maior

questionamento e cobrança por parte da sociedade civil organizada.

Nesse sentido, as relações entre segmentos do Estado brasileiro e grupos

econômicos privados não podem ser reduzidas a um dimensão meramente

conjuntural que coincidiria com os períodos marcadamente autoritários da vida

política do país.

Ao contrário, como afirma Schwartzman, o que parece estar na origem

destas relações de caráter patrimonialista entre o setor estatal e o setor

privado é justamente uma moderna e efetiva forma de dominação política,

característica do Estado brasileiro e da maneira como este veio a se constituir
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historicamente, em particular a partir de 1930, quando assume seu papel

marcadamente intervencionista.

Analisando as bases do autoritarismo brasileiro sob a ótica do conceito de

neopatrimonialismo, retomado dos textos de Max Weber, o autor afirma:

"...É precisamente neste sentido que os Estados modernos que

se formaram à margem da revolução burguesa podem ser

considerados "patrimoniais". Este patrimonialismo moderno, ou

"neopatrimonialismo", não é simplesmente uma sobrevivência de

estruturas tradicionais em sociedades contemporâneas, mas uma

forma bastante atual de dominação política por um "estrato social

sem propriedades e que não tem honra social por mérito próprio", ou

seja, pela burocracia e a chamada "classe política"..."

(Schwartzman, 1982 : pg.S9)"

o fato de o Estado brasileiro constituir-se historicamente sem incorporar as

reformas democráticas básicas oriundas das revoluções burguesas dos

séculos XVIII e XIX é que lhe confere esta sua característica fundamental de

Estado burocrático e autoritário.

Ainda segundo o autor, esta situação tende a reforçar a estratégia de

cooptação dos setores sociais mais ativos através da atividade da classe

política em colaboração com segmentos da burocracia estatal, em detrimento

da formação de um efetivo sistema de representação que pressupõe a

existência e atuação de grupos autônomos e definidos internamente,

independente de seu elemento de identificação.

Por fim o referido autor conclui:

"...A política cartorial e clientelística deve ser vista, assim, como

uma resposta de uma administração centralizada de base

patrimonialísta a uma demanda crescente de participação por parte
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de grupos antes excluídos dos benefícios do poder. Ao cooptar, o

centro se enfraquece, mas ao mesmo tempo tira a autonomia e

independência dos cooptados, que de constituintes se transformam

em clientes. A conseqüência é a formação de um sistema político

pesado , irracional em suas decisões, que se torna presa de uma

teia cada vez mais complexa de compromissos e acomodações, até

o ponto de ruptura ... " (Schwartzman, 1982: pg.158)

o caráter neopatrimonilalista do Estado brasileiro constitui-se portanto num

primeiro instrumento de análise para a compreensão das relações entre

grupos privados e segmentos do aparelho de Estado, em particular no que se

refere à política de implantação de infra-estrutura pesada no país.

No entanto, não basta apenas reconhecer a existência dessa padrão

clientelista de formulação e implementação de políticas públicas sob a diretriz

estatal. Torna-se também necessário verificar como estas relações se

aprofundam e reforçam seu componente burocrático, no sentido de se subtrair

a um controle democrático e público, a partir do momento em que o Estado

brasileiro assume, crescentemente, funções e atividades de gestão e atuação

direta no campo econômico, entre elas a de suprir a infra-estrutura básica para

o processo de desenvolvimento do país no pós guerra.

Nossa hipótese de trabalho admite que o grau de privatização do Estado

brasileiro, por parte de algumas grandes empreiteiras de obras públicas,

atingiu a um tal estágio de cristalização que, a partir dos laços de tipo

marcadamente neopatramonialistas e clientelistas, teoricamente arbitrados

pela classe política em colaboração com setores dirigentes da burocracia

estatal, pode-se verificar um processo complementar de captura e

instrumentalização de políticas e segmentos inteiros do aparelho de Estado

por parte desses grupos econômicos privados.

Esta hipótese de trabalho parece não estar muito distante do ângulo de

análise de alguns autores europeus que passamos a apresentar, em particular
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daqueles cujo foco de preocupação se concentra nas peculiaridades do caso

italiano, onde desenvolve-se, igualmente, um processo de privatização do

Estado por parte de grupos econômicos, recentemente abalado pela operação

denominada de "Mãos Limpas".

Partindo da constatação da crescente presença do Estado no campo

econômico, Norberto Bobbio analisa o fenômeno por ele denominado de

"subgoverno", ou seja uma determinada forma de governo que, em se

subtraindo ao controle público, constitui-se, na visão crítica do autor, em

obstáculo efetivo para a consolidação e fortalecimento das instituições e

regimes democráticos:

u Onde o Estado assumiu a tarefa de governar a economia, a

classe política exerce o poder não mais apenas das formas

tradicionais da lei, do decreto legislativo, dos vários tipos de atos

administrativos - que, desde quando existem um regime parlamentar

e um Estado de direito (um Estado, entenda-se, em que os atos da

administração pública são submetidos a um controle jurisdicional ),

começaram a fazer parte da esfera do poder visível, - mas também

através da gestão dos grandes centros de poder econômico

(bancos, indústrias estatais, indústrias subvencionadas, etc.), da

qual acima de tudo extrai os meios de subsistência dos aparatos dos

partidos, dos aparatos dos quais por sua vez extrai, através das

eleições, a própria legitimação de governar.

A diferença do Poder Legislativo e do Poder Executivo tradicionais, o

governo da economia pertence em grande parte à esfera do poder

invisível, na medida em que se subtrai ( se não formalmente, ao

menos substancialmente) ao controle democrático e ao controle

jurisdicional ..."(Bobbio,1984 : pgs. 103 e 104 )

o que mais me importa sublinhar nesta passagem é o fato de o autor

levantar a necessidade de se formular uma teoria para o fenômeno de
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subgovemo, sugerindo para tanto que os esforços nesse sentido devessem,

necessariamente, contemplar a análise da relação entre o governo da

economia e o poder parlamentar.

Entende-se que o autor tem o mérito de levantar para discussão uma

contradição na qual as componentes que a definem vêm se desenvolvendo e

se acentuando por todo um período histórico, que está longe de se encerrar,

cuja interação, sob meu ponto de vista, poderia ser formulada sinteticamente

da seguinte forma:

• enquanto uma ampliação da presença do Estado no trato, intervenção e

regulamentação de questões do campo eminentemente econômico exigiria

uma ampliação do poder de fiscalização e controle do Parlamento no que

diz respeito à formulação das políticas públicas com a interveniência do

aparelho de Estado, o que se assiste é, na verdade, a incorporação do

sistema legislativo às diretrizes de um campo paralelo de elaboração e

implementação de políticas com recursos públicos, cuja fonte de poder

nasce da homogeneização de interesses entre grandes grupos privados e

segmentos específicos deste mesmo aparelho de Estado.

o reconhecimento do fenômeno do "subgoverno" atesta pois a existência

de uma tendência à deterioração das funções e prerrogativas tradicionais do

Poder Legislativo neste último período histórico, marcado pela crescente e

permanente intervenção do Estado no campo econômico, independente da

modalidade que tal intervenção possa assumir, o que Bobbio caracterizou

enquanto "governo da economia".

Ao nosso ver, o fenômeno do subgoverno se manifesta, fundamentalmente,

dada a crescente incapacidade de determinados formas de sistemas

representativos e, por conseqüência, das organizações partidárias que lhes

dão sustentação, de preservarem um campo próprio e autônomo de

elaboração e de encaminhamento de políticas públicas desvinculado das

demandas mais imediatas dos grandes centros do poder econômico que,
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aproximam e fazem convergir, cada vez mais, os interesses das estruturas

organizativas dos setores privado, estatal e partidário.

A experiência brasileira deste final de século, em particular no que se

refere à política de implantação de infra-estrutura, parece demonstrar que às já

tradicionais e históricas características autoritárias e burocráticas do Estado

neopatrimonialista se vem somar este outro componente, de caráter

antidemocrático, resultante da dinâmica das relações viciadas entre Estado e

setor privado, no âmbito da economia pública. Esta combinação de fatores

reforça assim a impermeabilidade da estrutura estatal em absorver,

minimamente, eventuais avanços gerados por reformas políticas de cunho

democrático que garantam a ampliação, diversificação e incorporação de

outros atores e interesses sociais que não aqueles ligados diretamente ao

poder econômico.

No caso brasileiro, o recente escândalo da Comissão do Orçamento do

Congresso Nacional colocou a nu os vínculos orgânicos que unem o setor

governo, setores de cúpula das principais agremiações partidárias do campo

conservador, amplamente majoritárias no controle do Poder Legislativo, e

determinadas empreiteiras de obras públicas. Vínculos estes que ,

invariavelmente, têm determinado a qualidade e as características das

políticas levadas a efeito pelas agências estatais, envolvendo investimentos

significativos na área de obras e serviços públicos no país.

Vale ainda lembrar que, historicamente, o preenchimento de inúmeros

cargos de direção da administração direta e indireta no Brasil, muito mais

acentuadamente que nos países desenvolvidos, resultam de uma clara e até

então irresistível expansão do campo de ação do sistema político-partidário

tradicional e sua sobreposição às estruturas burocráticas estatais. E que,

invariavelmente, esse rateio de cargos de confiança e chefia passa por uma

prévia e consentida negociação política com o Poder Executivo.
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Tratando especificamente da questão do envolvimento dos partidos

políticos com os órgãos de Estado e sua penetração nas estruturas da

economia pública, G. Vacca, preocupado em analisar uma das dimensões da

crise mundial do período recente, qual seja a crise de governabilidade,
desenvolve a seguinte formulação:

1(••• Isto acarreta conseqüências para os próprios partidos. Estes

estendem o seu domínio sobre os órgãos públicos e estatais, mas

mostram-se cada vez mais incapazes de conferir unidade de objetivo

e funcionalidade aos órgãos do Estado. Em sociedades

desenvolvidas e complexas como as que citamos, as decisões

fundamentais, referentes ao desenvolvimento, à produção, ao
consumo, à informação e assim por diante, provêm em escala

crescente dos vértices dos grandes aparelhos que tendem a uma

crescente autonomia. Atingidos por conflitos de poder cada vez mais

agudos, esses aparelhos decidem-se contudo a prescindir dos

partidos. Continuidade e mudanças são determinadas sempre mais

por linhas internas, na base de conflitos de interesses, de culturas e
de competências que percorrem os aparelhos..."(VACCA,1991 :
pgs.157-158 ).

Por decorrência, é também subvertido o papel das organizações partidárias,

em particular daquelas do campo conservador, mais diretamente

comprometidas com a sustentação do sistema político, transformando-as em

apêndices de uma cadeia decisória, envolvendo recursos públicos, de caráter

nitidamente antidemocrático, cuja função principal é traduzir, em termos de

políticas de Estado, os interesses mais imediatos de grupos econômicos
privados.

Verifica-se, portanto, que o processo de privatização do Estado brasileiro,

em particular no que se refere à política para implantação do parque de infra-

estrutura no país, caracteriza-se pela combinação de dois componentes de

tendência nitidamente antidemocráticas. Ao padrão histórico
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neopatrimonialista e clientelista do Estado brasileiro combina-se a dinâmica

própria das políticas e ações desse mesmo Estado no campo econômico, em

relação estreita com grupos privados, o que, por sua vez, tende a reforçar seu

caráter autoritário, excludente e burocrático.

Trata-se de todo um processo decisório viciado canalizando enormes

volumes de recursos públicos, incorporando para tanto, cada vez mais,

segmentos das estruturas partidárias que teoricamente deveriam estar

desempenhando, por excelência, o papel de controladoras e fiscalizadoras das

políticas advindas do aparelho de Estado nas suas mais variadas atividades,

em particular no campo econômico.

Permito-me, agora, clarificar minha hipótese de trabalho que consiste no

seguinte: o processo de privatização do Estado brasileiro, fenômeno cuja

manifestação prossegue nos períodos de redemocratização, está marcado por

uma complementaridade, por uma lógica operativa que envolve e combina:

1. Interesses estratégicos de grupos econômicos privados - executores de

vários empreendimentos estatais, em particular no setor de infra-estrutura e

serviços - interesses estes que se reproduzem e permeiam as políticas

públicas formuladas no interior do aparelho de Estado;

2. Um processo de autonomização da burocracia estatal responsável pelo

gerenciamento de tais empreendimentos - autonomização esta avalizada pelo

setor governo e pelo Poder Legislativo;

3.Por fim, e talvez o mais importante, porque como ressaltei ocorre em

ambientes de redemocratização, a formatação de uma determinada estrutura

de sistema parlamentar concebida de forma a cimentar este encadeamento de

ações e políticas - responsável inclusive por sua legitimação em períodos de

maior presença e pluralidade de atores sociais na cena política - fazendo

desvirtuar uma de suas funções essenciais, qual seja a de justamente
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controlar e fiscalizar as atividades do Estado em nome dos interesses

públicos, entendidos enquanto os interesses mais gerais da sociedade.

Ou seja , este processo está baseado num determinado mecanismo de

elaboração e implementação de políticas/programas na área de infra-estrutura,

com forte presença do aparelho de Estado, através da canalização intensiva

de recursos públicos. Mecanismo este excludente e restritivo na medida em

que se subtrai contínua e substancialmente ao controle e fiscalização de uma

esfera pública, que não pode e não deve ser confundida com a esfera Estatal,

cuja consolidação o Poder Legislativo ou o Parlamento, enquanto instituição

maior da fiscalização da sociedade sobre o aparelho de Estado, deveria

colaborar de forma insubstituível.
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3. OBJETO DA DISSERTAÇÃO

Coerente com nossa hipótese de trabalho, o objeto da presente dissertação

é a análise do processo de privatização do Estado brasileiro, em particular no

que se refere à área da infra-estrutura, mostrando que este não foi, até o

momento, de forma alguma atenuado em razão do processo transição
política iniciado no país, a partir dos anos 80.

Ao contrário, o que se percebe é que o processo de redemocratização se

organiza visando constituir um sistema político de maneira a garantir a

hegemonia parlamentar das agremiações partidárias originadas do

bipartidarismo oficial da época dos governos militares. Nesse sentido, continua

não só atual como revigorado o caráter neopatrimonialista do Estado

brasileiro, como analisado por S. Schwartzman. Daí a necessidade de uma

reforma política profunda objetivando a transformação e superação da forma e

características que veio a tomar o Estado brasileiro durante o período do

nacional-desenvolvimentismo. Reforma esta que represente, também, a base

para a constituição de um verdadeiro sistema representativo no país, como

contraponto às práticas clientelistas de cooptação e intermediação de

interesses com os setores econômicos, em particular os grandes grupos

privados nacionais ou multinacionais.

Objetivo verificar que esta transição de caráter conservador não

representa apenas um compromisso de continuidade sem rupturas políticas

significativas com o período de ditadura militar, mas significa também uma

imperiosa necessidade para que se aprofunde o processo de captura e

instrumentalização das políticas de Estado, envolvendo recursos públicos, por

parte de grupos econômicos privados. Processo este que tende a ganhar

corpo e se institucionalizar a partir da "reforma constitucional" que ora
presenciamos.

Considera-se, contrariamente ao que muitas correntes de pensamento

afirmam, que é a reforma política que precede e determina a qualidade das
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reformas da ordem econômica. Ou seja, que qualquer tentativa de formatação

de um novo modelo ou de diretrizes para o desenvolvimento econômico sem

a prévia reforma do sistema representativo, implicará na

preservação/fortalecimento dos mecanismos excludentes e seletivos que

tornam o processo decisório do setor Estatal impermeável ao controle público
e democrático.

Não estamos com isso negando a possibilidade de que um novo modelo de

desenvolvimento possa ser concebido a partir desse cenário de crise e

reordenamento a nível nacional e internacional. Ao contrário, quer-se apenas

demonstrar que, em essência, a qualidade deste novo modelo estará

permeada dos mesmos vícios e limitações do modelo anterior. Nesse sentido,

entendo que ainda não se tenha operado, considerado o processo de

redemocratização, um verdadeiro reordenamento das regras do jogo político

capaz de, por sua vez, criar as bases para a redefinição democrática da
ordem econômica.

Ao mesmo tempo, entendo que este reordenamento não deverá surgir de

uma concessão tática da elite dirigente, que foi a principal beneficiária do

surto desenvolvimentista do pós-guerra, visando contornar eventuais pressões

e demandas da sociedade que se organiza. Mas sim da retomada do processo

constituinte sobre novas bases, marcando a ruptura com o sistema político

engendrado tanto no pós-guerra quanto no pós regime militar, que pressupõe

a captura do Poder Legislativo e a consolidação de processos decisórios

restritivos no que se refere às políticas custeadas com recursos públicos.
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA

A relação entre grandes empreiteiras de obras públicas e o Estado no Brasil

na execução das obras de infra-estrutura básica do país comportaria inúmeras

tipos de abordagem e ângulos de análise. No entanto, entendo que a linha

metodológica para estruturação da dissertação deve guardar certa afinidade

com a hipótese e o objeto que norteiam sua elaboração. Sob este ponto de

vista, pude verificar que a melhor maneira de materializar minha análise sobre

o objeto problema definido, seria limitar minha abordagem a um setor

específico da construção/operação da infra-estrutura básica, recaindo minha

escolha sobre o setor da construção/operação de rodovias, em particular no

âmbito federal e estadual.

Essa escolha não foi simplesmente fruto de uma ação descompromissada,

ausente de critérios, de forma a que, eventual e aleatoriamente, a opção

pudesse vir a recair sobre outro setor qualquer da infra-estrutura pesada como

o setor hidrelétrico, portuário, aeroviário ou de telecomunicações. Pelo

contrário, a ênfase empírica sobre o tema da gênese e desenvolvimento do

"rodoviarismo" no Brasil, em particular a partir de meados da década de 30, é

de fundamental importância não só por representar talvez a primeira ação

organizada do Estado, e de segmentos de sua burocracia, na definição

concreta de uma determinada política pública voltada a resolver os gargalos

da infra-estrutura. contando com a participação ativa de um emergente setor

do empresariado privado nacional - as empreiteiras de obras públicas - como

também ser este o setor que, tradicionalmente, conseguiu melhor e mais

rapidamente se acomodar, em épocas de crise e reestruturação, a novas

formas de regulamentação, preservando-se fundamentalmente os interesses

daqueles agentes mais diretamente envolvidos em sua implementação, seja

na área estatal seja na área da iniciativa privada.

Nesse sentido, torna-se impensável dissociar-se a formação e

desenvolvimento de grandes empreiteiras de obras públicas no Brasil da

estruturação, através de iniciativas do Estado brasileiro envolvendo a
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participação, num primeiro momento do Ministério de Viação e Obras Públicas

(MVOP ) e depois do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional

de Estradas e Rodagem ( DNER ) e dos Departamentos de Estradas e
Rodagem a nível estadual.

Da mesma forma, passada a fase áurea do rodoviarismo que, de fato, se

tornou uma faceta marcante do denominado nacional desenvolvimentismo do

pós-guerra - a cuja crise assistimos neste final de século - é o setor

rodoviário quem primeiro se estrutura de forma a dar livre curso às políticas de

concessão/privatização de obras e serviços, base para um novo modelo de

regulamentação institucional, econômica e financeira que se pretende construir

voltado para os setores de infra-estrutura.

Pelo exposto, o rodoviarismo e sua relação com a expansão da malha

rodoviária no país, que trará como uma das conseqüência a constituição das

empreiteiras de obras públicas nacionais, e as iniciativas que lhe seguem no

campo institucional no momento presente, serão a fonte empírica fundamental

desta dissertação e o elemento estruturante a partir do qual se procederá à

análise das relações particulares entre Estado e setor privado no Brasil.
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CAPíTULO 11
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1. DAS CONCESSÕES AO INíCIO DA INTERVENÇÃO ESTATAL NO SETOR

DE INFRA-ESTRUTURA ( 1930 A 1945)

A relação do Estado com o desenvolvimento e construção de infra-estrutura

básica no país, em particular no que diz respeito aos setores de transportes e

energia, sofreu profundas modificações a partir da década de trinta. Até então,

a forma de regulação hegemônica na produção das obras de infra-estrutura e

operação dos serviços públicos gerados a partir destes era o Contrato de

Concessão, como analisado por Lima (1984). De maneira geral, o governo

federal delegava a Estados e municípios a formalização e administração dos

contratos de concessão que foram, paulatinamente, sendo monopolizados por

grandes grupos privados internacionais que contavam com a necessária

capacidade financeira exigida para este tipo de empreendimento, envolvendo

além da construção das obras, o retorno de longo prazo do capital investido

através da fixação e cobrança de tarifas conforme a utilização dos serviços.

Iluminação pública, fornecimento de gás, redes de saneamento básico,

construção e operação de estradas de ferro, geração e transmissão de

energia, transporte coletivo através de bondes nas grandes cidades eram

algumas atividades em que tal modelo de regulação era dominante.

Não parece haver dúvida quanto ao fato de que o elemento fundamental

na viabilização econômica-financeira dos contratos de concessão com grupos

estrangeiros constituiu-se na possibilidade de se fixar uma política de realismo

tarifário que permitia grande rentabilidade frente aos investimentos. Some-se a

tal política, avalizada pela União e unidades federativas, a utilização da

cláusula-ouro, expediente contratual que concedia ao investidor estrangeiro a

devida proteção frente a eventuais defasagens cambiais através da

atualização permanente do custo de prestação dos serviços. Por esse modelo

de regulamentação, a reprodução e ampliação das redes de infra-estrutura

básica se encontravam diretamente relacionadas com a maior ou menor

liberdade, delegada pelo poder público, quanto à fixação dos valores

tarifários.
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Porém, a partir da década de 30, significativas mudanças começam a

ocorrer no sentido de um reordenamento do modelo institucional que regia o

setor de infra-estrutura no país. Tais mudanças têm como ponto de partida e

principal incentivador o Estado, através da ação do governo a nível federal.

Data deste período as primeiras iniciativas no sentido de um maior controle

sobre a operação dos grupos estrangeiros atuantes no setor de infra-estrutura

e sobre a qualidade e o regime das concessões no país. Assim é que o

governo federal assumiu para si a autorização prévia de quaisquer novas

concessões bem como a revalidação das que se encontravam em andamento.

Neste mesmo sentido, através do decreto n. 24.336 de 05 de junho de 1934,

definiu-se que futuras concessões seriam permitidas apenas a brasileiros ou a

sociedades em que pelo menos 60% das ações com direito a voto

pertencessem a brasileiros.

Por fim, o principal pilar de sustentação do modelo anterior - a política de

relativa liberdade tarifária - viria a ser colocado em questão quando,

novamente, o governo federal decide condicionar a renovação de vários dos

contratos de concessão em andamento com grupos estrangeiros à revisão de

dispositivos contratuais, entre eles a eliminação da cláusula-ouro e o

estabelecimento de critérios de cálculo do valor tarifário baseados no custo

histórico e não mais pelo critério de custo presente de reposição dos

equipamentos e obras. Some-se ainda a esse cenário a disposição do governo

em utilizar o congelamento das tarifas como instrumento para forçar a revisão

favorável dos contratos de concessão, e, torna-se claro constatar que a nova

política de restrição tarifária passava a desempenhar um forte fator de

desestímulo, não só à manutenção do parque de infra-estrutura existente,

como principalmente à sua necessária expansão futura, pelo menos no que diz

respeito à participação de grupos estrangeiros atuantes neste setor no país.

De fato, conforme se prolongava o impasse gerado a partir da queda de

braço entre o governo federal e os grupos estrangeiros que operavam na

prestação de serviços públicos através de contratos de concessão, e,

concomitantemente, as demandas por estes serviços aumentavam com o
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avanço dos processos de industrialização e urbanização do país, tornavam-

se inadiáveis medidas concretas no sentido da superação desses "gargalos".

É neste contexto que uma participação mais direta do Estado no

desenvolvimento da infra-estrutura básica começa a ser gestada não só em

função de que se tratava de um setor estratégico, responsável pelo suporte a

inúmeros outros processos da cadeia produtiva - afetando além da

continuidade dos mesmos, a formação do custo de seus produtos - mas

principalmente em razão de que o empresariado nacional não conseçuma

atuar em empreendimentos que exigissem alto grau de capitalização, largos

períodos de maturação dos investimentos e uma taxa de retorno duvidosa

dado que existiam fortes pressões atuando no sentido da contenção tarifária.

Não se trata aqui de se analisar , em profundidade, como se operou a

intervenção do Estado em cada área específica do setor de infra-estrutura

pesada, mas de salientar que iniciativas até então limitadas e esporádicas

caracterizadas por uma maior presença deste Estado na condução de obras

e na decorrente prestação de serviços públicos correlatos puderam se

potencializar a um nível anteriormente inimaginável .

Nesse sentido, o "rodoviarismo", movimento que congregava legisladores,

administradores e funcionários públicos, engenheiros, técnicos, empreiteiros,

entidades empresariais diversas ligadas ao setor automobilístico que

começava a dar seus passos iniciais no país, setores da forças armadas, etc...,

cuja manifestação se encontrava latente desde o início do século com a

realização do Primeiro Congresso Nacional de Estradas de Rodagem em

1916, consegue se firmar e se articular visando a defesa dos interesses

específicos de entidades ligadas direta ou indiretamente ao setor rodoviário.

Vale ressaltar que a crise do modelo tradicional baseado nos contratos de

concessão hegemonizados por empresas estrangeiras de certa forma coincidiu

com a crise do transporte sobre trilhos no país - na medida em que grande

parte da construção e operação do parque ferroviário nacional ficara sob
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responsabilidade de grupos estrangeiros - o que também contribuiu para a

posterior relevância e porque não dizer a quase exclusividade da opção pelo

transporte rodoviário no país. Além desse fato, é sabido que os investimentos

para a construção de ferrovias e sua manutenção bem como a aquisição e

manutenção do material rodante exigem muito maior capacidade inicial de

investimentos do que a execução de rodovias que, no Brasil, num primeiro

momento, sequer chegavam a ser asfaltadas.

A evolução dos ideais e dos interesses do rodoviarismo no interior do

aparelho de Estado deslanchariam a partir do final da década de 30 sem , no

entanto, conseguir se firmar enquanto uma órganização autônoma seja

administrativa seja financeiramente. Até o final da segunda guerra, o setor

rodoviário estava subordinado e não se diferenciava basicamente das demais

áreas sob a jurisdição do Ministério de Viação e Obras Públicas (MVOP), uma

espécie de superministério cujas dotações orçamentárias não paravam de

crescer, chegando, no início da década de 1940, a abocanhar individualmente

a maior fatia percentual do orçamento da União.

De 1946 a 1964 ficou a cargo do MVOP a administração e controle da

Marinha Mercante, da conservação de navios, linhas de navegação ( Lloyd e

Costeira) , das estradas de ferro em operação, do Departamento de Estradas

de Ferro (responsável pela construção de novas ferrovias), do Departamento

de Estradas e Rodagem criado a partir do ano de 1937, além de portos,

Correios e Telégrafos, obras de saneamento, concessões para rádios e

televisões e obras contra as secas.

O importante a destacar é que a decisão na alocação de verbas cabia ao

ministro que, por sua vez, se reportava invariavelmente à figura do Presidente

da República, tônica esta ainda mais reforçada a partir do advento do Estado

Novo. As unidades administrativas ligadas ao ministério não tinham ainda

conseguido criar mecanismos de vinculação de recursos públicos de forma a

se autonomizar do controle ministerial.
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Pode-se observar, no entanto, que já se faziam sentir algumas zonas de

atrito entre o caráter altamente centralizador da presidência - que exercia

estrito controle sobre a atividade ministerial - e os desejos de autonomização

da burocracia e dos segmentos mais diretamente vinculados ao rodoviarismo.

Já em 1934, antes mesmo do advento do Estado Novo, sob o

acompanhamento de Getúlio Vargas, o ministro do MVOP de então - José

Américo de Almeida - constitui uma comissão ministerial com o intuito

específico de elaborar um Plano de Viação Rodoviária Nacional.

Foi no interior dos trabalhos desta comissão que se definiu como objetivo

maior a criação de um órgão de características autárquicas com plena

independência administrativa e financeira responsável pela implementação do

plano a ser elaborado, o futuro Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem.

Fruto desta iniciativa é elaborado um projeto de lei regulamentando o

funcionamento da autarquia que, previamente ao seu encaminhamento ao

Presidente da República, é submetido à apreciação do V Congresso Nacional

das Estradas de Rodagem que sugere uma série de emendas, incorporadas

prontamente à matéria.

o projeto no entanto não terá a mesma acolhida no executivo sendo

constantemente atacado pelo Ministério da Fazenda que se demonstrava

contrário à vinculação de recursos à autarquia assim como pelo próprio

Presidente que não via com bons olhos o processo de autonomização.

Interessante notar que a criação de autarquia só se tornará realidade nos

estertores do Estado Novo, após a deposição de Getúlio Vargas, em outubro

de 1945.

Uma análise mais detida deste processo de tensão entre Poder Executivo e

os interesses mais específicos do setor de transportes, em particular o

rodoviário, parece indicar que a demanda por autonomização do DNER foi
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gerada não por um hipotético anseio de descentralização das ações do Estado

- geralmente associado à ampliação das prerrogativas democráticas - mas

essencialmente pela necessidade de garantir um fluxo de recursos públicos

para o programa de ampliação da malha rodoviária do país independente das

tradicionais negociações junto aos poderes executivo e legislativo. Situação

esta que reduziria o grau de incerteza das atividades desenvolvidas pelos

agentes econômicos privados envolvidos com o movimento rodoviário.

Fazendo um breve histórico do período de auto-afirmação do rodoviarismo,

o Diretor Geral do DNER - Álvaro de Lima - traçou o seguinte panorama em

texto datado do ano de 1955 :

"...Somente em 1927 foi criada a Comissão de Estradas de

Rodagem Federais (CERF) e destinado à construção rodoviária um

"fundo especial" de financiamento: sobretaxas nos impostos sobre

gasolina, veículos e acessórios. Como conseqüência construiu-se

em tempo recorde a Rio-Petrópolis e, ainda, o trecho fluminense da

primeira Rio-São Paulo ( o trecho paulista já havia sido terminado

pelo Estado de São Paulo).

1931 marcou, inexplicavelmente, a extinção da CERF; e em 1932 o

"fundo especial" foi pura e simplesmente incorporado ao Orçamento

Geral da República. O rodoviarismo nacional sofreu as

conseqüências. O desânimo lavrou nos Estados. As verbas federais

para estradas de rodagem desceriam a valores ridículos : 2 mil

contos em 1931 e 4 mil em 1932. Reconhecido o erro, restabeleceu-

se o órgão em 1933, tendo sido nomeada uma Comissão para a

organizar o projeto de lei criando um Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem . O excelente trabalho produzido por esta

comissão não conseguiria ser , entretanto, de imediato valorizado.

Na verdade, somente em 1937 se criaria o DNER e , assim mesmo,

sem características autárquicas, nem recursos próprios; e, ademais
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sem vincular as atividades rodoviárias federais às estaduais e vice-

versa ... "(Uma, 1955: pg. 3 )

Essa passagem é ilustrativa no sentido de salientar as três principais

reivindicações daqueles que advogavam as teses do rodoviarismo:

- o reconhecimento da autonomia administrativa do DNER, o que

corresponderia, mesmo que não de forma absoluta, definir um campo próprio

de atuação sem o controle imediato do MVOP e indiretamente do Poder

Executivo concentrado na figura do presidente da república;

- a garantia de um fluxo de recursos contínuo e de longo prazo para o

desenvolvimento das obras rodoviárias que não dependesse de incertezas e

condicional idades do jogo político, mesmo que este jogo estivesse

extremamente limitado durante o Estado Novo.

- a partir da conquista destas duas demandas, organizar e desenvolver

um sistema decisório diferenciado daquele que prevalecera durante todo o

Estado Novo, estruturado a partir da iniciativa federal do DNER mas que

pressupunha sua ramificação a Estados e municípios, capaz de se auto

sustentar e reproduzir, tornando-o impermeável a qualquer tipo de controle e

fiscalização mais incisiva seja do governo a nível federal, seja, futuramente,

do Poder Legislativo rearticulado.

Se, de 1937 - ano de criação do DNER - até o final de 1945, a luta das

correntes e forças organizadas que defendiam o rodoviarismo não lograram

conquistar o necessário aval político por parte do executivo ao desejado

processo de autonomização, tais pressões, no entanto, foram suficientes no

sentido de reorientar as prioridades do MVOP , destacando o transporte

rodoviário como elemento estruturante do plano geral de viação de que se

procurava dotar o país, em detrimento, basicamente, do transporte ferroviário.
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Sobre este assunto, Simon Schwartzman, em seu livro "Estado Novo, um

Auto-Retrato", transcreve um manuscrito original de 1943, do então Ministro

Capanema , onde o mesmo constata:

"...O interesse com que o problema das estradas de rodagem tem

sido encarado no país, sobretudo nos meios técnicos, reflete-se em

minuciosos estudos e sugestões a que vem dando lugar, em

diferentes oportunidades. É o que acontece , por exemplo, quanto

aos Congressos Nacionais de Estradas de Rodagem , o primeiro do

quais realizado em 1916 e o último em 1939. Nessas reuniões, de

que participam delegados de todas as unidades da Federação, tem

sido largamente debatido quais as melhores soluções para o

problema nacional das boas estradas. É oportuno lembrar, a esse

respeito, as importantes conclusões aprovadas pelo VII Congresso,

a primeira das quais, confirmando um ponto de vista expresso no

Congresso anterior, reconheceu que, pelo exame imparcial dos

transportes no Brasil, nos últimos dois anos, "não é lícito concluir

seja o transporte rodoviário, no conjunto dos transportes da Nação,

prejudicial às estradas de ferro, nem seja de vulto exigir que, para

salvaguardar interesses seus, uma legislação coercitiva venha a ser
criada.

o VII Congresso foi de parecer, igualmente, que o critério a seguir

na construção de estradas de rodagem de penetração, em

prolongamento das vias férreas, deve ser unicamente o rodoviário, a
cujas características técnicas ficarão as mesmas adstritas, de modo

exclusivo. Se o desenvolvimento da zona ultrapassar a conveniência

econ6mica da rede rodoviária, será construída, então, a estrada de

ferro, com traçado próprio e independente, não para substituir as

rodovias, mas para completá-Ias...."(Schwartzman, 1982 : pg. 442)

o rodoviarismo, enquanto movimento, da forma como veio a se manifestar a

partir da década de 3D, representou talvez os primeiros passos de articulação
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e de organização política e econômica de um segmento específico da

burguesia nacional no sentido de definir um campo próprio e monopolizado

de atuação, através de seu acesso, em condições privilegiadas, ao conjunto de

obras públicas sob responsabilidade do Estado.

Consolidado o terreno do rodoviarismo no interior do MVOP e, como

conseqüência, o papel estruturante das rodovias no sistema de transportes no

país, partiu-se definitivamente para a conquista da tão desejada autonomia

administrativa e financeira do DNER, o que, significativamente, viria a se

processar no interregno entre a deposição de Getúlio Vargas em 29 de

outubro de 1945 e a instalação da futura legislatura parlamentar com

atribuições constituintes.

Ao final do ano de 1945, compôs-se o governo provisório liderado por José

Linhares - antigo presidente do Supremo Tribunal Federal - que designou o

engo. Maurício Joppert da Silva para o Ministério de Viação e Obras Públicas.

Prontamente, o Ministro interino toma a iniciativa de constituir uma Comissão

Ministerial com representantes do DNER, do próprio MVOP, do Conselho de

Segurança Nacional, do Estado Maior das Forças Armadas e do Ministério da

Fazenda, com o objetivo de elaborar uma legislação rodoviária que além de

definir um Plano Nacional de Viação Rodoviária tratasse de regulamentar a

autonomia administrativa e financeira do DNER e sua transformação de

departamento do MVOP em autarquia.

O resultado dos trabalhos desta comissão é encaminhado pelo Ministro à

avaliação do presidente que, por sua vez, aprova e sanciona o decreto-lei de

n. 8.463 regulamentando a matéria, em 27 de dezembro de 1945. Trata-se

sem dúvida do marco a partir do qual desenvolveu-se o futuro sistema de

transporte rodoviário no Brasil tendo como elemento estruturante o DNER e os

DER's estaduais, conferindo substância às reivindicações do rodoviarismo no

interior do aparelho do Estado.

31



Importa destacar, no entanto, para além do fato da autonomização do

DNER, a engenharia institucional e financeira que possibilitou, a partir das

iniciativas no âmbito federal, a construção de um sistema de decisão e

implementação de programas rodoviários através da formação de uma rede de

conexões de caráter federativo, induzindo Estados e municípios a se

integrarem no esforço de construção e expansão do sistema rodoviário. Nesse

sentido, competia ao DNER não só o estudo, construção, conservação e

policiamento das estrada federais como, principalmente, cooperar com os

Estados na implantação de seus planos rodoviários.

Esta mesma qualidade federativa do sistema DNERlDER's se verifica na

vinculação de recursos para a alavancagem dos diversos programas

rodoviários que se desenvolvem a partir de 1945. Assim é que apenas 40% do

Fundo Rodoviário Nacional, criado em concomitância à constituição da

autarquia e depositário dos recursos provenientes da arrecadação do Imposto

Único sobre Combustíveis e Lubrificantes ( IUCL ) , era destinado ao DNER

enquanto que os outros 60% eram distribuídos entre Estados e municípios, na

proporção de 48% e 12%, respectivamente, ressaltando-se o fato de que, por

lei, as verbas originadas destes repasses devessem ser usadas,

exclusivamente, na execução de obras rodoviárias.

A relevância do Fundo Rodoviário Nacional é tanto maior quando se analisa

sua capacidade em atrair fontes complementares de recursos para o esforço

de execução dos programas rodoviários, o que, de fato, viria a se concretizar,

de forma crescente, com a utilização de verbas de contrapartida dos

orçamentos da União, Estados e municípios no desenvolvimento dos mesmos.

A rapidez na consolidação do sistema DNERlDER's estaduais a partir da

sanção da lei Joppert e da constituição do Fundo Rodoviário Nacional pode

ser medida pelo relato do engo. Albano de Lima referente ao período em

consideração, afirma ele:
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"...Com a certeza de recursos próprios e específicos consolidou-se o

DNER. Ampliada a confiança e constatando os governantes

estaduais que os 60% da arrecadação do Fundo Rodoviário eram

uma realidade palpável que chegaria rigorosamente nas épocas

marcadas, bastando para isso cada Estado organizar-se, operaram-

se profundas transformações em todo o Brasil. Surgiram os

Departamentos e Comissões de Estradas de Rodagem: em 11

meses haviam sido criados 17 órgãos rodoviários estaduais!

Os planos rodoviários também se organizavam . Melhor ainda, pela

primeira vez na história econômica do Brasil, nenhum Estado

pensava em desencontrar as terminais de suas estradas ao chegar

às fronteiras dos seus vizinhos, a fim de evitar as evasões de

rendas. Compreendia-se o sentido nacional das estradas de

rodagem. Do Plano Rodoviário Nacional, aprovado em 1944 e

revisto em 1946, fora destacado o Programa de Primeira Urgência.

O rodoviarismo brasileiro encontrara a diretriz..."( Uma, 1955 :pg 6 )

Esta tentativa inicial de reconstituição histórica do processo de

consolidação do rodoviarismo no Brasil, longe de pretender fazer uma apologia

do caráter pretensamente "modernizante" e "empreendedor" de determinados

segmentos do aparelho de Estado responsáveis pela construção da infra-

estrutura no país, é relevante no sentido de trazer à tona algumas

especificidades que condicionaram a criação deste modelo de

desenvolvimento e de certas qualidades do processo decisório que permearam

sua consolidação. Nesse sentido, parece-me válido avançar as seguintes

considerações sobre o que foi levantado até o presente momento:

a) O desenvolvimento de uma política pública global e abrangente de infra-

estrutura para o país demonstrou-se inalcançável, seja pela carência de

recursos disponíveis cuja superação estava condicionada à criação de novos

mecanismos fiscais de caráter vinculado, seja por posições e pressões

políticas que, ao mesmo tempo em que não viam com bons olhos uma
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presença mais direta do Estado na campo econômico, achavam justo

salvaguardar os interesses consolidados de grupos estrangeiros de antiga
atuação nesse segmento.

o pragmatismo político e financeiro induziram a participação do Estado no

desenvolvimento de políticas setoriais, em particular nas áreas do transporte

rodoviário e, posteriormente, na geração de energia elétrica, com a ressalva

de que tais paiíticas e os decorrentes programas e empreendimentos viriam a

ser sustentados, num primeiro momento, por recursos de caráter

eminentemente fiscal incidentes sobre o consumo, contornando-se a delicada

questão, de fundo político, sobre o estabelecimento de políticas tarifárias que

também pudessem vir a colaborar com a manutenção e ampliação dos
sistemas de infra-estrutura.

b) Se é verdade que coube ao DNER um papel dirigente na consolidação

dos ideais rodoviários no país e na formatação e execução dos programas de

construção de estradas tanto a nível federal como estadual, também é passível

constatar-se que o pressuposto desta função diretiva se deu através de um

processo de autonomização frente a controles mais diretos seja do setor

governamental - via ingerência do MVOP - seja do futuro Poder Legislativo -

via desincorporação do Fundo Rodoviário Nacional do conjunto mais geral das
verbas do orçamento da União.

Este segmento mais moderno da burocracia estatal, que se encontrava em

processo de constituição, não concebia a possibilidade de que a definição da

política pública voltada a este setor específico da infra-estrutura básica

sofresse a ingerência de outras esferas de decisão que não aquelas limitadas
ao campo de atuação do sistema DNERlDER's .

Este forte componente autonomista, aberta e resolutamente defendido pelos

setores dirigentes do sistema DNERlDER's ao longo de toda sua história,

acarretará, como iremos ver mais à frente, a tendência de tomar o processo

decisório que envolvia esta determinada política pública seletivo, restritivo e
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crescentemente excludente. Natural portanto que os maiores beneficiários do

desenvolvimento do rodoviarismo no país fossem aqueles segmentos estatais

burocráticos e agentes econômicos privados diretamente vinculados ao

sistema DNERlDER's estaduais ou que com ele mantivesse relações

privilegiadas.

Pretendo analisar a seguir como o sistema político que se sucedeu à
derrocada do Estado Novo, de cunho nitidamente conservador e clientelista,

potencializou a expansão deste processo de autonomização de modernos

segmentos da burocracia estatal em estreita vinculação com setores

emergentes do empresariado privado nacional, originando um pala de

elaboração de políticas de Estado que, embora utilizando recursos públicos

canalizados através do setor estatal, não se vê submetido aos mínimos

controles de caráter democrático na implementação das mesmas.
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2. A REGIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DNERlDER'S E A FORMAÇÃO DO

SETOR PRIVADO DA CONSTRUÇÃO

Já vimos como se operou o processo de autonomização administrativa e

financeira do sistema DNER/DER's nos estertores do Estado Novo. Cabe

agora analisar quais as relações que se estabeleceram entre o citado

processo e o fortalecimento de um segmento do empresariado privado

nacional que começou a se dedicar à prestação de serviços no campo da

empreitada de obras públicas, em particular no que se refere à execução de
obras rodoviárias.

Antes de mais nada, torna-se necessário abordar algumas especificidades

desse setor econômico que permitiram ao incipiente e sempre dependente

capital privado nacional atuar de forma a dominar e , posteriormente,

monopolizar o mercado de obras públicas de infra-estrutura no país, situação

esta que se mantém até os dias de hoje.

Vale a pena retomar a questão de que a intervenção do Estado na área de

infra-estrutura esteve condicionada, em seus primórdios, por um cenário no

qual este mesmo Estado opta por contornar/postergar a discussão e

regulamentação da questão tarifária, concentrando seus esforços na

ampliação e construção de novos programas na área de transportes e energia

a partir de recursos gerados sobre uma base eminentemente fiscal.

Tal opção iria determinar a desvinculação entre a construção do novo

parque de infra-estrutura e a sua operação, manutenção e exploração. Nesse

sentido, até muito recentemente, grande parte da possibilidade de expansão

dos sistemas de infra-estrutura estaria diretamente veiculada à geração de

superávit fiscais que suportassem financeiramente novas inversões nesse
setor.
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Por sua vez, o fato de a construção e ampliação dos sistemas de infra-

estrutura estarem relativamente desvinculados das receitas de operação e

exploração dos sistemas, determina , em grande medida, a qualidade, a

dimensão e o volume de capital necessários àqueles que se propunham a

participar mais diretamente nas atividades de construção.

Inevitável constatar que tanto o prazo de maturação quanto o volume de

capital imobilizável exigidos para financiamento de sistemas de infra-estrutura

em que o retorno dos investimentos se dá por via tarifária são

significativamente maiores que quando se restringe o escopo das atividades

à simples construção e gerenciamento das obras civis, futuro suporte da

operação e exploração dos citados sistemas.

Nesse sentido, a opção pelo modelo de escopo mais limitado acarretou que

o equacionamento das iniciativas para o desenvolvimento e consolidação do

mercado de obras públicas ligadas à infra-estrutura básica viesse a ser,

fundamentalmente, estruturado em torno de seu elemento nacional, fosse ele

de origem estatal ou privada, pois se possibilitava o acesso a tais

empreendimentos sem que, previamente, se contasse com um elevado nível

de capitalização.

Cabe, portanto, a partir de agora, analisar-se como se operou a divisão de

tarefas entre os setores estatal e privado nacional no financiamento,

gerenciamento e construção das obras de infra-estrutura no país a partir de

1945.

Visando elucidar este assunto, Galena Tinoco Ferraz Filho irá se valer da

seguinte citação de um ex-diretor do DNER durante o governo do general

Dutra, quando então se desenvolviam os trabalhos da ligação rodoviária São

Paulo- Rio de Janeiro, a futura rodovia federal Presidente Dutra:

" Em 1948/1949 a situação era esta: o DNER era o grande

construtor. Eu tinha, entretanto, no trecho que construi nesta época
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pequenas empreiteiras trabalhando sob meu comando. Enquanto o
DNER dispunha de tratores pesados, caminhões e escavadeiras, o

maior dentre os empreiteiros privados que participaram da obra

possuía um tratorzinho D-7 e umas carrocinhas puxadas a burro.

Este era o tipo de empreiteiro brasileiro em construção rodoviária.

Eles começaram assim. Depois, naturalmente estimulados pela

política do DNER, que foi uma política estimulada pelo próprio

governo, foram crescendo... /Ir Ferraz Filho, 1981 : pg. 47)

Verifica-se que, a despeito de o modelo institucional criado a partir de 1945

conter potencialmente as pré-condições para a constituição de um mercado de

obras públicas cujo acesso e participação não exigisse elevados níveis de

capitalização prévia, o segmento privado nacional atuante neste setor,

consubstanciado então na constituição de uma série de pequenas

empreiteiras de obras públicas, teve que se abrigar sobre as asas protetoras

do sistema DNERlDER's na qualidade de subempreiteiras do grande órgão

construtor à época. De fato, a lógica que permeava a atuação dessas recém-

constituídas empreiteiras de obras públicas consistia, na verdade, numa

inversão de papéis.

Ao contrário do que ocorria nos países desenvolvidos em que o setor

privado do segmento de construção civil já se encontrava devidamente

equipado e capitalizado, inclusive estreitando crescentemente seus laços com

o setor financeiro de seus respectivos países, as empreiteiras nacionais -

fugindo dos riscos do investimento antecipado em máquinas e equipamentos,

em particular daqueles utilizados em obras de terraplanagem - garimpavam

contratos de subempreitada junto ao sistema DNERlDER's estaduais para, a

partir da maximização de receitas dos mesmos, poderem se capitalizar e

investir futuramente na aquisição de equipamentos que permitissem a melhoria

na produtividade dos serviços de construção rodoviária o que , por sua vez,

implicaria na obtenção de lucros adicionais.
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Sobre esta questão, verifica-se, através de alguns textos e fontes de

referência, as dificuldades encontradas e o caminho para sua superação neste

processo de constituição e fortalecimento das empreiteiras privadas de obras

públicas no Brasil, durante a década de 1940.

Camargos (1993) deixa claro que o procedimento para alavancagem das

empreiteiras passava por uma relação estrita com a burocracia dos órgãos

contratantes de forma a potencializar, ao máximo, as possibilidades de

faturamento de sua carteira de contratos. Analisa a autora:

H••• Ao se incorporar ao programa rodoviário de Juscelino em Minas

Gerais (trata-se do período em que exercia as funções de

governador do Estado), a Andrade Gutierrez deu um importante

passo para se tornar uma grande firma de engenharia, com a

importação de seu primeiro trator. Até então, a empreiteira

trabalhava no esquema das carrocinhas de terra puxadas a burro,

em serviços de terraplanagem. O primeiro projeto de porte

executado pela Andrade Gutierrez foi a construção da estrada

ligando a região sul de Minas Gerais próximo à cidade de Passo, no

mesmo Estado, ao norte de São Paulo. As próprias empreiteiras

reconhecem que as possibilidades de crescimento da empresa

dependem dos contratos que elas ganham. Mas, não é apenas o
contrato em si o que conta, isto é, a possibilidade de crescimento da

empresa não é dada somente pelo valor "formal "do contrato. É

preciso que a empreiteira potencialize ao máximo as possibilidades

que um contrato oferece.

Segundo o depoimento de um empreiteiro:Bom empreiteiro é aquele

que transforma uma obra num bom negócio. Porque contrato de

obra, qualquer um tem. Fazer deste contrato um bom negócio, esse

é o bom empreiteiro. Porque não existe nenhum contrato que

termine como começou. Não tem um..."(Camargos, 1993: pg. 75)
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Esta passagem é importante no sentido de ressaltar uma questão central na

relação entre empreiteiros e setores da administração estatal mais diretamente

vinculados à contratação de serviços e obras no área de infra-estrutura. Sendo

o objetivo maior dos empreiteiros de transformar seus contratos junto à
administração pública em "bons negócios", o que não se pode criticá-los pois

esta postura pragmática faz parte das regras do jogo do livre mercado,

caberia, no entanto, em contrapartida ao Estado a definição de regras e

procedimentos de forma a disciplinar e regulamentar os processos de

licitações públicas e administração de contratos visando coibir,

fundamentalmente, eventuais desvios originados por um enorme poder de

arbitragem de setores do governo e de setores dirigentes da burocracia dos

órgãos contratantes de obras e fornecimentos.

Verifica-se, curiosamente, que a legislação sobre licitações públicas no

Brasil permaneceu praticamente intocada de 1922 a 1966, sem que nenhuma

iniciativa parlamentar sobre o assunto fosse levada a efeito no período, só

vindo a ser criada uma regulamentação de âmbito federal específica no campo

do direito administrativo brasileiro durante o regime de exceção,após 1964.

Portanto, à já citada autonomia administrativa e financeira do sistema

DNERlDER's veio somar-se sua autonomia no sentido de fixar regras e

procedimentos próprios para a contratação dos empreiteiros de obras públicas.

Nesse sentido, o que caracterizou o período de 1945 a 1966 em termos de

normas de licitação, foi o fato de cada órgão contratante definir unilateralmente

os critérios para habilitação e julgamento de propostas de fornecedores bem

como procedimentos relativos à administração de contratos firmados junto a

terceiros.

A ausência de quaisquer controles externos sobre o processo de

contratação e administração dos contratos com terceiros tornou-se um campo

fértil no sentido de que algumas empreiteiras, em função de sua relação cada

vez mais estreita com os órgãos contratantes, viessem a, paulatinamente,
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definir um domínio, de âmbito regional, que determinava o acesso às principais

obras licitadas. Iniciava-se, concretamente, uma tendência à segmentação

deste mercado entre pequenas/médias e grandes empreiteiras considerando-

se os níveis de faturamento médios das referidas empresas.

Talvez a experiência mais marcante desta simbiose entre órgãos

contratantes da administração estatal e empreiteiras tenha ocorrido no Estado

de Minas Gerais, em particular pelo fato do fortalecimento de determinadas

empreiteiras mineiras ter sido acompanhado, par e passo, pela trajetória

política do futuro candidato à presidente da república que teria como objetivo

central a implementação do Plano de Metas - Juscelino Kubitscheck.

Referindo-se e criticando as características que permearam a implantação

do programa rodoviário mineiro quando então JK respondia pelo governo do

Estado, Diniz (1980) expõe o que segue:

"...As jogadas não param aí. Agora, começa o mais importante e que

vai permitir entender a existência de grandes empresas construtoras

em Minas Gerais. Para isto, o Estado agiu como verdadeira

alavanca nos moldes da acumulação capitalista , transferindo

recursos públicos para empresas privadas. As tabelas de

pagamento das obras foram feitas tomando-se como base, em sua

maioria, serviços manuais. Após a concorrência, o DER reajustou a
tabela. Por outro lado, as empresas começaram a se equipar, o que

foi facilitado pela taxa de câmbio preferencial para a importação de

equipamentos , estabelecido pela instrução 70 da SUMOC. A

mecanização das empresas implicou no aumento da produtividade e
redução dos custos. Esta foi, pois, a primeira forma de sobre-lucros.

Para acrescentar a isto, as empresas substituíram ( e o DER

consentiu) a maioria das obras de arte ( pontes, viadutos,etc...) por

serviços de terraplanagem.
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Com tabelas baseadas em serviços manuais e sendo os mesmos

mecanizados, a terraplanagem era indiscutivelmente uma fonte de

lucro para as empresas. Aí, estava, portanto, uma terceira forma de

sobre -lucros..."( Diniz, 1980: pg. 79)

Na mesma linha, prossegue ainda o autor sobre as especificidades do

programa rodoviário mineiro:

"... Atrás do programa, houve uma grande jogada. As condições da

concorrência exigiam, entre outras, que a empresa ou o consórcio

construtor, para participar, devesse possuir um certo equipamento

rodoviário e a garantia de financiamento das obras, estipulada em

CR$ 500 milhões, dado por um banco com capital mínimo de CR$

50 milhões. O consórcio constituído por Ajax Rebello era composto

por: Construtora de Estradas Ajax Rebello, Companhia Mendes Jr.,

Construtora Andrade Gutierrez e Nacional Construtora. Todas estas

empresas eram pequenas , e assim, o consórcio não possuía o

equipamento exigido. Conseguiu então (o DER), através do próprio

Juscelino, que a Cia. Construtora Brasileira de Estradas , que

possuía o equipamento, entrasse no consórcio. Conseguiu mais

ainda, pelas mesmas interferências, que o Banco Comércio desse a

carta de fiança.A concorrência foi ganha pelo consórcio Ajax, mas

nem a Cia. Construtora de Estradas permaneceu no consórcio nem

o Banco Comércio concedeu o financiamento. Este foi conseguido

diretamente através do Banco do Brasil, com fiança e pagamento

sob responsabilidade do ONER..."( Oiniz, 1980: pg. 84)

Não se trata aqui de tecer comentários de ordem ética ou moral sobre os

expedientes utilizados nos processos licitatórios de então, expedientes aliás

que, até muito recentemente serviram como instrumento para dirigir o

resultado na contratação de grandes obras de infra-estrutura no país, mesmo

porque, na ausência de mecanismos de controle e de uma legislação que
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regulamentasse a matéria sobre licitações, os mesmos se constituíam em

procedimentos perfeitamente legais, apesar de não necessariamente legítimos.

Tenta-se, na verdade, aprofundar a análise do porque foi possível o

desenvolvimento desta simbiose entre setor estatal e empresas privadas da

área da construção civil sem a interveniência mais incisiva, principalmente do

Poder Legislativo à época, no sentido de coibi-Ia; pois tratava-se , em última

instância, do uso impróprio de recursos públicos gerados a partir da carga

fiscal incidente sobre a sociedade como um todo.

Trata-se enfim de responder se era factível a possibilidade de, em

concomitância à implementação do modelo de desenvolvimento, definirem-se

limites, controles e regras claras visando cercear eventuais desvios que

privilegiassem o poder econômico mais diretamente ligado às áreas de

intervenção do Estado, em particular concessionários, fornecedores e

contratistas de obras do setor estatal.

Portanto, para se compreender a fundo como se cristalizaram elos

privilegiados entre alguns poucos grupos privados e o Estado, não basta

apenas deter-se sobre as relações entre empreiteiros e o sistema

DNERlDER's. Mais do que isso, é preciso enfocar atitudes e disposições mais

gerais que traduziam a postura desses segmentos da burocracia e do

governo frente as próprias prerrogativas do Poder Legislativo.

Sob este aspecto e trazendo atrás de si os elementos mais dinâmicos do

processo de modernização econômica, esses segmentos da burocracia

estatal, arautos do rodoviarismo. de maneira geral, entendiam o Poder

Legislativo enquanto um entrave , uma espécie de retardador do livre

florescimento do modelo de desenvolvimento em curso. Considerava-se que

este poder tendia a se tornar refém, no processo de intermediação político-

partidária, das forças mais atrasadas do cenário político e econômico

brasileiro, cuja característica básica era a política de cunho clientelista que

condicionava a aprovação das verbas do orçamento da União para os
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programas de desenvolvimento à barganha por cargos e favores junto aos

poderes executivo e a setores da administração pública por ele mais

diretamente controlados.

Não se quer com isto afirmar que tal caracterização do Poder Legislativo

fugisse muita da realidade. Pelo contrário, o congresso desempenhou

sucessivamente esse papel de aglutinar, em sua maioria, as forças mais

atrasadas do espectro político nacional valendo-se da tribuna parlamentar

para colocar-se como um dos contentores do jogo político que definia a

relação de responsabilidades, deveres e benefícios que cada setor da elite

brasileira teria que arcar no processo de consolidação do modelo de

desenvolvimento econômico.

Por sua vez, esses segmentos econômicos mais modernos e a burocracia

da administração indireta emergente nunca colocaram como perspectiva ou

lutaram por uma melhoria na qualidade da atividade legislativa, o que

implicaria numa substancial reforma do sistema político partidário no país e,

por conseqüência, no questionamento dos interesses históricos desses setores

mais retrógrados da elite brasileira encastelados no congresso.

o que se operou, na verdade, foi uma política de boa vizinhança marcada

pela mais perfeita conciliação de interesses em que, ao mesmo tempo em

que se consentia com o processo crescente de autonomização dos setores

mais dinâmicos do aparelho de Estado, cada vez mais independentes

administrativa e financeiramente frente ao controle do legislativo, preservava-

se , no interior de setores da administração pública direta a possibilidade de

acesso a cargos nomeados por parte dos parlamentares.

No entanto, havia momentos em que essa política de boa vizinhança

tomava-se instável e, não raras vezes gerava atritos entre as partes

envolvidas, acarretando estremecimentos no processo de formatação do

modelo de desenvolvimento. A título de exemplificação desses momentos de

atrito e acomodação, retomo o texto "Dez anos de autonomia financeira
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técnica e financeira", no qual o autor, então diretor do DNER, afirma o que

segue:

"...Procurando estimular cada vez mais os órgãos rodoviários dos

Estados, o DNER lhes delegava verbas orçamentárias, realizando

convênios para a execução de estradas e pontes. Visava, destarte,

fortalecer as possibilidades de produção de cada um. Mas, enquanto

redobravam os esforços para formar um todo harmônico, alguns

perigos ameaçavam a estrutura que se erguia ...(...)

...Partindo de emenda apresentada em 1947 ( inclusão do Fundo

Rodoviário Nacional no Orçamento Geral) e derrotada por grande

maioria do plenário da Câmara dos Deputados, no princípio de 1948,

foi tentada pela primeira vez a mutilação do FRN: eram 20% o que

dele se desejava , pretensão igualmente rejeitada pelo Congresso

Nacional. E sucessivamente, em todos os anos até 1955, a Câmara

dos Deputados recusaria incluir o Fundo Rodoviário Nacional no

Orçamento Geral, negando sistematicamente aprovação às

iniciativas nesse sentido..."(Uma, 1955 : pg. 8)

Por fim, referindo-se ao período do segundo governo Vargas, o autor

avaliava o que segue:

"... Discutia-se então no Congresso Nacional o projeto de lei

conhecido como "Lei Eunápio" ( por haver sido apresentado pelo

Deputado Eunápio Queiroz), afinal vetado a 16 de outubro de 1951,

depois de debates dos mais veementes de que há memória sob o
ponto de vista rodoviário. Esse projeto seria depois substituído, nos

termos de aumentar a receita do Fundo Rodoviário, pela lei n. 1.749,

de 28 de novembro de 1952.

Essa lei retirou, até 1957, 25% do Fundo Rodoviário Nacional para

formar o capital da Petrobrás; entretanto, como o imposto único foi
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aumentado , o FRN obteve um acréscimo global ( a partir de 1954

esse acréscimo resultaria insuficiente, face à baixa do poder

aquisitivo da moeda e ao crescente aumento das despesas de

conservação da rede construída; quer federal, quer

estadual)..."(Uma, 1955: pg. 9 )

Vê-se que, apesar das pressões, o sistema DNERlDER's e os interesses a

ele agregados conseguiram preservar as fontes de receitas que lhes garantiam

a autonomia administrativa e financeira. Tratou-se de uma solução de

conciliação que acomodou as demandas dos defensores do rodoviarismo e os

interesses mais gerais de setores do governo e do congresso que colocavam

a constituição da Petrobrás enquanto elemento estratégico para a própria

continuidade do modelo de desenvolvimento.

No entanto, a compreensão a fundo dessa interação entre poderes

legislativo e executivo, complementada pela atuação marcante de segmentos

dirigentes da burocracia da administração indireta e, por sua vez, de setores

empresariais privados em consolidação necessita, a partir deste momento, um

alargamento de enfoque, não mais se restringindo a uma análise meramente

setorial, sob o risco de não se apreender , em toda sua amplitude, a

formatação do modelo de desenvolvimento adotado no país a partir da década

de 40.

Os parâmetros de análise que se seguem estão, em grande medida,

apoiados no trabalho desenvolvido por Maria do Carmo Campello de Souza,

em particular quando a autora se detém sobre as características do processo

de transição e superação do Estado Novo.

Referindo-se ao período em questão, a autora expõe o que segue:

"...Vimos, neste capítulo, como a queda do Estado Novo foi

amortecida, e sua estrutura geral foi aproveitada para a nova

armação institucional. Não afirmamos, é claro, uma continuidade
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total, como se estivéssemos diante de dois sistemas idênticos. Tal

interpretação equivaleria em sua ingenuidade àquela que vê na

Constituição de 1946 um corte abrupto com o passado e a

inauguração de uma etapa imaculadamente democrática em nossa

história política... 1/

Referindo-se ao processo de transição e aos recursos utilizados para a

preservação das estruturas de poder do Estado Novo, a autora analisa:

tt ••• Numa breve recapitulação, destacaríamos quatro recursos ou

instrumentos, todos eles acionados de maneira consciente e
sistemática , e com inegável êxito, pelos grupos dirigentes ligados

ao Estado Novo:

a) A absorção, através do PSD, das interventorias e bases municipais,

e através do PT8, das clientelas urbanizadas sindicalizadas ou

cobertas pelas instituições previdenciárias;

b) A emergência do Getulismo como formação ou movimento

político organizado a nível do simbolismo pessoal, condensando e

dando forma ativa a suportes de massa até então mais ou menos

latentes;

c) A garantia antecipada do controle ou pelo menos de um papel

decisivo por parte dos remanescentes Estadonovistas sobre a
primeira legislatura, através da manipulação dos instrumentos de

legislação eleitoral;

d) A inscrição no próprio texto constitucional de vários dispositivos

asseguradores dessa mesma continuidade, notadamente os

referentes à representação (artigo 58) e à centralização de poderes

no Executivo; ... fI( Campello de Souza, 1990: pgs. 134 e 135)
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De fato, como já salientado pela autora, o período de transição foi

caracterizado por seus componentes conservador e continuísta, utilizando-se

para tanto dos mecanismos de centralização política que tinham servido de

base para a própria formatação do sistema político durante o Estado Novo,

porém adaptados à nova realidade política colocada pelo final da segunda

grande guerra em que as demandas pela ampliação dos espaços democráticos

de representação se faziam sentir.

Sob o ponto de vista da presente dissertação, interessa-me destacar, em

particular, duas das esferas de articulação que foram fundamentais para a

viabilização e institucionalização de processo decisórios no setor estatal a

partir da década de 30. São eles:

- as interventorias estaduais que operavam em estreita conexão com os

departamentos administrativos

centralizadamente ao DASP (

Público); esfera de articulação

que por sua vez, respondiam

Departamento Administrativo do Serviço

esta responsável pela ligação entre as

oligarquias estaduais, os ministérios e a Presidência da República;

- os institutos, autarquias e grupos técnicos, que, conforme relata a autora:

r.: ficavam nominalmente sob a direção do Presidente da República,

mas praticamente sob os ministérios que lhes correspondiam , os

citados órgãos serviam como agências coordenadoras e

centralizadoras do governo para específicos campos de ação. Seu

papel e seus poderes eram bastante variáveis . Alguns dispunham

de poderes normativos e regulatórios bastante amplos; outros eram

de natureza consultiva, preparatória ou investigatórias, sem funções

normativas. Sua composição é também bastante variável. Algumas

vezes incorporavam representantes da atividade respectiva, mais

funcionários do ministério ao qual o órgão era

subordinado..."(Campello de Souza, 1990: -pgs. 99 e 100)
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À projeção dessas estruturas de articulação que se superpõe ao cenário

da transição, já caracterizado por Maria Campelo de Souza, assiste-se ao

desenvolvimento de outro processo, complementar e tão relevante quanto, de

dispersão das forças políticas que procuravam um eixo de rearticulação capaz

de estabelecer as bases para um novo e necessário modelo de

desenvolvimento.

Enquanto que a herança e os esquemas de influência política das

interventorias era fundamentalmente canalizado para o interior daquela que

seria a maior agremiação partidária do pós-guerra no país - o PSD - base

fundamental do poder parlamentar até o governo de Juscelino; de outro lado,

algumas autarquias, num processo de crescente autonomização, em estreita

conexão com setores emergentes do empresariado nacional, passaram a

desfrutar de um dinamismo próprio capaz de galvanizar uma gama de

interesses que lhes permitia alçar-se enquanto esferas de articulação e

representação política.

Some-se a esse cenário, um terceiro polo de articulação representado pelo

Poder Executivo, seja na figura da Presidência da República seja no ministério,

que, durante a hegemonia política do Getulismo a nível nacional, procurava

atuar de forma não só independente mas, essencialmente, à revelia de

maiores negociações junto ao Poder Legislativo e aos partidos políticos.

o que caracterizou os dois primeiros governos após o Estado Novo, o

governo Dutra e o segundo governo Vargas, foi justamente o caráter provisório

e esporádico das alianças e arranjos de forças políticas que davam

sustentação aos respectivos programas de governo. A rearticulação de forças

no plano político não havia ainda conseguido ser dirigida e consubstanciada

em torno de um programa ou um eixo referencial capaz de conferir , em toda

sua plenitude, as condições para a modelagem definitiva de um modelo de

desenvolvimento para o país.
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De fato, isto só viria a ocorrer a partir da desarticulação do Getulismo,

antecipada pela morte de Getúlio em 1954. Até então, o caráter apartidário da

ação do governo, em particular do segundo governo Vargas, era o elemento

hegemõnico que determinava a solução de eventuais zonas de atrito que se

constituíam quando as demandas e interesses específicos de cada polo de

articulação política - seja do poder legislativo, seja do Poder Executivo, seja

de segmentos da burocracia da administração indireta em estreita afinidade

com sua clientela mais próxima.

Sobre este assunto, D'Araújo (1982), analisando mais detidamente as

características do "getulismo", irá afirmar:

"", O getulismo firma-se enquanto alternativa à ineficácia das

instituições e, na medida em se localiza fora da estrutura partidária,

essa corrente traz em si uma saída apartidária para a sucessão.

Esse apartidarismo, que resulta da candidatura Vargas, reveste-se

de um caráter político forte e reconhecido, porém não-

institucionalizado; assim, configura-se como obstáculo maior a

qualquer possibilidade de política institucionalmente organizada. Em

outras palavras, o primeiro grande teste eleitoral a que se submete a
democracia brasileira após 1946 frustra a expectativa que o sistema

partidário possa fortalecer-se nos anos seguintes...(...)

,..A reversão desse processo passa a não só do estabelecimento

de um novo padrão de relacionamento intra-elites como de um

esvaziamento do getulismo ou de sua agregação à estrutura

partídária..."( D'Araújo, 1982, pg. 70).

Quando destaco o caráter apartidário dos dois governos que se sucederam

ao término da segunda guerra mundial no Brasil, quero com isso dizer que,

para uma dada relação de forças estabelecida neste período, nenhuma

fração ou segmento da classe dirigente, isoladamente ou em aliança com

outros setores dessa mesma classe, conseguia constituir-se enquanto
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elemento hegemônico na condução do processo político, possibilitando, desta

forma, uma ampla margem de manobra e arbitragem ao detentor da chefia do

Poder Executivo, que, obtendo sua legitimidade através de uma ligação direta

com a sociedade, sem qualquer mecanismo de intermediação institucional

fosse ele partidário ou não, superpunha-se aos processos decisórios

tradicionais do regime democrático. Ao mesmo tempo em que sua legitimidade

nutria-se e objetivava essa desvinculação das restrições e limites colocados

pelo jogo político tradicional, sua continuidade dependia, fundamentalmente,

do incentivo crescente a esta forma particular de atuação governamental.

Em linhas gerais, portanto, assume-se que o período imediato que sucede

à desarticulação do Estado Novo é dominado por um processo de transição

que combina a preservação de antigas estruturas decisórias construídas

durante o regime de exceção, porém amoldadas à nova situação política, à

dispersão das forças políticas, em particular aquelas das elites dirigentes,

incapazes de, prontamente, se organizarem em torno de um novo eixo de

intervenção e, por conseguinte, modelarem as premissas políticas e

institucionais de um modelo de desenvolvimento. Esse cenário favoreceu o

predomínio de formas e ações de governo que contornavam a eventual

influência das agremiações partidárias , através do hegemonia política do

Getulismo.

No entanto, tanto a dispersão de forças quanto o caráter apartidário de

atuação governamental não devem e não podem ser entendidos enquanto

barreiras para o estabelecimento de uma série de iniciativas embrionárias na

formatação do futuro modelo de desenvolvimento econômico, mesmo que o

dinamismo dessas iniciativas , muitas vezes, se concretizasse de forma

setorial e parcializada sob a ação daqueles pólos de articulação de interesses

que se haviam constituído com a derrocada do Estado Novo - refiro-me

particularmente à iniciativas do Poder Executivo e, preponderantemente, de

setores da administração indireta, em combinação com sua clientela mais

próxima.
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Quer-se com isto afirmar que neste período, embora não tenha havido um

polo político hegemônico capaz de aglutinar, coesionar e preservar ao seu

redor de si a vontade majoritária da nação, ainda assim estavam colocadas e

se desenvolviam as condições para que, a partir dos vários campos em que

se haviam rearticulado as principais forças políticas de então e através de um

processo de homogeneização de interesses, se viesse a constituir um novo

paradigma de atuação do Estado e, por sua vez, de inserção dos segmentos

econômicos e sociais da nação na formatação de um modelo de

desenvolvimento.

o exposto sobre o sistema DNERlDER's e sua crescente vinculação com

um segmento emergente do setor empresarial privado nacional , combinado à

evolução da situação política no período de 45 a 54, leva-me a concluir que o

reeenquadramento das forças políticas e dos pólos de articulação que se

formaram pós 1946, visando o estabelecimento de um novo um eixo

hegemônico, tenha se dado a partir da ampliação e fortalecimento da esfera

específica de atuação desses setores mais "modernos" , que se organizavam

sob uma lógica estritamente econômica e, por decorrência se valiam do

discurso desenvolvimentista.

A nosso ver, o período de ascensão e afirmação política de Juscelino

Kubitschek representa não só o estabelecimento de um novo padrão de

relacionamento intra-elites como o esvaziamento do getulismo através de sua

agregação à estrutura partidária, em particular ao PSD. Processo este que se

combina com a irradiação e generalização de mecanismos e práticas

decisórias envolvendo alguns setores mais modernos do empresariado

nacional em estreita vinculação e consonância com ações e políticas do

Estado no campo econômico, configurando-se, a partir de então, o polo de

articulação fundamental em torno do qual viria a se estruturar as futuras

estratégias desenvolvimentistas . É sobre o processo de consolidação desse

novo polo hegemônico que nos deteremos a seguir.
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3. A CENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA RODOVIÁRIO E A SEGMENTAÇÃO

DO MERCADO DE OBRAS PÚBLICAS

De maneira geral, o período de Juscelino Kubitschek na Presidência da

República representou, no campo da infra-estrutura, a continuação do mesmo

padrão decisório e do conjunto de interesses a ele agregado consolidado

anteriormente na implementação dos programas estaduais de construção de

rodovias e do nascente parque hidrelétrico em Minas Gerais.

Houve , na verdade, uma transposição absoluta da "entourage" mais

afinada com o ideário do futuro presidente no sentido do preenchimento dos

postos de comando de setores chaves da burocracia da administração direta e

indireta como a direção do DNER, do BNDES e do Ministério de Viação e

Obras Públicas.

Referindo-se à relação estabelecida entre o presidente, segmentos do

partido majoritário, o PSD, e as empreiteiras, Maria Vitória Benevides irá

desenvolver uma primeira avaliação sobre o assunto. Afirma ela:

"...Se o Programa de Metas conseguiu ser implementado sem

grandes interferências dos partidos políticos e do Congresso, teve

dificuldades devido a questões facilmente "politizáveis", como, por

exemplo, quanto ao papel do capital estrangeiro ou às metas

rodoviárias, diretamente vinculáveis aos interesses locais, mas

também aos interesses dos grandes empreiteiros ligados à cúpula

doPSD.

As dificuldades criadas em torno das metas rodoviárias foram

contornadas na medida em que o "poder' do DNER ( Departamento

Nacional de Estradas de Rodagem) não era contestado; o DNER já

era equipado com seus projetos viáveis e, principalmente, com

recursos próprios. Logo, o Programa de Metas apenas incorporava

os projetos do DNER no seu orçamento geral, o que compatibilizava
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os diversos interesses e se inseria na política do Executivo :

implementar o novo plano sem antagonizar os organismos

existentes..."(Benevides,1979 :pg.215)

A passagem parece sugerir uma certa zona de atrito entre os interesses

mais gerais do Plano de Metas e, por sua vez do próprio presidente, e os

interesses mais específicos de algumas empreiteiras de obras públicas cuja

relação com a cúpula do PSD já se fazia sentir, em particular em relação às

seções de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Porém, uma análise mais detalhada sobre o tema parece indicar o

contrário, ou seja, o DNER, nos moldes em que se havia estruturado desde o

final da segunda guerra, representaria , na verdade, uma antecipação

paradigmática da futura "administração paralela" que veio a caracterizar o

modelo de implementação de políticas públicas no período Kubitshek.

Alguns outros autores que abordam o papel desempenhado pelo DNER na

administração Juscelino tendem a reforçar as afinidades de interesses entre o

executivo e o órgão em questão. Regina Coeli Camargos, em obra

anteriormente citada, tece as seguintes considerações:

"...No governo J.K. o órgão (o DNER) passou por profundas

reformas administrativas que visavam emprestar-lhe maior agilidade

na implementação das metas rodoviárias. As reformas concederam

ao DNER ampla autonomia para conduzir suas políticas, tornando-o

praticamente imune a pressões de outros órgãos e arenas

decisórias do executivo. Como no período ainda não existia uma

legislação específica para regulamentar os processos de

contratação de obras e serviços de engenharia pelo setor público, o

DNER é que estabelecia as regras das concorrência, com olhos

postos, ao mesmo tempo, na eficiência administrativa e nos

interesses das empreiteiras.
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Pessoa chave para a dinamização do DNER foi o engenheiro

Lafayette Salviano do Prado - hoje em dia diretor presidente da

Trascon, empresa de consultoria na área de transportes. Técnico

competente, com sólida formação profissional, Prado havia sido o
responsável pela condução do programa rodoviário de Minas

Gerais, à época em que J.K. fora governador. Esta experiência de

trabalho valeu-lhe profunda familiaridade com questões relativas à

construção rodoviária bem como o conhecimento da situação da

engenharia pesada nacional, estreitando seu contato com as

empreiteiras. Juntamente com Prado, J.K. levou para o DNER todo

um grupo de trabalho onde se incluíam , naturalmente, as

empreiteiras que haviam participado do programa rodoviário mineiro.

O DNER tinha pressa em pôr em marcha sua política. Portanto,

pareceu muito natural ao órgão colocar em funcionamento um "staff"

que já estava montado, entrosado entre si..."( Camargos, 1993 .-

pgs. 87 e 88)

Como se vê não houve solução de continuidade entre as estratégias

vigentes durante os governos estadual e federal capitaneados por J.K.

Cumpre, no entanto, estabelecer uma pequena precisão no que se refere às

zonas ou campos de interesses estabelecidos na relação entre o Poder

Executivo, o ministério e o próprio DNER, precisão esta cuja formatação veio

se processando no correr de todo o período que antecede a ascensão de J.K.

Assim sendo, parece-me correto afirmar que esta determinada composição

de interesses, concebida para a implementação dos objetivos do plano de

Metas que, direta ou indiretamente, a todos envolvidos beneficiava, não deva,

necessariamente, ser confundida com uma assimilação cabal e irrestrita dos

"Ieitmotiv" de cada setor específico.

Nesse sentido há que se diferenciar os interesses mais arcaicos, de caráter

clientelista da cúpula do PSD, que controlou o Ministério de Viação e Obras

Públicas durante grande parte do período de 1945 a 1964, objetivando o
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controle de um segmento da máquina pública de forma a possibilitar acesso a

cargos e benefícios diversos na barganha política com o executivo; e os

interesses da moderna tecnocracia emergente que, em seu processo de

autonomização, começava a encobrir e defender, no interior do aparelho de

Estado, as demandas mais imediatas do empresariado nacional ligado ao setor

de construção pesada.

Até mesmo pelos benefícios obtidos, pode-se depreender a diferenciação

em tela: a reserva e o monopólio de cargos nos setores da administração

direta representava a preservação do compromisso estabelecido com

setores mais tradicionais da política brasileira que haviam sido deslocados no

processo desenvolvimentista , incapazes de imprimir, por seu caráter

eminentemente conservador, um novo dinamismo ao processo econômico; de

outra parte, os programas de implantação de infra-estrutura básica operados a

partir de agências da administração indireta, entre eles o DNER, demonstrou

ser, ainda mais no período J.K., um vigoroso e dinâmico instrumento de

alavancagem do setor empresarial privado da construção, hegemonizado por

seu componente nacional, através da canalização de todo um fluxo de

recursos públicos para as carteiras de contratos de algumas poucas

empreiteiras.

Já nesse período surgem as primeiras iniciativas de arbitragem por parte da

burocracia dirigente dos órgãos contratantes no sentido de definir critérios de

seletividade nas concorrências públicas de maior vulto.

Referindo-se ao programa rodoviário concebido como componente setorial

do Programa de Metas, Ferraz Filho, em obra anteriormente citada, irá

reportar a seguinte declaração de um antigo diretor do DNER durante a gestão

de J.K., sobre o referido processo de seleção :

" Quando assumi a direção do DNER, fiz o seguinte: estabeleci

uma meta de construção de mais ou menos 10.000 km de estradas.

Era um plano muito grande que necessitava, para sua execução, de
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90% da força de trabalho das empresas de construção do Brasil.

Diante disso, eu não podia deixar que as licitações fossem licitações

de guerra, licitações de briga... Assim eu não ia ter a obra que

precisava no prazo estabelecido. Então intervi no processo. Eu fazia

o seguinte: esse plano implicava na implantação e pavimentação de

umas quinze rodovias federais, espalhadas pelo Brasil afora. Em

cada uma dessas rodovias eu fiz uma concorrência pública, para um

determinado trecho grande . E , exigi, para participar dessa

concorrência determinados atestados, altos, de modo que para

esses quinze lotes grandes, eu teria no Brasil, que atendessem

estes atestados apenas uns 10 empreiteiros. Assim t eu chamei

esses dez empreiteiros para uma reunião e disse: "Peguem lápis e

papel: seu fulano via pegar o trecho tal, seu fulano o outro..." . E

determinei o preço a ser pago a cada um... fiz as concorrências,

onde ,naturalmente, os empreiteiros seguiram minhas instruções.

Uma vez feitas essas concorrências, eu consegui com o Presidente

da República um decreto que me permitia contratar, sem

concorrência, o resto da estrada, pelo preço que eu obtive na

concorrência pública. E aí eu distribui os lotes..."( Ferraz Filho, 1981:

pg.85)

o próprio diretor do DNER admite que os atestados de capacidade técnica

solicitados às empresas participantes da licitação eram "altos", o que nos leva

a concluir que, mais do que uma forma para se aferir a capacitação das

mesmas, tratava-se de um expediente visando favorecer determinadas

empreiteiras.

Toma-se, no entanto, necessário verificar que à ação da burocracia do

DNER vieram somar-se outras iniciativas, para além do campo específico do

órgão, que sinalizavam um tratamento diferenciado a ser dispensado a uma

determinada parcela do empresariado nacional atuante no setor de construção

pesada.
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o período de 1956 a 1961 marca uma alteração fundamental na composição

da qualidade dos recursos destinados ao programa rodoviário: ao contrário de

governos anteriores, em que a maior parcela de recursos era obtida através da

arrecadação Fundo Rodoviário Nacional, durante o governo de JK os recursos

provenientes diretamente de dotações orçamentárias ultrapassam aqueles do

FRN no custeio do referido programa.

Interessante notar o papel desempenhado pelo Poder Legislativo nesse

período. Ao mesmo tempo em que a expansão e consolidação dos

mecanismos de que se valia o Poder Executivo para implementar o Programa

de Metas, através da administração paralela, incentivava o esvaziamento do

papel decisório do Poder Legislativo, na medida em que grande parte das

políticas públicas desenvolvia-se ao largo do congresso, este mesmo

congresso, contraditoriamente, consentia, incentivava e aprimorava mesmo

tais mecanismos, votando as solicitações de suplementações orçamentárias

por iniciativa do executivo para custeio do Plano.

A própria burocracia dirigente do sistema DNERlDER será também alvo

desta postura de consentimento, pois, durante o período JK, apesar de ver

reforçado, cada vez mais, seu papel de agente catalisador dos fluxos de

recursos públicos para a implementação do programa rodoviário, seja através

dos recursos do FRN, de dotações orçamentárias específicas ou de repasses

de recursos administrados pelo BNDES, este segmento da administração

indireta assistirá e avalizará seu contínuo afastamento da atividade construtiva

propriamente dita.

Na medida em que algumas empreiteiras do setor privado conseguiam se

fortalecer e se consolidar a nível regional e federal, não mais se fazia

interessante a participação do DNER na atividade construtiva, em oposição ao

que ocorria largamente no período anterior, em que a subcontratação de

pequenas empreiteiras havia se constituído num instrumento mesmo de

alavancagem e estruturação do setor privado na área da construção.
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Esta nova faceta da política do Estado voltada para o desenvolvimento do

programa rodoviário também será observada no que se refere aos incentivos

de política industrial, em particular através da ação da SUMOC -

Superintendência da Moeda e do Crédito. Ainda durante o segundo governo

Vargas, em 1953, foi baixada a instrução de n. 70 da SUMOC que instituiu a

reforma no sistema de câmbio a partir da qual o Governo passa a ordenar as

exportações e importações de acordo com a sua essencialidade. Além de

gravar alguns setores exportadores tradicionais como o café, a instrução

regulamentava a realização de leilões de câmbio para a importação de

produtos considerados não estratégicos à política de substituição de

importações, gerando uma importante fonte de recursos adicional para o

Governo. Ao mesmo tempo a instrução assegurava, principalmente para a

importação de bens de capital, equipamentos e máquinas que viessem a

contribuir para a política industrial de substituição de importações, uma taxa de

câmbio subsidiada, denominada de câmbio de custo.

Em linhas gerais, a instrução foi basicamente um instrumento de

transferência de renda dos setores exportadores de matérias primas

tradicionais e de setores importadores de produtos não essenciais para os

setores mais modernos do empresariado nacional em formação, de baixa

capitalização e necessitado de incentivos para a formação de seu parque

industrial.

No que respeita especificamente ao setor de infra-estrutura, tanto o sistema

DNERlDER, como Estados e municípios que se envolveram mais ativamente

na implantação dos programas rodoviários, quanto as empreiteiras em

formação, beneficiaram-se enormemente da política cambial adotada a partir

de 1953, pois os equipamentos de terraplanagem, essenciais para as obras

rodoviárias, vieram a ser enquadrados na categoria de câmbio de importação

subsidiado.

Este instrumento deveria constituir-se numa complementação aos recursos

do FRN. Relembremos que o Imposto Único sobre Combustíveis e
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Lubrificantes que constituía a principal fonte do FRN, por não se tratar de um

imposto "ad valorem", vinha sendo paulatinamente erodido conforme a taxa de

inflação interna se acelerava. Ou seja, já em meados da década de 50, o FRN

não mais conseguiria, por si só, continuar alavancando a implantação dos

ambiciosos programas rodoviários sem que se recorresse a outros

instrumentos complementares de financiamento, em particular no que se refere

à aquisição e renovação da frota de equipamentos pesados de terraplanagem.

Referindo-se ao assunto Albano Lima, antigo diretor do DNER irá afirmar:

"...No final de 1953 , acentuava-se a queda do poder aquisitivo da

moeda . Começavam a elevar-se os preços dos equipamentos. Os

recursos, quer do ONER, quer dos órgãos estaduais, mostravam-se

cada vez menos capazes de acompanhar o progresso do país..."

Nessa mesma linha, porém analisando o ano de 1955, afirma o autor:

"...Os nove primeiros meses de 1955 confirmariam a previsão

quanto à queda do Fundo Rodoviário: realmente, até setembro

apenas atingira 2. 198 milhões de cruzeiros, menos de 44 milhões do

que em igual período em 1954. Pior ainda, os últimos meses de

1955 demonstrariam níveis de arrecadação desoladores fixando,

mais do que nunca, a necessidade de se estabelecer o "ad valorem"

para a sua cobrança... /I( Uma, 1955: pgs. 11 e 12)

Como se vê, temporariamente fragilizado o componente fiscal do FRN ,

aquele representado pela arrecadação do Imposto Único sobre Combustíveis e

Lubrificantes, buscou-se novas opções de fontes de recursos para o

desenvolvimento do Programa Rodoviário, entre elas a utilização da política

cambial que , por sua vez, era concebida como instrumento de política

industrial. Na ausência dessas iniciativas poder-se-ia afirmar que a estrutura

criada a partir de 1945 ficaria extremamente comprometida a ponto de sinalizar
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para o estrangulamento da política de expansão e manutenção da malha

rodoviária no país.

Nessa situação, pode-se verificar como se tornava imprescindível para o

sistema DNER/DER e para as próprias empreiteiras o acesso a essa fonte de

receita adicional gerada a partir de reservas cambiais auferidas pelo governo

federal, pelo menos até o momento em que, através do aceite do congresso,

viessem a se proceder a reforma na arrecadação do IUCL e se reconhecesse

a necessidade da aprovação de verbas adicionais do orçamento da União para

implementação do programa rodoviário.

Verifica-se, no entanto, uma mudança de ênfase na alocação desses

recursos quando de sua distribuição para as partes envolvidas no programa

rodoviário. Tal mudança, que veio a ser fortemente incentivada durante o

governo JK, privilegiava claramente o componente privado nacional, em

particular aquele envolvido no Plano Rodoviário Nacional.

Ferraz Filho, em obra anteriormente citada, referindo-se a esta questão,

verifica que:

"...0 relatório do BNDE de 1961 revela que pelo decreto n. 41.907

de março de 1957, ( que estabeleceu normas para a importação de

máquinas rodoviárias), foi recomendado ao conselho da SUMOC a

reserva, nos orçamentos de câmbio relativos aos anos de 1957 a

1961, da importância de US$ 7 milhões para o DNER, US$ 18

milhões para os DER, US$ 7 milhões para as prefeituras municipais

e US$ 33 milhões para os empreiteiros do Plano Rodoviário

Nacional..."( Ferraz Filho, 1981 : pg. 66)

Como se observa, o conjunto do seleto grupo de empreiteiros que havia

conseguido participar do programa rodoviário nacional receberia,

isoladamente, um volume de incentivos para a aquisição de equipamentos a
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câmbio de custo superior à somatória daqueles recebidos pelo sistema

DNERlDER mais aqueles destinados às prefeituras por todo o país.

No início deste tópico havia afirmado que a passagem de JK na presidência

representava a transposição das estruturas e mecanismos decisórios, de

amplitude regional, que já haviam sido mobilizados durante seu governo em

Minas Gerais. Porém, se é fato que tal veio a ocorrer, forçoso se torna

reconhecer que não se tratou apenas de uma generalização dessas práticas

ao nível do governo federal, mas implicou também numa mudança qualitativa

no tratamento destinado aos atores envolvidos na implantação dos programas

rodoviários cuja tônica consistia, basicamente, no beneficiamento e

fortalecimento do componente privado na relação que veio a se operar,

historicamente, entre o sistema DNERlDER e as empreiteiras de obras

públicas.

Este elemento de caráter privatizante também foi ressaltada pela autora

Regina Camargos, em obra anteriormente citada, na qual afirma:

"...As considerações feitas com relação ao estágio de

aprimoramento técnico-financeiro das firmas de engenharia, na

segunda metade da década de 50, nos levam a crer que a retirada

do DNER da atividade construtora foi, antes de tudo, uma opção

política. Essa idéia fica ainda mais clara quandO se sabe que o

órgão continuou favorecendo ativamente a capacitação das

empreiteiras através da contratação de consultorias estrangeiras,

subsídios à importação de equipamentos e assistência técnica de

seus próprios engenheiros, nos canteiros de obras. Portanto, não

havia, naquele momento, razões de ordem econômica imediata -

baseadas na avaliação de ganhos de produtividade e eficiência

derivados da divisão do trabalho - para que o DNER se retirasse da

atividade construtiva. A opção política do DNER em favor das

empreiteiras nacionais decorre da própria composição da diretoria

do órgão no governo JK. Na alocação dos cargos e funções do
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aparelho de Estado entre a aliança partidária que elegeu JK , coube

a indicação da diretoria do DNER à cúpula do PSD à qual,

justamente, se encontravam politicamente ligados os empreiteiros ,

em especial, os empreiteiros de Minas Gerais.

Questionados sobre as razões que teriam levado JK a "presenteá-

los" com a diretoria do DNER , os empreiteiros mineiros são c/aros

em afirmar a relação de dependência mútua existente entre eles e o

governo. Nesta relação, as empreiteiras precisavam das obras

rodoviárias do programa de metas para crescerem e JK precisava

articular uma base de apoio político, atendendo interesses de um

grupo de empresários mineiros que haviam contribuído

substancialmente para sua campanha à Presidência da República.

Além da diretoria do DNER, entregue ao PSD mineiro, o ministério

da Viação e Obras Públicas esteve a cargo do PSD carioca durante

todo o governo JK . No período de 56/59 o ministério foi ocupado

por Lúcio Meira e no período de 59/61 por Ernani do Amaral Peixoto.

Este fato se explica pelo grande prestígio também desfrutado pelas

empreiteiras cariocas Rabello, SBU e Quatroni junto ao

governo..."(Camargos, 1993 : pgs. 91 e 92)

Não se trata aqui apenas de ressaltar o componente político de cunho

privatizante das ações do Poder Executivo e do sistema DNERlDER's durante

o governo JK mas também de tentar acompanhar e definir , de modo

qualificado, as características específicas do processo de tomada de decisão

na elaboração das políticas públicas de então.

Pelo exposto até aqui, verifica-se como a ação de Estado numa

determinada área de intervenção no campo econômico, através da política de

implementação do programa rodoviário, propiciou as condições para o

surgimento e consolidação de um processo decisório centrado nas agências

burocráticas do Estado em concorrência àquele atribuído ao Poder Legislativo,

através do sistema partidário.
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Vimos que, durante os governos anteriores ao de JK, esse processo

decisório que se subtraia continuamente a um controle público mais efetivo,

ainda não havia logrado conquistar a hegemonia política em larga escala e ter,

a nível da esfera federal, o controle mesmo das decisões sobre as

características e qualidade do processo de desenvolvimento. Mas que , a

despeito desse fato, continuou se fortalecendo localizada e regionalmente, de

maneira pragmática, a partir da implementação de uma série de programas

que tiveram como ponto de partida a autonomização de segmentos do

aparelho de Estado, em particular de empresas da administração indireta.

o que me parece marca o governo JK, e , nesse sentido determina um

ponto de inflexão na relação entre os dois pólos de articulação que conviviam

até então de forma não conflituosa, é a expansão e hegemonia das práticas e

mecanismos de decisão criados a partir de intervenções localizadas do
aparelho de Estado no campo econômico.

E, para que tal viesse a ocorrer em toda a sua plenitude, superando

eventuais incertezas políticas que pudessem vir a questionar o modelo de

desenvolvimento adotado, havia que se incorporar exatamente, para além de

parcelas da burocracia estatal e do Poder Executivo, segmentos inteiros das

estruturas partidárias, em particular das direções partidárias. Restringia-se,

dessa forma, resistências significativas no âmbito do Poder Legislativo ao

mesmo tempo em que se utilizava, indiretamente, da legitimidade conferida às

agremiações partidárias através dos processos eleitorais formatados a partir
da queda do Estado Novo.

Ao mesmo tempo em que se submetiam ao pragmatismo das ações do

Estado no campo econômico e ao processo decisório dele oriundo, esses

mesmos segmentos partidários teriam que abrir mão, de forma consentida, de

suas prerrogativas parlamentares no que se refere à definição e condução da

política econômica e do processo de desenvolvimento expresso em toda sua
essência no Programa de Metas.
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Ou seja, para que viesse a se concretizar o Plano de Metas e o modelo de

desenvolvimento nele concebido, fazia-se necessário assumir a tendência de

setores da burocracia do aparelho de Estado e do próprio Poder Executivo de

se desprenderem de quaisquer controle públicos, aproximando-os dessa forma

de segmentos específicos do empresariado privado nacional.

Como também havia que se esterilizar literalmente a já frágil e incipiente

estrutura político partidária, originada através do processo constituinte

outorgado de 1946, tendo para tanto o necessário aval das principais cúpulas

partidárias de então, através de um claro mecanismo de cooptação política.

Referindo-se a esta questão, Maria V. Benevides irá afirmar o que segue sobre

o governo JK:

" ademais Kubitscheck compreendeu que os parâmetros da

Constituição de 1946 estavam exauridos. Esta Constituição

considerada "retrógrada" pois alimentada por um "liberalismo

irrealista" ( num século em que a intervenção do poder estatal na

atividade econômica era uma fatalidade inexorável ), proibia a
delegação de poderes, o que significava amarrar o Executivo - na

sua força dinâmica e criadora - aos caprichos de um legislativo

inorgânico e indisciplinado pela pluralidade da representação

partidária. Assim, Kubitscheck criou instrumentos

extraconstitucionais, uma forma sub-reptícia de obter poderes para a
realização do Programa de Metas, que jamais teria sido possível se
tivesse de passar pelos tradicionais processos de tramitação

legislativa, caracterizados pelas longas negociações, entraves

oposicionistas, etc.

É verdade, portanto, que os grupos de trabalho e os órgãos

executivos criados pelo Presidente a e ele diretamente

subordinados, vistos sob o ângulo de um estrito legalismo,

constituíam uma ofensa à não-delegação de poderes ditada pela

Constituição . Uma excelente tática de JK consistia em apresentar
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ao Congresso o programa orçamentário em forma de verbas globais

( e não muito específicas, o que poderia dar margem a propostas de

"emendas", etc.) que sempre eram aprovadas pela maioria

parlamentar.

Assim, os grupos executivos , os Grupos de Trabalho, as

sociedades de economia mista, as empresas públicas, recebiam as

verbas globais, que aplicavam de acordo com sua conveniência,

independente de um apoio específico do Congresso.

o esquema era racional e eficiente, mas ao manter as forças

políticas sustentadoras do governo alheias ao processo decisório na

política econômica, aumentava gradativamente a preponderância do

Estado sobre a sociedade civil. .. " (Benevides, 1979: pgs.225 e 226)

Se é verdade que as iniciativas de caráter econômico originadas a partir do

Poder Executivo se furtavam, cada vez mais, aos controles tradicionais de

cunho parlamentar, necessário se faz caracterizar a qualidade do próprio

processo legislativo.

Nesse sentido, parece-me necessário polemizar com certas teses que

tendem a menosprezar a ação e responsabilidades do poder legislativo, ou

pelo menos da maioria parlamentar de então, no que se refere a seu

comprometimento com a consolidação do modelo de desenvolvimento em

questão.

o fato de a maioria parlamentar se abster sucessiva e decisivamente de

suas prerrogativas parlamentares na definição e condução da política

econômica do Estado, não necessariamente nos deve conduzir à conclusão

de que dela não viesse a participar e agregar interesses específicos mesmo

que, para tanto, tivesse que optar por sua própria descaracterização enquanto

polo dinâmico e autônomo de formulação político-programática, em particular
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no que se refere à qualidade do modelo de desenvolvimento a ser

implementado.

Faz-se, por conseguinte, necessária uma melhor caracterização do papel

desempenhado pelo sistema político-partidário que se sucedeu à "débâcle" do

Getulismo, em particular da ação do principal partido à época, o Partido Social

Democrático, herdeiro direto e receptáculo, no campo partidário, daquelas

estruturas de poder e decisão vigentes no Estado Novo, bem como dos

principais agentes e articuladores políticos que conseguiram se preservar

frente à desestruturação do antigo regime e hegemonizar o processo de

redemocratização do país no pós-guerra.

Vejamos como alguns autores situam o papel desempenhado pelo PSD

nesse período que marca a superação do Getulismo, bem como as forças e

segmentos sociais que se faziam representar no interior da agremiação.

Referindo-se a este assunto, Maria V. Benevides em obra já citada irá

afirmar o que segue sobre a relação desenvolvida pelo PSD frente ao Plano de

Metas:

"...é evidente que o PSD também tinha interesses no Programa de

Metas. O partido não era apenas um reduto da oligarquia rural, mas

contava com importante grupo da burguesia "progressista",

diretamente beneficiada com o aumento do parque industrial. E t

quanto aos interesses rurais, a "neutralidade" do Programa foi a
norma durante todo o período, : a dominação no campo

permaneceu intocável , o que favoreceu não apenas ao PSD como

aos outros partidos conservadores, como a UDN..."(Benevides, 1979

: pg. 219)

Ainda sobre esta questão Benevides, referindo-se à obra de Celina A. P.

Moreira Franco, "Os partidos políticos no Brasil de 1945 aos anos de crise",

irá considerar o que segue:

67



"...se o PSD foi o partido das oligarquias, foi também o partido da

oligarquia modernizante, pois o coronel passou a ser - pela

transformação socioeconômica do país - em certo sentido, "motor de

desenvolvimento", na medida em que dependia do Estado para

manter sua força política, já decadente. "Se, para sobreviver,

compactuava com o Estado , este r por sua vez, tinhas meios de

acenar-lhe com novos benefícios resultantes do desenvolvimento.

Na relação coronel-Estado t o PSD era a instituição intermediária,

canalizador dos votos e distribuidor dos cargos".

É nesse sentido que é possível considerar o PSD como um partido

que tinha algo de liberal, mas muito de oligárquico, senhorial. Em

outras palavras, o PSD era senhorial em termos de base local e

liberal em termos de cúpula nacional..."(Benevides,1979 r pg:69)

As avaliações acima apresentadas servem para demonstrar a enorme

influência do PSD no jogo político para definição de ações do Estado após a

desestruturação do getulismo, em particular no que se refere ao âmbito

econômico. Quer-se com isso demonstrar que a evolução do partido bem como

as composições das várias correntes que conviviam internamente na

agremiação viria a desempenhar papel relevante na própria definição e

qualidade do modelo de desenvolvimento a ser adotado no período JK, mesmo

que , como já anteriormente ressaltado, a opção da cúpula partidária - a nível

nacional - recaísse, contraditoriamente, na avalização de procedimentos e

políticas cuja característica fundamental fosse a de se desenvolverem à revelia

do controle da própria instituição parlamentar.

Pode-se mesmo afirmar que grande parte da batalha travada para a

legitimação do Plano de Metas, e, no seu bojo a continuidade do programa

rodoviário, enquanto estratégia de desenvolvimento consubstanciada em ação

coordenada de Estado, tenha se dado anteriormente à eleição de Juscelino,
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durante um processo de homogeneização política no interior do PSD,

particularmente a nível de sua cúpula nacional.

Por sua vez, para que esse processo de homogeneização chegasse a bom

termo, tornava-se imprescindível uma composição ou acordo entre as

principais correntes ou facções do PSD sobre como deveria se modelar o

programa de desenvolvimento e qual a parcela de benefícios que caberia a

cada uma delas no processo de sua implantação.

Quais seriam pois as facções em luta e quais interesses ou segmentos

sociais que se faziam representar através delas na estrutura partidária do

PSD. Como visto anteriormente, pode-se identificar duas facções principais:

- aquela representada pelos interesses mais diretamente ligados às

oligarquias rurais, ou seja os segmentos cuja atividade econômica ainda

estava fortemente vinculada ao fortalecimento dos setor agrário e a atividades

comerciais e industriais, de caráter mais arcaico, a ele ligado. Esta facção,

por muitos autores rotulada como os "caciques" do partido, dominava

politicamente as estruturas regionais e locais da agremiação, sendo sua

inserção no aparelho do Estado condicionada diretamente por seu peso no

legislativo, através de uma política de cunho eminentemente clientelista na

sua relação com o executivo, barganhando, em troca do apoio parlamentar

para determinadas matérias e políticas do governo central, o acesso a cargos

na burocracia estatal, em particular na administração direta.

- a outra ala representava os interesses diretamente ligados aos setores

empresariais mais modernos, responsáveis pela implantação, expansão e

diversificação de determinados segmentos do parque industrial brasileiro,

beneficiária direta de políticas de desenvolvimento e políticas industriais

levadas a efeito pelo Estado, associada a uma forte e incentivada presença do

capital multinacional no país. Como vimos, no exemplo do programa

rodoviário, essa ala vinculava-se ao aparelho de Estado através de uma

relação privilegiada com determinados setores da burocracia da administração

indireta que se tornava tanto mais efetiva e benéfica ao empresariado privado
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nacional quanto mais esses setores da burocracia estatal conseguissem se

autonomizar frente a demandas e interesses específicos emanados do Poder

Legislativo ou do setor governo. Natural, portanto, que esta ala, visando obter

o controle da estrutura partidária do PSD através da qual poderia eliminar

eventuais incertezas no parlamento ao Plano de Metas, ao mesmo tempo,

desenvolvesse toda uma série de iniciativas no sentido de relativizar a ação do

próprio legislativo no controle e implantação do modelo de desenvolvimento.

Parece não haver dúvida que a liderança de JK no interior do PSD, em

particular a nível nacional, representou a supremacia da corrente da burguesia

industrial emergente no interior da agremiação, supremacia esta conquistada

com o aval das alas mais diretamente ligadas aos interesses das oligarquias

regionais que dominavam as estruturas partidárias então, incapazes de

formular um programa modernizante abarcando políticas de desenvolvimento

para o país, haja visto sua origem e inserção alicerçados em relações e

interesses fundamentalmente voltados para o meio agrário.

Referindo-se à trajetória política de JK no interior do PSD, Lúcia Hippolito

irá afirmar o que seque em sua obra "PSD de Raposas e Reformistas":

"...Deputado federal em 1935, prefeito de Belo Horizonte durante o

Estado Novo, novamente deputado federal entre 1946 e 1951,

governador de Minas Gerais ( 1951-1955) , presidente da república

(1956-1961), senador por Goiás (1961-1964), Juscelino constrói

uma carreira política vitoriosa e se torna um dos membros mais

influentes do PSD sem jamais ter ocupado uma presidência de

diretório.

Saído inicialmente da entourage de Benedito Valadares ( que o inclui

na chapa para deputado federal em 1935 e nomeia-o prefeito de

Belo Horizonte em 1940) r Juscelino ultrapassa a influência de

Valadares, que se torna seu opositor na política mineira. Suas

vitórias eleitorais sucessivas, os postos que ocupou no Executivo
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(distribuindo recursos e atraindo fidelidades das lideranças locais e
nacionais), os contatos com as bases do partido fazem com que a

liderança de Juscelino dentro do PSD cresça na razão direta do

ocaso de Benedito Valadares.

~ certo que este permanece na chefia do partido em Minas Gerais

até 1965. Mas também é certo que sua interferência nas decisões

do partido no que toca à política nacional vai declinando, na medida

da ascensão de Juscelino. Valadares torna-se mais e mais uma

figura paroquial.

Dessa maneira, Juscelino não precisa disputar com Valadares a
presidência do diretório mineiro; ele o contorna e passa a influir

diretamente no diretório nacional, através da ascendência sobre as

lideranças do partido..."(Hipólito, 1985 : pgs: 135 e 136)

Percebe-se claramente o enquadramento das correntes mais tradicionais

do partido, em particular do maior representante da oligarquia mineira e da

respectiva estrutura partidária regional, herdeira das relações políticas

anteriormente desenvolvidas a partir da instituição da interventoria durante o

Estado Novo em Minas Gerais, em prol do fortalecimento da corrente

"modernizante" no interior do aparelho partidário e de sua decorrente linha

programática e administrativa.

Mas, o que mais importa aqui ressaltar é que à medida que as teses dessa

corrente assumida como "modernizante" conseguiam se fortalecer seja a nível

partidário seja a nível eleitoral, inevitável constatar que, por trás desse

processo, conjuntamente, reforçava-se a reprodução, expansão e irradiação,

agora ao nível do governo federal, das mesmas relações e mecanismos

decisórios de caráter eminentemente extra-parlamentar, consubstanciados na

chamada administração paralela.
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Não se tratava apenas de contornar a inoperância do sistema parlamentar,

refém do clientelismo, mas principalmente de dar livre curso às políticas de

desenvolvimento através de relações privilegiadas com determinados

segmentos do empresariado privado nacional que se beneficiavam diretamente

do fluxo de recursos públicos a elas destinadas sem qualquer instância de

controle mais efetiva sobre os desenvolvimentos, repercussões e resultados

de tais políticas.

A incorporação, sem qualquer questionamento ou reação por parte da

direção das estruturas partidárias, em particular do principal partido do cenário

político nacional - o POS - a esse campo decisório que subtraía-se substancial

e invariavelmente a mecanismos de controle públicos, envolvendo segmentos

do empresariado privado nacional, setores da burocracia da administração

indireta, o governo a nível federal, representa, a meu ver, de forma definitiva

e em toda sua abrangência, uma primeira manifestação concreta do que

Bobbio classifica como o fenômeno de subgoverno quando se refere a governo

da economia.

A partir deste momento toda a política econômica envolvendo a esfera de

atuação do Estado, não importa voltada a que setor específico, encontra-se

enquadrada por uma restrito e excludente grupo de interesses cuja tônica é a

formatação e reprodução de políticas, envolvendo recursos públicos,

impermeável a quaisquer outros tipos de demandas ou prioridades por parte

da sociedade que pudessem vir a se expressar com a evolução do processo

democrático.

Não se trata apenas de verificar a existência desse campo de poder em

paralelo ao campo tradicional de cunho parlamentar, mas também de

constatar que o fortalecimento e cristalização dessas estruturas

profundamente antidemocráticas enquistados no interior do aparelho de

Estado se desenvolvem na exata medida em que o próprio Poder Legislativo,

a instituição parlamentar em si, se rende a tal lógica, incapaz de, num

processo de aprofundamento na implantação de reformas democráticas
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elementares, criar e aprimorar mecanismos de controle público sobre o

desenvolvimento das políticas de Estado.

Como dizia, conforme aumentava a presença do Estado no campo

econômico, o legislativo demonstrou-se incapaz de avançar , minimamente,

em questões democráticas fundamentais como:

a) a implementação de uma reforma administrativa visando dotar o Estado,

em particular a nível federal, de uma burocracia qualificada, eficiente,

cujo acesso e carreiras estivessem pautados em critérios de mérito,

fazendo-a imune, em grande medida, a pressões de tipo clientelista e

patrimonialistas;

b) a implantação de uma reforma fiscal, não no sentido de aumentar ou criar

fontes alternativas de recursos mas, essencialmente, visando retomar o

controle na definição das prioridades do orçamento da União bem como

incorporar os importantes impostos e taxações vinculadas à peça

orçamentária e, portanto, a sua esfera de decisão;

c) a elaboração e aprovação de uma lei sobre licitações públicas

envolvendo todos os setores da administração pública, em particular

aqueles da administração indireta que passavam a ser os maiores

contratantes, no sentido de disciplinar e regulamentar a relação do

Estado com seus fornecedores, lei esta concebida no sentido de

incentivar a concorrência nos processos administrativos de contratação

de obras e serviços por parte do setor público e, ao mesmo tempo,

restringir o poder de arbitragem de determinados segmentos da

burocracia de Estado no correr dos processo licitatórios.

Em verdade, analisando-se a evolução histórica do período do pós-guerra

no Brasil, é forçoso reconhecer que o Poder Legislativo foi produto de um

processo de transição política do qual não conseguiu se desincompatibilizar,

cuja característica central, como já analisado anteriormente, consistiu em

preservar, em sua essencialidade, num ambiente de redemocratização, as
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características autoritárias e burocráticas das estruturas de poder formatadas

durante o Estado Novo.

As reformas de caráter democrático não foram implementadas pois

questionavam não só o livre curso das políticas de desenvolvimento da forma

como haviam sido construídas, afetando os interesses do empresariado

"modernizante" bem como daqueles setores mais arcaicos que com ele haviam

se conciliado, como também colocaria em xeque a própria política de cunho

clientelista da qual os setores mais conservadores se nutriam para dominar

determinadas parcelas do aparelho de Estado.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a principal reforma que estava colocada

para o "debellattio" das estruturas de subgoverno constituía-se na própria

reforma ou autoreforma da instituição parlamentar e, por conseguinte, do

modelo neopatrimonialista do Estado brasileiro.

Ou seja, fazia-se necessária a ruptura com o processo constituinte

outorgado, conduzido nos estertores do Estado Novo, através do qual vinha

se construindo , por processos eleitorais restritivos e que primavam pela

desproporcional idade do voto, as maiorias parlamentares que,

sucessivamente, conduziram o PSD ao papel de representante natural, no

campo partidário, dos interesses mais gerais do país.

Natural portanto que o processo sucessório de JK, com a derrota do PSD,

abra um período de crise e estremecimento do processo político no Brasil, pois

significou não só a o transbordamento das premissas nas quais vinha se

apoiando tal processo, como também um deslocamento e questionamento,

mesmo que de forma indireta, das influências que as estruturas de subgoverno

desenvolviam em relação às políticas do Estado no campo econômico.

É nesse instante, quando as "Reformas de Base" substituem o "Programa

de Metas" como expressão das demandas mais sentidas por parte da
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sociedade, é que se manifestará, em toda sua amplitude e profundidade, os

limites do processo de redemocratização gestado ao término do Estado Novo.

Este período de crise e instabilidade iria desaguar, mais à frente no golpe

militar de 1964 e na implantação num regime de exceção que, paulatinamente,

iria colocar, através da força, um ponto final nas estruturas políticas partidárias

criadas ao final da segunda guerra.

Do ponto de vista do objeto desta dissertação, a pergunta que imediatamente

se coloca é a seguinte: houve, a partir da supressão da ordem democrática,

qualquer alteração ou ruptura com o modelo decisório adotado por segmentos

do Estado na implementação de políticas com recursos públicos? Ou, pelo

contrário, o retrocesso político representado pelos governos militares veio, em

realidade, potencializar em seu grau mais elevado, este padrão decisório

consolidado no período que se segue a 1945?

Por tudo o até agora exposto, a segunda opção é, em minha opinião, aquela

que lança mais luzes para compreensão do que viria a se desenvolver

enquanto ação do Estado na implantação de políticas públicas durante o

período de exceção. Sob este aspecto preciso, qual seja do controle público

sobre as políticas de Estado, o regime pós-64 guarda muito mais elementos

de continuidade do que propriamente de ruptura com o período que o

antecedeu.

Este ângulo de análise, no entanto, não deve servir para encobrir as

especificidades do período em tela, entre elas o fato de a preservação dos

mecanismos de subgoverno exigirem, a partir de então, a desmontagem das

organizações partidárias existentes, inclusive daqueles segmentos que, como

analisado, constituíram-se como parte integrante da engrenagem deste

determinado padrão decisório, conferindo, de forma indireta, legitimidade às

ações do Estado no período que se sucede ao pós-guerra. É sobre estas

especificidades e sobre as características da política estatal na área da infra-

estrutura durante o regime militar que nos deteremos a seguir.
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4.0 "MILAGRE BRASILEIRO" E O DOMíNIO DAS GRANDES

EMPREITEIRAS SOBRE O MERCADO DE OBRAS PÚBLICAS

Para introduzir a análise sobre os desenvolvimentos e linhas de ação da

política rodoviária no país após o golpe militar de março de 1964, valho-me de

algumas considerações de um dos expoentes do governo Castello Branco - o

então Ministro do Planejamento Roberto Campos.

À determinada altura de sua recente obra liA Lanterna na Popa", o autor

sintetiza seu principal legado à testa do ministério. Relata ele:

"...No íntimo, contemplava, com secreto e pecaminoso orgulho, o

desenho arquitetônico que começara três anos antes( 1964 ) no

vazio sexto andar do Ministério da Fazenda, e que viria a bem servir

à economia brasileira, assegurando-lhe três lustros de robusto

crescimento, até a "década perdida" dos 80...

Essa matriz arquitetônica compreendia:

• O PAEG, como programa antiínflacionário emergencial;

• As grandes reformas estruturais (fiscal, bancária,

administrativa, mercado de capitais, etc. ), como pilares do

templo;

• Os planos setoriais de infra-estrutura em transportes,

eletricidade, aço, silos e armazéns, traçados por grupos

mistos com o Banco Mundial, para absorção de tecnologia

"Estado da arte" (GEIPOT, Canambra, etc.);
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• o Plano Oecenal, como um imponente repositório de dados

e uma tentativa de modelagem de uma estratégia de

desenvolvimento de longo prazo..."(Campos, 1994: pg. 807)

Do ponto de vista do presente trabalho e seguindo a linha de apresentação e

análise dos períodos anteriores, interessa-nos concentrar a atenção sobre as

eventuais modificações no processo decisório envolvendo a implantação das

obras de infra-estrutura pesada decorrentes das mudanças políticas

provocadas a partir de 1964. Nesse sentido, o terceiro pilar do conjunto

arquitetônico ao qual o autor se refere - os planos setoriais de infra-estrutura e

sua viabilização - serão, daqui para frente, mais detidamente analisados, em

particular aquele referente ao setor rodoviário.

Logo após a tomada do poder em março de 1964, o governo Castello Branco,

através do incentivo direto de seu Ministro do Planejamento, toma a iniciativa

de estabelecer contatos formais com o Banco Mundial ( BIRD ) visando o

financiamento de um programa de assistência técnica voltado para a área de

infra-estrutura no país. As restrições políticas que haviam condicionado o

afastamento do Brasil em relação ao FMI - organismo do qual o Banco Mundial

faz parte - em 1959, pela negativa de se implementar um plano de austeridade

que viesse a frear o ímpeto desenvolvimentista do Plano de Metas -

encontravam-se provisoriamente solucionadas com a cassação e limitação dos

direitos políticos de setores partidários descontentes, cuja tônica nacionalista

era mais arraigada. Referindo-se a esse novo relacionamento com o Banco

Mundial, Roberto Campos irá afirmar:

"...E concordamos em começar por um programa de assistência

técnica, para prepararmos uma prateleira de projetos através de

grupos mistos de planejamento, com técnicos estrangeiros

financiados pelo Banco Mundial e uma contrapartida de técnicos

nacionais..."

Prossegue o autor:
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"...Foi essa a origem de vários grupos de planejamento. Na energia

elétrica, formou-se o Canambra ( Canadian, American and Brazilian

Comission ), que congregou duas firmas canadenses e uma

americana, contratadas pelo Banco Mundial para o planejamento da

energia elétrica na região centro-sul do país...

...Para o setor de transportes, constitui-se o GEIPOT ( Grupo

Executivo para a Integração da Política de Transportes ), no qual

várias firmas estrangeiras, selecionadas pelo Banco Mundial

segundo as especializações ferroviárias, rodoviária e portuária, se

congregaram com técnicos brasileiros para o estudo de projetos de

transporte integrado e intermodal.

Para as ferrovias, o Banco Mundial designara uma empresa

americana; para as rodovias, uma francesa e uma dinamarquesa; e
para os portos, uma firma holandesa.

A engenharia de transportes no Brasil não estava totalmente

atualizada e os trabalhos do GEIPOT, onde foram treinados

inicialmente 85 e depois duas centenas de engenheiros,

promoveram um salto considerável na tecnologia de transportes.

Tiveram a vantagem de implementar análises de custos e
benefícios, substituindo o voluntarismo improvisador até então

prevalecente em nossos transportes.

Ficara entendido que nenhum financiamento internacional seria

concedido sem o aval técnico do GEIPOT e se esperava que essa

disciplina se aplicasse também aos investimentos federais

internos..."(Campos, 1994: pgs. 518 e 519)

De fato, a constituição do GEIPOT marca o início da remodelagem do

processo decisório envolvendo a implantação de obras no setor de transportes
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no país a partir de 1964.Não se trata, na verdade, de uma ruptura, pois o

modelo nacional desenvolvimentista continuava em plena voga, mas sim de

uma adequação das estruturas decisórias na área de transportes e, por

conseguinte do setor rodoviário, à nova realidade política cuja tônica era o

enfraquecimento e, num momento posterior, a extinção das organizações

partidárias gestadas a partir do processo de redemocratização de 1946 e de

sua influência, por mínima que fosse, no que tange à formulação e aprovação

desta determinada política pública.

Do ponto de vista da continuidade e reprodução do modelo de

desenvolvimento, a presença dos militares no controle do aparelho de Estado

representou uma reação defensiva ao transbordamento e deslocamento do

controle político que o PSD vinha desempenhando na conjuntura nacional

desde o naufrágio do getulismo. A instabilidade política e econômica que se

sucedeu ao governo JK vinha impedindo a retomada e continuidade de

investimentos . A superação deste período de estagnação passava por uma

avaliação e crítica do período anterior com o objetivo de se preservar o modelo

de desenvolvimento, imunizando-o, porém, contra os riscos de

desestabilização originados a partir da crise do sistema partidário e da

instabilidade que tal fato propiciava à implementação dos programas de

investimento de longo prazo em obras de infra-estrutura.

As premissas que tinham levado à incorporação de determinados segmentos

partidários às estruturas decisórias que vimos qualificando de subgoverno - ou

seja, a conciliação de interesses entre vários setores da elite dirigente e,

indiretamente, através da via eleitoral, a própria legitimação deste mecanismo

restritivo de formulação de políticas públicas - haviam perdido sua eficácia e,

ao contrário, vinham se constituindo em fatores de

desenvolvimento do modelo adotado.

risco ao livre

Havia, portanto, que se buscar novas formas de legitimação que

prescindissem das estruturas partidárias existentes objetivando também

minimizar as conseqüências do golpe de força perpetrado em março de 1964
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bem como as futuros e nefastos efeitos do plano de estabilização econômica

(PAEG) de caráter recessivo.

A saída para este impasse passou pela generalização de um discurso e

operacionalização de práticas autodenominadas modernizantes fortemente

calcadas em preceitos tecnocráticos.

Sob este aspecto - retomando as considerações de Roberto Campos acima

apresentadas - a criação dos grupos mistos de planejamento não objetivavam

apenas substituir o "voluntarismo improvisador até então prevalecente", mas

também levar a efeito o trabalho de imunização das estruturas decisórias

frente a determinados interesses políticos tidos como indesejáveis.

É o próprio autor quem afirma:

"...Apoiava-me muito nesses grupos por três motivos. O primeiro, era

dar racionalidade e apoio técnico ao planejamento.

O segundo, era defensivo: escudado numa crítica nacional e
internacional de alto calibre, tinha melhores condições de resistir a
pressões de Estados e regiões para investimentos de duvidosa

rentabilidade. O grupo misto de siderurgia reprovou, por exemplo,

alguns projetos regionais como a Siderama, no Amazonas, a Uswiba

na Bahia, e a aços Piratini, no Rio Grande do Sul, os quais

acabaram sendo depois construídos e se mostraram

economicamente inviáveis...

...O terceiro motivo era comprometer o Banco Mundial, pelo menos

moralmente, a se engajar no financiamento dos projetos

selecionados. Não havia compromisso formal, mas uma expectativa

técnica fundada de que isso ocorresse ..."(Campos, 1994: pg. 520)
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Observa-se que a adoção dos estudos prévios de viabilidade técnico-

econômica, cuja tônica é a confrontação de custos e benefícios incorridos pelo

projeto e a mensuração da taxa de rentabilidade do capital investido frente à

taxa de atratividade considerada, não partia apenas da necessidade de se

dotar os órgãos da administração estatal de outros instrumentos de análise e

conhecimento dos empreendimentos sujeitos à sua apreciação, como também

transformava-se numa espécie de instrumento de seleção e hierarquização

dos projetos passíveis de serem executados.

A seleção dos projetos e, por conseguinte das obras, pelo critério exclusivo da

viabilidade técnica-econômica, como advogava o então ministro do

Planejamento e as diretrizes para investimento do Banco Mundial, serviam

também para cercear as mais variadas pressões e demandas das esferas de

intervenção estaduais, que haviam se constituído, durante todo o período

anterior, num dos esteios dos programas rodoviários no país.

Na verdade, o que se podia verificar, é que, por trás dessas demandas dos

Estados, encobria-se a cada vez mais fragilizada articulação de interesses do

que havia restado das estruturas político-partidárias após o golpe de 1964.

Interesses estes que haviam conciliado com o regime de exceção, desejando-o

provisório, colocando como objetivo estratégico a futura sucessão presidencial

por via do sufrágio direto, a qual, como sabemos, nunca viria a se concretizar.

No entanto, reconhecer a crescente fragilidade do que restara do sistema

político-partidário pós 46 e dos interesses que a ele se agregavam, não nos

deve impedir de verificar que o primeiro governo militar do Mal. Castello

Branco tentou obter certa legitimação através da tentativa de coexistência

pacífica e tutoriada frente a tais organizações.

De certa forma, até o momento limite do Ato Institucional n.2, o governo

patrocinou, com a interveniência porém firme adesão dos principais partidos

PSD, UDN e PT8, uma relativa manutenção das atividades e atribuições do

Poder Legislativo. Foi esse convívio, avalizado por todos as camadas da elite
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dirigente do país, que refreou, num primeiro momento, o ímpeto tecnocrático

de algumas figuras do governo.

Nesse contexto, pode-se afirmar que a iniciativa da constituição do GEIPOT

enquanto um órgão eminentemente de assessoria técnica não foi

acompanhada, pelo menos até o ano de 1967, de maiores reformulações ou

mudanças na estrutura decisória e operacional dos programas rodoviários seja

a nível federal seja a nível dos Estados.

Tanto o sistema DNERlDER's como o Conselho Nacional de Transportes,

criado em 1961 com a função de coordenar e integrar as políticas das várias

modalidades de transporte do país ( rodoviário, portuário, aeroviário ),

mantiveram-se intocados. Da mesma forma, o Plano Nacional de Viação e o

Plano Rodoviário Nacional, peças que contemplavam os projetos e obras na

área de transportes a serem futuramente implementadas, continuavam sendo

submetidos a aprovação final do Congresso Nacional, não sem antes acolher

as demandas específicas dos Estados da federação.

Demonstração desse fato são as considerações apresentadas pelo Engo.

Lafayette Prado referindo-se às dificuldades de relacionamento entre poderes

Executivo e Legislativo para aprovação do Plano Rodoviário Nacional de 1965:

"...Nem sempre conseguem harmonizar-se os Poderes Executivo e

Legislativo, no que tange à final aprovação de um Plano. A

experiência de 1965 exemplifica. Após vetar um conjunto de

rodovias que constituíam o Plano aprovado pelo Legislativo, o Poder

Executivo presenciou a derrubada final de seus vetos no Congresso

Nacional.

Seria difícil julgar qual dentre os Poderes detinha razão. Na verdade,

se ao Legislativo incumbia legislar sem suporte técnico organizado, a
matéria que o Executivo lhe submetia era por sua vez parca em

fundamentos ... "(Prado, 1969: pg.17)
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Cumpre lembrar que o período em tela (1964/1967) coincide com a plena

vigência das medidas de combate à inflação de caráter recessivo, elaboradas

no PAEG, pelos ministros da área econômica Campos e Bulhões e que,

portanto, o ritmo dos investimentos em obras públicas nos setores de infra-

estrutura era muito pouco significativo se comparado àquele do governo JK

durante o Plano de Metas.

Foi nesse ritmo de atividade e nesse cenário político que o GEIPOT

desenvolveu, em colaboração com firmas consultoras estrangeiras, o estudo

do Sistema Ferroviário Federal e da rede Ferroviária Paulista, da Navegação

de Cabotagem de todo o país, do Sistema Portuário de Santos, Recife, Rio de

Janeiro e dos Sistemas Rodoviários Federal e Estaduais, com exceção dos

Estados da região Norte ( Amazônia) . Desenvolveu ainda, entre 1965 e 1969,

Planos Diretores Modais e Estudos de Viabilidade Econômica e Projetos de

engenharia para obras específicas.

Porém, já ao final de 1965, a situação de relativo equilíbrio político entre o

segmento militar castellista e as forças partidárias remanescentes começa a

erodir, demonstrando-se cada vez mais inaceitável à chamada linha dura, cujo

poder de influência sobre as ações de governo era crescente. O momento de

ruptura viria ocorrer com as eleições estaduais no mês de outubro de 1965,

cujos resultados forçariam a uma tomada de posição das forças ditas

"revolucionárias" com a edição do Ato Institucional n. 2. A derrota dos

candidatos governistas em dois dos principais Estados da federação, o antigo

Estado da Guanabara e Minas Gerais, é considerada como um sinal de alerta

em relação à manutenção da ordem política no país. Aliado ao fato do retorno

de JK ao país, da perspectiva de eleições presidenciais diretas e da crescente

impopularidade do regime pelos resultados econômicos do PAEG, atingiu-se

um clímax de tensão política que desencadearia o aprofundamento dos

dispositivos autoritários e antidemocráticos por parte do Poder Executivo.

Como se sabe, o Ato Institucional n.2 estabelecia, entre outras normas, a

eleição indireta para Presidente da República pela maioria absoluta do
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Congresso Nacional ao mesmo tempo em que extinguia as representações

partidárias pós 46, criando o bipartidarismo oficial concentrado nas legendas

da ARENA e do MOB - garantindo assim o controle da referida instituição.

Além disso, estabelecia a implantação do Estado de sítio para prevenir ou

reprimir a subversão da ordem interna, a suspensão das garantias de

vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade dos magistrados, a suspensão

dos direitos políticos por 10 anos e a cassação de mandatos legislativos e, por

fim, abria a possibilidade para que o Presidente viesse a decretar o recesso do

Congresso, das Assembléias Legislativas dos Estados e das Câmaras de

Vereadores.

Do ponto de vista da presente dissertação, esta breve reconstituição histórica

se justifica na medida em que se constata que o aprofundamento do regime

autoritário e, por conseqüência, o reforço das concepções e práticas

tecnocráticas, foi determinante na remodelagem da estrutura decisória que

permeava as políticas de Estado voltadas para a área de infra-estrutura, em

particular para o segmento rodoviário.

Órgãos e instituições vinculados ao aparelho de Estado como o sistema

ONERlOER's, o Conselho Nacional de Transportes, o próprio GEIPOT além do

futuro Ministério dos Transportes, a ser criado em meados de 1967 como

conseqüência da reforma administrativa estabelecida pelo decreto lei 200,

viriam a sofrer profundas modificações, seja no que se refere a suas

atribuições e grau de autonomia, seja na sua relação com o próprio setor

governo, com o que sobrevivera do Poder Legislativo e com o setor privado

atuante em obras públicas.

Nesse sentido, ainda ao final do governo Castello Branco, através de decreto-

lei n. 139 de 02 de fevereiro de 1967, o Conselho Nacional de Transportes

(CNT), órgão interministerial criado em 1961 com a função de formulação e

coordenação das políticas de transporte, viria a se tornar a arena decisória

fundamental das políticas de transportes, inclusive a rodoviária, incorporando

atribuições deliberativas e executivas anteriormente dispersas e sob

responsabilidade de vários órgãos da administração federal.
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É notória a mudança na relação entre o CNT e os demais órgãos pertencentes

à área de transportes se compararmos o que dispunha o decreto n. 430 de

28/12/1961, quando de sua criação, e o decreto-lei n. 139 de 1967.

De forma resumida, o primeiro dispunha que as atribuições do CNT seriam de:

• Estudar e propor a política geral de transportes no país;

• Acompanhar a elaboração e votação do Orçamento da União na parte

relativa aos transportes e propor as medidas tendentes a orientar a

aplicação das verbas orçamentárias de acordo com a política nacional de

transportes;

• recomendar a orientação a ser seguida pelos órgãos federais com

competência em matéria de transportes.

Como se observa, delegava-se ao CNT as funções de coordenação e

integração das políticas de transportes no país sem, no entanto, superpô-Io a

esferas decisórias específicas seja com relação ao Poder Legislativo seja com

relação aos diversos órgãos da administração federal que tratavam das

questões de transportes. O texto é claro ao definir o papel do CNT enquanto

órgão de estudo, proposição e recomendação de ações em sua interface com

as esferas decisórias.

Já, o decreto-lei n. 139 determina uma subordinação estrita de todos os

órgãos federais atuantes na área de transportes a sua jurisdição. Dispunha o

referido decreto-lei que caberia ao CNT deliberar sobre:

• A execução e sobre eventuais alterações no Plano Nacional de Viação;

• Anteprojetos de leis e regulamentos sobre as matérias de transportes;
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• Os planos quadrienais e anuais de investimentos bem como os programas

de obras dos órgãos e autarquias vinculados ao Ministério de Viação e

Obras Públicas;

• Os pedidos de operações de crédito internas e externas dos órgãos e

autarquias do citado Ministério;

Vale lembrar, que os principais postos deste colegiado eram indicados

diretamente pelo Presidente da República ou por seus ministros e sua

composição englobava o ministro de Viação e Obras Públicas, que presidia o

conselho, um representante do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA),

representante do ministério da Fazenda, representante do ministério do

Planejamento e Coordenação Econômica, representante do Departamento de

Aviação Civil, designado pelo Ministro da Aeronáutica, representantes dos

setores de Portos e Vias Navegáveis, Marinha Mercante, Estradas de

Rodagem e Estradas de Ferro.

O Conselho passaria a contar também, a partir desta data, com

representantes das autarquias e empresas públicas da área de transporte,

através dos presidentes dos Conselhos de Administração dos respectivos

órgãos, que deveriam se constituir através de diretriz firmada pela reforma

administrativa regulamentada pelo decreto-lei n. 200.

Neste novo contexto, resolvia-se, de pronto, três dificuldades para a

implementação dos programas de obras voltadas para o transporte no país,

pelo menos até que a reforma administrativa viesse a deslanchar durante o

governo Costa e Silva, quais sejam:

• Primeiro, limitava-se a atuação das esferas de poder estaduais e municipais

com relação a seus respectivos planos rodoviários, submetendo-os à

aprovação prévia por parte do CNT. Em havendo conflito ou carência de

recursos para a implementação do conjunto dos programas federal,

estaduais ou municipais, ao primeiro se colocava como prioridade;
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• Segundo, concentrava-se no citado órgão a manipulação e a alocação de

todas as fontes de recursos disponíveis para os programas rodoviários

através do controle que o mesmo detinha sobre os planos

nacional/estaduais/municipais rodoviários, inclusive as operações de crédito

que começavam a ser um fator de alavancagem no financiamento a obras

públicas no país.

• Terceiro, confirmava a total inoperância e esterilidade a que havia sido

submetido o Poder Legislativo no que se refere à definição e aprovação do

programa de obras e projetos prioritários na área de transportes, coerente

com a lógica do Ato Institucional n. 2.

Como a nova arena decisória das políticas de transportes no país, entre elas

a rodoviária, já se encontrava equacionada, restava agora construir toda uma

estrutura capaz de por em execução e operacionalizar os projetos e obras

prioritárias.

Estrutura esta que, por sua vez, redefiniria a relação do setor governo com a

iniciativa privada da área de construção pesada bem como com o nascente

setor de consultorias privadas nacionais no campo de estudos e projetos de

obras.

Veremos que esta nova estrutura consolida-se entre os anos de 1967, quando

da constituição do Ministério dos Transportes, e 1969, no processo de reforma

administrativa do DNER impulsionada por este último.

Porém, antes propriamente de nos determos sobre as especificidades da

reforma administrativa levada a efeito na área rodoviária, cumpre verificar que

os parâmetros para sua implantação seguiram estritamente as premissas e

recomendações da "Reforma Administrativa Federal", consubstanciada no

decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, e implementada durante a

gestão Hélio Beltrão no ministério do Planejamento.
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Vários autores debruçaram-se sobre a lógica e conseqüências do citado

decreto-lei na estrutura organizativa do setor público no país a partir de 1967,

entre eles destaco algumas considerações do autor Simon Schwatzman em

seu texto <IAabertura política e a dignificação da função pública".

Reportando-se a uma palestra do Ministro Beltrão de 1965, o autor irá

ponderar o que segue:

"...A reforma proposta era, basicamente, no sentido de delegar ao

máximo o poder de decisão para os órgãos de linha, e preferir

sempre a contratação de setores e companhias privadas para a

execução de suas políticas. Segundo este modelo, os órgãos

administrativos deveriam se limitar a funções quase que

exclusivamente normativas e de supervisão, enquanto que o setor

privado passaria a ter um papel cada vez maior em todas as ações

realmente executivas do governo.

As duas premissas implícitas no projeto são, primeiro, a de que o

Estado é sempre um executor incompetente, e que o setor privado

pode fazer o mesmo que ele de forma mais eficaz e barata e,

segundo, que é impossível legislar em detalhe a atuação dos órgãos

de linha da administração pública ... "(Schwartzman, 1984 : pg. 50)

Mais a frente, no mesmo texto, o autor irá se deter sobre duas conseqüências

fundamentais sobre as estruturas operacionais do setor público a partir das

premissas da citada reforma administrativa. Afirma o autor:

"...há algo de comum entre a orientação privatizante deste decreto e

a proliferação de empresas e fundações estatais que ocorreram no

Brasil nos anos seguintes.

Não que o decreto-lei n. 200 tivesse como intenção o crescimento

do setor estatal, muito pelo contrário. Mas, como o setor privado

freqüentemente não tinha a organização e a competência para a
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execução das tarefas mais técnicas que o governo pretendia lhe

atribuir, as únicas alternativas eram o recurso a empresas privadas

estrangeiras ou a criação de empresas nos moldes privados mas

com capital e controles públicos, e que pudessem agir sob a

orientação de um órgão normativo superior.

Esta combinação de órgãos normativos superiores, da

administração direta, e órgãos executivos subordinados,

organizados como fundações ou empresas estatais, passou a ser

adotada em muitos setores da administração pública.

Uma conseqüência inesperada foi que, na maioria das vezes, as

empresas executoras passaram a concentrar maior parte da

competência técnica e dos recursos financeiros, esvaziando assim,

na prática, as funções de seus órgãos normativos.

Um outro fenômeno que ocorreu foi o surgimento de um grande

número de empresas privadas que foram organizadas com a função

quase exclusiva de atender aos contratos do setor público.

Estas empresas tinham, em relação ao serviço público, a vantagem

da simplicidade operacional e da informalidade; por outro lado, não

participavam, realmente, de um mercado competitivo. O exemplo

mais importante talvez seja, aqui, o das grandes empreiteiras

privadas, criadas para a realização de obras de engenharia. Com o

tempo, elas se transformaram em clientes dificilmente saciáveis de

contratos públicos, exigindo que novas obras fossem

constantemente contratadas não tanto por seus resultados, mas

para manter ativo e empregado seu pessoal e seu

equipamento ... "(Schwartzman, 1984: pgs. 80 e 81)

Verifica-se que os limites à atuação privada das atividades de construção e

prestação dos serviços públicos estão diretamente relacionados com a
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capacidade técnica-operacional, construtiva e financeira que determinadas

empreiteiras privadas nacionais, que monopolizam este mercado, são capazes

de desenvolver ou atingir a cada período histórico considerado.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a tônica privatizante da reforma

administrativa só não foi maior, a ponto de se estender também ao aspecto

financeiro para viabilização dos empreendimentos e obras rodoviárias, pois,

assim como o país começava a dar seus primeiros passos na formação de um

sistema financeiro nacional, as grandes empreiteiras nacionais não haviam se

constituído enquanto grupos empresariais diversificados e de porte capazes

de assumirem tal função.

Como veremos mais adiante, uma participação ativa do setor privado na

definição da engenharia financeira para viabilização de empreendimentos no

setor de infra-estrutura pesada só viria a se realizar com a crise do modelo

nacional-desenvolvimentista e o retorno institucional das concessões de obras

e serviços públicos no final da década de 80.

Voltando à questão específica da área rodoviária, sob a égide da reforma

administrativa federal, foi instalado em 15 de março de 1967 o Ministério dos

Transportes, substituindo e incorporando as estruturas e órgãos do antigo

Ministério de Viação e Obras Públicas.

Sob a orientação do Ministério dos transportes ficariam subordinados os

seguintes órgãos, conselhos e assessorias:

• O Conselho Nacional de Transportes ( CNT );

• O Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes ( GEIPOT );

• O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ( DNER );

• O Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis ( DNPVN );
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• A Comissão de Marinha Mercante;

• A Rede Ferroviária Federal ( RFFSA ).

A criação do Ministério dos Transportes ( MT) em combinação com as novas

atribuições do CNT e a superação da política de contenção de gastos no setor

estatal receitada pelo PAEG, foram fundamentais no sentido da retomada, a

partir de 1967, de uma programação de obras a médio e longo prazo na área

de transportes e, principalmente, no setor rodoviário, que viria a ser, num

primeiro momento, o principal alvo dos investimentos governamentais.

Porém, seja do ponto de vista do setor governo seja do empresariado privado

atuante na área de infra-estrutura, a existência de órgãos normativos como o

MT e CNT não era suficiente para assegurar um fluxo natural, contínuo e

prolongado de recursos públicos para os programas de obras que se pretendia

desenvolver. Havia que se criar ou incorporar parte da estrutura operacional

existente do DNER no esforço de modernização e aperfeiçoamento

administrativo do órgão, esforço este eminentemente voltado ao papel que

dele se desejava, ou seja o de agente financiador por excelência.

Como veremos a seguir, a tônica da reforma administrativa do DNER viria a se

concentrar na constituição de uma nova diretoria no órgão, denominada de

Diretoria de Planejamento, cuja principal atribuição seria a de viabilizar e

desenvolver o fluxo financeiro de recursos para o programa de obras.

Sob esta ótica, não há contradição entre a criação de uma nova estrutura no

interior do departamento e, concomitantemente, o esvaziamento crescente de

outras atividades do órgão como a elaboração de estudos preliminares e

projetos de obra delegados para a responsabilidade de firmas de consultoria

privadas

Essa preocupação quase que exclusiva no aperfeiçoamento das atividades de

planejamento voltadas para a viabilização de fluxo financeiro dos recursos
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administrados pelo DNER deveria servir como um sinal para o empresariado

privado em relação à segurança, estabilidade e volume de investimentos de

longo prazo voltados para o mercado de obras públicas. A partir desse sinal

as grandes empreiteiras poderiam desenvolver suas expectativas de

faturamento bem como sua programação de investimentos em máquinas,

equipamentos e instalações.

Sobre o assunto vale destacar algumas considerações desenvolvidas pelo

Engo Lafayette Prado, figura de destaque no DNER à época do Plano de

Metas e que, posteriormente, viria a participar ativamente do GEIPOT e de

atividades de consultoria privada na área de transportes.

o autor discorre, entre outros temas, sobre o estágio de desenvolvimento da

indústria de construção pesada à época. Diz ele:

"... Apesar de seus poderosos meios de produção o ramo de

construção rodoviária não poder ser considerado ainda no Brasil

como uma indústria regular.

Há indubitavelmente organizações dotadas de alta capacidade

individual, que podem competir com vantagem contra as homônimas

estrangeiras. O mérito de sua atividade é atestado pela extensa rede

que construiu no país.

Refiro-me, contudo a outro aspecto da questão. O conjunto seria

considerado efetivamente como indústria a partir do momento em

que pudesse operar dentro de um mercado estável e competitivo.

No mercado existente, todavia, tantas são as incógnitas, que os

empresários estão mais identificados com a aventura que com a
regularidade industrial. A demanda é imprevisível. Qualquer previsão

não sobrevive a dois anos:.." (Prado, 1969: pg. 34)
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Tais considerações são importantes no sentido de destacar o pensamento

dominante à época daqueles atores que participavam diretamente das

atividades rodoviárias. Observa-se em particular a necessidade de um

mercado estável para a transformação da atividade construtiva das

empreiteiras em processo "industrial", previsível e seguro, bem como a origem

dos obstáculos a sua plena realização, ou seja, a insuficiência da atividade

operacional do setor estatal.

Quanto ao primeiro tópico, no qual o autor pouco se detém - qual seja o de

assegurar um mercado confiável para as empresas de construção - é forçoso

constatar-se que não se tratava só e simplesmente disso. Mas também de

possibilitar a própria depuração e segmentação do mercado de obras públicas

no campo rodoviário entre grandes empreiteiras, cuja capacidade técnica e

financeira era já inquestionável, e pequenas e médias empreiteiras que seriam

relegadas a uma dimensão totalmente marginal na participação do citado

mercado de obras quando não desapareceriam em função de seu

aventureirismo ou incapacidade técnica e operacional.

Quanto ao segundo tópico - qual seja a estreita vinculação entre uma ação

governamental mais eficaz e a segurança da atividade empresarial privada no

setor de construção rodoviária - o autor procurará identificar as causas das

debilidades do setor estatal e apresentar soluções para as mesmas.

Referindo-se às soluções para a melhoria da performance governamental o

autor destaca:

ti •• .Partindo do geral para o particular, incumbe ao Governo:

1. Tornar oficial um Plano Rodoviário Nacional, que traduza no

tempo os principais interesses viários, atentada a Nação como um

todo.
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2. O Plano deve desdobrar-se em programas plurianuais, que

constituam frações suas, exeqüíveis dentro de períodos sucessivos

de tempo, sem solução de continuidade. Os programas plurianuais

devem ser amplamente divulgados, de forma a orientar e possibilitar

o dimensionamento, a médio prazo, das atividades empresarial e de

consultoria;

3. Cada componente dos programas plurianuais deve ter estudada

sua viabilidade técnico-econômica e ser enquadrada em uma ordem

de prioridade, para construção oportuna;

4. Ao estudo de viabilidade sucederão o projeto final de engenharia

e, na época oportuna, a construção conseqüente;

5. O Governo Federal deve esforçar sua capacidade de

planejamento, coordenação e supervisão. Servir-se-á, ao máximo,

das demais estruturas públicas disponíveis, exigindo das mesmas

uma atuação de boa qualidade, eficiente e econômica, capaz de

absorver parcialmente as tarefas que hoje executa o Governo

Federal, reservando-se o exercício da autoridade plena para a
supervisão das atividades delegadas;

6. Dentro do âmbito da coordenação, o Governo participará da

elaboração dos Planos estaduais, que terão sempre o caráter

complementar ao Plano Nacional. Diferencia-se o último dos demais

pela predominância do interesse que justifica os objetivos, de âmbito

nacional.

7. A etueçêo governamental, nos seus diferentes níveis deverá

apoiar-se em reduzido corpo permanente, composto de servidores

altamente qualificados e suficientemente remunerados.

Complementarmente, serão utilizadas firmas consultoras, sujeitas a
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permanentes supervisão e a sumária desqualificação quando não

atenderem a contento os requisitos exigíveis ... "

Com já visto anteriormente, várias dessas proposições estavam incorporadas

na reformulação sofrida pelo CNT após 1967 bem como na constituição do

GEIPOT e no desenvolvimento de seus trabalhos a partir de 1964.

Para complementar o arcabouço que se procurava construir para

implementação da política de expansão rodoviária no país é que se procedeu

à reforma administrativa no DNER.

Através do decreto-lei n. 512 de 21 de março de 1969, o Ministro dos

Transportes, no uso de suas atribuições, regulamenta a Política Nacional de

Viação e fixa diretrizes para reorganização do Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem.

Os pontos fundamentais do referido decreto-lei estipulam que:

• Caberá ao DNER, atendidas as atribuições conferidas em lei ao Conselho

Nacional dos Transportes e ao Ministro dos Transportes, a execução da

política nacional de viação rodoviária, no plano federal;

• Os Estados, territórios e o Distrito Federal, deverão submeter suas

programações rodoviárias anuais à aprovação do CNT através do ONER;

• Para consecução de seus objetivos, o órgão poderá efetuar operações de

crédito com entidades nacionais ou estrangeiras contraindo débitos em

moeda nacional ou estrangeira, atendidas as normas constitucionais da

legislação vigente e regulamentares;

• O DNER constituirá no depositário das receitas advindas do Fundo

Rodoviário Nacional ( parcela do Imposto Único sobre Combustíveis e

Lubrificantes ); das taxas de Conservação de Rodovias, de Melhoria da

Segurança das Estradas Federais e do Imposto sobre Transporte

Rodoviário de Passageiros, criados entre os anos de 1967 e 1968; da

transferências de recursos orçamentários e créditos abertos por leis
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especiais; do produto das operações de crédito que efetue no país ou no

exterior; além de outras de importância pouco significativas .

• A nova estrutura administrativa do DNER será fixada por decreto.

Definida a centralização das fontes de receitas a serem administradas pelo

DNER, abrindo-lhe inclusive a possibilidade da efetivação de operações de

crédito internas e externas, o governo baixa, na mesma data do decreto-lei

512, o decreto de n. 64.242 que regulamenta as alterações na estrutura

administrativa do órgão.

Para os objetivos do presente trabalho, deter-me-ai em dois pontos da citada

reforma que se destacam no sentido de demonstrar como a relação futura que

se pretendia estabelecer com o setor privado de construção rodoviária viria a

inílui( (18 estrutura do órgão propriamente dita. São eles:

1. A criação da Direção Superior do DNER formada pelo Diretor-Geral do

órgão, pelo Vice-Diretor Geral e pelo Conselho Administrativo constituído

pelos diretores das Diretoria de Administração, da Diretoria de

Planejarnento ( recém criada ), da Diretoria de Obras e da Diretoria de

Operações além dos dois primeiros;

2. A criaçáo da Diretoria de Planejamento do DNER a que se subordinam os

seguintes órgãos: divisão de programação, orçamento e controle; divisão de

estudos e projetos além das divisões de processamento de dados e

documentação e de pesquisas e normas técnicas.

A constituição da Direção Superior do DNER, além de representar a definição

de um nível hierárquico superior às antigas e novas diretorias do órgão,

significava uma vinculação direta desta com o Poder Executivo, visto que a

principal função da mesma era desempenhada por pessoa designada

diretamente pelo Presidente da República, por indicação do Ministro dos

Transportes. O Vice-Diretor Geral era, por sua vez, designado diretamente
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pelo Ministro dos Transportes, sendo os demais membros das diretorias

designados pelo Diretor-Geral do Departamento.

A importância dada na futura relação com o setor privado de construção

manifestava-se no destaque concedido ao "Grupo Executivo de Concorrência"

que, em conjunto com o Gabinete do Diretor Geral, a Auditoria Financeira. a

Auditoria do Sistema e a Assessoria de Segurança e Informações, constituíam-

se nos órgãos de assistência direta à Direção Superior do DNER.

o processo de contratação de obras, suas características e disfunções,

elemento importante para se compreender a canalização de todo um fluxo de

recursos públicos para determinado segmento de empreiteiras, será

examinado com mais detalhe à frente.

Cumpre agora situar a importância da criação da Diretoria de Planejamento na

estrutura original do DNER e tentar veritícar até que ponto ela serviu, de fato,

enquanto instrumento de previsibilidade, continuidade de investimentos e

orientação ao mercado de construção rodoviário privado.

o "Relatório Anual de Atividades" do DNER referente ao ano de 1969 irá

contemplar amplamente os desenvolvimentos da reforma administrativa no

interior do órgão.

No item 4.2 do citado relatório denominado "Administração", há algumas

considerações sobre as causas determinantes da reforma e os objetivos

principais da mesma. Referindo-se às primeiras, o relatório afirma o que

segue:

"...Em meados de 1967, já promulgada a Reforma Administrativa

Federal tecnicamente delineada no Decreto-Lei n. 200, alguns dos

principais obstáculos ao desejado aumento de eficiência do DNER

puderam ser adequadamente identificados, verificando-se que,

dentre eles, o entrave principal residia como que numa contradição
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básica entre o tipo e características de sua organização

administrativa global vigente e os resultados sob a forma de

programas, realizações, novas funções e iniciativas, a que ela devia

conduzir como resposta do ONER às missões desenvolvimentistas

colocadas elo Ministro dos Transportes.

Com efeito, a organização administrativa que devia suportar

esforços requeridos pelo novo ONER com agente patrocinador e
desencadeador de mudanças era a mesma concebida em 1945,

quando da sua transformação em entidade autárquica, salvo

alterações de incidência estrutural introduzidas no decorrer do

tempo dos anos 50.

o esquema então vigente apresentava-se deteriorado pelo tempo,

pela superação e transformação do conteúdo social das premissas

que a condicionavam, pelo efeito do acumulado desenvolvimento

dos órgãos rodoviários regionais, pela posse de uma nova filosofia

desenvolvimentista pelo Governo Federal, além de fatores outros de

natureza técnica e econômica...n

Lançando luz sobre as "novas funções e iniciativas" que caberiam ao DNER no

interior desta "nova filosofia desenvolvimentista", o relatório prossegue

destacando os principais objetivos da reforma administrativa no órgão e as

metas parciais necessárias a serem alcançadas para sua consolidação, entre

elas cita:

tt A identificação, a análise, a avaliação e a reformulação dos

métodos técnico-administrativos de trabalho, para criar, desenvolver

e aumentar a capacidade de ação institucional do ONER na

obtenção e utilização de recursos financeiros, provenientes do País

ou do exterior, para projetar, implantar e conservar a rede rodoviária

federal;
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A reformulação dos métodos e processos de planejamento global,

programação financeira e controle, com o fim de maximizar a

operacionalidade dessas atividades, face às exigências externas a

que o DNER está sujeito perante o serviço público federal em geral

e o Ministério dos Transportes, em particular. .. "(DNER- Relatório

Anual, 1969: pgs 32 e 33).

Pelo exposto, percebe-se a nova e, porque não dizer primordial, função

institucional que se queria atribuir ao órgão enquanto agente financeiro de

captação de recursos no país ou fora dele.

Ao mesmo tempo, situa-se a importância da nova Diretoria de Planejamento

quando se define que o órgão deveria traduzir em termos de programas de

obras específicos os estudos e projetos sob sua responsabilidade assim como

manipular , controlar e definir a programação do fluxo de recursos a serem

captados e investidos nas citadas obras.

Essas funções básicas da nova diretoria estariam a cargo das respectivas

divisões de "Estudos e Projetos" e "Programação, Orçamento e Controle".

Nesse sentido, caberia à primeira, a programação, a organização, a direção, a

orientação, o controle, a coordenação, e a execução das atividades referentes

à realização e fiscalização de estudos técnico-econômicos e projetos finais de

engenharia.

No entanto, reconhece o citado "Relatório de Atividades" :

n... Conscientizando-se o DNER da imprescindibilidade de estudo de

viabilidade técnico-econômica e projetos finais de engenharia para a

execução de qualquer obra, foram atribuídos à Diretoria de

Planejamento os encargos para execução de tal fim.
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Exigindo estes serviços, equipes altamente diversificadas e
especializadas, trabalhando sob condições rígidas de coordenação e
sintonização, verificou-se que, sob condições normais de estrutura e
funcionamento do ONER como órgão público, não seria possível o
atendimento no tempo que se requer proposições dessa natureza.

Optou-se então, pela contratação de empresas de consultoria, que

pelo seu próprio objetivo, contam com uma estrutura flexível

dimensionada em função do mercado de serviço, podendo renová-Ia

permanentemente ... ".

Apesar das razões apresentadas no relatório, a contratação dos serviços de

empresas consultoras privadas seguia a lógica de se desmembrar as

atividades passíveis de privatização e concentrar a atenção do DNER na

atividade fundamental de gestão financeira dos recursos. Prova disso. foi a

própria constituição da divisão de "Programação, Orçamento e Controle" sem

que, no entanto, seus serviços viessem a ser terceirizados.

Sob responsabilidade desta última encontrava-se a elaboração orçamentária

das obras do órgão, o acompanhamento físico-financeiro do programa de

investimentos, o controle da execução orçamentária e o acompanhamento das

atividades rodoviárias estaduais e municipais.

Por fim, coube ainda à Diretoria de Planejamento o desenvolvimento dos

seguintes serviços:

• Elaboração de trabalhos no sentido de institucionalizar o uso de consultores

do DNER, buscando definir a forma de relacionamento DNER x Consultores

através dos processos de licitação e contratação dos mesmos;

• Executar a coordenação e fiscalização dos trabalhos elaborados pelas

consultoras para determinação dos custos de projetos componentes do

PROJETO" BIRD ( GEIPOT );
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• Elaboração da Tabela de Composições Básicas de Custos Rodoviários e

tarifas de transporte de asfalto;

• Composição de diversos preços unitários e análise crítica de todos os

custos apresentados pelas consultoras.

Verifica-se, portanto, que ficou a cargo da nova diretoria os estudos da futura

tabela de encargos e preços unitários do órgão que viria a servir de base para

as licitações do programa de obras, assunto sobre o qual nos deteremos a

seguir.

Em resumo, consubstanciava-se, a partir da reforma administrativa do DNER

em 1969, o arcabouço institucional básico em torno do qual desenvolver-se-ia

o ambicioso programa rodoviário nacional da década de 1970.

Nesse contexto, o DNER enquanto órgão responsável pela contratação das

obras rodoviárias, seria, cada vez mais suscetível, às demandas do setor

privado de construção pesada, em particular, das grandes empreiteiras de

obras públicas.

Tal influência seria atestada pela crescente autonomização do órgão em

relação à instância normativa da política de transportes, o CNT, bem como a

eventuais controles dos ministérios da área econômica. como o da Fazenda e

o do Planejamento e Coordenação Econômica, no sentido de contenção de

gastos ou redução de investimentos após os choques econômicos mundiais

gerados pelas duas crises do petróleo.

Assim é que, sob a iniciativa do próprio Ministro dos Transportes à época, o

coronel Mário Andreazza, esfacela-se o caráter colegiado do CNT,

concentrando a função normativa do conselho na figura do ministro. Através do

decreto-lei n. 799 de 28 de agosto de 1969, o presidente da república altera

algumas atribuições do CNT, quando em relação ao decreto-lei anterior o

termo "deliberar" é substituído por "pronunciar-se, por iniciativa do Ministro

dos Transportes" sobre questões como anteprojetos de lei e regulamentos da
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área de transportes, operações de crédito internas ou externas dos órgãos sob

jurisdição do MT bem como a criação ou dissolução de empresas, órgãos ou

autarquias a ele vinculados.

Nesse mesmo contexto, vale ainda lembrar a emissão do decreto-lei n. 516, de

abril de 1969, que alterou a denominação de Grupo Executivo para Grupo de

Estudos e vinculou o GEIPOT unicamente ao Ministério dos Transportes,

enquanto órgão Autônomo de Administração Federal, subordinado diretamente

ao Ministro de Estado.

A análise da política rodoviária durante o período de exceção não estaria

completa sem verificarmos como se procedeu a canalização/concentração do

enorme fluxo de recursos públicos gerenciados pelo MT/DNER para algumas

grandes e privilegiadas empreiteiras.

Para tanto, nossa atenção deve concentrar-se, necessariamente, nas

características, procedimentos e diretrizes que se procurou imprimir aos

processos de licitação de obras públicas no país a partir de 1967 com o

advento do decreto-lei n.200 .

Coerente com sua tônica altamente privatizante, questão já tratada

anteriormente, era natural que, para elaboração do referido decreto-lei, seus

mentores viessem a se preocupar não só com a ampla reforma administrativa

do setor público como também da relação específica deste com o setor

privado, a quem se pretendia delegar, o máximo possível, as funções

executivas e operacionais das política públicas , destacadamente no setor de

infra-estrutura.

Nasce dessa preocupação, inserido no próprio corpo do decreto-lei n. 200, o

primeiro regulamento de âmbito nacional, abrangendo os órgãos da

administração direta e autarquias, sobre licitações para compras, obras,

serviços e alienações procedidas pelo setor público.
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De fato, veio a se constituir na única iniciativa de regulamentação da relação

contratual entre setor público e privado no país desde 1922, quando da

promulgação do Código de Contabilidade Pública, e , certamente, a primeira

no sentido de disciplinar-se sob a ótica específica do direito administrativo.

Tal instrumento viria a servir de parâmetro e referência para a contratação de

obras e serviços por parte do setor público independente da esfera do poder

contratante (federal. estadual e municipal ) ou mesmo do fato de os órgãos

da administração indireta não estarem necessariamente contemplados em sua

jurisdição.

o reconhecimento destas qualidades não deve servir, entretanto, para ofuscar

os vícios e, em função destes, as debilidades e omissões de toda ordem que

o referido regulamento apresentava.

Não se trata aqui de realizar uma crítica de teor jurídico, mas sim de constatar

que o regulamento de licitações do decreto-lei n. 200 sofria, em grau ainda

mais intenso, dos mesmos vícios que tinham permeado os processos

licitatórios até então, processos estes que seguiam critérios específicos de

cada entidade contratante definidos a seu bel prazer.

De maneira geral, o regulamento conferia enorme poder discricionário à

burocracia dos órgãos gestores dos processos licitatórios em detrimento da

própria capacidade regulatória da lei.

Tal característica fica mais evidenciada quando se analisa os tópicos

fundamentais da regulamentação de licitações, ou seja, aqueles que versam

sobre a habilitação e julgamento das empresas participantes.

Dispõe o regulamento:

/t ••• Art. 131 Na habilitação às licitações, exigir-se-á dos

interessados, exclusivamente, documentação relativa:
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1- 'A personalidade jurídica;

/I - À capacidade técnica;

1/1-À idoneidade financeira ... "

E logo a seguir. referindo aos critérios de julgamento, disciplina:

fi ••• Art. 133. Na fixação de critérios para julgamento das licitações

levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições

de qualidade, rendimento, preços, condições de pagamento, prazos

e outras pertinentes, estabelecidas pelo Edital.

Parágrafo único. Será obrigatória a justificação escrita da

autoridade competente, sempre que não for escolhida a proposta de

menor preço ... n

Como se vê, o regulamento previa a demonstração da capacidade técnica e

financeira das empresas participantes do processo licitatório, porém ,

estranhamente, não definia quaisquer critérios limite para aferição da referida

capacitação.

Ao mesmo tempo, para os processos licitatórios de obras e serviços de grande

vulto e valores expressivos, processos estes que iriam dominar o cenário de

obras públicas do país a partir do final dos anos 60 e cuja modalidade de

licitação implicava no processo de concorrência pública, exigia-se,

obrigatoriamente, uma fase de habilitação preliminar destinada a comprovar a

plena qualificação dos interessados para a realização do fornecimento ou

execução da obra ou serviços programados.

Sabe-se que a aferição da capacidade técnica das proponentes se dava

através de atestados de execução de obras e serviços anteriormente
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realizados pelas empresas, emitidos por órgãos públicos e privados; enquanto

a idoneidade financeira era atestada através de uma série de índices

econômico-financeiros (Iiquidez, nível de endividamento, capital circulante

disponível, previsão de receita operacional obtida a partir da carteira de

contratos, etc...) obtidos dos últimos balanços contábeis das mesmas.

Ora, na ausência de quaisquer critérios definidos previamente em lei, tornava-

se óbvio a delegação de tal função aos setores responsáveis pelo processo

licitatório nos diversos órgãos estatais contratantes encarregados da

elaboração de Editais.

E, como observado no caso do DNER, o comando e diretrizes dos processos

licitórios ficavam, de maneira geral. sob responsabilidade da cúpula dirigente

da burocracia dos órgãos, em particular daqueles ligados à administração

indireta. indicados diretamente pelo Poder Executivo. Ou seja, a decisão final

sobre os critérios a serem considerados nos editais fugiam ao controle dos

segmentos hierarquicamente inferiores da burocracia estatal reduzidos à

função de suporte de caráter eminentemente técnico ao processo licitatório.

Aliás, esta disfunção da burocracia estatal da administração indireta no Brasil,

qual seja a do inchamento dos cargos de comissão e "confiança" e da

centralização decisória administrativa dos órgãos públicos nesta camada

dirigente. viria a se generalizar a partir da reforma administrativa estabelecida

pelo decreto-lei 200.

Tendo em vista os objetivos do setor governamental para com o setor privado

da construção - quais sejam, os de assegurar um mercado de obras e, portanto

de um fluxo de recursos, seguro, programado e contínuo, assim como de

privilegiar o aprimoramento técnico e executivo das empresas atuantes no

setor para que as mesmas viessem a alcançar um nível de atividade e

organização de tipo industrial - era natural que os critérios de habilitação e

julgamento dos processos licitatórios fossem dirigidos para a consecução de

tais objetivos.
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o mercado seria moldado para grandes obras e sua execução exigiria grandes

e altamente capacitadas empreiteiras e, para que houvesse a devida sintonia

entre ambos, o nível de exigência dos editais no que se refere à habilitação

das empresas seria, de maneira geral, sempre muito acima do razoável e do
tecnicamente justificável.

A fase da habilitação ou da pré-qualificação para obras que exigiam a

modalidade de concorrência pública transformou-se num instrumento

deliberado de segmentação do mercado e num primeiro filtro à participação

das empresas de pequeno e médio porte do setor da construção pesada, no

que se refere a seu acesso a obras de grande faturamento.

Definia-se assim, previamente, um pequeno, seleto e invariável rol de

empreiteiras que, do ponto de vista dos órgãos contratantes, seriam as únicas

capacitadas para a execução das obras de grande porte.

Este processo de filtragem, porém , não se detinha aí. O dirigismo, que, de

maneira geral, sempre grassou nos processos licitatórios no Brasil, estendia-

se e tornava-se mais refinado na fase seguinte da licitação, durante o

julgamento e classificação das propostas das empresas que haviam

conseguido se habilitar.

Na medida em que regulamento de licitações do decreto-lei n. 200 delegava

aos órgãos a definição e tipo dos critérios de julgamento das propostas

(qualidade, rendimento, preços e outros pertinentes sem especificar quais ),

além dele próprio antecipar-se no sentido da relativização do critério do

"menor preço", generalizou-se a prática da exigência, por parte dos órgãos

contratantes, de apresentação de "propostas técnicas" pelas empresas

concorrentes que, em combinação com a adoção do critério de "preço-base",

viriam a ser os elementos definidores formais de avaliação das propostas.
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A "proposta técnica" correspondia ao julgamento e pontuação, por parte das

comissões de licitação, previamente à abertura das propostas de preços, de

itens relativos a detalhes executivos da futura obra como instalação e

operação de canteiro, metodologia executiva a ser empregada,

dimensionamento de mão de obra e equipamentos bem como diagramas

indicando as diversas atividades e serviços e sua vinculação durante as

etapas de desenvolvimento das obras.

Interessante verificar que a proposta técnica tinha dupla função: ela era tanto

habilitadora, pois se o concorrente não atingisse uma pontuação

predeterminado não teria sua proposta de preços considerada, quanto

classificatória pois, no caso de empate nas propostas de preços, a

classificação das proponentes remeteria à pontuação atingida no avaliação da

"proposta técnica".

A adoção deste critério de julgamento carregava o processo licitatório de uma

enorme dose de subjetividade e dirigismo, ainda mais quando se sabe que a

grande maioria das licitações eram iniciadas e se desenvolviam previamente à

elaboração dos projetos executivos e mesmo básicos e, não raras vezes, após

definida a contratação, os próprios empreiteiros em acordo com o órgão,

modificavam a metodologia executiva prevista originalmente na "proposta

técnica" quando da efetiva execução das obras.

Já, a adoção do "preço base" correspondia à elaboração, por parte do órgão

contratante, e à divulgação, no corpo do edital, da planilha de quantidades e

preços e, portanto, do preço orçado global das obras ou serviços a serem

realizados. A noção de "preço base" consubstanciava-se no fato do edital

predeterminar um faixa de variação de preços aceitável seja em relação aos

preços unitários seja em relação ao valor global da obra, acima ou abaixo da

qual as propostas seriam automaticamente desqualificadas.

No mais das vezes, essas planilhas de preços baseavam-se em tabelas de

encargos e preços unitários desenvolvidas pelos órgãos, com valores bem
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acima aos custos e coeficientes de produtividade de mercado com que

trabalhavam as empreiteiras possibilitando assim, que, na pior das hipóteses,

todos os competidores pudessem referenciar suas propostas comerciais no

menor valor aceitável estabelecido pelo órgão. Isso se não se procedesse,

previamente à apresentação das propostas, acordos informais entre os

concorrentes em torno de um patamar de preços aceitável pelo edital.

Empatadas as firmas após a abertura das propostas comerciais, remetia-se à

pontuação previamente obtida do julgamento das "propostas técnicas"

definindo-se o vencedor do processo licitatório.

Em resumo, salvo ligeiras variações que não modificavam em substância o

dirigismo evidente nas licitações, o regulamento possibilitava: a) a seleção

discricionária de determinado tipo de empresa; e b) dentre este seleto grupo,

uma determinada empresa específica que, na pior da hipóteses, seria

adjudicada e contratada com um nível de preços bem superior em relação aos

custos efetivos de mercado que a obra ou serviço demandariam.

Essa legislação, não sem motivo, iria vigorar, com pequenas alterações, até o

ano de 1993, quando ainda sob os efeitos políticos do Impeachment do

Presidente Fernando Collor e do escândalo da Comissão de Orçamento do

Congresso Nacional e, frente à crise do mercado de obras públicas no país,

uma nova regulamentação de licitações é aprovada pelo legislativo e

sancionada pelo Presidente da República.

Regulamentação esta fortemente influenciada pelo lobby das pequenas e

médias empresas do setor de construção que procurava se recuperar dos

danos causados, durante todo um período histórico, do monopólio da

construção de obras públicas por parte de algumas poucas e grandes

empreiteiras e da retração generalizada do mercado de obras públicas a partir

da década de 1980.
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o objetivo maior da nova legislação era combater a segmentação do mercado

e o dirigismo nos processos licitatórios que, como demonstra a tabela abaixo,

reservava às oito maiores empreiteiras nacionais cerca de 71% do

faturamento global do setor da construção pesada:

FATURAMENTO DAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO PESADA -1992

FATURAMENTO GLOBAL EM

Cr$ MILHÕES DO SETOR DE

CONSTRUÇÃO PESADA EM 6.528.000 100%

1992

FATURAMENTO DAS OITO

MAIORES EMPREITEIRAS EM

1992 4.633.000 71%

FATURAMENTO DAS DEMAIS

92 EMPREITEIRAS

POSICIONADAS NO

"RANKING" DAS 100 MAIORES 1.895.000 29%

DO PAís

Fonte: Revista Dirigente Construtor - Setembro de 1992 - n. 9
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Ainda a título ilustrativo, apresentamos a seguir uma tabela que aponta os

seis maiores grupos nacionais ligados ao setor da construção pesada no país

e as principais atividades empresariais dos mesmos em função da ampliação e

diversificação de suas atividades pós anos 60:

OS MAIORES GRUPOS PRIVADOS NACIONAIS LIGADOS AO SETOR DE CONSTRuçAO E ENGENHARIA: 1987

( valo,," em UM Milh6H I

RANKING ENTRE OS PATRIMONIO RECEITA PESSOAl.

EMPRESAS MAIORES GRUPOS LIQUIDO OPERACIONAl. OCUPADO SETORES DE ATIVIDADES

1987 LIQUIDA

Camargo COmia 3 1.316,A 2.404,6 42.100 Construçao civil e engenharia. finanças. meta'u

gla. tfxlil. consultoria. agropecuária,eietroeietró

nico, transportes aéreos, hOlding,comércio e tu

rismo.

Andrade Gutierrez 6 140,1 1.313,3 25.000 Construçao pesada. extraçao e pesquisa minera

energia nucle..,. irriga<;ao. dennvolvimento a9'

rio, saneamento, indústrias qulmicas, prospecç'

de petróleo. agropecuária e industrial.

Odebrecht 9 511,1 2.119.1 43.619 Engenharia. qulmica. petroqu1mica. perfuraçao

para petró •••• e mineraçao.

Mendes Júnior 12 512.9 1.03U 34.000 ConslJUçlo PHada, holdlng, sideNrgia. cons1n

Çao civil. indústria "",canica. comércio exterior.

comércio de produ1Ds sideNrgicos, serviços

offshore. mine.açao.

C. R. Almeida 14 480,6 546,6 6.500 Construçao pesada, agropecuária, explosivos.

asfalto. emulsao. comércio. mine.açào. turismo

transportes.

It3marati 11 399,2 279,5 5.100 Agricultura, agropecuária. mineraçao, destilaria,

a.mazéns gerais, construçao civil, finanças e SI!-

gulOs.

Fonte:Gazeta Mercantil, Balanço Anual, 1988.

Pelo exposto, pretende-se ter esclarecido como veio a se operar a conjugação

de fatores que permitiram a segmentação definitiva do mercado de construção

pesada no país e, por decorrência, a emergência de algumas poucas

empreiteiras capazes não só de monopolizar o mercado de obras públicas no
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país quanto de rivalizarem em níveis de capacitação tecnológica, operacional

e financeira com assemelhadas dos países mais desenvolvidos.

Em resumo, a feição desenvolvimentista dos governos militares para a área de

infra-estrutura implicava, portanto, na combinação entre a formação de um

amplo mercado de obras de forma a assegurar e manter por longo prazo um

fluxo contínuo de recursos públicos e a canalização destes em prol de um

setor empresarial específico e selecionado do ramo da construção pesada.

A primeira foi garantida através das reformas administrativa, fiscal e financeira

operadas no país a partir de 1964 e a segunda pela manipulação da legislação

que regulava a relação do setor público com a iniciativa privada no que se

refere à aquisição de obras, bens e serviços.

Do ponto de vista do objetivo do presente trabalho, cumpre reconhecer que o

processo decisório envolvendo esta determinada política pública, após 1964,

só reforçou ainda mais aqueles mecanismos de articulação e decisão que

venho caracterizando como de subgoverno, depurando-os da ação e

influência de segmentos das estruturas político-partidárias gestadas no

processo de redemocratização do pós-guerra e que a ele tinham se agregado.

Por razão direta destes rnecarusrnos ,constituíram-se seis dos grandes

grupos privados nacionais cujo poder econômico, financeiro e, porque não

dizer político, incorporar-se-ia definitivamente ao complexo cenário pelo qual

o país seguiria ao final da década de 70, de reabertura política e de crise do

modelo nacional desenvolvimentista em função das mudanças políticas e

econômicas de abrangência mundial.

Assunto sobre o qual tratar-se-á a seguir.
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1. O PERíODO DE TRANSiÇÃO POLÍTICA E A CRISE DO MODELO DE

DESENVOLVIMENTO

A década de 80 é fundamentalmente o que se poderia denominar de período

de transição, seja no campo político, através do processo de abertura "lenta,

segura e gradual", administrada inicialmente pelos militares, seja no que se

refere à crise definitiva do modelo de desenvolvimento posto em prática a

partir da 2a. grande guerra e a tentativa de sua superação por uma alternativa

em que a inserção do Estado no equacionamento financeiro desta política

pública seja substancialmente modificada. No que diz respeito ao campo

específico da infra-estrutura, percebe-se um claro direcionamento no sentido

de uma maior participação da iniciativa privada em sua implantação, através

da retomada, institucional e operacional, dos mecanismos de concessão e

exploração de obras e serviços públicos por parte de terceiros.

Não se trata apenas de constatar a gênese e desenvolvimento deste novo

modelo de gerenciamento dos empreendimentos de infra-estrutura no país,

pois, como dissemos no início do presente trabalho, a substituição de um

determinado modelo por outro não é a questão mais relevante, mesmo porque

nem sempre o novo ou moderno, per si, devam, necessariamente, significar

algum aprimoramento ou a superação de antigos vícios e disfunções em

relação ao modelo anterior. O que importa é verificar se tal transição ou

passagem de um modelo para outro está sendo acompanhada por uma

ampliação do controle público sobre a formulação e implantação dos

programas voltados para a área de infra-estrutura, através da expansão da

prática democrática entendida enquanto instrumento de fiscalização da

sociedade sobre as ações do Estado.

Sob este ponto de vista é natural que os acontecimentos, avanços ou recuos

de ordem política sejam fatores determinantes em nossa análise para se

compreender a fundo as características e a essência do novo modelo que se

pretende construir. Não há como dissociar-se, por exemplo, o teor e

especificidades das iniciativas que estão em curso de concessão de obras e
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serviços públicos à iniciativa privada das marcantes conseqüências originadas

de experiências como o processo de abertura política, o processo constituinte

de 1988, o impeachment do primeiro presidente eleito pelo voto direto após a

derrocada do regime autoritário e, principalmente, o recente escândalo da

Comissão do Orçamento do Congresso Nacional. Proceder tal dissociação

redundaria num tipo de análise parcial, restritiva e acrítica, turvando, por

vezes, as possibilidades de interpretação das profundas transformações que

vem se operando no campo econômico, no qual a ação ou arbitragem do

Estado continua sendo fundamental.

Nesse sentido, analisando-se as características do processo de abertura

política no Brasil após o regime autoritário verifica-se que as mesmas não

diferem substancialmente daquelas operadas ao final da segunda guerra. A

abertura "lenta, segura e gradual", processo de transição de poder concebida

por setores militares, representou uma saída negociada para a restauração

democrática, em particular para a retomada das prerrogativas legislativas. O

objetivo estratégico desta política de abertura era amortecer os movimentos de

questionamento ao regime, canalizando-os para uma via de transição

negociada, impedindo assim que a redemocratização do país se originasse de

um processo de ruptura radical com a herança e a estrutura institucional

construída durante o período de exceção.

A transição sem ruptura implicava, num primeiro momento, reavivar o sistema

político partidário . E, dentro das possibilidades, através de um sistema

eleitoral de representação marcadamente desproporcional, privilegiar as

agremiações partidárias mais conservadoras que, em maior ou menor grau

haviam se adaptado ao bipartidarismo oficial instituído a partir do ato

institucional n. 2 .

A desproporcional idade do voto relativa às eleições legislativas, em particular

para a Câmara dos Deputados - núcleo central do Poder Legislativo -

transformou-se, de fato, no principal instrumento para o controle e

retardamento das reformas políticas no país a partir do final da década de 70.
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Esse sistema de representação permitia que o peso das delegações dos

Estados menos populosos e mais atrasados fosse proporcionalmente muito

superior aos demais Estados onde o questionamento ao regime se

manifestava de forma mais intensa e efetiva.

Talvez a manifestação mais evidente do caráter conservador do Poder

Legislativo durante o período de transição tenha sido sua posição contrária

frente à demanda por eleições livres e diretas para presidente da república,

campanha esta que havia levado milhões de pessoas às ruas das principais

cidades do país.

Aliás essa questão da escolha dos representantes para as prefeituras das

capitais, governos de Estado e Presidência da República, era, coerente com o

processo de abertura gradual, o mais possível protelada pois temia-se que os

anseios de mudanças e abertamente oposicionistas viessem a se expressar

muito mais facilmente através da eleição majoritária para cargos executivos.

o tema da eleição direta para Presidência da República era particularmente

delicado pois, ao contrário das eleições para cargos legislativos, o expediente

da desproporcional idade do voto em função do domicílio eleitoral do votante

não consistiria em instrumento efetivo de controle sobre o resultado das

eleições.

o sistema eleitoral não só privilegiava e garantia maior representatividade

àqueles setores mais tradicionais do cenário político brasileiro bem como

permitia, num primeiro momento por omissão e depois deliberadamente, uma

relação muito estreita entre grandes grupos econômicos privados e os partidos

políticos através do financiamento das campanhas eleitorais, sobretudo

daquelas agremiações partidárias de cunho mais nitidamente fisiológico,

originadas do bipartidarismo oficial do período autoritário.

Essa questão do financiamento das campanhas eleitorais por parte de grupos

privados - em particular de grupos que se relacionam com o Estado enquanto
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fornecedores ou prestadores de serviços, obras e produtos - é central para se

compreender a fundo a preservação dos mecanismos de subgoverno, a

despeito do processo de redemocratização do país na década de 80.

Veremos, mais adiante, que será também a partir deste instrumento que

processar-se-á à cooptação e reincorporação de setores inteiros do sistema

partidário para o interior de seu campo de influência.

Frustrada a perspectiva das eleições diretas para presidente, procurou-se

canalizar o movimento pelas reformas democráticas para outra via de

legitimação, qual seja o do colégio eleitoral. À frustração inicial veio somar-se

outra decorrente do falecimento do candidato eleito pelo colégio eleitoral e

posse de seu vice - o atual senador e presidente do Congresso Nacional José

Sarney, um dos últimos políticos a desembarcar do barco que naufragava da

antiga Arena, filiando-se ao PMDB. Constituía-se assim a autoproclamada

"Nova República", com o compromisso tácito de operar a consolidação

definitiva do processo de redemocratização, colocando, para tanto, a

perspectiva da convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, à qual

seria delegada a tarefa do reordenamento institucional do país.

À semelhança do que ocorrera no processo de escolha do presidente, e

previamente à instalação da Constituinte, defrontavam-se duas vertentes de

opinião cuja concepção do processo democrático era substancialmente

divergente. Uma delas, hegemônica no processo e amplamente majoritária na

legislatura parlamentar de então, advogava a idéia de que os membros a

serem eleitos para a Assembléia Constituinte bem como os trabalhos que esta

viria a desenvolver não deveriam estar desvinculados das funções do

processo legislativo ordinário e corriqueiro e, portanto, os deputados e

senadores eleitos ao final do ano de 1986 desempenhariam dupla função.

Outra vertente defendia a convocação de uma Assembléia Nacional

Constituinte exclusiva, cujos membros seriam eleitos especificamente para a

atividade constituinte e, automaticamente, ao final de seus trabalhos, expirar-

se-ia a validade de seus mandatos. Tal alternativa justificava-se no sentido de
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preservar o processo constituinte dos vícios e disfunções que permeava o

processo legislativo em curso, herdado da abertura política patrocinada pelos

militares, de feitio nitidamente conservador. Tendência esta que,

posteriormente, viria a se constituir em fato, com a formação, no interior da

Constituinte, do bloco parlamentar majoritário antireformas denominado de

"centrão".

Os limites do processo constituinte no que se refere à expansão do campo

democrático, entendido enquanto maior poder de controle e fiscalização por

parte da sociedade e, por decorrência, do Poder Legislativo sobre as políticas

públicas implementadas pelo Estado, viram-se estreitados não só pela

característica de sua convocação quanto pelo uso eleitoral indevido das

repercussões iniciais e passageiras do plano de estabilização econômica

denominado de plano Cruzado.

Como se sabe, o Plano Cruzado , implementado a partir de março de 1986,

permitiu recompor a base de sustentação do governo Sarney com a vitória

esmagadora do PMDB a nível nacional nas eleições de outubro do mesmo

ano. O plano, que depois iria naufragar, estabeleceu o congelamento de

preços e viabilizou a retomada acelerada do consumo represado das camadas

médias e pobres da população.

O mínimo que se pode afirmar sobre este assunto é que a conjuntura política

havia se modificado substancialmente entre as eleições de 1986 e a

instalação, desenvolvimento e término da atividades constituintes no ano de

1988, com um crescente movimento oposicionista ao governo Sarney e seu

principal partido de sustentação o PMDB. A expressão desse movimento, no

entanto, não viria a se manifestar decisivamente na composição e votações

do congresso constituinte, senão de forma indireta, através de pressão popular

em tomo de alguns demandas específicas.

Apesar de recompor parcialmente as prerrogativas do Congresso Nacional no

que se refere às atividades de cunho fundamentalmente legislativas, a
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insuficiência do processo constituinte viria a ser alvo de mais variadas críticas

e decepções quando confrontada com desenvolvimentos políticos e

econômicos futuros.

Do ponto de vista do presente trabalho, cumpre ressaltar que o processo

constituinte foi incapaz de equacionar positivamente a questão fundamental do

sistema representativo do país que regulamenta e determina a qualidade e

grau de legitimidade dos processos eleitorais, um dos instrumentos

fundamentais do fortalecimento do regime democrático. Ressalvada a

consideração de que mudanças políticas não devam se limitar apenas ao

nível institucional, mas também devam, necessariamente, considerar o nível da

prática do exercício democrático.

Sobre o assunto gostaria de me deter em dois dispositivos da Constituição de

1988 que reforçam a tendência de se privilegiar as forças mais conservadoras

e tradicionais do espectro político partidário do país:

o artigo 45 do texto constitucional de 1988, referindo-se à formação do Poder

Legislativo irá regulamentar o que segue:

u••• A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,

leitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território

e no Distrito Federal.

Parágrafo 1o. - O número total de Deputados, bem como a

representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido

por lei complementar, proporcionalmente à população,

procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às

eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação

tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

Parágrafo 20. - Cada Território elegerá quatro Deputados ... "
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Observa-se a vontade dos constituintes de perenizar, senão acentuar, a

desproporcional idade do peso do voto entre os Estados da Federação,

evitando assim o delicado problema da reforma política, pendente desde o

processo de abertura pós regime autoritário.

Já, referindo-se especificamente ao sistema político partidário, o texto

constitucional determina:

" ..Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de

partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime

democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa

humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

/I - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade

ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

111- prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei;

Parágrafo 1o. - É assegurada aos partidos políticos

autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas

de fidelidade e disciplina partidária;

Parágrafo 20. - Os partidos políticos, após adquirirem

personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus

estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;

Parágrafo 30. - Os partidos políticos têm direito a recursos

do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,

na forma da lei ... n

Interessante notar como grande parte da regulamentação do sistema eleitoral

e representativo é delegada à responsabilidade da atividade parlamentar
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ordinária e como, por vezes, a tônica desta regulamentação contradiz

expressamente as diretrizes do texto constitucional.

Esta situação é particularmente evidente na questão do fundo partidário que,

até o momento, inexiste devido à ausência deliberada de iniciativa

parlamentar para que tanto ocorra. Ao contrário, as legislações eleitorais que

antecedem a cada eleição têm privilegiado dispositivos pouco transparentes

de financiamento das campanhas por parte de grandes grupos privados,

dispositivos estes inclusive criticados pela própria justiça eleitoral.

Veremos mais a frente, na questão do "escândalo do orçamento", como a

vinculação entre setores da iniciativa privada e segmentos partidários não se

restringe ao momento específico das campanhas eleitorais mas se prolonga

também no curso de toda a atividade dos poderes legislativo e executivo

relacionadas à elaboração de políticas públicas.

Deve-se, porém, reconhecer que houve outro tipo de críticas ao processo

constituinte de 1988 cuja tônica passava ao largo do aperfeiçoamento de

mecanismos democráticos de controle público sobre as políticas de Estado,

em particular aquelas voltadas para o setor de infra-estrutura.

Em artigo denominado "Concessão de Serviços Públicos, alternativa para a

crise de Estado", elaborado a partir de uma mesa redonda levada a efeito pela

Associação Paulista das Empresas de Obras Públicas (APEOP), da qual

participaram mais de 100 empresários do setor da construção, o palestrante

Olacyr de Moraes, dono do grupo Itamarati que engloba, entre outras

empresas, a empreiteira Constran, irá expor sua visão para superação da

crise.

Relata inicialmente o referido artigo:

u.•• A participação da iniciativa privada no processo de concessão de

serviços públicos é a alternativa viável para a implementação de
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empreendimentos de infra-estrutura necessários ao país, diante da

grave crise por que passam as finanças do Estado brasileiro. E

representa não apenas perspectivas concretas de investimentos no

setor, como ainda a abertura de novos mercados para os

construtores de obras públicas.

Em síntese, esta foi a tese defendida pelo empresário Olacyr de

Moraes (Constran) durante palestra a quase cem associados da

APEOP, realizada no último dia 30, na sede da entidade. A convite

da diretoria da APEOP, Olacyr traçou um quadro do atual mercado

de obras públicas e a atuação das construtoras, no qual evidenciou

a complexidade das dificuldades financeiras do Estado. "Não há

dinheiro para mais nada. Obras e programas estão paralisados",

enfatizou o empresário.

A crise do setor público, que se reflete em grande parte na

instabilidade e nos rumos da economia do país, se arrasta há mais

de dez anos, conforme Olacyr. A oportunidade de corrigir as

distorções institucionais, económicas e políticas foi, para ele, perdida

em 1988, quando da elaboração da nova Constituição. "Poderíamos

ter tido uma Constituição moderna, mas virou uma constituição dos

miseráveis", lembrou o empresário, ao enumerar alguns dos

principais equívocos contidos na atual Carta Magna: preservação

dos monopólios, restrições ao capital estrangeiro e limitações à

receita da União, com o aumento de 12% para 50 % da

transferência de recursos para Estados e municípios..."

Prossegue ainda o artigo:

ti ••• "Os bancos estão na expectativa do equacionamento, pelo Brasil,

da crise económica, como já fizeram México e Argentina", revelou.

Para Olacyr, a sociedade brasileira espera medidas claras do

governo e da classe política para promover as mudanças de que o
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país necessita. "Não podemos mais esperar por mudanças, diante

da gravidade da crise econômica", acrescentou..."

Percebe-se claramente a dimensão que se procura dar a termos como

"modernização" e "reformas", limitando-os a aspectos basicamente

relacionados às questões da ordem econômica.

É forçoso no entanto constatar que esta determinada visão escamoteia e

deliberadamente posterga a questão fundamental da reforma política,

entendida enquanto premissa para o caráter democrático e abrangente das

demais reformas.

Reconhecer a necessidade prévia de uma profunda reforma política, inclusive

do sistema representativo e político partidário, implicaria colocar em xeque

todos aqueles laços e relações não públicos longamente construídos entre um

determinado segmento empresarial da construção pesada, o Estado e próprio

Poder Legislativo desde o final da segunda grande guerra, manifestação

indiscutível da privatização do Estado brasileiro. O que, por sua vez, poderia

representar a perda do controle, por parte dos grupos privados, sobre o

processo de reforma do Estado neste final de século e, por conseguinte,

grandes dificuldades para a implementação de um determinado modelo de

concessão de obras e serviços públicos de caráter restritivo no que se refere

à participação e fiscalização da sociedade.

Essa visão, inicialmente compartilhada e defendida por amplos setores

empresariais nacionais com vínculos históricos com o Estado brasileiro, tem

sido difundida e reproduzida desde o término do processo constituinte de 88 e

procura, dentro das possibilidades colocadas pela conjuntura política e social,

encontrar guarida em setores das organizações político-partidárias como forma

de legitimação de seu programa e conceito de reformas.

A busca dessa aproximação e assimilação não tem sido, no entanto, tranqüila

e muito menos estável. Pelo contrário, a irrupção dos movimentos
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democráticos que desembocaram no impeachment do presidente Collor e na

constituição da CPI da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional,

exigindo maior transparência na formulação e implementação de políticas

públicas e nas ações gerais do Estado serviram não só para, por algum tempo,

desarmar as tentativas de legitimação deste novo modelo econômico como

colocaram no centro das atenções da sociedade as relações viciadas entre o

Estado e grandes grupos privados, em particular aqueles com atuação no

segmento de infra-estrutura.

Passados os abalos causados por estes dois fatos políticos marcantes da

recente vida política nacional, cabe tentar extrair lições dos mesmos, no

sentido de destacar a essência das causas que viabilizaram a generalização

de processos de corrupção envolvendo o Estado, o Poder Legislativo e

grandes empreiteiras, processos estes ainda longe de serem debelados.

Nesse sentido, não há como encobrir o fato de que os processo eleitorais no

país, em particular a regulamentação do financiamento das campanhas para

cargos majoritários e proporcionais, têm se consistido numa das peças de um

mecanismo decisório mais amplo e abrangente que permite, em grau

inimaginável, a homogeneização de interesses entre demandas específicas de

setores empresariais e segmentos inteiros do poderes executivo e legislativo

responsáveis pela formatação e implementação das políticas públicas de

Estado.

Os trabalhos desenvolvidos pelos grupos mais dinâmicos da Comissão

Parlamentar de Inquérito ( CPI ) no caso Collor foram suficientes no sentido de

verificar a existência de um verdadeiro mecanismo paralelo de alocação e

direcionamento de recursos públicos para determinadas obras e

empreendimentos, através da intermediação/articulação política desenvolvida

diretamente pelo empresário Paulo Cesar Farias, o mesmo que havia

desempenhado as funções de tesoureiro da campanha do candidato eleito.
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Importante verificar que a lógica e as estruturas desse esquema paralelo de

intermediação de interesses não foram minimamente afetadas apesar do

afastamento do ex-presidente Collor e da prisão de seu tesoureiro,

ironicamente condenado pelo crime de sonegação fiscal, demonstrando que a

origem do problema estava longe de se concentrar na ação isolada e pessoal

das figuras envolvidas. Ao contrário, o escândalo da Comissão do Orçamento

do Congresso Nacional, iria demonstrar, de forma muito mais nítida, a

continuidade e a forma de operação do mesmo.

Fazendo um balanço das informações geradas a partir dos documentos

obtidos pela CPI da Comissão do Orçamento, em particular daqueles

apreendidos pela Polícia Federal na casa de um dos diretores do grupo

Norberto Odebrecht, o jornal "Folha de São Paulo" expõe, resumidamente, em

caderno especial sobre o assunto, datado de 03 de dezembro de 1993, as

etapas e características do referido esquema de intermediação de interesses.

O artigo de sua sucursal de Brasília afirma que:

u.•. Os documentos da CPI mostram que o esquema das empreiteiras

influencia desde a proposta de fazer uma obra até a liberação dos

recursos. Através de lobistas e "amigos", as empreiteiras estão

infiltradas no Executivo e Legislativo.

Há indícios de que toda a rede é azeitada por propinas. Há, por

exemplo, normas para a divisão de recursos obtidos pela Odebrecht,

contemplando um grupo chamado de "colaboradores". No caso de

parlamentares, as indicações estão em documentos que relacionam

nomes de deputados e senadores a obras e percentuais. O
processo começa junto a prefeitos e governadores. O esquema das

empreiteiras negocia o início de uma determinada obra. A partir daí,

faz os projetos e junta a documentação necessária. Caso o Estado

ou o município necessite de empréstimo, o próprio esquema elabora

estudos de capacidade de endividamento e ajuda nas negociações
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junto aos bancos. Foram apreendidos formulários em branco do

Banco Central e da Caixa Econômica Federal.

o segundo passo é a inclusão da obra no Orçamento Geral da

União. A obra pode entrar já na proposta orçamentária elaborada

pelo Executivo. Isso se faz através dos "contatos" do esquema

dentro do Departamento de Orçamento da União ( DOU ) .A

inclusão se dá mais freqüentemente através de emendas de

parlamentares ligados ao esquema.

Com o Orçamento aprovado, o esquema atua em duas novas

frentes: a licitação da obra e a liberação dos recursos do Executivo.

As licitações, com resultados predefinidos, contemplam a empresa

que propôs as obras desde o início. As empreiteiras possuem um

sistema de rodízio, com regras definidas, segundo revela um dos

documentos apreendido, batizado de "Normas de Consenso".

Junto ao Executivo, o esquema mobiliza o lobby de parlamentares,

governadores e prefeitos. Foram apreendidas várias minutas de

cartas pedindo a liberação das verbas. A empreiteira preparava o
texto, depois enviado a parlamentares, governadores e prefeitos -

que assinavam e mandavam aos ministros..."

Percebe-se que os mecanismos de financiamento de campanha não são mais

que uma dimensão preliminar do esquema de tráfico de influência

desenvolvido particularmente pelas grandes empreiteiras e que, em verdade,

seus interesses permeiam substancialmente todos as esferas e campos de

elaboração, aprovação e condução dos investimentos públicos em infra-

estrutura no país, envolvendo não só o setor governo e suas agências, como

também influenciando diretamente o processo legislativo que, em teoria,

deveria estar servindo enquanto instrumento de fiscalização e controle na

implantação das políticas públicas a cargo do Estado.
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Cabe no entanto verificar que o episódio do escândalo da Comissão do

Orçamento do Congresso Nacional serviu não apenas para explicitar e tornar

ainda mais público a existência do referido esquema. Esquema este que,

aliás, já havia sido constatado quando do desenvolvimento dos trabalhos da

CPI do impeachment. Serviu também e fundamentalmente para demonstrar a

incapacidade insuperável do próprio Poder Legislativo, da forma como veio a

ser moldado após o período de exceção, de romper com os laços e estruturas

de subgoverno que hegemonizam e , porque não dizer, determinam a

qualidade e as decisões da atividade parlamentar.

Torna-se forçoso constatar que, diferentemente da CPI que encaminhou as

investigações no caso Collor, a CPI da Comissão do Orçamento foi conduzida

deliberadamente, desde o início de seus trabalhos, de forma a restringir

senão mesmo impedir que as investigações se direcionassem no sentido do

envolvimento, identificação e punição dos agentes corruptores. Sobre este

assunto, são profundamente elucidativos os artigos publicados pelo jornalista

Jânio de Freitas, no periódico Folha de São Paulo, que passo a reproduzir.

O primeiro deles denominado "O perigo do controle", foi elaborado após a

constituição da CPI e a tomada dos depoimentos do funcionário do DOU, José

Carlos dos Santos, e do deputado João Alves. Afirma o articulista:

ti As numerosas conversas de avaliação que têm reunido as

principais figuras moderadas do Congresso giram, desde sexta-feira,

em torno do mesmo tema: a ameaça de perda de seu controle sobre

a CPI, tal como aconteceu na CPI do caso Collor.

A inesperada oferta de documentos por José Carlos dos Santos

levou os moderados, nos quais se incluem o senador Jarbas

Passarinho e o relator Roberto Magalhães, à imediata previsão de

que a CPI estava na iminência de materializar a velha imagem da

bola de neve. A previsão logo se confirmaria, pela criação forçada
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de quatro sub-relatorias investigadoras, contrariamente ao que os

moderados pretendiam e o comando da CPI decidira inicialmente.

Quem acompanhou as inquirições de José Carlos dos Santos e do

deputado João Alves se lembrará de que poucos foram os

parlamentares a apresentar perguntas sobre a participação das

empreiteiras. A insistência foi nas subvenções, quase sempre

evitadas menções às empreiteiras mesmo quando referidas as

subvenções destinadas à prefeituras, obviamente para obras.

Aí está outro propósito que os moderados vêm sob ameaça de ruir,

pelo repentino crescimento das referências, inclusive documentais, à

segunda face da corrupção - a dos corruptores.

Esta continua sendo a frente de confronto ainda mais controlável,

porque a investida sobre ela depende não só da completa e

improvável perda de influência das empreiteiras sobre a maior parte

da CPI, como também de vários setores do Executivo.

Nota-se a propósito, que , mesmo havendo referência a várias

empreiteiras nos autos, a quebra do sigilo bancário e telefônico só é

mencionada para acusados de recebimento de suborno, não para

os subornadores ..."

Nessa mesma linha, mas em outro artigo denominado "Manobras contra a

CPI", o jornalista analisa:

ti••• As grandes empreiteiras já se articularam para a ação em comum

e, como primeira providência, puseram à disposição dos seus

parlamentares os recursos financeiros que se mostrem necessários

para controlar, ou para tentar fazê-lo, as investigações de corrupção

no Congresso.
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As empreiteiras envolvidas são OAS, Camargo Correa, Tratex,

Andrade Gutierrez, Mendes Jr., Odebrecht-CBPO, C.R. Almeida e
Queiroz Galvão. Pendente de confirmação, ainda a Constran.

Sem conexão comprovada com aquela iniciativa, mas com.
gravidade equivalente, desde anteontem desenvolve-se no

Congresso outra articulação, esta com o propósito de que as

investigações da CPI dediquem-se apenas às evidências

incontornáveis. Está articulação está sendo engrossada mesmo por

parlamentares não comprometidos com a corrupção, mas seguros

de que investigações amplas abalariam profundamente o
Congresso, pela quantidade atingidos e pela expressão parlamentar

e partidária de muitos deles.

A limitação das investigações pretende ser uma solução para o
seguinte problema: como conciliar, moralmente, investigações que

comprometeriam tantos parlamentares e a revisão, pelo Congresso,

da própria Constituição do país? É o tipo de pergunta que nem

deveria ser posta, pela gritante impossibilidade conciliação.

Mas a grande maioria dos parlamentares, entre os quais muitos dos

quais já acusados e muitos passíveis de sê-lo, está mais interessada

em ativar a revisão do que nas investigações, até que pela

contribuição que ela daria para a sufocação mais rápida do

escândalo ... n

Prossegue mais a frente o jornalista:

u••• Também não estimula otimismos a intenção, manifestada pelo

senador Jarbas Passarinho, de "fazer uma exceção com uma CPI

que se encerre no seu prazo, sem pedir prorrogação". As

investigações que deveriam ser feitas não caberiam, nem que a
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exceção fosse grandiosa, fosse a de um milagre, no prazo

estabelecido de 45 dias.

Mesmo que quisesse dizer outra coisa, o senador Passarinho

corroborou, como presidente da CPI, a articulação para restringir o

inquérito e as conclusões.

A idéia que predomina tanto entre congressistas, como entre

empreiteiros, é tentar restringir a conclusão punitiva ao deputado

João Alves, que todos dão como caso perdido. Ele não está muito

de acordo: "Não morro sozinho, não. Fique avisado". O aviso está

distribuindo a granel, com a autoridade quem conhece bem os

atemorizáveis.

Uma conclusão não depende mais de de investigações: se não

houver pressão forte em torno do Congresso, a "Operação Mãos

Umpas brasileira", como a denominou o senador Passarinho,

acabará em sujeira...n

De fato, a concentração estrita do escopo da CPI nas irregularidades advindas

das subvenções para programas e entidades com fins assistencialistas - como

viria a correr até o término de seus trabalhos - inviabilizou qualquer

aprofundamento ou avanço no sentido da desmontagem do esquema de tráfico

de influência envolvendo as grandes empreiteiras e segmentos estratégicos

dos poderes legislativo e executivo.

o importante a ressaltar sobre esta postura de esterilização do processo de

investigação, orquestrada e conduzida pela maioria conservadora do
Congresso, é que está longe de consistir em atitude isolada. Ao contrário, o

desenrolar dos trabalhos da CPI da Comissão do Orçamento, por mais inócuas

que tenham sido suas conseqüências, serviu pelo menos para demonstrar que

o fio condutor do processo legislativo sobre esta questão vem se
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caracterizando, justamente, no sentido do acobertamento das relações

viciadas entre grupos privados e o próprio Congresso.

Esta lógica pode ser aferida em duas constatações elementares. A primeira,

pelo fato, posteriormente tornado público, de o presidente da Câmara dos

Deputados à época, deputado Ibsen Pinheiro - cujo mantado seria a seguir

cassado - ter literalmente arquivado pedido de instalação de CPI sobre a

questão do orçamento, encaminhada por diversos membros da casa, meses

antes que as denúncias do funcionário José Carlos dos Santos viessem a se

tornar públicas.

A segunda constatação é a mais completa falta de iniciativa parlamentar no

sentido da efetivação das recomendações mínimas da própria CPI, seja no

que se refere à instalação da CPI das empreiteiras seja quanto às mudanças

no funcionamento e atribuições da atual Comissão do Orçamento do

Congresso visando conferir maior transparência no desenvolvimento de seus

trabalhos.

Em resumo, a CPI do Orçamento, da forma como encaminhou seus trabalhos,

serviu, na verdade, para amortecer as conseqüências das denúncias trazidas a

público pelo funcionário José Alves dos Santos. Pois uma investigação séria,

profunda e decidida bem como a convocação de uma CPI dos corruptores

poderia vir a acarretar:

_ primeiro, uma crise sem precedentes no sistema político partidário com o

deslocamento/desmantelamento das agremiações do campo conservador

diretamente envolvidos com os esquemas de corrupção, ou seja a perda, por

parte da maioria conservadora, da hegemonia do processo legislativo;

_segundo, razão direta do referido deslocamento, a inviabilização do programa

de reformas de caráter conservador defendido por amplos segmentos do

empresariado nacional e multinacional, a ser legitimado pela via da revisão

constitucional;
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- terceiro, através da identificação e punição dos corruptores, a inabilitação

das grandes empreiteiras de obras públicas existentes no país e, por via de

conseqüência, o naufrágio de um determinado modelo de concessão de obras

e serviços públicos que se procura viabilizar, modelo este voltado,

fundamentalmente, para assegurar os interesses econômicos e financeiros

mais imediatos destas mesmas empreiteiras, enquanto agentes privilegiados

dos processos de concessões.

Apesar do fracasso dos trabalhos da CPI do Orçamento, a repercussão e

amplitude das denúncias foram suficientes para, por um curto período de

tempo, arrefecer e postergar os ânimos e iniciativas no sentido da implantação

do programa de reformas conservadoras - com o adiamento do processo de

revisão constitucional - bem como viabilizar uma série de demandas dos

pequenos e médios empresários do setor da construção, em processo aberto

de divergência com as grandes empreiteiras, que viria a se consubstanciar no

novo regulamento de licitações aprovado durante o governo Itamar Franco.

É forçoso no entanto constatar que tal situação de relativo desequilíbrio viria a

ser pronta e definitivamente revertida com o auxílio das repercussões de um

novo plano de estabilização econômica - o Plano Real - implementado às

vésperas das eleições gerais no país, o que, entre outras razões, contribuiu

para a reconstituição e fortalecimento da hegemonia conservadora na atual

legislatura parlamentar e a retomada, não só do processo de revisão

constitucional, como também da regulamentação da concessão de obras e

serviços públicos cujas características e análise nos deteremos a seguir.
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2. A RETOMADA INSTITUCIONAL E OPERACIONAL DA CONCESSÃO

DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

A concessão de serviços públicos à iniciativa privada, precedida ou não da

execução de obras, vem sendo apresentada, sistematicamente, desde o final

da década de 80, como a panacéia para a melhoria e ampliação da qualidade

na prestação dos serviços públicos, condição inclusive para a inserção

definitiva do país no processo de globalização deste final de século.

Procuraremos demonstrar, no entanto, através da análise da gênese e

desenvolvimento do modelo de concessão de serviços públicos em curso, em

particular no setor rodoviário, que longe de se constituir em avanço na

regulamentação, controle e melhoria dos referidos serviços, tal modelo

propiciará um novo patamar nas relações viciadas entre o Estado brasileiro e

as grandes empreiteiras de obras públicas, cuja tendência é a de virem a

monopolizar as futuras concessões.

Cumpre, antes de mais nada, reiterar que o cenário que determina a qualidade

institucional do modelo de concessão de serviços e obras públicas no país,

bem como as iniciativas concretas de concessão em andamento, está

diretamente associado às características neopatrimonialistas do Estado

brasileiro e à preservação e mesmo reforço do que temos caracterizado como

mecanismos de subgoverno que, apesar de tornarem-se explícitos nos casos

do impeachment e da comissão do orçamento, não foram destarte

minimamente afetados.

A retomada institucional do mecanismo de concessões de serviços e obras

públicas foi deflagrada a partir do artigo de n. 175 previsto pela Constituição

Federal de 1988 o qual determina:
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"...Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente

ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de

licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua

prorrogação, bem como as condições de caducidade,

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

2. Os direitos dos usuários;

3. Política tarifária;

4. A obrigação de manter serviço adequado ... n

Verifica-se que o artigo em referência remete a regulamentação da concessão

de obras e serviços para uma lei complementar que deveria preceder,

necessariamente, a deflagração dos processos licitatórias das mesmas.

Observa-se ainda a preocupação com questões fundamentais do regime de

concessão de serviços públicos quais sejam a política tarifária, o caráter

especial do contrato de concessão e a qualidade do serviço prestado.

De fato, como já ressaltado anteriormente, o instrumento da concessão de

obras e serviços a grupos privados retoma inevitavelmente a questão

fundamental da política tarifária - através da qual será remunerada a eventual

concessionária - questão esta cuja solução institucional e regulamentação

havia levado a um impasse os contratos de concessão entre o poder público e

as concessionárias privadas estrangeiras, após a década de 30.

Ao contrário do modelo do pós guerra, em que o Estado - assumindo o papel

de financiador exclusivo dos investimentos em obras de infra-estrutura através

fundamentalmente de recursos fiscais, relegou a um segundo a plano a

133



utilização de políticas tarifárias realistas para suporte desses investimentos - a

concessão de serviços e obras públicas para a iniciativa privada não se

viabiliza sem o aporte dos recursos de origem tarifária. Pois, será o maior ou

menor volume de tais recursos que, basicamente, irá materializar a taxa de

retorno dos investimentos cuja nova engenharia financeira incorpora o setor

privado, seja através de capitais de risco de empreiteiros e fornecedores, seja

através da transferências via mercado financeiro.

É natural, portanto, que a retomada do instrumento da concessão exija, em

grau ainda mais amplo, uma rígida e criteriosa regulamentação e fiscalização

por parte dos poderes públicos e da sociedade organizada, através dos

Poderes Executivo, Legislativo e de representações de usuários, para coibir

situações de desbalanceamento na equação que contempla a remuneração do

concessionário privado vis a vis a modicidade das tarifas, em prol da primeiro

termo da equação.

Porém, é forçoso constatar-se que a sucessão de iniciativas voltadas para o

desenvolvimento de um modelo de concessão de serviços e obras públicas no

país, seja no campo prático seja no âmbito institucional, tenha se pautado e

dirigido no sentido da desregulamentação e da ausência crescente de

fiscalização na prestação dos referidos serviços.

Assim é que o governo federal, tendo o DNER enquanto agência gerenciadora,

dá início, em meados do ano de 1993, a um ambicioso programa de

concessões de rodovias federais - justamente aquelas de maior volume de

tráfego - denominado Procrof ( Programa de Concessões de Rodovias

Federais ). No escopo do programa destacam-se, entre outras, as concessões

da Ponte Rio/Niterói, da ligação entre os Estados de São Paulo e Rio de

Janeiro - rodovia Preso Dutra, da BR-290 (Osório/Porto Alegre), da BR-040

(Rio/Petrópolis/Juiz de Fora) e da BR-116 (Río/Teresópotis).

Constata-se portanto que a largada para a privatização dos serviços de

transportes rodoviários se origina previamente à aprovação do mínimo
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arcabouço institucional específico, cuja existência só viria a se concretizar em

fevereiro de 1995, através da Lei de Concessões de Serviços Públicos.

A análise detalhada das características do referido programa, que pretendo

desenvolver a seguir, reveste-se de

permitir a verificação das seguintes

adotado:

particular importância pois deverá

premissas do modelo de concessão

• o processo licitatório das concessões, conduzido pela agência

governamental e pelas proponentes, constitui-se no elemento estruturante

da relação entre poder concedente e concessionária, esvaziando as

atribuições de formulação, regulamentação e fiscalização da concessão por

parte do poderes legislativo e executivo ou por eventuais entidades

fiscalizadores da sociedade civil;

• as concessões do programa são dirigidas, basicamente, para empreiteiras,

em particular para as grandes empreiteiras. Paradoxalmente, as concessões

deveriam pressupor a hegemonia de instituições de tipo diverso das

construtoras, capazes de viabilizar financiamentos de longo prazo de

maturação - ou seja instituições de tradicional atuação no mercado

financeiro. A ausência dessa hegemonia em prol da liderança das

empreiteiras implicará no comprometimento crescente do setor público, seja

via financiamento direto seja via avalização e prestação de garantias a

financiamentos obtidos junto ao setor financeiro privado em prol das

concessionárias. Ou seja, num maior grau de privatização das agências e

recursos do setor público.

Nesse sentido, as principais justificativas para a retomada do mecanismo de

concessão de serviços públicos no país, quais sejam a eventual melhoria da

qualidade dos serviços prestados e a injeção de capital privado para as

obras de infra-estrutura, não passam de subterfúgios para acobertar e

garantir a canalização seletiva de todo um novo fluxo de recursos públicos
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ou avalizados pelos poderes e entidades públicas para os grupos

empresariais privados hegemônicos nos processos de concessão;

• a atividade legislativa, que se seguirá ao desenrolar do referido programa,

visando a regulamentação das concessões de serviços públicos no país,

incorporará, aprovará e legitimará, em essência, as premissas de tal

iniciativa.

Como já foi dito, o processo de concessão das principais rodovias federais

iniciou-se em 1993 apesar de ainda encontrar-se em tramitação a lei

complementar que dispunha sobre a regulamentação do art. 175 da

Constituição Federal de 1988. Na ausência de uma participação mais efetiva

do Poder Legislativo enquanto órgão definidor e regulamentador das

concessões, parecia lógico considerar-se que tais atividades viessem a ser

assumidas pelo Poder Executivo, em particular pelo Ministério dos

Transportes, bem como pela agência governamental do setor rodoviário, o

DNER.

Na verdade, a participação do setor governo e do DNER revestiram-se de

caráter meramente formal, autorizando a deflagração do processo de

concessão através de ato justificando a conveniência da outorga de concessão

e elaborando os editais das referidas concessões.

A ausência de iniciativa na definição e regulamentação das referidas

concessões e a conseqüente delegação de tais atribuições às empresas

participantes do processo licitatório é atestada pelos próprios termos dos

editais.

Tomando como exemplo o edital de concorrência para concessão e

Exploração da Rodovia Presidente Dutra - BR -116 - Rio de Janeiro/São Paulo,

verifica-se a clara intenção do poder concedente em eximir-se na fixação dos

critérios e parâmetros essenciais da referida concessão. Assim é que a Seção

IV do capítulo I do Edital, que trata da política tarifária irá dispor o que segue:
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"...A tarifa de pedágio será fixada pelo preço da proposta vencedora

da licitação e será preservada pelas regras de reajuste e revisão

previstas nos editais pertinentes às etapas subseqüentes desta

licitação e no respectivo contrato de concessão, com a finalidade de

que seja assegurada, em caráter permanente, a manutenção inicial

do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, correspondente à
relação que o Poder Concedente e a Concessionária pactuarem

inicialmente, entre os encargos da concessão e o montante a ser

arrecadado à título de pedágio...1!

Mais à frente, na Seção 111do Capítulo 11do referido Edital, versando sobre o

procedimento administrativo do processo licitatório, explicitar-se-á como serão

definidas as regras e condições da concessão. Afirma o edital:

li •.• art. 59... a Comissão Especial de Ucitação espera receber das

licitantes pré-qualificadas, por ocasião da apresentação das

Propostas de Metodologia de Execução, sugestões sobre questões

que entenderem relevantes para o regime de concessão, tais como

política tarifária, prazo de concessão, bens reversíveis, controle da

qualidade dos serviços a serem prestados, plano de contas da

concessionária, fontes de financiamento para os investimentos a
serem realizados, ressarcimento dos custos de fiscalização da

concessão, relações entre o Poder concedente, a Concessionária e

os Usuários da rodovia, bem assim outras sugestões julgadas

pertinentes e que contribuam para a elaboração do Edital das

Propostas de Tarifa de Pedágio.

art. 60. Essas propostas de metodologia de execução, em conjunto

com o conhecimento e a documentação de que dispõe o DNER,

constituirão o acervo técnico sobre o qual, será desenvolvido o

"PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA", daqui por diante

designado "PROGRAMA", e estabelecidos os encargos da

concessão, que servirão de parâmetros para a presentação das
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Propostas de Tarifa de Pedágio, conforme indicado no Anexo /I

deste Edital.

art.61. Dessa forma, o "PROGRAMA" e os encargos da concessão

resultarão, fundamentalmente, do trabalho de otimização das

diversas abordagens e soluções oferecidas nas Propostas de

Metodologia de Execução julgadas aceitáveis, de modo a possibilitar

que a equação econômica-financeira do empreendimento venha a
corresponder ao binômio obras e serviços desejados e menor tarifa

de pedágio, em benefício dos usuários e da preservação do

patrimônio representado pela Rodovia...n

Observa-se que as questões fundamentais da concessão como as obras a

serem realizadas para melhoria da rodovia, o volume e cronograma de

investimentos, a definição da qualidade dos serviços prestados, as fontes e

meios de financiamento, questões estas que afetam diretamente a fixação do

custo do serviço e portanto o patamar tarifário a ser praticado não são

predefinidos pelo Poder Concedente.

Ao contrário, o Edital delegará às proponentes, através do procedimento

administrativo licitatório, a possibilidade de sugerir e parametrizar a definição

do "Programa de Exploração da Rodovia", a partir do qual estarão definidos os

encargos da concessão. Ou seja, os órgãos ou agentes públicos envolvidos

no processo de concessão não desenvolverão, previamente à deflagração dos

processos licitatórios, quaisquer tipos de política tarifária ou de fixação dos

custos dos serviços concedidos como contrapartida dos investimentos

necessários, pois as características, volume e prazo dos mesmos poderão ser

alterados durante o processo licitatório.

O processo licitatório constitui-se portanto no coroamento do modelo de

concessão em curso no país, em que os poderes públicos eximem-se da

regulamentação e da fixação dos critérios de fiscalização e controle sobre a

exploração do patrimônio público cedido à exploração da iniciativa privada.
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Trata-se de um retrocesso, mesmo se comparado, por exemplo, à situação

existente nos EUA, país onde, tradicionalmente, o papel intervencionista do

Estado na economia é bastante reduzido. Lá, a fiscalização da prestação dos

serviços públicos concedidos é efetuada através de Comissões Reguladoras

nomeadas pelos governos, mas com autonomia em relação a estes, dispondo

de poderes executivos ( emissões de ordens), legislativos ( definições de

regulamentos) e judiciais ( decidem em juízo com presença de advogados).

o fato, no entanto, de constatarmos a completa desregulamentação que

caracteriza esta determinada modalidade de concessão de serviço público na

área do transporte rodoviário federal não nos leva a deduzir necessariamente

que tal desregulamentação esteja dirigida no sentido de favorecer as grandes

empreiteiras de obras públicas.

o que nos leva a tal conclusão são as exigências definidas pelo próprio Edital,

em seu capítulo 111,que trata do processo de pré-qualificação das empresas

para a concorrência em questão. Na subseção 11do referido capítulo, que

regulamenta a habilitação das concorrentes, o edital irá definir o que segue:

"91. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:

I - registro de inscrição da requerente na entidade

profissional competente; no caso de consórcio, a empresa líder

deverá apresentar o registro;

/I - comprovação da aptidão para desempenho de atividades

pertinentes à concessão, mediante a apresentação dos

documentos exigidos no item 92.

92. A comprovação de aptidão se fará mediante:

I - comprovação do requerente possuir, em seu quadro

permanente, na data de publicação do aviso desta pré-

139



qualificação, profissional (is) de nível superior detentor ( es) de

atestados ( s ) de responsabilidade técnica por execução de

pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente e

construção e/ou recuperação de obras de arte especiais

(pontes/viadutos);

" - declaração do requerente de que dispõe de pessoal

técnico adequado e disponível para execução do contrato de

concessão...n

Verifica-se que a qualificação técnica exigida concentra-se,

propositadamente, no aspecto construtivo, de execução de obras, da referida

concessão, menosprezando a questão da verificação da habilitação e

experiência anterior das empresas concorrentes na administração, operação

e prestação de serviços envolvendo transportes rodoviários.

A concentração do enfoque na habilitação de grandes empreiteiras fica

evidente quando se analisa o aspecto da qualificação econômica-financeira.

Além de solicitar dos concorrentes dados usuais como as demonstrações

contábeis dos balanços das empresas, a certidão negativa de falência ou

concordata, a disponibilidade de capital social e índice de liquidez mínimos,o

edital determina, nos itens V e VI do artigo 97, que as licitantes deverão,

obrigatoriamente, apresentar:

u... V - declaração do requerente individual ou da empresa líder do

consórcio de que apresentará, juntamente com a proposta de tarifa

de pedágio, atestado de exeqüibilidade da equação econômica-

financeira do empreendimento, a ser expedido por, pelo menos,

duas instituições financeiras, preferencialmente financiadoras do

empreendimento;

VI - declaração do requerente individual ou do consórcio, por

intermédio da empresa líder, de que, caso lhe seja adjudicado o
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objeto da licitação, comprovará, antes da celebração do contrato de

concessão, de que disporá de recursos financeiros próprios ou de

terceiros suficientes para executar os trabalhos "Trabalhos Iniciais e

as Obras de Recuperação" da Rodovia, conforme será definido no

"Programa de Exploração da Rodovia"; no último caso ( recursos

financeiros de terceiros ), mediante apresentação de declaração (

ões ) de instituição ( ões ) financeiras ( s ) que ateste ( m ) a

intenção de financiar ou captar recursos para o empreendimento ...n

A declaração de atestado de exeqüibilidade da equação financeira do

empreendimento e de disponibilidade dos recursos por parte de instituições

financeiras dirige o certame no sentido de se privilegiar as grandes

empreiteiras, pois, para este determinado estágio de viabilização da

concessão, não há outras garantias ao aceite e participação dos bancos que

não as garantias de tipo patrimoniais e de faturamento global, nas quais os

grandes grupos privados nacionais, formatados a partir do setor da construção

pesada, se destacam dos demais segmentos do setor.

A partir do exposto até o momento, uma pergunta se coloca de imediato.

Estariam as grandes empreiteiras, que, como salientamos, não estão

estruturadas para suportar esquemas de financiamento de longo período de

retorno - papel este tradicionalmente desempenhado por instituições

financeiras - a assumir todos os riscos envolvidos em concessões, com prazos

médios de exploração de 20 anos, comprometendo eventualmente sua posição

patrimonial, por maior que tenha sido seu controle sobre o processo de

licitação e sobre as condições impostas pelo contrato de concessão?

A lógica empresarial deste setor bem como sua trajetória histórica parecem

indicar uma resposta negativa para a questão, o que seria no mínimo

contraditório com o enorme interesse e participação que as grandes

empreiteiras têm dispensado aos processos de concessão em curso.
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Para se compreender mais a fundo esta "contradição", há que se analisar a

engenharia financeira que vem se constituindo subjacente aos processos de

concessão, assunto sobre o qual me detenho a seguir.

Vejamos, primeiramente, como o setor de construção rodoviária avalia esta

questão da viabilização financeira das concessões. Para tanto, reproduzo a

seguir reportagem do periódico Folha de São Paulo, de 19 de junho de 1993,

referente a documento elaborado pela ANEOR ( Associação Nacional das

Empresas de Obras Rodoviárias ) denominado "Política de Concessão

Rodoviária: Avaliação e Perspectivas". Cita a reportagem:

(( As empreiteiras de obras rodoviárias querem que o governo

financie 60% do custo das obras de reparação necessárias nas

rodovias que serão privatizadas.

A proposta está em um relatório da Aneor ( Associação Nacional das

Empresas de Obras Rodoviárias ) obtido pela Folha. A ANEOR

chega a propor também um adiantamento que seria devolvido sem

juros e no prazo de dez anos - com dois anos de carência.

O documento foi elaborado em abril deste ano, depois de vários

seminários sobre política de concessão de obras públicas, e sintetiza

a posição dos empreiteiros sobre o assunto.

De acordo com as propostas das empreiteiras, a empresa que

ganhar a concessão para a exploração de uma estrada como a

rodovia Presidente Dutra ( Rio - São Paulo) usaria recursos próprios

para pagar apenas 20% dos custos das obras de reparação

necessárias. Outros 20% viriam do lançamento de debêntures no

mercado. Os 60% restantes sairiam dos cofres públicos, na forma

de financiamentos subsidiados. Desta parcela 40% seriam

financiados pelo BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento

Económico e Social ), a juros de 9% ao ano.
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Na proposta das empreiteiras, os 20% finais do custo da obra seriam

bancados por um "adiantamento" que o governo concederia à
empresa que ganhasse a concessão para explorar a rodovia.

Este adiantamento seria devolvido em dez anos com a receita que a

empresa obtivesse através de cobrança de pedágio e exploração

dos empreendimentos nas margens da rodovia. As empreiteiras

querem que o "adiantamento" seja devolvido sem juros e com dois

anos de carência.

o edital de pré-qualifícação lançado pelo Ministério dos Transportes

para a seleção das empresas que vão disputar a concorrência para

a concessão da via Dutra diz que as empresas terão de tocar a obra

"por sua conta e risco". Apesar disto, o governo deixou em aberto a

possibilidade de as empresas interessadas apresentarem projetos

de financiamento para a obra ... "

De fato, a liberdade na fixação dos parâmetros dos valores tarifários aliada à

engenharia financeira acima exposta, poderia acarretar uma situação limite em

que a exploração de um patrimônio público, pelo período de 20 anos, seria

viabilizada sem haver, necessariamente, qualquer aporte de capital de risco

privado. Bastando para tanto garantir, no período inicial da concessão e

previamente ao início das obras, um fluxo de caixa significativamente

positivo através de receitas tarifárias, suficiente para cobrir não só as

despesas de operação quanto o grosso do volume de investimentos nas obras

de recuperação.

A reportagem , além de destacar a participação de 60% de recursos públicos

no total dos recursos de investimentos necessários, se refere a outro aspecto

importante qual seja a possibilidade aberta para as empresas participantes

dos certames licitatórios das concessões de apresentarem projetos de

financiamento para as obras.
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Esse conceito de "projeto de financiamento", ou "project finance" é relevante

no sentido de se verificar como as principais instituições financeiras atuantes

na área de projetos de longa maturação de investimentos encaram sua

participação no equacionamento da engenharia financeira necessária à
viabilização de obras de infra-estrutura.

Sobre o assunto, reporto-me a artigo da revista "O Empreiteiro", de setembro

de 94, na seção denominada "Engenharia Financeira", onde se apresenta, de

forma sintética, a conceituação do referido termo, valendo-se para tanto de

subsídios colocados por diretor do Banco Francês e Brasileiro. Afirma o

referido artigo:

"...Em economias cada vez mais globalizadas, a consultoria

financeira a projetos privados de infra-estrutura está se

transformando em tarefa para poucos. A alocação de recursos para

grandes obras rodoviárias ou de hidrelétricas acaba passando por

um banco internacional, com intensa participação nos mercados

financeiros e em operações de arranger. "Muitas vezes o banco

atua como underwriter, ou seja assume responsabilidades junto

com os investidores e companhias operadoras para viabilizar um

grande projeto", explica o diretor do Banco Francês e Brasileiro, Luis

Antonio Pires Macedo. Em alguns consórcios, bancos' nacionais se

associam a instituições financeiras do exterior, obtendo maior

sinergia da experiência que um possui do mercado local e que o

outro dispõe na captação de recursos internacionais. Macedo

explica que a consultoria financeira se divide em duas etapas.

Primeiro o banco prepara a proposta em conjunto com o consórcio

licitante, avaliando e alocando os riscos do projeto. Em seguida vem

a elaboração do modelo econômico-financeiro que aponta a
viabilidade do negócio. "A partir desses estudos, a instituição

financeira vai ao mercado identificar fontes de funding, de acordo

com as necessidades do projeto" diz ... /I
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Verifica-se, por esta exposição, que o elemento estruturante dos mecanismos

de financiamento de obras de infra-estrutura são grandes bancos de âmbito

internacional, a partir dos quais se constituem os consórcios de empresas

prestadoras dos serviços, incluindo fornecedores de equipamentos,

construtoras e operadoras.

No entanto, no caso do programa de concessão de rodovias federais no Brasil,

esse papel é, como anteriormente analisado, delegado às grandes

empreiteiras locais.

Isto não só pelo fato de haver uma clara opção governamental no sentido de

privilegiar este determinado setor do empresariado privado nacional como,

principalmente, pelo país dispor de volume suficiente de capital público e

privado para o desenvolvimento do processo de concessão na área rodoviária.

Dadas tais especificidades, a viabilidade econômica-financeira do modelo de

concessão no setor rodoviário passa necessariamente pelo aval e pelo

comprometimento, nas políticas de financiamento, de uma instituição interna

capaz de realizar as funções de "arranger" e "underwriter" junto ao mercado

de capitais privado além de financiar diretamente os investimentos das obras.

Passado o processo licitatório da concessão e definido o consórcio ou

empresa vendedora é que se revela, em toda amplitude, o papel

imprescindível desta instituição no sentido de identificar e conceder garantias

às fontes de "funding" do projeto de financiamento.

E, como de praxe, em função dos riscos que um projeto de financiamento de

longo prazo de maturação envolve, essa instituição não poderia deixar de

pertencer ao setor público - no caso o BNDES - e, portanto, manipular grandes

quantias de recursos públicos em prol da viabilização da exploração privada

de outros patrimônios públicos - as rodovias federais.
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Nada poderia ser mais esclarecedor sobre o assunto que artigo publicado no

jornal Folha de São Paulo, na seção Tendências/Debates, do economista

Álvaro Novis, diretor financeiro da empreiteira CBPO, pertencente ao grupo

Odebrecht, intitulado "O Setor Privado na Concessão de Serviços Públicos".

Em determinada passagem do referido artigo, o autor pondera:

"...A experiência em outros países ensina que entre outros desafios

a superar está o de se financiar em bases de risco-projeto os

investimentos na concessão.

Financiadores devem estar preparados para aceitar a geração de

caixa como única fonte pagadora dos empréstimos concedidos.

Essa prática permitirá aos patrocinadores privados assumir riscos e
dedicar sua capacidade empresarial para desenvolver,

simultaneamente, mais de um projeto de concessão, multiplicando

assim, as oportunidades nessa área.

Consciente disto, a direção do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) tem-se empenhado em examinar

ajustes na sua política de crédito que venham ao encontro dessa

necessidade de se aceitar e estimular a prática de "project finance".

Como catalisador do mercado financeiro, o BNDES deve promover

os conceitos de "project tinence", estimulando instituições financeiras

privadas a multiplicar a oferta de recursos, baseada na garantia do

fluxo de caixa e do risco do projeto.

Recursos em moeda local são fator crítico para programas de

concessões privadas. Papel importante, senão decisivo, poderá ser

desempenhado pelos fundos de pensão no Brasil e, no futuro,

aqueles dos países do Mercosul. Estimativas falam em recursos no
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Brasil da ordem de R$ 180 bilhões no ano 2.000. Se adicionarmos

os de fundos do Chile e Argentina, chegaremos a R$ 280 bilhões.

Parece-nos inevitável se considerar tal disponibilidade como parte

relevante da solução para a enorme demanda de infra-estrutura no

Brasil. No setor energético, por exemplo, serão necessários

investimentos de R$ 30 bilhões nos próximos quatro anos. Desta

forma, mecanismos de acesso a esses recursos urgem serem

criados..."

Pelas considerações efetuadas, fica evidente o papel insubstituível do BNDES

não só enquanto financiador direto dos investimentos previstos nas

concessões, financiamentos estes ofertados em condições altamente

vantajosas às futuras concessionárias privadas, como também enquanto

avalista de empréstimos e financiamentos obtidos junto ao mercado financeiro

privado. Não se descartando, ainda, a eventualidade de o BNDES vir a

assumir o papel de agente saneador frente a eventuais desequilíbrios no

fluxo de caixa da concessão, decorrentes de riscos do projeto concretizados

ou de má administração das concessionárias, acarretando o comprometimento

da prestação de serviços públicos essenciais.

De qualquer forma, o importante a se destacar é que o modelo de concessão

adotado para o setor rodoviário gira exclusivamente em torno da variável

econômico-financeira do empreendimento, da geração de um fluxo de caixa

significativamente positivo no curso da concessão, ressalvado o fato de o

processo licitatório e a regulamentação dele decorrente não permitir uma

identificação do custo real do serviço prestado.

Ao mesmo tempo, caberá ao patrocinador privado da concessão o papel de

gerenciador por excelência dos recursos públicos ou privados - estes últimos

avalizados pelo setor público - a serem alocados na concessão bem como

pelas receitas tarifárias obtidas da exploração do serviço.

147



Avalia-se portanto que se trata de um modelo que perpetua as características

de privatização e teudalização das instituições e recursos públicos por parte

de grupos privados nacionais, no caso as grandes empreiteiras de obras

públicas organizadas a partir da década de 40.

Infelizmente, esta tendência de o processo de concessão de serviços e obras

públicas em curso no país estar fundamentalmente dirigido para a satisfação

dos interesses mais imediatos dos grupos privados não se restringe a uma

ação isolada de governo ou a um setor específico da área de infra-estrutura.

A continuidade da análise deste modelo de concessão permitirá demonstrar

que a atividade legislativa e os disposições legais regulamentadoras, que se

seguem às primeiras experiências de concessão no setor rodoviário, cimentam

e generalizam justamente estes parâmetros e princípios diretores até agora

analisados.

o retrocesso, do ponto de vista do controle público sobre a exploração dos

serviços concedidos, representado pela aprovação da lei n. 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995 - lei que dispõe sobre a concessão de serviços públicos no

país - é notório; e, paradoxalmente ainda mais injustificável se confrontado

com os princípios e disposições iniciais dos projetos de lei que serviram de

base para o trâmite desta questão no Poder Legislativo.

Quer-se com isso afirmar que, no transcorrer do processo legislativo, houve

uma transformação radical nos parâmetros norteadores da regulamentação

das concessões, cujo desenvolvimento consagrou, em linha gerais, a

substituição da prerrogativa regulamentadora e fiscalizadora da lei, e portanto

da própria ação do Poder Legislativo, pela do contrato de concessão. Ou seja,

a maioria legislativa decidiu eximir-se, deliberadamente, de qualquer controle,

presente ou futuro, dos processos de concessão, permitindo e delegando sua

formatação ao executivo que, por sua vez, via de regra, transfere-o para os

certames licitatórios.
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A evidência deste retrocesso demonstra-se na comparação e confrontação

entre o texto original do projeto de lei n. 202 do Senado Federal, de março de

1991, a partir do qual desenvolveu-se o trâmite legislativo, e o texto da lei

aprovada em fevereiro de 1995.

Neste contexto, são particularmente relevantes as disposições relativas à

política tarifária e às garantias e avais de financiamentos por parte do setor

público, questões estas essenciais para a estruturação jurídica e econômica

das concessões.

Sobre o item específico da política tarifária, o projeto de lei n. 202 considerou o

que segue:

"...Art. 6 - Toda concessão pressupõe a prestação de serviço

adequado, impõe a justa remuneração do capital do concessionário

e importa na permanente fiscalização do poder público concedente.

Parágrafo 1o. - O serviço adequado é o que satisfaz as

condições de regularidade, continuidade, eficiência,

atualidade, e generalidade na sua prestação e
modicidade da tarifa;

Parágrafo 20. - A atualidade do serviço concedido

compreende a modernidade do equipamento e

instalações, bem assim sua ampliação nas medidas das

necessidades dos usuários, atendidos os padrões

contratuais e a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato.

Parágrafo 30. - A remuneração do concessionário deverá

ser assegurada, basicamente, pela cobrança de tarifas.
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Parágrafo 40. - A política tarifária será sempre definida

buscando harmonizar a exigência da manutenção do

serviço adequado, a justa remuneração do capital do

concessionário e obrigatório modicidade das tarifas, que

poderão ser diferenciadas levando-se em conta sua

acessibilidade ao poder aquisitivo dos distintos segmentos

dos usuários;

Parágrafo 50. - No atendimento às peculiaridades

intrínsecas de cada serviço concedido, poderá o poder

concedente estabelecer, em favor do concessionário,

outras fontes de receitas acessórias à cobrança de tarifas,

com vistas a assegurar a justa remuneração do capital

investido;

Artigo 7 - O cálculo das tarifas deverá orientar-se pelo custo do bem

ou serviço suprido; pela modicidade da tarifas e pela justa

remuneração do capital do concessionário, reservando-se o poder

concedente o direito de:

I - incorporação de um sobre custo à tarifa, sob forma de

taxa, vinculado à finalidade inerente ao próprio serviço;

/I - redução ou congelamento da tarifa por interesse

público, podendo o contrato prever os mecanismos e

critérios adequados para o ressarcimento.

Art. 80. - Considera-se justa a remuneração do capital que atenda

os seguintes fatores:

I - as despesas de exploração;
" _ quota de depreciação, compatível com os prazos e

com o regime de depreciação;
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111-quota de amortização de despesas pré-operacionais;

IV - quota de reversão;

V - os encargos financeiros das empresas;

VI - o pagamento de tributos ou despesas previstas ou

autorizadas pela lei e pelo contrato;

VII - As reservas para atualização e ampliação dos

serviços;

VIII - O lucro da empresa ... "

Verifica-se a preocupação constante com a modicidade da tarifa no sentido de

permitir a generalidade do serviço a ser prestado e, em função desta questão,

a definição de parâmetros para fixação das parcelas de custo do mesmo. Em

decorrência, pressupõe-se que o poder concedente tenha, previamente ao

certame licitatório, definido um patamar ou referência de custo permitindo-lhe

identificar o nível da taxa de retorno, ou da taxa de remuneração do capital

considerada na concessão e, portanto, o justo valor da tarifa a ser praticada.

A prefixação de tais critérios no corpo do projeto de lei determina, mesmo que

minimamente, a possibilidade de que a regulamentação da política tarifária

não esteja restrita unicamente aos critérios definidos no curso dos processos

licitatórios, em que a pactuação das condições de prestação dos serviço é

fortemente influenciada pelos interesses dos grupos privados concorrentes.

Além do que estabelece o critério do custo do serviço para determinação dos

valores tarifários a serem praticados.

Essa mínima possibilidade de controle fica definitivamente eliminada no texto

da lei n. 8.987, onde o capítulo sobre "Política Tarifária" estabelece:

"... Art. 9. - A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo

preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras

de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato.

151



Parágrafo 10. - A tarifa não será subordinada à legislação

específica anterior.

Parágrafo 20. - Os contratos poderão prever mecanismos

de revisão das tarifas, afim de manter-se o equilíbrio

econômico-financeiro.

Parágrafo 30. - Ressalvados os impostos sobre a renda, a

criação, a alteração ou extinção de quaisquer tributos ou

encargos legais, após a apresentação da proposta,

quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da

tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

Parágrafo 40. - Em havendo alteração unilateral do

contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-

financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo,

concomitante à alteração.

Art. 100. - Sempre que forem atendidas as condições de contrato,

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro..."

Observa-se a clara decisão de remeter a definição da política tarifária para o

processo licitatório e, por via de conseqüência, para o contrato de concessão

originado deste processo. A lei suprime ainda o critério de custo do serviço

para a definição do valor tarifário a ser praticado, assumindo o preço ofertado

pela proposta vencedora, desconsiderando os riscos de manipulações e

acertos prévios entre participantes, tão comuns nos certames licitatórios no

país.

Esta postura do Poder Legislativo, ou de sua maioria, em reduzir o conteúdo

da lei a um aspecto meramente autorizativo da deflagração do processo de

concessão, eximindo-se da definição de parâmetros para controle e

fiscalização futuras do patrimônio público a ser explorado, fica ainda mais
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evidente na questão que trata das garantias aos eventuais financiamentos

obtidos pela concessionária do serviço.

o projeto de lei n. 202 regulamenta esta questão através de duas passagens

do texto legislativo: o tópico VII do artigo 210. e o artigo 220., passagens estas

que reproduzo a seguir:

(t ••• Art. 210.

VII - O Poder Concedente, por si ou por entidades

financeiras por ele controladas direta ou indiretamente,

poderá, mediante autorização legislativa específica para

cada caso, dar garantias a títulos emitidos pelo

concessionário ou a empréstimo por ele tomado para

obter recursos necessários à execução da obra pública,

bem como fornecer diretamente recursos para este fim,

visando permitir a fixação de tarifas que possam atender

ao previsto nesta lei...11

Já, o artigo 220. estabelece o que segue:

(t ••• Art. 220. - O concessionário poderá oferecer em caução, troca de

financiamento ou prestação de garantia, a entidades financeiras

públicas internas, o valor dos créditos a que fizer jus em razão do

contrato de concessão... 11

Observa-se a correta preocupação em se remeter a decisão sobre avais e

garantias de financiamentos do concessionário privado à prévia aprovação do

legislativo.

Percebe-se, ainda, no texto do projeto de lei, não só o caráter de

excepcionalidade conferido a eventual aval do poder concedente sobre
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empréstimos tomados pela concessionária privada, como a vinculação do

referido aval ao fato de se assegurar a necessária modicidade do valor

tarifário.

No entanto, na versão da lei de concessões aprovada em 15 de fevereiro de

1995, o disposto no art. 21 do projeto de lei foi pura e simplesmente retirado,

permanecendo apenas a possibilidade de a concessionária, a partir dos

direitos emergentes da concessão, oferecê-los em garantia em troca de

financiamentos junto a instituições financeiras públicas internas.

Ou seja, o controle do volume e dos objetivos dos avais concedidos se

deslocam, automaticamente, do Poder Legislativo para a agência financiadora

que, como vimos, deverá estar representada fundamentalmente pelo BNDES.

A constatação desta postura de auto-cerceamento e auto-restrição às

prerrogativas legislativas de fiscalização e controle sobre a exploração de

patrimônios públicos, referendada pelas maiorias da câmara e do senado

federais e manifestada nos termos da lei aprovada, nos leva a deduzir que se

trata da continuidade da operação dos mecanismos de subgoverno,

envolvendo a privatização de estruturas e recursos públicos por parte de

grandes grupos privados com direta colaboração de segmentos hegemônicos

dos poderes executivo e legislativo.

Trata-se enfim do reforço e não do desmantelamento destes mecanismos

restritivos de formulação e acompanhamento de políticas públicas, embora

operando a partir de um novo modelo de regulação que redefine os papéis dos

agentes privados e estatais envolvidos na viabilização política e financeira do

mesmo.

Modelo este que pressupõe a passagem e o controle, para o campo da

iniciativa ,privada, de mais uma função relativa à política pública de

implantação de infra-estrutura no país - considerada até bem pouco tempo de

responsabilidade precípua do Estado - qual seja o gerenciamento e a
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alocação do fluxo de investimentos destinados à expansão e melhoria dos

sistemas já implantados ou a implantar. Sem que, no entanto, esta passagem

venha a implicar, como contrapartida, um menor aporte de recursos públicos

na viabilização do equacionamento financeiro dos futuros empreendimentos do

setor.
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CAPíTULO IV
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1. CONCLUSÃO

Nos capítulos anteriores desta dissertação, procurou-se analisar as

características apresentadas pela política voltada para a implantação de infra-

estrutura pesada no país a partir da década de 40, em particular no que se

refere ao setor rodoviário.

Constatou-se a expansão crescente e ininterrupta da privatização das

atividades desenvolvidas no setor da construção de obras públicas, em

concomitância a uma maior participação do Estado brasileiro no

equacionamento dos gargalos gerados pela carência de infra-estrutura básica

necessária à deflagração do modelo de desenvolvimento adotado no pós-

guerra.

Uma das particularidades deste modelo, no que tange ao setor da infra-

estrutura, foi transformar a atividade construtiva, ao invés de um meio para a

prestação e ampliação dos serviços públicos gerenciados pelo Estado, em um

fim em si mesmo, contribuindo assim para a alavancagem e fortalecimento de

um reduzido e seleto grupo de empreiteiras.

Através do desenvolvimento de relações privilegiadas com o Poder Executivo

e órgãos estatais criados para a atuação no setor de infra-estrutura assim

como através da colaboração direta e decisiva de segmentos majoritários do

Poder Legislativo, particularmente relevante nos períodos de

redemocratização, as grandes empreiteiras de obras públicas constituíram-se

nas principais beneficiárias do modelo implementado, canalizando e

absorvendo um significativo fluxo de recursos públicos de origem fiscal.

A retirada deliberada do Estado das atividades construtivas propriamente

ditas, em meados da década de 50; a transferência das atividades de

consultoria envolvendo a elaboração de projetos, desenvolvimento

tecnológico e gerenciamento de obras para a iniciativa privada, concentrando-

se o papel do Estado na viabilização de recursos de financiamento, assim

157



como a decisão de se assegurar um mercado perene de grandes obras

públicas, durante o regime de exceção, são demonstrações inequívocas desta

política deliberada de favorecimento a grupos empresariais privados nacionais

com atuação na área de construção pesada.

Da mesma forma, as recentes iniciativas para reintrodução de um determinado

modelo de concessões de obras e serviços públicos são deliberadamente

concebidas de forma a criar condições altamente favoráveis à participação das

grandes empreiteiras de obras públicas nesta política, viabilizando a

privatização da atividade de gerenciamento e administração de todo o fluxo

de recursos públicos e privados a que as concessões darão origem.

Recursos estes que serão obtidos seja através da via tarifária, seja através da

contratação de financiamentos junto aos setores público e privado, com a

ressalva de que este exigirá os necessários avais e garantias concedidos pelo

setor público.

Tentando conceituar este tipo de relação entre o Estado brasileiro e interesses

de grupos privados fornecedores de obras e serviços, aproximamo-nos das

considerações desenvolvidas por Bobbio relativas ao fenômeno de

subgoverno. Fenômeno este que, segundo o autor, ganha especial concretude

em todo este último período histórico, caracterizado por uma permanente e

crescente participação do Estado no domínio econômico, independente da

modalidade que tal participação eventualmente venha a assumir.

Considerou-se que as ações de governo que se sucedem ao pós guerra no

Brasil e suas políticas voltadas para a área de infra-estrutura - independente

do maior ou menor grau de abertura democrática - são manifestações

empíricas deste fenômeno e que, em essência, as mesmas atuam de forma a,

se não formalmente, ao menos substancialmente, se subtrair ao controle

democrático e jurisdicional, entendidos enquanto controles efetivos da

sociedade sobre as características e resultados de políticas levadas a cabo

por setores do aparelho de Estado com recursos públicos.
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Verificou-se que, por todo um período histórico até o momento presente, vem

se desenvolvendo um campo específico de formulação, decisão e

implementação de políticas de Estado, envolvendo o Poder Executivo e suas

agências, com a colaboração direta dos segmentos mais conservadores do

sistema político partidário, extremamente permeável aos interesses mais

imediatos e específicos de grupos empresariais privados.

Trata-se de um ampla e efetiva rede de tráfico de influência que conta, em

períodos de redemocratização, com a agregação e cooptação das

agremiações partidárias tradicionais para este campo de decisão.

Agremiações estas que tendem a controlar o processo legislativo, dadas as

características do sistema representativo herdado de processos de transição

negociada ao final de governos autoritários, pautados por uma gritante

desproporcional idade no peso do voto das eleições proporcionais para os

cargos legislativos.

Assiste-se ainda, adicionalmente, a um contínuo processo de aproximação e

homogeneização de interesses entre grupos privados e tais agremiações

partidárias , através não só dos mecanismos de financiamento das

campanhas eleitorais como também pelo enfeudamento dos postos de direção

das agências estatais por parte de representantes indicados pelas direções

destas agremiações, num processo de negociação junto ao Poder Executivo

que tem assegurada, como contrapartida, a maioria parlamentar necessária

para seus planos de governo.

o escândalo da Comissão do Orçamento do Congresso Nacional revela, em

toda sua agudeza e amplitude as conseqüências que poderiam advir do

desmantelamento desses laços históricos que se mantém entre grupos

empresariais privados, Estado e parlamento no cenário político brasileiro.

Ficou evidente no desenvolvimento do episódio que a atividade investigatória

por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ), criada para apuração

das denúncias, não poderia transbordar certos marcos de ação, extrapolando
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ou complementando seus trabalhos no sentido da constituição de uma CPI

sobre os agentes corruptores.

Isto porque, juntamente com a eventual identificação dos esquemas de tráfico

de influência originados pela ação direta das grandes empreiteiras de obras,

revelar-se-iam as ligações não públicas ( ou invisíveis como definiria Bobbio )

destas com as agremiações partidárias hegemônicas no processo legislativo.

Solapando, desta forma, um dos pilares de sustentação do processo de

transição negociada definido nos estertores do regime de exceção e

precipitando, a partir do deslocamento e desgaste na legitimidade de tais

agremiações, uma grave crise de governabilidade.

Esta situação mal resolvida, que permeia o quadro político e institucional do

país neste final de século, coloca uma questão, altamente delicada, cuja

resposta não comporta meio termo. Deve a sociedade brasileira ,

"pragmaticamente", conviver com a existência e reforço destes mecanismos

viciados de elaboração e encaminhamento de políticas envolvendo recursos

públicos, evitando dessa forma as eventuais conseqüências de uma crise de

governabilidade? Ou pode e deve a sociedade procurar uma alternativa,

dentro do campo democrático, visando a superação e desmantelamento de tais

mecanismos, abrindo dessa forma, a possibilidade de formulação de políticas

de Estado sobre controle público?

A primeira alternativa tem sido insistentemente defendida por correntes de

pensamento e de ação pol ítica que se caracterizam pela defesa e preservação

da hegemonia do campo conservador no cenário nacional , ou que a ele se

aliam eventualmente. Mais do que simplesmente uma defesa de idéias, tal

alternativa vem se constituindo numa prática efetiva e viciada de formulação

de políticas de Estado desde a consolidação do modelo nacional-

desenvolvimentista e, mais recentemente, na formatação de um novo modelo

que procura se adequar às exigências do processo de globalização e

internacionalização da economia e de sua lógica de operação.
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Cumpre verificar que este novo modelo em formação, gestado a partir do

processo político limitado da transição conservadora, não prescinde mas se vê

necessariamente impelido a incorporar antigas relações e interesses

historicamente construídos entre segmentos do aparelho de Estado e grupos

privados enquanto pressuposto de sua organização e operação.

Ao contrário, a segunda alternativa passa, necessariamente, por um decidido

questionamento não só das conseqüências sociais decorrentes de tais

modelos de desenvolvimento como também de um determinado sistema de

representação e organização política que permite e viabiliza os processos

decisórios que lhes dão substância e legitimidade, sistema que visa a

preservação das características de tipo neopatrimonialistas e clientelistas do

Estado brasileiro como analisado por Schwartzman.

A favor de segunda alternativa contribuem as recentes experiências e

movimentos de caráter eminentemente democrático, exigindo a expansão do

controle da esfera pública sobre o domínio da ação do Estado, como as

campanhas das "Diretas Já", do "Impeachment do Presidente Collor" e pela

apuração e desmantelamento das relações viciadas entre grupos privados e

Estado, explicitadas no caso da Comissão do Orçamento do Congresso

Nacional.

Interessante verificar, no entanto, como, até a emergência e mesmo após o

desenlace do escândalo da Comissão do Orçamento e a postura da CPI frente

a esta questão fundamental, amplos setores do campo progressista se iludiam

e ainda se iludem com a possibilidade de aprimoramento e ampliação do

papel formulador e fiscalizador do Poder Legislativo na definição das políticas

de Estado, através de um processo de auto-reforma e autodepuração deste

sistema parlamentar, erguido a partir do processo de transição conservadora.

Ignorando, portanto, a lógica interna do sistema representativo herdado do

regime militar que favorece, invariavelmente, a constituição de maiorias

parlamentares apoiadas nas agremiações partidárias originárias do

bipartidarismo oficial dos anos 60 e 70.
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A nosso ver, esta posição parece esvaziada de conteúdo e sem qualquer

possibilidade efetiva de êxito se confrontada, minimamente, com o resultado e

a atuação desta maioria conservadora no caso da CPI do escândalo do

Orçamento e, posteriormente, na questão da regulamentação, ou melhor

dizendo, da desregulamentação das concessões de obras e serviços públicos,

recentemente aprovada.

Lembremo-nos que, diferentemente do processo de impeachment, o escândalo

da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional explicitou de maneira

completa todos os componentes, nas mais variadas esferas de atuação, do

esquema do tráfico de influência envolvendo a canalização de recursos

públicos para obras de infra-estrutura, em particular setores importantes e

hegemônicos do próprio Poder Legislativo.

A correta e decidida apuração dos fatos e das relações envolvendo as grandes

empreiteiras de obras públicas e setores dos poderes executivo e legislativo

no episódio da Comissão do Orçamento constituiu-se num momento único e

definitivo para a deflagração, no âmbito do parlamento, não só do processo de

desmantelamento dos mecanismos de subgoverno como também do processo

de auto-reforma da instituição visando a ampliação de suas prerrogativas

sobre a formulação e controle das políticas de Estado.

É forçoso, no entanto, reconhecer que esta possibilidade foi embotada pela

ação deliberada da maioria conservadora responsável pelo controle, limitação

e cerceamento dos trabalhos da CPI e do processo legislativo que se seguiu

sobre a questão.

Ficou patente o sentido de auto-preservação desta maioria conservadora,

cujas direções e estruturas partidárias encontravam-se diretamente envolvidas

no escândalo, em detrimento da apuração e elucidação, em profundidade, das

denúncias tornadas públicas por um dos elementos do próprio esquema do

tráfico de influência.
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Em resumo, o episódio da Comissão do Orçamento parece reforçar a tese de

que se torna extremamente remota, para não dizer inviável, a possibilidade de

um movimento pela ampliação do controle público sobre as ações do Estado

com origem na atual estrutura parlamentar, haja visto as características do

sistema representativo herdado do período de exceção que, como dissemos,

favorece a consolidação de maiorias conservadoras por parte daquelas

agremiações originadas do bipartidarismo oficial instituído durante o regime

militar.

Aparentemente, a perspectiva de desmantelamento desses mecanismos

restritivos de elaboração e implementação de políticas de Estado parece não

ter saída, pois para muitos, a noção de democracia confunde-se com o próprio

conceito e atuação do Poder Legislativo. Cumpre salientar, no entanto, que

não se está questionando a instituição parlamentar em si , mas uma

determinada estrutura de Poder Legislativo da forma como veio a se constituir

a partir do processo de transição negociada e conciliadora.

Sob este ângulo de análise, o objetivo do presente trabalho foi o de

demonstrar que uma efetiva possibilidade de expansão da esfera pública no

Brasil deverá considerar a retomada da essência e da dinâmica dos

movimentos de caráter democrático que se sucederam aos governos de

exceção, na perspectiva da convocação e instalação de uma Assembléia

Nacional Constituinte exclusiva, marcando uma ruptura, dentro do campo

democrático, com as regras e pressupostos políticos de caráter autoritário e

neopatrimonialista do atual sistema representativo e, por decorrência, com os

esquemas de privatização e feudalização da economia pública por parte de

grandes grupos privados.

Assembléia que se constitua na arena necessária para uma verdadeira

reordenação institucional e política do país e que se transforme, ao mesmo

tempo, em instrumento e condição da imprescindível reforma política

envolvendo o processo decisório no setor público assim como para o

aprimoramento da atividade legislativa. Colocando, dessa forma, as bases
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para a construção de um novo modelo de desenvolvimento, de caráter

democrático, capaz de moldar um projeto de nação, não só sob o aspecto da

ordem econômica, como também de definir de modo autônomo e independente

a via de inserção do país nos caminhos colocados pelo processo de

globalização a nível mundial.
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