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Constitui um dos maiores desafios para os si!.)temasde planejE:
mento, a concepção de .instrumerrtosde acompanhamento e avalia-
ção que não se transformemem mecanismos inibidores da atuação

:-'''-"-

eficiente da administração p~blica. No entanto, os programas
de governo não coexistem eficientemente com mecanismos de co~
trole permissivos. fl' na razão desta disjuntiva que os planej~
dores são desafiados a imaginar sistemas de acompanhamento que
guardem conformidade com as necessidades do país em cada mo-
mento. (1)

Existem alguns fatores que obscurecem a visão global de todo
o processo de ação governamental sen.do a crise do próprio si~
ternade planejamento o principal fator a tornar mais complexa
a viabilização das demais facetas do mesmo corno, por exemplo,
a própria coordenação e acompanhamento. (2)

Nã0 obstante, estes impasses ,que permeiam todos os estudos na
área de planejamento e programação, buscaremos restringir-nos
ã temática inicial sobreplanej'a:nie'n't'o'e'co'orde'n'a'ç'aoecontro-
le, com ênfase especial nas entidades descentralizadas em que
pese a relevância dos demais aspectos inerentes ao terna.

Entre as várias formas,que assumem as açoes do Estado, __avul-
tar as decisões que implicam em gastos p~blicos, sejam os de
curto e de longo prazos, sejam os referentes à manutenção, ou
ampliação dos bens e serviços p~blicos.

No entanto. para a compreensao da forma que os sistemas de
programaçao articulam com o processamento da despesa, é indis
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pens~vel que, preliminaT~ente, sejam feitas algumas considera
côes inic.iais sobre a dinâmica dos sistemas básicos da admi--~ .

nistração pública.

Ap6s o final da 11 Guerra, a consci~ncia generalizada da 'ne-
cessidade de promover o crescimento econômico possibilitou o
aparecimento dos primeiros documentos relacionados com o diag
nóstico dos problemas que o Brasil enfrentava, como~ por exem
pIo. o relatório Siminsen (1944-45) que objetivava estabele-
cer as diretrizes para a coordenação econômica. Na linha de
esforços de planej amento podem ser citadas as várias Comissões
de Cooperação Técnica' Internacional. tais como a Missão Cooke
(1942-43). Missão Abb í.nk (1948), a Comissão Mista B'rasi.Le-Bsta
dos Unidos' (1948) e Comissão Mista CEPAL-BNDE. (3)

Nesta fase inicial de estruturação do sistema de Pló.nejamento,
pelo menos nos anos 40 e 50 a ~nfase da atuação governamental
estava voltada para as atividades-fim, pois os diagn6stic6s,
sem ex~essão, apontavam como gargalos principais ao cresci~en
to econômico a infra-estrutura inadequada 'às necessidades pr~
sentes e futuras. Por outro lado, no que diz respeito aos 1n-
sumos básicos, verificava-se que a incipiente industrializa-'
ção era totalmente dependente dos fornecimentos, da indústria
básica estrangeira. Nesta configuração produtiva. o setor ~ú-
blico brasileiro passou a dar ~nfase à estruturação e reforma
das atividades-fim sem que ocorresse grande preocupação com a
coordenação dos objetivos estabe lecidos. Mesmo porque o esta-
belecimento de objetivos e metas limitava-se a um programa de
in1restimentos nas áreas de infra-estrutura e aos setores onde



· 3 .

se percebia desequilfbri6 entre a oferta e a demanda, com os
consequentes gargalos no processo de crescimento econBmico.
(4)

Começam a coexistir, então, dois segmentos na administração
pública brasileira: de um lado, um setor tradicional com tra-
ços burocráticos herdados do perfodo colonial e do início da
República; de outro lado, um setor moderno adaptado às exigên
ciasdoprocesso de reaparelhamento econBmico que se iniciava.
Nesta fase da economia brasileira, admitia-se que o caminho
viável para a superação do subdesenvolvimento seria o do cres
cimento acelerado. Mesmo porque desta forma , admitia-se, .es>
tar-se-ia encurtando a distância que nos separaria dos países
desenvolvidos. Esta visão era compartilhada pela nova classe
industrial, por grande parte da cLass e média, pela classe as-
salariada, chegando a se constitúir em JIlaisque um diagnósti-
co, passando a ser uma "idéia-força" que propiciou e respaldo
a grandesprojetos desta fase. Assim, as categorias de análise
e programação que ocorrem então .:são reflexos desta etapa. O
próprio conceito de estrangulamento pressupõe urna limitação à
velocidade do crescimento econBmico. A deterioração dos ter""'
mos de int~rcâmbio tambéni consistia num desdobramento desta
visão do processo de crescimento, na.medida em que detectava
uma limitação congênita ã expansão do comércio exterior e, por
extensão, ã formação de'poupança via balanço comercial. (5)

Posterí.ormen te , começa a surgir uma nova fase nas técnicas"
pr'ev3:lescentesnos governos latino-americanos buscando-se dar
uma abrangência e articulçãó aos sistemas da administração pQ
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blica. Tem inicio, então, uma ~nfase nas funç6es de coordena-
çao e nas atividades-meio, sobretudo no que diz respeito ao
inicio da modernizaçio da administraçio em virias ireas tais
como: orçamentiria, financeira, contibil, tributiria e insti-
tucional~ etc... A estruturaçio destas ireas era efetuada com
o objetivo de se consolidar e modernizar os incipinetes pro-
cessos de planejamento existentes. Como mecanismo viabiliza-
dor foi implantado um extenso programa de capacitaçio em to-
das as ireas. Ao longo dos anos foi instituídotambém um me-
canismo paralelo de induçio ao aperfeiçoamento dos sistemas
da administraçio pública, ou seja, o ocndicionamento do repa~
se dos financiamentos externos ã exist~ncia de Planos de De-
senvoí v.ímen to. Ademais, aos programas e projetos setoriais nâo
seriam apontados recursos caso os mesmos nio estivessem vincu
lados aos PIanos. (6)

Pode-se afirmar que esta medologia vinculante dos rccursos
que na maioria dos casos prevalece at& hoje - teve a virtude
de induzir a administraçio pública a adotar o PlanejamentocÇ>
mo t&cnica de governo.

As Entidades Descentralizadas eram visualizadas como oinstru
ment o eficaz constituindo-se num fruto direto da vertente "mo-
derna" da administraçio pública.

Como veremos adiante, a implantaçiode t êcní.cas acompanhamen-
to e avaLí açâó surgem como desdobramento da implantaçio dos
processos de planej amento. No entanto, antes de se chegar· a
esta etapa, observa-se a necessidade de vincular a elaboraçio



s

orçamentária aos processos de planej amento e de elaboração dos
planos. (7)

Bsta tendência ocorre concomitantemente ao aperfeiçoamento das
demais técnicas de planejamento, especialmente às relativas à
programação setorial e regional. A técnica de programaçao or-
çamentária exerceu importante papel na medida em que se ante-
cipou a muitos instrumentos de política econômica apesar de
se estar restrita ao setor pfiblico. Nesta fase, as técnicas
orçamentárias, e o processo de formulação revestem-se de as-
pectos formais legais bem como a pr6pria estrutura tinha cará
ter eminentemente incrementalista. Este arcabouço levava •.

a

formação de sistemas de controle de cunho estritamente formal
e "a posteriori", naõ permitindo alf âs que de outra forma fos
se. Até porque, nesta época, não era possível vincular qual-
quer traço programático com a peça orçamentária a não ser de
um modo imperfeito e discutível.

No entanto, na década dos sessenta começa a ser implantada a
técnica de orçamento por programas. Com a utilização destatéc
nica orçamentária passa ser viável a articulação entre os ob-
jetivos e as metas do plano com a peça orçamentária. A ênfase,
portanto, já não estava mais centrada nos quantitativos finan
ceiros apenas, mas já revelava os quantitativos reais de que
se dispunha e se propunha a alocar através do plano. A grande
virtude do orçamento-programa tem sido a de possibilitar com-
patibilização--entre os objetivos, as diretriz~s da polítiC~ e

.
conômica e política alocativa do governo. Nesta etapa surge
a necessidade de novos sistemas de controle, acompanhamento e
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avaliação. (8) (9)

No Brasil as bases bem como as principais diretrizes dos pro-
cessos orçament5rios e financeiros foram implantados ~ partir
da promulgação da Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964, que
estatuiu as normas para a elaboração e controle dos orçamen-
tos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios consagr~
dos nesta lei foi feita atrav&s da Lei n9 4.489,.de 19 de no-
vembro de 1964, que alterou o artigo 114 da Lei n9 4.320/64
dando-lhe a seguinte redação:

"Artigo 114 - Os efeitos desta lei sao contados a partir de
19 de janeiro para o fim de eleboração dos orç~
mentos e a partir de 19 de janeiro de 1965 quan
to •. demais atividades estatuídas".as

Com a implantação do orçamento-programa passou a ser viável a
coordenação, o acompanh amento e a avaliação da ação do gover-.
no, que nada mais & do que a consubstanciação dos objetivos e
metas a que se propôs, bem como a obtenção de parâmetros que
possibilitem o dimensionamento do nível de efici~ncia com que
está logrando os resultados.

Nestes termos, o processo de planejamento-orçamento passa a
contar com um mecanismo de síntese das informações adaptando-
se aos respectivos níveis hierárquicos a que se destinam. Po-
rêm no estágio em que se encontram as t êcn í.cas orç ament â ri.às ,

nao se pode dar como esgotadas as possibilidades de aperfei-
çoamento, muito pelo contrário. Isso decorre sobretudo de três



7

fatores principais:

1. O primeiro deles refere·se i justaposiçio de procedimento,
ou s~ja, elabora-se o orçamento-programa eivado de vfcios
herdados do orçamento tradicional. Isto ocorre sobretudona
elaboraçio orçamentária das atividades, cuja confecçio pa-
dece ainda do cacoete incrementaI, frontalmente contrário
i filosofia do orçamento-programa.

2. O segundo, diz respeito ao "efeito-pirâm~de", ou seja, co-
mo a elaboração e aprovaç âo da proposta orçamentária pas-
sa por inúmeros escalões hierárquicos, maior parte deles
distante da problemática de que trata a proposta, a peça
orçamentária parcial passa a sofrer mutilações, desfiguran
do a sua concepção original. Existirá um hiato considerá-
vel entre a proposta inicial originária da base e a forma
final aprovada e implementada.

Não nos referimos aos cortes de projetos e atividades de me-
no!'prioridade, pois isto éum dos pressupostos da técnica de
programação, mas, sim, is mutilações nos projetos e ativida-
des aprovados e, portanto, considerados dentro da prioridade.

3. Finalmente, cabe citar também anao utilização da técnica
de orçamento-programa em sua plenitude em virtude da tenta
tiva de simplificar a proposta inicial, por se temer que a
abertura de vários programas, subprogramas ou atividades,
possa se transformar numa fonte de rigidez orçamentária que
tiraria do administrador público toda a flexibilidade alo-
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cativa de que necessita para o desempenho eficaz de suas fun
çoes.

A consequ~ntia bisica para os sistemas planejamento seri o do
concomitante aperfeiçoamento dos mesmos na medida em que fa-
zem parte integrante dos sistemas orçamentirio e financeiro
do Estado estando, portanto, vinculados aos desenvolvimentos
dos mesmos. Porém, as distorções citadas acima atingem fron-
talmente os sistemas de programação na medida em que nao lhes
possibilite vislumbrar 'com clareza a natureza da açao a que
se propoe o governo através da lei dos meios.

Ademais, enquanto os orçamentos das Entidades Descentralizadas
nao estiverem articulados organicamente com o orçamEnto fis-
cal não seri possível falar em planejamento, programação e
avaliação .

.No caso da União, tem sido buscada esta consolidação a partir
da criação da Secretaria Especial de Controle das Estatais
(SEST). No Bstado de são Paulo já feito há cerca de 10 anos,
desde a fixação do orçamento econômico-financeiro, r;.quese ar-
ticula com o orçamento fiscal.

Aliás a resist~ncia de inserção no orçamento fis-cal surge no
se'gmentc "moderno" da administ ração pública", que são as Enti-
dades Descentralizadas, que vislumbram nas medidas de coorde-

.... - /naçao e acompánhamento uma ameaça a sua liberdade de açao.
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Por outro lado ,em nome da dicotomia "moderno" versus "tradi-·
cional" bem como fundamentadas na idéia da flexibilidadetar
dou-se muito em inseri-las no Rrocesso de planejamento.

", , ,.

:""

. . ," '.

.--"
;....
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o SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

A dinâmica das entidades descentralizadas está intimamente as
sociado i forma que assume o Estado, bem como ao papel que o
mesmo exerce em cada período hist6rico. Por ser um desdobra-
mento da ação estatal as Entidades Descentralizadas nada mais
são do que o reflexo padrão do Estado, que cada sociedade for
ja em cada período hist6rico e em cada momento.

Nos vários modelos prevelecentes ao longo do tempo na economia
brasilei ra, nos últimos 50 anos, observa-se que a emergência
das empresas estatais ocorreu no final do Modelo Pr-í mâ rí.o Ex-
portador e teve o seu crescimento acelerado no Modelo de Subs
tituição de Importações, vindo a atingir uma velocidad~' de
crescimento, bem como uma ampliação no seu campo de atuação
mais recentemente.

l~ AS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NO MODELO PRIMARIO - EXPORTA
DOR ..

Na fase do MOdelo Primário Exportador, o que se observa emr~
lação ao Estado era que o mesmo' caracterizava-se por uma atUa
ção muito d€bil no contexto econ5mico ~ so~i~l. restringindo-
se apenas ao exercício de "poder de po Lfci a", O pr6prio apara

"

to buro crãt fco do Estado, nesta fase ,€ bastante reduzido',não
justificando, portanto, o surgimento de entidades descent raLt
zad.as administrativamente.
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Como se observa o P'rof . Bresser Pereira tiarelativa fraqueza
do Estado em relação ã sociedade civil não deriva de sua dé-
bil estrutura burocritica e militar. Isto é uma consequ~ncia
antes que uma causa; o Estado é fraco porque, como no Estad6
liberal dos países centrais, a oligarquia agrário - mercant il
não necessita dele diretamente para apropriar-se do excedente.
Distifigue-se do Estado absolutista, onde o papel do monarca
absoluto era essencial na medida em que dele dependiam as con
cessoes e os privilégios reais; d í stingue+se também do Estado
liberal, onde a apropriação do excedente é realizadapri vada-
mente através do mercado. Na formação oligárquico-mercantil ,
a apropriação não é realizada precipuamente nem através do mer
cado nem indiretamente por meio do Estado. Ela é realizada
privadamente ao nível dos latifúndios ti. (1)

Mercado e Estado desempenham ambos um papel auxiliar no pro-
cesso, daí o'caráter incipi.ente tanto de um quanto de outro.
Embora o Estado oligárquico-mercantil se aproxime bastante do
Estado liberal dos países desenvolvidos, o mesmo possuía ca-
racterísticas que o diferenciava daqueles; uma dessas caracte
rísticasé o papel de absorção da mão-de-obra excedente que
já nessa fase era conhecida como uma das funções.do Estado.
Por outro lado, as funções de educação e saúde já se inicia-
vam incipientem~nte como atribuições peculiares e caracterís-
ticas, o que não era totalmente aceito aind~ no Estado libe-
ral. Em que pesem. estes traçõs distintivos no modelo Primé~io
Bxpo rtador 0'5- recursos postos ã disposição dessas funções' po-
dem ser consideradas quase irrisórios. Nesse período os gas-
tos mais sensíveis estavam voltados para viação e obras públi
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caso No entanto, nao havia ainda a concepçaq decriaçio de
economias externas com o objetivo de crescimento econômico. Os
recursos alocados para essa atividade tinham o objetivo de f~
cilitar a funçio exportadora que era primordial do Estado nes

.•sa epoca.

Com :0 colapso do Modelo Primário Exportador, favorecido e oca
siop.ado sobretudo pela crise de 29, entra em crise, então, por
consequência, o Estado oligárquico-mercantil, dando oportuni-
dade ao surgimento de uma nova fase na economia e também de
estruturaçio de uma nova forma de Estado. Ao lado da causa
principal citada acima, contribui também para a crise do Mode
10 Primário Exportador, a política de subsídios e de alt era-
çao.dataxa cambial com a finalidade de defesa da renda do se
tor agrícola exportador.

Como lembra Celso Furtado C2}, esta diretriz da política eco-
nômicaentio seguida teve a prop rdedade de deslocar o centro
dinâmico da economia do setor primário para o secundário. O
que se provocouentio foi a manutençio do nível de demanda glo
bal que, se de um lado permitia a manutençio do nível de renda
dos agriculteres e exportadores; por outro , criava. .atravé s
do efeito miltiplicador. uma demanda e um nível de renda na
economia, Sobretudo para os setores assalariados e urbanos.

Com o colapso do Modelo Primário Exportador surgem as condi-
ções para o aparecimento do Modelo de Substituiçio de lip~/~ta
ções. na medida em que o modelo anterior propiciaracondiçõés,
por outro lado • ã existência de um considerável número de tra
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balhadores assalariados, tanto na agricultura como, sobtetudo,
no setor de prestaçio de serviços ligados ~ exportaçio; deu o
portunidade também ao processo incipiente de acumu laçâo , ao
lado também de uma urbanizaçio que se esboça.

Estes fatores, aliados ~ crise de 29, que tornava impossível
a importação de bens de consumo nio duráveis e bens de consu-
mo duráveis leves, surgem as condições ao aparecimento de em-
presas para a produçio de bens de consumo leves. Desloca-se,
assim, o centro dinimico da agricultura pr~mária exportadora
para um pólo substitutivo de importações.

2. O MODELO OU SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇOES E A DINÂMICA DAS
ESTATAIS.

Do mesmo modo que ao Modelo Primário Exportador da ecor:omia
correspondeu o Estado oligárqui co-mercantil. que resultava nu
ma tipologia de empresa pública que ainda nio se manifestava
de maneira acentuada, ocorrendo apenas alguns arremedos da ex
periência autárquica; jáno Modelo de Substituição ao qual cor-
respondia o Estado populista, verifica-se uma fase das
prolíficas para as empresas.

mais

Em decorrência da ampliação das funções do Govemo. torna-se· i
nadiável a necessidade de descentralizaçio-administrativa pa-
ra que os objetivos e novas atribuições do Estado sejam cum-
pridas a qualquer custo. A dualidade da administração píib l í ca
a que nos referimos no Capítulo I. tem seu ponto de ruptura

r

nesta fase. A partir desta etapa fica patente a fissura que di
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vide o Estado em dois segmentos, o moderno que tem como fina-
lidade prover o adequado suporte ao projeto de industrializa-
çao e, de outro lado, o segmento ligado is atividades agriri-
as-exportadoras.

Esta dicotomia constituir-se-i na variável básica a influir
nas crises por que passari o Governo doravante.

As pressoes para a ação descentralizada decorre sobretudo da
necessidade de se instituirorganizaç6es flexíveis que pudes-
sem estar fora do alcance dos controles homogêneos a que es-
tão sujeitos todos os ,organismos do aparelho estatal daadmi-
nistração centralizada, ao lado da necessidade de maior efici
ência. Se ~sta rigidez era admissível e até aceitivel a nível
da administração central é porque para as funç6es típicas do
Es~ado gligirquico-mercantil a gestão do organismo estatal es
tavarestrita a poucas irea~, que, de resto pouco intervinham
no nível de atividade econômica.

Quando o Estado passa a ser compelido a atuar em outros cam-
pos e não apenas no do poder de polícia, a organização, a es-
trutura do Estado mostra-se inadequada, emperrada e ineficien
te.

Na fase inicial do Modelo de Substituição de Impo rt açóe.s , eata.,

necessidade de descentralização administrati-ya foi atendida em
larga escala pelas autarquias. Em decorrência de problema~po
líticos até circunstanciais, a experiência autirquica era vi~
lumbrada como uma forma eficaz de descentralização, sobretudo
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considerando-se a experi~ncia alemã e italiana que, nesta ~p~
ca, se processava na irea de autarquias. Como decorr~ncia das
virtualidades imaginadas quanto aos modelos citados acima, no
primeiro momento do processo do Modelo de Substituiçio de Im-
portações o Brasil usou extensivamente a descentralizaçio ad-
ministrativa atrav~s das autarquias. Conv~m lembrar a experi-
~ncia malograda das autarquias, na medida em que as mesmas se
viram impossibilitadas de cumprir o seu papel, considerando-
se que se lhes impos, paulatinamente, contingenciamentos
ações das mesmas, de tal ordem que chegou-se ao ponto de

•..as
a

atuaçio de'uma autarquia ser muitissimo pouco diferenciada da
ação da administração.centralizada.

No entantp, as pressoes sociais no sentido de o Estado se do-
tar de maior flexibilidade e maior eficicianocampo econômi-
co e social pressionaram o'Governo ã busca de uma nova .-sóIu-
çio para a ação estatal no meio econômico e social. O instru

..•menta encontrado, na epoca, e que passou a ser considerado sa
t LsFat ê r.í.o , foi o das empresas .públicas. O fato de as empre- .
sas públicas começarem a atuar significativamente somente a
partir do segundo momento do processo do Modelo de Substitui-
ção de Importações, restringe bastante a análise em termos de'
dados qualitativos. As siries hist6ricas a respeito dos gas-
tos das empresas públicas somente são disponíveis a partir de
1947. g Lnteressante :verificar que as despesas do Governo Fe-
.deraL. se consideradas cornoporcentagem do PIB, permaneceram
praticamente as mesmas at ê .o.final do Modelo, observando-eseum

-,-
crescimento de 8,12% . se compararmos' os primeiros cinco anos
com o último quadro do modelo, conforme se verifica no quadro
1:.



. 16 .

QUADRO1

Despesa do Governo Federal e 'Empres'aPública, 'em % do PIB

~o GOV. FEDERAL EMPRESASP!JBLICAS

1.947 7,3 0,7
~.948 7,8 O~S
[1.949 8~7 0,4
~..9S0 8,3 0,3
1.951 7,3 0,3
11.952 6.,6 0,4
11·953 7,8 '0,4
u.ss». 6~S 1,1
11.955 6.,8 ,0,9
11~956 8,6 0,7
11·957 7,6 1,8 '

~.958 8~1 1,7
1.,959' 7,6. 2,5
1.960 7,9 2,7
~.961 8,8 4,0
~.962 8,8 o o 3,6
~.9ô3 8,6 3,6
~.964 ' , o , , ,&,5 .... , . 3".0',,'

\

FONTE: Fernando Rezende et al í.í; Aspectos da Participação do

Governo na Economia, IPEA, 1976.

" --"
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Esses dados inclusive contradizem'leide Wagner, que prop5e
que ã medida em que cresce o produto o setor público cresce
sempre a taxas mais elevadas, de tal forma que a participaç~o
relativ~ do Governo na economia cresce com o pr6prio ritmo de
crescimento econômico do,país. Já no que diz respeito aos ga~
tos das entidades descentralizadas como porcentagem do PIB,
conforme o verifica no quadro 1. o crescimento foi bem mais a
celerado.

Se compararmos os primeiros cinco anos com o derradeiro veri~
ficaremos que ocorreu um crescimento da ordem de 831,81%. Se,
de um lado, as despesas do Governo Federal perma~eceram prati
camente as mesmas, como porcentagem do PIB, verifica-se que
esses dados, agregados ao crescimento das despesas das enti-
dades descentralizadas resulta numa posição em termos compara
tivos internacionais que coloca o Brasil no segmento superior
no que tange ã participação do.Governo na economia conforme
pode ser verificado no Quadro 2.

Como pode-se verificar no Quadro 1, a participação do governo
na economia, no caso do Brasil, se considera a consolidação
do setor publico, já confirma em parte a lei de Wagner(3). No
entanto, essa porcentagem não ,guarda, em absoluto, conformida
de com o estágio de industrializaçãp atingindo no Brasil, so-
bretudo ã data em que os dados foram l'evantados.Um aspecto
marcante dessa fase da economia brasileira que acabou refle.•.·
t í.ndo rno comportamento e na estruturação das empresas públi-
cas foi o consenso em relação ao aumento da autonomia relati-
va em relaçio áos países já desenvo1vidos.G bem verdade que
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QUADRO 2

Demanda de Bens e Serviços do Setor pfiblico - Participaçio na
despesa interna bruta em 25 países - média 1.961/1.964

PATsES GOVERNO EMP. ptJBLTCA TOTAL SETOR ptJB:

Suécia 21,9 5,6 27,S
Reino Unido 19,3 5,1 24,4
Brasil 21,0 2,4 23,4
Holanda 19,5 3,6 23,1
Austria 17,9 4,9 22,8
Estados Unidos 21,7 0,7 22,4
Noruega 19,0 2,1 21,1
Canadá 18,4 2,3 20,7
França 15,8 4,6 20,4
Japão 19,8 (b) 19,8

-África do Sul 14,9 4,4 19,3
"---Aus t.r â.l í.a 19,3 (b) 19,3

Zâmbia 17 ,2 2,0 19,2
Dinamarca 16,7 2,1 18,8
Equador 18,5 (h) 18,5
Portugal 17,1 ·1,2 18,3
Panamá 14,3 ·.2,4 16,7
Birmânia 16,6 (b) 16,6
Repúb1i. .Co r ê í.a 15,3 1,3 .16,6
Tanzânia 16,6 (b) 16,6
Costa Rica 14,8 1,4 16,2
Irlanda .14.,8 .1,1 .15,9
Bolívia "--- 12,4 (h). 12,4
Honduras 10,7 .1,6 12,3
Filipinas. 11,4 ·(b) ..... 11,4 ...

FONTE: ONU - Yearbook of National Account St at.Lst í cs , 1.965
IPEA, Relat. de Pas n9 13 - Avaliação do Setor
Público.

(b) - Está incluída no Governo Geral
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esta autonomia existe em termos pois se, de um lado, o país
caminhava para a fabricação, num mercado interno, de produtos
que anteriormente eram importados, por outro lado, como lem-
bra L. C. Bresser Pereira., "o fato da burguesia estar dividi-
da, o fato de as classes populares serem chamadas a partici-
par do processo político, não devem obscurecer este fato bási
co do Estado populista, que -e, na verdade, um instrumento por
excelência para implantação do Capitalismo industrial nos pai
ses perif~ricos. Estando aí configurada a forma de Estado po-

Iipulista. (4).

Neste contexto, havia uma aceitação geral quanto ao objetivo
considerado socialmente desej áve I por quase toda a sociedade,
a industrialiazaçio, cujos elementos necessários e indispensá
ve í s seriam as políticas cambial e fiscal protecionistas. Ne~.
se co::texto, o Estado desenvolvimentista e intervencionista
era visto como uma necessidade naquele período h í st ôr í co. (5)

Dada à urgência com que algumas medidas deveriam ser implanta
das, bem como a necessidade de eficácia de algumas atribui-
çoes do governo, a única maneira vislumbrada, sobretudo nase
gunda fase do Modelo de Substituição de Importações, o ~cami-
nho considerado viável era o da constituição e utilização in-
tensiva das Entidades Descentralizadas. Convêm notar um outro
aspecto no que diz respeito à coordenação da ação do Estado,
nesta fase do Modelo de Substituiçio de Importações. Como ha-
via um consenso geral com relação aos objetivos a serem a'tí.n-:

gidos pela sociedade como um todo, a coordenação da ação do
Estado passa a ser mais setorial do que global; setorial por-
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que urge a remoça0 de obst5culos e gargalos que dificultam o
caminho do desenvolvimento e da industrializaç~o. Esta 6tica
resultará em pouca atenção ao planejamento e ã programação de
longo prazo, e, sobretudo, se dará pouca importância ã dire-
çao em que o desenvolvimento está tomado. (6)

o desdobramento dos fatores sitados anteriormente foi o da am
pliaç~o da ação do Estado e, consequentemente, das empresas
públicas em áreas que anteriormente nào eram atingidas ou abran
gidas pelo setor público. Em todos os setores atingidos pelas
empresas públicas, o que nesta fase foi o mais importante e o
mais significativo foi o setor de in fra+estru't.ura. Isto se ex
plica porque um dos principais gargalos ã industrialização re
sidia na deficiente infra-estrutura econômica do país.

CO.ilsiderando,...seque as taxas de retorno para este tipo de in-
vestimento são bastante reduzidas, ao lado da necessidade de
investimentos volumosos, o que impossibilitava a participação
tanto por uma razao como pela outra, do setor privado, quer
nacional, quer estrangeiro. Resta· ao governo exercer este pa-
pel de investidos nesta área para que se possibilitasse a in-
dustrialização desejada pelo consenso já citado.

Um outro setor que, tradicionalmente Fo í.: abrabgido j á na fase
do Estado oligárquico-mercantil E o da saúde e da educação,
ficando então completo o quadro do setor de infra-estrutura
social. Nesta- área, estaria faltando somente a habitação, :que
atE recentemente não foi abrangida como área de atuação por
empresa pública ou organismo público.
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A soluçio encontrada numa tentativa de resolver este problema
qu~, de um lado, ~.uma necessidade premente num país que; se
urbaniza aceleradamente e por outro lado, .absorve volumosos
recbrsos financeiros~ foi a ediçio da Lei do Inquilinato que
congelava os alugu~is de todo o setor habitacional.

Se, de um lado, isto possibilitou um aumento efetivo da renda
de parcelas consideriveis da populaçio, sobretudo a partir do
momento em que ainflaçio começa a exibir taxas cada vez maio
res, por outro lado, inibiu-se os investimentos no setor, oca
sionando um defici t que até hoj e não foi coberto e que tende
a aumentar, mesmo com a recente criaçio do Sistema Financeiro
de Habitação.

~ desta fase também a criaçio de órgãos públicos voltados pa-
ra outras ireas como previdência e assistência social. No en-
tanto~ o que caracteriza todo este conjunt~ de órgãos criados
a epoca em que nao havia uma preocupação nem se julgava soci-
almente necessiria a existência· da auto-sustentaçio econômic~
financeiro desses órgãos criados. Por outro lado, ficava sub-
jacente o conceito de que o Estado deve ser, sobretudo, abso~
vedor de mão-de-obra num país onde este fator é abundante.Es
tas duas características levaram a ineficiência das empresas
públicas, ao lado de uma pressao inflacioniria, na medida em
que os gastos desses órgãos tradicionalmente, nesta fase, eram
cobertos por repasses do governo, sem que houvesse a mínima
preocup aç ao vem tornar esses órgãos mais próximos do pon to de
equilíbrio. (7)
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Ao lado d~ inexist~ncia de preocupaç~o com a auto-sustentaç~o,
paralelamente, observa-se que a política de preços n~o privi-
legiava os reajustes das tarifas . Isto é compreensível num Es
tado populista onde existe uma série depress6es no sentido
de coibir os ajustes tarifários para os órg~os públicos pres-
tadores de serviços, deixando a cargo do governo a obtençio
de fontes alternativas de receitas para a manutenç~o desses
serviços públicos. Aliás, ocorrida no Brasil um fenômenoseme
lhante ao que Peacock & Wiseman (8) discerniu com respeito ao
crescimento da despesa e da receita do governo. Para ele, a
resist~ncia i elevaçio da carga tributária seria proporcional
i pressio exercida para o crescimento da despesa. Por outro
lado, essas press6es bilaterais far-se-iam sentir em ocasiões
dectise ou de instabilidade. Em suma, os ajustes dos siste-
mas tributários far-se-iam por rupturas.

Nestes.termos, é fácil de se perceber que durante t~do o pe-
ríodo populista houve pressio no sentido de que esses reajus-
tes nio fossem feitos ao nível de equilibrar as necessidades
da despesa com as de receita. No entanto, este descompasso ge
rou a inflaçio conhecida como monetário-estruturalista. Esse
tipo de press~o inflacionária que ocorre do aumento da parti-:
cipaçio na despesa sem a devida cobertura de receita, em ~ir-
tude dos gastos públicos aumentam numa velocidade muito maior
do que o das receitas.

Narealidade~-esse fenômeno acelerou a crise do Modelo na me-
dida em que viabilizava a sua manutenç ào. As empresas públi- ,
cas, nesta fase da economia brasileira, se tiveram efeito muI
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tiplicador na ampli.ação de serviços e de investimentos do go-
verno, por ser instrumento, de um lado, mais flexíveis e, de
outro, mais especializ~dos na atuação do setor pfiblico na eco
nomia brasileira, provocaram também um efeito de acelerador
da crise do Modelo de Substituição de Importaç6es. Observa-se
um efeito de "leverage" da empresas pfiblicas na economia bra-
sileira, isto é, contribuíram para a aceleração da economia
nas fases mais propícias, porem aceleraram a crise nos momen-
tos mais difíceis na economia.

Aliás, como observa BIRD (9), o aumento da participação dos~
tor píib Lico na economia, pode ser explicado através do cresci
mento da amplitude da participação das empresas pfiblicasma
economia. Desde logo, relacionada ao crescimento das funç6es
administrativas e de segurança e, numa segunda fase, em decor

~ . •..renCla .do crescimento das neceEsidades relacionadas a promo-
ção do bem~estar e, finalmente, devido is condições de merca-
do que se altera, dando condiç6es ao surgimento de mercados o
ligopolizados e monopolizados, lembrando, assim, a necessida-
de do surgimento de um fator equilibradordo sistema, qual s~
ja, o Estado. Então surge uma terceira função do Estado bali-
zador do sistema econômico-financeiro.

Muitas vezes, este fator equilibrador é usado pelo Estado a-
través da criação de empresas públicas, para o exercício de a
tividades estratégicas ou de outras atividades que correm o
risco de caminharem para o monopólio ou o oligopólio. Nessas
condiç6es, muitasvezes o Estado constitui empresas~funda~en
tais para a existência ou expansão de outros setores.
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Cornoanalisaremos na sess~o segtiinte, um dos grandes proble-
mas do Estado nas Gltimas d~cadas, tem sido o de compatibili-
zar a funçio de balizador da política econ&mica com a ativida
de de empresãrio na economia.

Muitas vezes a conciliaçio dessas atividades torna-se proble-
mitica em conjunturas de crise. Mesmo porque pode-se observar
que os períodos em que o Governo foi atuante na area descen-
tralizada tornou-se tímido no campo da regulamentação de eco-
nomia e vice-versa.

B fora de dfividaque foi nesta fase da ecoriomiabrasileira,
onde a participação do Estado, através das Empresas Públi cas~
foi mais predominante e mais ampla do que em qualquer outro
período histórico anterior. Em que pese o aumento considerá-'
veI do níime ro de entidades descentralizadas não se deve "con-
fundir o nfimero delas com ü aumento da participação do Estado
na atividade econ&mica, na medida em que grande parte desta
ampliação do nfimero de empresas estatais foi decorrência da
transformação de órgãos da administração centralizada em em-
presas, que contornavam a atuar em setores que sempre estive-
ram em maos do Governo. .

Existe, é óbvio, um níime ro de empresas que foram criadas e p~
saram a atuar em campos que tradicionalmente estavam destina-
dos ao setor privado e que, ou por falta de capital necessi-
rio ou por razões de desdobramentos do tipo monopolístico -aca
bou passando às mãos do Estado.
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B claro que, na fase agr5rio-exportadora, a açao do Estado co
mo elemento fundamental de apoio e de sustentaçio da economia
agririo-exportadora, se voltasse sobretudo para as atividades
de infra-estrutura, circunscritas a transporte ferroviirio e
comunicações rodoviárias.

As Entidades Descentralizadas nada mais € do que um desdobra-
mento da açio do Estado, como j5 afirmamos anteriormente, on-
de esta ação nio tenha sido viivel pelo setor privado ou pela
administração direta. Esta ação iecundadora e apoiadora do se
tor privado assume proporções consideráveis sobretudo nos Es-
tados e nas economias de desenvolvimento econBmico retardatá-
rio. Este apoio e esta base oferecida pelo Estado € tanto mai:.
or quanto mais carente de capital estiver a sociedade em rela
ção ao projeto nacional de crescimento econBmico.

Aparticipaç~o do Estado jamais se reveste de características
incidentais ou causuísticas. O caráter eventual pode surgir
apenas no que tange a alguns aspectos isolados. No entanto,no
cômputo global da ação governamental a mesma sempre se reves-
te, em sua somat6ria final, de características formadoras. e
fomentadoras do setor privado.

Em resumo, a participação do Estado tem se pautado sobretudo
por lançar as bases em cada ~ase hist6rica da economia de um
modo de acumulação de capital. Não que o Estado tenha se deci
dido a disputar segmentos do mercado com o setor privado; na
realidade, esta tend~nci~ de o Estado participar atrav€s de
algumas empresas, de alguns setores rentáveis, tem se consti-
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tuído num desdobramento de empresas que jã atuavam em setores
estrat~gicos ou de baixa rentabilidade.

···f

A açao estatal no setor privado, portanto, muitas vezes se re
veste de características complementares de uma outra ação jã
iniciada em épocas anteriores. Tal fenômeno ocorre bastante
na ãrea de petroquímica e de siderurgia, onde o Estado vem o-
cupando alguns espaços mais rentãveis como simples decorrên-
cia de estratégia empresarial das estatais que inicialmente
tiveram um papel de viabilizar setores bãsicos para o cresci~
mento da economia bem como tornar rentãveis as produtoras de
bens de consumo final.

Para o Governo e para economia a ampliação do número de Enti-
dades Descentralizadas constituia um foco de distorções econô
micas "ao lado de ser visível p6~to de pressão inflacionãria.

Por outro-lado, do ponto de vista das estatais, os mecanismos
citados atuavam como incentivo -i sua proliferação, sobretudo
no que diz respeito aos repasses orçamentãrios do Tesouro pa-
ra as empresas públicas. Provavelmente, estes mecanismos :fun-
centivadores contribuiram para o crescimento do número das
mesmas, conforme mostra o Quadro 3.

De uma amostra das principais empresas públicas (127) verifi-
ca-se que o período de maior crescimento das mesmas ocorreu
na segunda .fase do Moâ.elo de Substituição de Impo rt açào .."
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QUADRO 3

NOl\mRO DE EMPRESAS POBLICAS CRIADAS

PERrODO NOMERO DE EMPRESAS
POBLICAS CRIADAS

- AR - 1930 1

1931 - 19.40 .3

1941 - 195.0 .8

1951 - 1960 21

1961 - 1965 18..

.1966 - 197.0 32 .

1971 - 1975 .. .34 . . . ..

.
1976 - 1978 10

--

FONTE: Cadastro da Administração Federal, Brasília, SEPLAt'J,
1978.



• 28 •

Além ~ fatores
também o/Ieferente

de car5ter econBmico-financeiro existiu
i estratégia de cooptação de algum segmen-

to, sobretudo do setor primirio, nas diretrizes da política ~
conBmica.

Ao se pesquisar quais teriam sido entidades autBnomas que su!.
giram ap6s a crise de 29 verifica-se que foram o Instituto do
Açucare do Álcool (1933), o Instituto Nacional do Mate (1938),
o Instituto Nacional do Sal (1940), o Instituto Nacional do
Pinho (1941) bem como o Instituto de Aposentadoria e Pens6es.
(12)

Pode-se distinguir dois momentos bem nítidos em relação is En
tidades Descentralizadas durante o Modelo de Substituição de
Importação.

o primeiro deles, que se prolonga at8 o fim dos anos 40,que
teve o principal papel de propiciar a vinculação da estrutura
administrativa com os grupos políticos (14)

o exemplo desta fase constitui o Grupo de Institutos citados
anteriormente.

Num segundo momento, a preocupaçao volta-se para a agilidade
administrativa das empresas públicas. ~ o período do Plano de
Metas que vai da metade dos anos 50 até o final do Modelo.

--'.

Esta di~tinção entre os dois momentos, dentro do pr6prio Mode
10. explica melhor os dados apresentados no Quadro 3.
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Quando a criação das Entidades Descentralizadas já estava mai.s
claramente voltada para a diretriz de crescimento acelerado
ao lado da inserção da economia brasileira nos padrões indus-
trializantes, delimita-se o perfil econômico que marcava a ·e~
trutura produtiva brasileira nos períodos seguintes. Em outras
palavras, esboçava-se, nesta fase, as características do sub-

o desenvolvimento industrializado no Brasil. Nesse contexto as
Entidades Descentralizadas desempenharam um papel viabiliza-·
dor do Modelo de extrema importância.

3. AS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E O ESTADO TECNO-BUROCRÁTICO

Com o final do Processo de Substituição de Importações confi-
gura-se uma crise na economia brasileira que se desdobrou do
período de 1962 ao redor de 1967. Entre as hipóteses levanta-
das para explicar as causas desta crise e desta fase de surgi
mento de pontos de estrangvlamento n-9.economia brasileira, de
ordem conjuntural bem como estrutural.

Estes gargalos decorriam das distorções que foram se acumulan
do ao longo de todo o processo .subst itutivo , que teve início
com a crise de 29. Neste contexto, a economia necessitava re-
modelaçõesdos padrões de atuação, bem ccomouma alteração
fundamental nos seus sistemas de acumulação e de atuação do
Estado. Na realidade, urgia a alteração das bases institucio-
nais para um novo processo de formação de capital que guarda~
se mais conformidade coma realidade. /
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Vislumbrava-se então como obst5culos para qu~ a economia bra-
sileira passasse a ter desempenhos de crescimento econ6mico
satisfatórios vários fatores .Em primeiro lugar, em que pese a .
inflaçãoter atuado como mecanismo de poupança forçada que pos-
sibilitou em alguns momentos uma complementação ã formaçãob~
ta de capital do país, no cômputo geral, constituía-se, a pa~
tir de um determinado ponto, em um forte obstáculo ao cresci
mento econômico e ã formação de capital. (15) (16)

A própria legislação econômica da época foi toda erigida su-
pondo a estabilidade da moeda. Como este fato não ocorria a
instabilidade de preços funcionara como um elemento inibidor
dos investimentos e de formação de capital na medida em que a
legislação citada não permitia a cobrança de juros acima de
12% ao ano. Os contratos do Governo com as concessionárias de
serviço público eram efetuados imaginando-se a est ab í Lidade
da moeda, o que obrigava muitas vezes o Governo a se socorrer
de emissão para fazer fase a estes compromissos assumidos com
estas concessionárias. (17)

Na origem do surgimento das empresas públicas no Brasil está
a vertente iiflacionária que, com relação ao setor infra-es-
trutura, obrigou o Governo a desembolsar crescentemente re~ur
sos de tal ordem que o Governo, foi compelido a assumir cres-
centemente a controle das ferrovias na medida em desta forma
minimizaria sua crise fiscal. Como observa Narmar MENDANHA RA
MOS, "o'aumento da propriedade governamental nas Ee rrov i.as
não foi~' portanto, resultante de atos .imposi.tivos ou arbitrá-·
rios, mas, pelo contr5rio, decorreu naturalmente como conse-
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quên c í a da falta de lucratividade, apresentada pelas operaçocs
da espécie no Brasil". (10) Sempre se vislumbrou uma correla-
ção negativa entre taxas de crescimento econômico e inflação.
Portanto; tornara-se um gargalo à expansão da economia brasi-
leira á continuada ocorr~ncia de taxas inflacionirias eleva-
das.

Em segundo lugar, durante_todo o processo de Substituição de
Importações, a economia brasileira passou a se caracterizar
por uma crescente capital-intensividade do seu processo pro-
dutivo. Esta capital-intensividade se explica em grande parte
em virtude de os fatóres de produção não terem sido adaptados
paulatinamente à constelação de fatores pré-existentes no país.

Nesta fase, observa-se .como um obs t âcul o nítido à expansao da
economia brasileira , essa capital-intensi v.i.dade cit ada , na me
dida em que o crescimento econômico que daí decorreria, de um
lado não absorvia muita mão-:de-obra que em nossa economia tem
uma oferta abundante e, de outro lado, nao abriria campo para
um mercado interno, que é fundamento e a base de uma . indus-
trialização auto-sustentado a médio e longo prazos.

Um outro obsticulo que foi paulatinamente sedimentando-se e
constituindo-se no final do período em ~m gargalo ao cresci-
mento econômico foi a estrutura e forma de financiamento dos
encargos da mão-de-obra na medida em que a fonte de recursos
provinha da p.rôp rda folha de pagamentos. Em outros t ermo s, os
benefícios concedidos ã mão-de-obra no Brasil eram sempre cU~
teados atrav~s da oner~ção da folha de pagamento das empresas,
descontando-se tanto das empresas na sua folha de pagamento,
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como dos empregados. Este h~bito~'que inicialmente pode pare-
cer um expediente prático e de fácil implementação, por outro
lado, introduz uma s6rie distorçã6 no mercado de trabalho, na
medida em que torna o custo da mão-de-obra visivelmente dife-
rente do custo da salário.

Esta diferença entre custo de mão-de-obra e salário vai influ
enciarnegativamente a absorção de mão-de-obra, ao lado da já
.citada capital-intensividade da economia. Enfim, observam-se
dois fatores contrários i absorção de mão-de-obia, enquanto a
oferta deste mesmo fator no Brasil 6 tradicionalmente abundan
te. Forma-se, assim, um ponto de estrangulamento claro na eco
nomia, tanto do lado da oferta de mão-de-obra, como na deman-
da de mão-de-obra, bem como na formação de um mercado interno
menos concentrador de renda. (11)

Um outro fator que se constituía, segundo os analistas desta
época, era o crônico d6ficit orçamentário do Governo que, se
de um lado decorria da ineficiência da máquina administrativa
do Estado, por outro lado, decorria também aumento da particl
pação das empresas do Governo na economia.

Considerando que nesta fase estas empresas nao estavam obrig~
das a manter o princípio da auto-sustentação econSmí co+f í.nan-. .

ceira, os déficits gerados pelas mesmas teriam que ser supor~
tados pelo Governo. Por outro lado, como não era politicamen-
te viável a_realidade tarifária o déficit crônico das Entida-
des Descentralizadas constituía um sério foco não somente in-
flacionário,como um obstáculo i política de investimento do
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Governo.

o sistema tributário prevalecente então constituía num claro
ponto de estrangulamento na economia nacional, na medida em
que não havia um ordenamento tributário articulado entre os
vários níveis de Governo e de modo a ser coerente com a polí-
tica de crescimento que qualquer Governo pretendessi imprimir;
nesse sentido, o sistema tributário prevalecente então era,na
realidade, um conjunto de tributos isolados sem qualquer coe-
rência com uma política de desenvolvimento econômico. Nesses
termos, observa-se que, se de um lado o Estado tinha a neces-
sidadede uma racionalidade fiscal para que pudesse aumentar
a sua capacidade de poupança que numa segunda fase possibili-
tasse maióres investimentos para secundar o processo de cres-
cimento do próprio setor privado, de outro lado, o sistema
tributirio nao guardava conformidade com ~sses objetivos. Ur-
gia, portanto, na fase final do Processo de Substituição de
Importações, a estruturação de um sistema tributário que fosse
coerente com a nova fase da economia brasileira. Obviamente,
a solução ideal não tem qualquer semelhança com o Código Tri-
butário resultante da Emenda Constitucional n9 18/65 na medi-
da em que o mesmo é altamente concentrador de receitas, cons-
tituindo-se numa das mais poderosas ·facetas que secundam o au
toritarismo.

Esta etapa ao invés de ter se constituído num mecanismo viabi
lizadordo mercado interno ao lado de promover um crescimento
mais igualitário do produto, apenas restringiu-se a das sobre
vida is característic~s do modelo anterior. Neste contexto as
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• empresas públicas desempenham papel fundamental na medida em

" que ao adotar o Estado de maior flexibilidadce eficiência re

forçaram as características básicas do modelo. Ao níveJ. quan-

titati vo, por exemplo, o crescimento do número de entidades'

também foi significativo, conforme pode ser verificado através

do Quadr~ 3•
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Neste ítem analisaremos os mecanismos que induziram o Governo
a buscar novas formas de atuaç~o na sociedade~ Poder-se-i ob-
ssrvar tamb~m, no dec6rrer do presente capítulo, como o Esta-
do, ao modificar a sua estrat~gia de aç~o e os seus modos de
conduzir o seu comportamento na sociedade, foi sendo dirigido
no sentido de instituir mecanismos descentralizados.

Estas entidades, por virias razoes, gozavam de virias vanta-
gens comparativamente ã administração centralizada. Avultava
sobretudo a assim chamada efici~ncia das entidades descentra-
lizadas, em relação ã administração central do Governo. Neces
sí.t an.do, na' fase mais crítica de crescimento econômico, de uma
ação flexível e eficiente,argumentava-se que o caminho .-' -V1!.a-

vel para o da constituição das entidades descentralizadas~

Porém, ao longo da história econômica e administrativa brasi-
Le i ra , esse caminho não foi sendo trilhado como de corrén c í a de
uma programação ou de um planej amento anterior; foi muito mais
resultado de atitudes e ações erriticas que desembocaram nas
virias formas de descentralização, até se atingir a configura
çao atual no sistema pGblico brasileiro. ~asta verificar que,
em fase inicial, na década dos 30, essa descentralização era
efetivada sem se abrir mão sequer da forma de personalidade
jurídica de direitopGblico, corno ocorreu no caso dasautar-
quias; enfim, .àbria-'-semão de pouca coisa, em busca da flexi-
bilidade e da efici~ncia acima citadas.

,.---
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Os objetivos de efici2ncia, flexibilidade e racionalidade' j5
constituem uma semen~e e um processo incipiente ainda de toda:
a formação tecnoburogr5tica que atingir5 a sua plenitude e a
sua forma mais acabada de atuação na fase do Estado tecrioburo
.grâ'tico , sobretudo' a partir da metade dos anos 60

.'.

--:----
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1. AS FUNÇOES EXERCIDAS PELAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Alguns aspectos da política econômica e do planejamento goVC!
namental no Brasil tem se constituído em elementos facilitado
r~s de uma formaçio dinimica de participaçio do Estado na ec~
nom i a , sobretudo através de suas entidades .de scerrt raLi.zadas .
Em primeiro lugar, está a política de controle cambial, e co-
mo desdobramento deste fator, observa-se, em 1934, a criação
do Conselho Federal de Comércio Exterior, órgão colegiado que
contava com a participação de todos os ministérios econômicos
e do Ministério das Relações Exteriores e também do Gabinete
do Banco do Brasil, que buscavam a formulação e a implementa-
ção de uma política de estímulo às exportações bem como, par~
lelamente, uma política de fomento da industrialização.

Da ccrrsubst anc í açào destas diretrizes, muitas vezes decorria
urna política de desvalorização cambial que, no início da d€-
cada dos 30, se constituía muito mais em mecanismo de defesa
do nível de renda do setor agrário-exportador. No entanto, a
partir da segunda metade da década dos 30, esse mecanismo pa~
sou a ser utilizado também como um insituto de proteção aos
produtos fabricados no país. como defesa em relação aos simi-
lares produzidos no mercado exterior , bem como, é claro, ,~:um
incentivo e uma manutenção do nível de renda do setor export~
dor.

Um desdobramento desta política foi a de se fixar tarifas, s~

bretudo para a eletricidade, de modo a permitir uma taxa cOn~
tante de 10% de rentabilidade para os capitais investidos. Co
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mo estas tarifas eram fixadas le~ando em conta a rentabilida-
de para os investidores estrangeiros envolvidos na exploração
e produção de energia elétrica, isso redundou em aumentos cons
tantes-nas tarifas de energia elétrica, que vai ser o embrião
de uma resistência que se mostrará ao longo de todo o período
do EstadQ populista aoS aumentos de t~rifas que constituir-s~
ão em fontes de distorção no mecanismo de preços no setor de
prestação de serviços. (1)

Se este mecanismo de fixação de tarifas vinculadas a taxas de
câmbio para garantir a remuneração do investidor estrangeiro
constituía-se numa distorção em termos do nivel de renda :in-
terna da economia, por outro lado, o congelamento das tarifas
que vai se verificar na segunda fase, também constituir-se-á
numa forte distorção no mecanismo de preços que contribuiria
assim, como veremos masi adiante, num mecanismo Lnv i abi Lí za-.
dor da exploraçio de tais serviços por parte do se~or privado.
Se, de uma lado, os mesmos já eram pouco atraentes para o se-
torprivado, em virtude dos altos investimentos que exigiam e
das baixas taxas de retorno que propiciavam, ~om esta políti-
ca tarifária torna-se totalmente inviável qualquer particip~
ção do setor privado em toda gama de prestação de serviços que
estava abaixo da regulamentação tarifária do Governo.

o mecanismo cambial, propiciou todo o mecanismo de transferên
cia de renda do setor exportador para a formação bruta de ca-
pital, como.ijá foi bem analisado por Celso Furtado e outros.
(2). No entanto, estes instrumentos de política econômica abriam
campo a uma participação do setor pfiblico, tornava dificilmen
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te reversível em termos de participaç~o tamb6m do setor pri-
vado neste mesmo setor. A industrializaç~o observada no perí~
do de Subst i t ui çào de Importações abriu campo ã Eo rrnaç ào de
uma burguesia nacional, porem vinculada a produç~o de bens de
consumo, decorrente do acelerado processo de industrializaç~o.
Por outro lado, esta mesma industrialização instituiu mecani~
mos que tornou inviivel a participação do setor privado em ou
tros setores que passaram a ser explorados obrigatoriamente
pelo Governo. Nesse mecanismo se inclui quase a totalidade do
setor de infra-estrutura da economia brasileira.

Outro desdobramento da crise provocada por estas variações cam
biais foi o de o Governo muitas vezes se ver forçado, em nome
do favorecimento da indust rialização substi tuti va de import a-
ções, a autorizar a importação de bens de capital a taxas de
câmbio favorecidas para alguns setores da economia. No entan-
to, para os setores onde e necessidade de capital Era muito
grande e se constituíram em gargalos ao desenvolvimento eco~ô
mico, o Governo se viu na conting~ncia de efetuar elemesmoes
tas importações de rnâqu i.n as e equipamentos para a implantação·
no setor de infra-estrutura, passando então ase constituir,
em virtude at6 dos preços proibitivos para a importação des-
ses bens e equipamentos no único participante na irea de 'in-
fra-estrutura da economia. (3)

Em segundo lugar, a inflação contribuiu bastante para que os
setores ondeio Estado iniciou a sua participação como emp res â

rio ou como realizador de algumas atividades de produção de
bens e prestaç~o de serviços não pudessem se retir~r da mesma,
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muito pelo contr5rio, se viesse constantemente pressionado a
aumentar a sua participação na medida em que a inflação, na
fase do Processo de Substituição de Importações, ocorria num
estigib em que o Estado tinha um car5ter eminentemente popu-
lista e, em função das pressões do pacto social que dava sus-
tentação ao populismo, não tinha condições de realizar uma p~
lítica de realidade tarifária.

o único 'esforço, nesse período, que se observou, foi no que
diz respeito ã política tarifária de energia ieLét rdca ·aque
nos referimos hâ pouco. No entanto, esta própria política ta-
rifária de energia elêtrica se constituiu noutro estopim para
o movimento e uma resistência muito grande por parte da .socí.e

dade aos aumentos dos preços dos serviços prestados pelos or
ganismos de Governo, quer das entidades descentralizadas, quer
das entidades centralizadas. Assim, sendo, as a'tí.v.ídades em
que o Governo iniciava atuando supletivamente e complementar-
mente, em virtude de uma política de congelamento de preços,
com o passar do tempo, passava a ser um setor eminentemente
viável apenas para o set or público, uma vez que os preços nao
remuneravam os custos envolvidos. (4)

A principal consequência desse fenBmeno fo~ a davinculaçio
muito grande e a interligação entre o orçamento público e o
orçamento das entidades descentralizadas. Instalava-se aí um
mecanismo auto-sustentado de inflação na medida em que os dê-
ficits orçamentirios cresciam, de um lado; de outro lado;' as
organizações do Governo se tornavam mais dependentes da polí-
tica orçamentária e dos recursos aportados pelo Governo cen-
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traI. Para a sociedade como um todo, a consequ~ricia foi a am-
pliaçio e o enraizamento de toda uma s~rie de setores no imbi
to do setor público.

Tradicionalmente se observa que em virtude desta cristalizaçio
e atuação o Estado lança raízes em alguns setores não se tor-
nando viivel depois a reversão de tend~ncia por mais que se
pregue uma postura liberal na açao de Governo. Tanto assim é
que todos os esforços no sentido de devolver ao setor privado
alguns desses setores não se mostravam viáveis mesmo em perí~
dos de grande pregação de cunho liberal.

Conforme lembra Werner Baer "o râp í do crescimento das empresas
estatais no campo de serviços de utilidade pública foi devido
aos controles de preços; a fixação de tarifas para esses ser-
viços não permitia uma rentabilidade considerada adequadapa-
ra as empresas". (.5) "Torna-se mais acirrada, ã med..da em que
o tempo passa, a pol~mica em torno da eficicia do controle de
preços; contando, de um lado, a pbl~mica com'à~trrtica dos mo
netaristas liberais, que viam nisto um mecanismo forte de dis
torçio de todo o sistema de mercado, tornando, portanto, in-
viivel o funcionamento eficaz do mesmo; do outro lado havia o
grupo dos que enxergavam nisto um mecanismo eficaz na medida
em que o mercado se tornava oligopolizado".

No entanto, o controle de preços vinha a se mostrar mais efi-
caz sobretudo a partir de 1967, quando se estrutura um siste-
ma em que leva em conta esta oligopolização dos mercados, com
a constituiçio do Conselho Interministerial de Preços, que vi
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sava a controlar não os produtos agrícolas ou preço dos prod~
tas em regime de mercado ainda de competição monopolística,
mas estava voltado sobretudo para o controle de preços eo s~
guimentodos custos dos setores ji claramente oligopolizados
da economia, obtendo então relativo sucesso no controle e acorn
panhamento dos preços desses setores.

A estruturação de mecanismos de planejamento também contribui
em grande parte ao aumento da participação do Estado na econo
mia e, por..decorrência, ao aumento do volume das :empresas pú-·
blicas na prestação de serviços e na produção de bens. Ao la-
do da ampliação da atividade do Estado como produtor de bens
e prestação de serviços, o Estado, sobretudo a partir de 30,
vem ampliando consideravelmente o seu poder regulamentador que
inicialmente se consubstanciou na ação da política cafeeira e
de manutenção de preços do café e foi se expandindo atrâves da
cr í aç ào de vâr í os organismus através do us-odos mecanismos
cambiais a até às imposições legais de preços e de cobrançade
taxas de juros.

Ao longo dos anos tem havido uma correlação negativa entre a
participação do Estado através do aumento de organismos esta-
tais centralizados e descentralizad6s e o aumento da partici-
pação do Estado através de seu poder regulador da economia,
por exemplo, os anos 40, que se pautara por uma baixa taxa de
aumento da participação do Estado em termos de criação e ex-
pansao de organismos produtores de bens e prestadores de 'ser-
viços, por outro lado, se constituíram numa fase acentuadamen
te regulamentadora de uso intensivo do poder regulamentador do
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Estado.

Assim sendo, a centralização de algumas atividades pela prô-
pria administração direta, nesta fase da década de 40', deixa
de ser executada pelo Governo central como o controle estrito
da oferta e demanda de cambiais, embora se mantivesse o con-
trole de preços e da taxa de juros, ao lado da criação da Su-
perintend~ncia de Moeda de Crédito, ocorrida em 1945, fase em
que se formaliza-se uma tentativa mais concreta de esboço de
um sistema de planejamento voltando, na segunda fase da déca-
da dos 40, alguns mecanismos de controle de taxa de câmbioe de
preços.

Porém, estruturando-se concomitantemente, pelo menos inicial-
mente, um sistema de planejamento e programação das ativida-
des de+Governo observa-se a estruturaçào do pr'í.me í r-o plano que,
por suas caracterfsticas abrangentes a articuladas tem condi-
ções de levar o nome de plano, que é o Plano Salt, que no en-
tanto, em virtude dos mecanismos vigentes de elaboração e im-
plantação do plano não foram viáveis ã suá.implementação nes-
ta fase de Governo. O que de importante resultou desta fase,
como consequ~ncia para as entidades descentralizadas e, ou ~~
ja, as Empresas Públicas, autarquias e Sociedade de Economia
Mista, foi a percepção da necessidade de organismos públicos
que canalizassem a aplicação e a alocação dos investimentos,
bem cornopropiciassem a condução da polftica de invers6es do
Governo. Jj nesta linha de raciocfnio que surge o Banco Na'cio-
nalde Desenvolvimento Econômico, ao qual já nos referimosan
teriormente. (6 )
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E dentro desta ordem de id6ias que surgem tanto os Banco Na-
cionalde Desenvolvimento Econômico, bem como os grupos execu
tivos do Plano de Metas da metade dos anos 50 e ~ tamb~m den-
tro desta sistemitica de processamento do Governo que surge a
necessidade de ampliaçio do setor estatal corno mecanismo se-
cundador de todo o crescimento econômico da economia. Se, de
um lado, foi na fase do Plano de Metas que o setor privado ex
perimentou urna das mais altas taxas de crescimento já observa
das, até então, é também verdadeiro que, se ocorreu nesta fa-
se um aumento também jamais experimentado na economia brasi-
leira da participação estatal na economia. quer por sua ver-
tente centralizada, quer atrav~s de suas entidades descentra-

lizadas.

Nesta fase já havia un consenso também a respeito da conveni~
~ncia da ação descentralizada ~ ser efetuada atrav~s d&s enti
dades com personalidade jn:.-ídicade Direito Privado que eram
as Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, em
virtude de as mesmas não estarem debaixo dos contingenciamen-
tos a que estão submetidos todos os organismos que têm perso-
nalidade jurídica de Direito Público. Não pode deixar de ser
citado, também dentro deste item, o papelmobilizador de cará
ter eminentemente nacionalista que se observou no final da d~
cada dos 40 e início da d~cada de minerais. Dentro deste ra-
ciocínio ~ que implanta a Petrobrás e 'também é que ganha im-
pulso a eia. Vale do Rio Doce, criada em 1942. (7)

---' .

Esse traço característico da estrutura pública brasileira in-
clusive o traço nacionalista. vai permear algumas condicionan-
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tes de desenvolvimentos ~osteriores da economia brasileira. E
no período posterior a 1964, com a instauração do Estado tec-
no-burocritico no Brasil que o reordenamento do sistema econ6
mico atinge um modo mais abrangente de um lado, e mais articu
lado, de outro. Este reordenamento teve a funçio de criar co~
dições para um desenvolvimento e crescimento econ6mico dentro
do marco institucional prevalecente at~ entió.

Em que pesassem os argumentos de exaustie do Modelo Substitu-
tivo de Importaçio instala-se novo modelo em que o objetivo
primordial estava no crescimento do setor secundirio, em seu
ramo de produção de hens de consumo duriveis apesar de todas
as restrições e hipóteses de estreitamento relativo de merca-
do que alguns economistas observavam -ã ~poca. Nesse contexto
geral, o crescimento das Empresas Públicas, Sociedades de Ec~
nomia Mista e todas as outras formas de entidades descentr~li
zadas atinge velocidades j~~ai5 observada~ e extens5es j~mais
constatadas na economia brasileira.

o reordenamento institucional observado, cujos marcos princi~
pais sio o Decreto-Lei 200, a Lei 4320. O principio prevale-
cente a partir de entio foi o de que as Empresas Públicas te-
riam que se auto-sustentar. A partir de então, imaginava-se que
as mesmas teriam que gerar os recursos necessários ãsua manu
tenção e tamb~m ã sua expansão. portanto, estavam elas condi-
cionadas ã obtençio de lucros formando-se no setor produtivo
estatal todo- um bloco monopolista atuando no mercado. onde atê

entio as mesmas tinham um papel de suportar os d~ficits com a
idéia de propiciar as economias externas para as empresas pri
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vadas atuantes neste mercado. Is~o tem a consequ~ncia de alte
rar o panorama dapr6pria política econ~micado Governo na me
dida em que a partir desta época as crises econ~micas observa
das na·economia passavam a se constituir também em crises do
Estado.

A forma encontrada pelo Governo em executar suas atividades de
um modo mais flexível e eficiente condicionou em parte o pr6-
prio crescimento do setor descentralizado que se seguiu a es-
sa descentralização das atividades governamentais através de
suas empresas públicas, sociedades de economia mista, funções
e autarquias. Esta descentralização condicionou na medida em
que caso tivesse trilh.ado o caminho da desconcentràção ao in-
vés da descentralização, o G-verno teria se auto-limitado e
também, em virtude da pr6pria rigidez da atuação da adminis-
tração central, não teria sido possível a expansão tão acele-
rada do setor descentralizado do Gov~rno.

Obviamente, ocorreria aqui, nesta hip6tese, as pr6prias taxas
de crescimento da economia e expansão e difere~ciação da pio-

pria estrutura produtiva brasileira teria ocorrido de uma for
ma bem mais trmida do que a que ocorreu. No entanto, o cam1-
nho da descentralização traz dentro de si o germe da amplia-
çao e da expnasão, sobretudo no modelo do Estado tecno-buro-
crático, levando-se em conta que neste-·caso as empresas .cons
tituídas e já existentes passaram a funcionar como centro de
algumas ati'Cidades na economia que, em função da sua posição
oligopo1ística e também em função da sua necessidade de expa~
sao e de manutenção de taxas de lucro, pass ava a se expandi r
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e a atuar como "ho lding" de alguns sistemas que levaram esses
setores a taxas de crescimento e a extravasar os estritos li-
mites do campo de atuação do Governo, adentrando algumas areas
antes ocupadas exclusivamente pelo setor privado.

o dinamismo das empresas em regime de oligopolizaçio nao ~ pe
culiaris empresas pfiblicas, no entanto, em virtude de virias
delas ji terem atingido um nível de oligipolização acentuado,
esta expansão inclusive se consubstancia na constituição de
subsidiirias e empresas congêneres que muitas vezes passa a
atuar em setores que nio estavam vinculados ou articulados ao
compo precípuo de atuação da empresa originiria., (cf anexo).

As funções efetivamente eXEJTcidas pelas Empres as T'úb l í.cas na
economia, ã medida em que se observa no crescimento do produ-
to uma diferenciação na estrutura produtiva de um país, veri-
f~_ca":secomo decorrência d.,ampliação das _funções das Empre-
sas Pfiblicas na própria economia.

As funções exercidas pelas Empresas Públicas que inicialmente
restringem-seàs atividades' inerentes e pcculi ares do Estado,
dentro da sua concepção liberal, co~ o passar dos tempos ob-
serva-se uma ampliação desta atuação.

Inicialmente, as Empresas Públicas exercem atividades tipica-
mente péculiares ao Estado e assim o fazem de um modo bastan-
te Ln cã.p ient e e apenas dentro de uma diretriz de complementa-
ção da ação do Estado, em alguns setores que, por este mesmo
Estado, foi julgado como necessiria uma atuaçio mais descen-
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tralizada e flexível para complementar a atuação tanto ao Es-
tado em sua vertente da administração centralizada, quanto ao
setor privado.

No entanto, asfunç~es exercidas pela Empresa pGblicaao lon-
go do tempo, se confundem bastante com as funç~es efetivamen-
te exercidas também pela administração centralizada.

Os vários autores que se preocuparam com esta definição, vis-
lumbram várias funçôe s para as Empresas Públi cas , algumas de-
las constituindo-se em intersecção entre os autores, outras
dessasfunç~es observam-se em alguns autores ou apenas num~s
autores e não nos demais. Assim,·por exemplo, CIBOITIe SIERRA:(8)

De um modo geral, as funç~es exercidas pelas Empresas pGblicas
e pelo Estado de modo geral podém ser determinadas com ~s de:
19) regulação do comportamento dos agentes econômí cos ; 29} pr9.

dúção de bens e serviços; 39) acumulação; 49) financiamento.

Já, DANIEL KLISBERG, imagina como as funç~es inerentes às Em-
presas PGblicas, de um modo geral, podem ser resumidas em 7
aspectos: 19) afetar a receita e a despesa na economia; 29) e
fetuar a "policy" na forma de capital; 39) efetuar o valor a-
dicionado; 49) o efeito ocupacional; 59} o efeito tecno16gico;
69) incidência no balanço comercial e dé pagamentos·;79)magni""
tude comparada ã Empresa Privada. (.9)

Como se verifica, ocorre a intersecção apenas no que diz res-
peiio ao t6pico de acumulação ou formação bruta de capital em
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que tanto o autor anterior imaginava e o autor acima também

relaciona entre as funções exercidas pelas Empresas Públicas.

Ji a Cepalimagina como funções das Empresas Públicas o se-

guinte: 19) exercer um poderável poder de influência nas de-

cisões econBmicasdo governo; 29) formaçio de recursos; 39) na

política tecno16gica; 49) criação de oferta; 59) regulaçiodo

mercado; 69) relaçio com o setor privado. (10)

Como se verifica na listagem efetuada pela Cepal nas funções

preponderantemente exercidas pelas Empresas Públicas compar an

do com os dois outros autores anteriores, coincidem nos seguin

tes aspectos: a formação de recursos que para a Cepal está e-

nunciado de um modo mais amplo e genérico. Quanto à política

tecnológica que está presente também na enunciação de DANIEL

KJ.ISB,ERG,na criação de oferta que estava implici ta na formu-

l;:>.çio de CIBOTTI e SIERRA, e a regulação de mercado que esta--

va presente também na formulação de CIBOTTI e SIERRA.

Em relação. a formulações anteriores, existem dois tópicos que

n ào foram enunciados anteriormente e que estão presentes na \

proposta de det e rmí.naç âo das funções das empresas públicas p~

la CepaI, que é a que se refere ao poder de influência nas de

cisões do governo e também na influência de suas relações com

o setor privado.

Se observarmos a mesma classificação, para W~lson SUZIGAN',e-

xistem 4 funções que são exercidas pelas Empresas Públicas: a

primeira delas é o Estado assumir a posição. de empresário; a
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segunda, de agente financeiro; a terceira, de fonte de deman-
da; e a quarta, parti~ipaçio direta e indireta no mercado. (11)

Conforme se verifica, os tópicos 19,29 e 39 também já foram
enunciados pelos autores anteriores e o 49 tópico, a formula-
çio genérica de participaçio direta e indireta no mercado, es
tá implícita na formu1açio das propostas anteriores.
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2. REGULAMENTAÇÃO DA AÇÃO DAS UNIDADES ECONOMICAS

Estafunçio ~ normalmente atribufda ao governo central que, a
trav~s -dos seus tradicionais instrumentos de política econ6mi
ca, consegue lograr o balisamento da açio dos agentes econ6mi
cos e das unidades econ6micas da sociedade. No entanto, de um
modo secundirio e reflexo, as Empresas pGblicas muitas vezes
acabam exercendo esta funçio de regulamentaçio, seja reconhe-
cida ou sequer explicitada debtro das virias estrat~gias e
planos de governo conhecidos.

Isto geralmente ocorre porque se admite que esta funçio regu-
lamentadora é peculiar e privativa do Estado, e, portanto, as
Empresas PGblicas como agentes e órgios descentralizados do
Estado não poderio exercê-la, ou pelo menos nio se admite que
assim o seja. No entanto, esta'regulamentaçio ocorre de fato,
este balisamento se observa e concretiza de virias maneiras.

Em primeiro lugar, as EmpresasPGblicas, na medida em que atuam
sobretudo em mercados oligopolizados, resultara como subjace!!.
te i demanda agregada destas empresas b papel de estabelec~do
ra de parâmetros do comportamento das empresas verticais for-
necedoras destas Empresas PGblicas em termos de preço, produ-
to, perfil de produção, nfvel de capital e intensiVidade, es-
cala de produção, que em Gltima anilise constitui uma forma
muito clara e definida de regular a ação de um n íime ro s í gn í fj.

cativo de agentes econcm.icos que são as cit adas empresas ver-
ticais ~ornecedoras das empresas oligopolizádas.
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Este fenômeno no mercado brasileiro é de maior importância na
medida em que toda estrutura produtiva do setor secund5riobra
sileiroconta com esse mecanismo, dado o nível de Dligopoliz~
ção atingido!, atualmente. Ademais, em alguns setores onde o
Estado atua predominantemente - quando não é o caso do monopo
lio - este balisamento ocorrer5 inevitavelmente. Deste modo,
exercem as Empresas Públicas um efeito de regulamentador das
unidades econômicas fornecedoras das empresas pequenas e me-
dias fornecedoras para as mesmas.

Em s.egundo lugar, as Empresas Públicas direcionam o comporta-
mento das demais unidades do sistema produtivo, na medida em
que as mesmas influenciam o mercado financeiro virtude da di
mensao dos investimentos realizados. Em outras palavras, as
Empresa Pública pode efetuar não somente as empresas fornece-
doras, cornopode afetar o setor real da economia. (12)

Basta verificar que a administração centralizada federal apr~
sentou no ano de 1981, o um perfil despesas nos termos da fun
cional program5ti~a, conforme nos mostra ~ Quadro 1.
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QUADRO 1

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

FUNÇOES .. .VALORES

Le gís Lat í. va 11.043.399
P"udiciária 12.487.025
!Administração e P1a:ri.ejamento 311. 283.150
!Agricultura 110.726.299
Comunicações 33.006.220
Defesa e Segurança Nacional 125.180.965
:Oesenvo1vimento Re.giona1 23.6.7.9.2...6.68
!Educação e. Cultura 149...22O. 450
!Energia e Recur.so.sMinerais 113.299.405
~ahitação e Urbanismo 6..972.171
irndústria, Comércio e Servi-
r;os 3.5.06.8.810 .
Rez.açce.sExt.eri.o.res .12•.509.•600
Saúde e.Saneamento .3.8...953.2.19
~raha1ho 8.149.722 .

iAssistên c.i.ae Providência .1.82•.824 ..752 ..
..

Transp.orte .204.•01.9..2.21 . . . . ..

!Reserva de .Con.t.i.n.gên cia 296.962.985
b:'OTAL . . . . . . 1..888..s00.0.00 ..

\

FONTE: SEPLÂN-Pr e MINIST~RIO DA FAZENDA

__ o
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No entanto se vcrificarmos a dimcnsio do setordcscentraliza-
do federal que, a partir da criaçio da Secretaria Especial de
Controle das Estatais (SEST) em .1979, passou a ser acompanha-
do, constatar-se-á que os valores ultrapassam em 3,19 vezes o
montante do orçamento fiscal da União, conforme nos demonstra
o Quadro 2.
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QUADRO 2

ORÇAMENTO DAS DESPESA Dl\S ESTATAIS DA UNIÃO
1981

Cr$ bilhões

DESPESAS ,DE.CAPITAL, 1.870,6

- Investimento 1.191,4

152,0

199,0

398,5

71,2

- Amortizações Internas
- Amo rt í.z.aç ôes Externas
- Outras Despesas de Capital
, ,(-J .T'r.ans.fe.r.én.ci.atde .Cap.i.t.a.L..,,,.,

.DES.PESAS.CORRENTE.S .. 4,•.169. ,A, .

- Pessoal e Encargos Sociais
- Encargos Financeiros Internos
- Encargos Financeiros Externos
- Outros Custeios

Ç-) Transferências. Co.rren.t.e.s

739,9

80,2

160,1

3.243,8

,54,,6

TOTAL .DOS DE.SPÊNDIOS , .. 6.040,0 .

FONTE: SEPLAN-Pr / SEST.

~---
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Em outras palavras, de um totaI de Cr$ 7.928 bilhões a .adm i+

nistraçio central € responsivel por Cr$ 1.888 bilhões ou seja,
apena~ 23,81%, cabendo aos demais 76,18% dos recursos pfibli-
cos às entidades descentralizadas.

Isto seguramente afeta o setor real da economia alterando, po!,
tando, inclusive o nível da demanda agragada, comodecorr~n-
cia da atuação normal das empresas pfiblicas dentro de sua pr~
gramaçao.

Um outro fator que convém ressaltar é o nível de endividamen-
to que as empresas públicas realizam. Sobretudo a partir de
1973, o endividamento externo serviu de um lado, para financi
ar a parte do crescimento do produto, por outro lado ,;serviu
também para financiar despesas correntes, o que além de in-
flacionirio apresenta um custo social muito aIto. (13)

Como as empresas pfiblicasparticiparam desse mecanismo de um
modo generalizado, isto acabar ã. por pressionar toda demanda a
gregada.

Um 39 aspecto que convém ressaltar sobre o papel de regulame~
tação no comportamento dos agentes econômicos, decorre da po-
lítica de uso dos recursos internos e da política de uso de
caixa que cada empresa acaba estabelecendo e que por sua vez
acabam afet~ndo a economia como um todo, em decorr~ncia do vo
lume dos recursos manipulados por estas empresas.

A política de utilização dos excedentes financeiros e de cal-
xa afetam inclusive a política monet àría de governo.
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E claro que a aplicação de recursos ociosos da empresa faz pa.!.
te de uma polftica empresarial salutar do ponto de vista res-
trito. No entanto, dada as dimensões das empresas públicas es
ta polftica interna pode afetar a economia de tal ordem, que
os benefícios privados i empresa não sejam compatfveis com os
desvios que ela provoca na poLit í ca monetária do governo. Den
tTO destavisão é que se insere a proibição da aplicação em
"Open Market " por parte das empresas públicas.

A idéia mais simples que tem ocorrido a muitos teóricos estu-
diosos desses assuntos é de que o Estado deveria imaginar um
modo de trabalhar com o balanço consolidado de todas as empr~
sa! evitando assim que surjam execessos em alguns pontos do
sistema e car~ncias em outros pontos, facilitandó a coordêtia~
ção da utilização dos recursos. No entanto a consolidação não
estimularia uma melhora no nfvel de efici~ncia dos sistemas i,

.í.solados das empresas uma vez que esta sistemática puniria os
mais eficientes na medida em que os resultados diluir-se-iam
na consolidação. C14}_

Urnaoutra maneira de enfrentar o problema seria a de se estru
turar um sistema de vasos comunicantes onde o Tesouro fúncio':'
naria como,ponto central do sistema e ás empresa seriam repa~
sadas os recursos na medida de suas necessidades, impossibili
tando dessa maneira a acumulação de excessos -eexcedentes. Um
sistema com esta configuraçio já é utilizado no Estado de São
.Paul.ohá dez__anos com o objetivo de minimizar os excedent esen
contrados nos vários órgãos quer da administração centraliza-
da quer da descentralizada.
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Ademais,· no que diz respeito às entidades descentralizadas a-
fetando a regulamentação do Estado na economia diz respeito a
aloca~ão de recursos. A rentabilidade aocial dos recursos ar-
recadados s6 pode ser atingida na medida em que todos os org~
nismos da administração descentralizada estejam articulados
com o sistema central sem contudo fazer com que esse sistema
de articulação constituísse em ponto de atenuação da flexibi~
lidade dos 6rgãos descentralizados.

Em suma, não seria razoivel que a efici~ncia alocativa de re-
cursos fosse obtida ã custada efici~ncia das empresas públi-
cas.

Em quarto .lug~r, deve ser observado como a oferta de bens e
serviços das empresas públicas acaba implicando em alterações
nos padrões de consumo da administração central.

Deve-se considerar que, na medida em que as empresas públicas
es tabelecem autonomamente a sua. política t ecno.Lôg í ca, bem co-
mo sua estrat~gia de oferta de serviços, ela poderi ditar os
parâmetros para as demandas do governo em relação aos serv.i-
ços que elas prestam ao mesmo.

o ponto de ligação entre a empresa pública e o Estado estina
oferta de uma i.sé'rí.e de serviços ou bens ao governo nao sendo
comum, por parte deste a discussão ou estrutura produtiva.

Considerando que mui tas vezes o funcionirio que exerce as fun
ções de estabelecer as diretrizes para um determinado setor ~
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muitas vezes funcionãrio da empresa pGblica fornecedora. Ou
seja, o funcionário exerce suas funções na administração cen-
tral por€m €. legalmente funcionãrio da estatal, que remune-
ram melhor seus funcionários. Por outro lado, a própria carên
cia de pessoal qualificado na administração central faz com
que seja inviável a elaboração de projetos por parte da admi-
nistração central.

Geralmente quem faz este trabalho tambem .é a empresa estatal
que, afinal, suge~e o serviço, faz a proposta, o projeto ~ ~e
executa as atividades.

Configura-se em a "inversão de mando" conforme F. Roquette
Reis definia este mecanismo. (15)

Resta " assim, ã empresa púb l í ca , .rest abelecer a sua.polI'tí.ca .

tecnológica e também o seu padrão de serviços ã própria adm;

nistração centraliz~da.

fi bem.verdade que esta ligação governo empresa pública, ocor-
rendo apenas ao nível da oferta de bens e serviços que o go-
verno compra pode inserir algumas distorçõ~s; uma delas lem-
brada frequentemente~ é por exemplo a oferta de certos servi-
ços excessivamente sofisticados ou tecnificados ou com umaden
sidade tecnológica acima das necessidades que a população a-
tingida e o comprador, ou seja, o governo, necessitaR

.--
No entanto, a empresa pGblica, ao obedecer toda uma racional
privada de melhoria de seus serviços, pode ser compelida ame
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lhorar o seu padr~o de serviços ou produção de bens que não
seja compatível com a realidade que vai ser oferecida.

Em outras palavras, muitas vezes se oferece estradas, energia
elétrica, salas de hospitais com nível de sofisticação com ni
veI acima daquele exigido ou necessirio para aquela prestação
de serviço imaginada.

A dtst orç ão principal desse hiato e desse desencontro de ne-
cessí dade, serã de .novona alocação de recursos, pois, na medi-
da que se aumenta a densidade tecnológica para certos servi-
çoseleva-se tamb·ém..os seus custos de produção minimizando.
portanto, o volume quantitativo de serviços prestados pelo co~
prado r desses serviços, que é governo e que em última an âli se
diminui·também o volume de serviços prestados ã comunidade.

Além dos efeitos provocados e enunciados acima, esre me can í se
mo citado acima, onde a empresa pública estabelece os padrões
dos seus produtos oferecidos ao governo, provoca também o au-
merrt o do hiatoinflacionirio na medida em que aumenta os
veis de gastos do governo repassados para as empresas públi-
caso

Existe também uma série de gastos que estão embutidos nas eon
tas do governo e que são de difícil levantamento, constituí-
dos pelas parcelas de gastos do governo, nas seguintes formas:

Subscrição de capital das empresas públicas que é uma forma
de subsidii-Ias sem, contudo, ocorrer uma contra prestação de
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serviços por parte das mesmas.

Um~outraforma usualment~ utilizada ~.a de contrataçio de em
presas públicas para realizar alguns projetos de governo, co-

•
mo mecanismo de equilibrar as 'receitas·das empresas públicas'
e,portanto, tornâ-Ias equilibradas em termos de Seu balanço de
lucros e perdas .

. ' '"

\

,,'

... ,'



. 62 .

.3. ACUMULAÇÃO E FINANCIAMENTO

Desde o Século XIX, embora de uma maneira incipiente, o Estado

ji participava como financiador do crescimento de alguns setores,

do lado ao atividade de finarrciador de outras atividades necessi

rias à sociedade. No entanto, antes da década dos 30, estas ati-

vidades eram incipientes e ocasionais. Neste aspecto, sobressiia

-se a atividade de garanti r a remuneração mínima às ferrovias de

p.rcpr.i.e dade est rangei ra que operavam no país.

No entanto, muitas vezes, para cobrir esta garantia mínima de ta

xa de "retorno o Governo brasileiro viu-se forçado a contrair em

pr~stimos no exterior para fazer face a essa necessidade de re-

cursos. Nestes termos, .em 1901 o GOverno brasileiro negociou um

volume muito grande de empréstimos com a finalidade de nacionali

"zar mui t as dessas empresas fe r roví.árí.as . Esse processo foi-se re

, pe t.índo ao longo dos anos aponto de, em 1929, o GC>vernob r as i=

leiro j iter cerca da metade da rede Eer ro ví âr í.a em suas mãos e

ji na década de 50 esta porc~ntagem atingia 94%. (15)

Jcorria tamb ém " fase inicial a participação do Governo nas at í.>

v.idade s financeiras, não somente voltadas para a emissão de moe-

das, mas também para o financiamento de algumas atividades do se

. tor privado. SobretudQ no fim do século passado, predominava a

atividade estatal de financiamento à produção e à circulação de

bens e serviços na sociedade. O agente dessas atividades finan-

cei ras era o_~Banco do Brasil, que durante muito tempo desémpe-

nh ou a função de banco comercial ao lado da função de Banco Cen-

t r aL'do Governo, até que em 1965 algumas de suas atividades fo-
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ram delegadas e repassadas a outras instituições governamentais,
com 'a crlaçao do B~nco Central e com a utilizaçio do sistema de
bancos de desenvolvimento.

Se esse processo de participaçio do Estado era incipiente no fim
do século passado e no início do presente século, no decorrer dos
anos 30 esta participaçio começa a assumir novas características.

A estrutura de ação descentralizada do Governo através das autar-
quias a que nos referimos no capítulo anterior aparentemente pode
rla constituir uma cóntradiçio com o novo modelo econômico em vi-
gor a epoca, que era o Modelo de Substituiçio de Importação. No
entanto, na prática, não constituía na medida em que a viabiliza-
ção de modelo substitutivo demandava uma mobilização geral de re-
cursos para formação bruta de capital. Esses recursos eram neces-
sários .e m f'unç ào da demanda, crescente de capital pa+a .i.nst alaç ào

da; indústrias subst i.tut i.va.s , Portanto, esta coordenaç ào , a par-
tir do Governo. de toda política dos principáis produtos da pauta
de exportaçio, que eram coordenadas pelas autarquias, se inseriam
dentro desta política substitutiva como um instrumento importante
:3 imprescindível.

No entanto a fase autárquica de descentralização nao se notabili
zou pela cont rí.bu í ç ào ã formação bruta de capital nem pelo finan-
ciamento do.crescimento da economia.

A função de ,f~nanciamento e acumulação começa a ser pon der'âveI d~
pois da Segunda Guerra , em que vários planos de Governo forem ela
bOTados e a formação de um estoque de programas e projetos foi
conscí t.ufdo. Isto somente vai ocorrer no início dos anos 50 , com
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a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento EcotiBmico, em 1952.

Em sua fase inicial, o BNDE foi imaginado como uma instituiçio_
que deveria financiar os setores de insumos bisicos do Governo
contando com recursos do Fundo de Reaparel.hament o Bconôm.ico que
era alimentado com uma taxa de depósito compulsório proporcional
aos impostos de renda cobrados à época. A estratégia foi imagina-
da a partir da constatação de que os pontos de estrangulamento bá
sicos da ~conomia brasileir~ estavam nos setores de energia e nos
setores de siderurgia e que, por outro lado, as empresas privadas
não tinham nem os recursos totais necessirios e nem, por outro la
do, se interessavam à medida em que as taxas de retorno para es-
ses setores eram sabidamente baixas. No entanto, com o passar dos
anos, a pressao por financiamento por parte do setor privado, que
então começava a se expandir, fez com que os recursos oriundos do
KJDE passassem a ser dest i.uados ao financiamento cada vez mais
crescentemente do setor privado.

o projeto siderúrgico nacionaI :que. de início. foi concebido de·
modo a que o Governo entraria com o núcleo central que seria Vol-
ta Redonda, e as demais siderúrgicas deveriam caber ao setor pri-
do da economia. No entanto, com o passar do tempo constatou-se
que o setor privado não tinha condições nem capitais e também não
estava interessado na gestão e propriedade. tanto da Cosi.pa ç vq uan.
to da Usiminas, vendo -se o Governo na contingência de. através do
K'JDE,assumir este setor. Com o passar dos anos. o BNDE virtual-
mente passou_a se constituir no proprietário dessas sider~rgicas.
(16)
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E indiscutfvel que a atividade de financiamento do Governo para

os setores produtivos passou a ser de fundamental importânica so-

bre t udo a partir dos anos 50. Ao lado da criação do BNDEsurge

també~; na década dos 50, o Banco Nôrdeste, com o objetivo de su-

prir crédito para a industrialização da região. Posteriormente,

foram imaginados incentivos fiscais que deveriam alimentar os fun

dos' rotativos deste banco. Na década dos 60 o Governo acaba insti

tuindo~ além do Banco Nacional de Habitação, que deveria atuar no

setor habitacional, bem como estruturar todo o sistema financeiro

da habitação, captando, de um lado, as poupanças e', de outro, re-

passando .a construção de habitações, além de ter como campo de a-

tuaçãoa estruturação, em cada Estado, em cada região, dos siste-

mas financeiros habitacionais regionais. Para se ter um dimensio-

namento do fenômeno vide Quadro 1, capítulo 11

"

A quantificação deste fenôneno é problemática uma vez que qpenas

recentemente tem se buscado um dimensionamento das Empresas r~úbli

cas na economia brasileira. As fontes de dados secundários jamais

tiveram preocupação comla problemática das Entidades Descentrali-

zadas. Dos estudos a respeito sobressaem as várias publicações de

Fernando Rizenell, que no entanto sofrem sempre um corte temporal

em 1965 ou 1969, limitando inclusive a possibilidade de verificar

lua1 a configuração do setor público resultante da Reforma Tribu-

tária de 1965; outro autor que contribuiu ao nível de dado s quan

titativosfoi Wilson Suzigancujos dados utilizamos frequentemen

te .. Após a criação da SEST. tem havido levantamento que, por en-

quanto' rest r í.ngem-se a dados orçamentários das estat ais. /

Tamtém foi instituído o sistema de bancos de desenvolvimento que
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separavam-se dos bancos estatais de onde originaram, passando .a
ser bancos de fomento e de suprimento de cr~dito aos setores pri-
vados a taxas de juros que refletissem a política de industriali-
zaçao em cada Estado e que se articulasse de um modo çoerente com
a política nacional de industrialização. Dessa concepção foram en
tão criados vários mecanismos de financiamento destinados à expa!!.
sao dos setores prioritários e que constituíam em gargalos ao de-
senvolvimento da economia. sobretudo nas áreas de energia, trans-
portes e ind~stria de base.

o esforço de remodelação do sistema financeiro contou com a cria-
ção do Banco Central e com a delimitação mais clara e mais preci-
sa das funções do Banco do Brasil e dos bancos comerciais. Ao la-
do deste ordenamento do sistema financeiro foram instituídos tam-
bé;n mecanismos de incentivos fiscais ao longo de todo este perío-
do, que se inicia na d~cada de 50 e que, na realidade, são meca-
nismos de financiamento po rém com outras características e com be
nefícios maiores para o setor privado, de um lado, e com ônus
maiores para o setor p~blico, de outro; em outras palavras, cons-
tituem-se em transfer~ncia de renda mais clara e sem custo de ca-
pital, a priori.

OLtra faceta referente ao papel de favorecer a acumulação e o in
vest i men to exercido pelas empresas píib Lí.cas diz respeito às ações
destinadas a modificar os fluxos de renda. Um exemplo concreto
disso são os incentivos fiscais , as taxas de câmbio favorecidas,
do subsídios e etc. Estes mecanismos podem muitas vezes f~vorecer
as empresas p~blicas que em virtude do relacionamento e a vincula
çao muito pr5xima ao Governo faz com que a obtenção desses favo-
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rcs que normalmente sao estruturados para facilitar as empresas
- .

privadas acabam beneficiando em grande parte as empres as púb 1i cas.
Assim ~ que urnadas grandes críticas e reclamaç6es por parte dos
empresários privados ~ a de que as empresas públicas acabam se u-
tilizando dos incentivos e benefícios imaginados pelo Governo com
urnaflexibilidade e rapidez muito maior do que o próprio setor
privado. Conv~m ressaltar, no entanto. que esta obtenção de recur
sospor parte das empresas públicas em qualquer das modalidades
citadas anteriormente, acaba fazendo com que as economias exter-
nas propiciadas pelas empresas públicas sejam Maximizadas, resul-
tando numa taxa de lucro crescente para o Setor privado. Aliás
conforme já se discutiu em itens anteriores todo o complexo de em
presas públicas através de sua atuação na economia explica em par
te as altas taxas de lucros ainda observadas na economia brasilei
ra, exceçao feita ã crise conjuntural de 1981. (18) No entanto co
mo..o setor privado não é homogenio este nível de lucro pode osci-
lar de um setor para outro e de segmentos e ramos ao longo do tem
po como um reflexo das alteraç6es da estrutura do mercado e tam-
bém das políticas econômicas aplicadas em cada momento. Em suma
parece não contituir nenhuma afirmação intisitada a de que no Bra-
silo setor público é um tradicional transferidor de renda do se-
tor público para o privado, sobretudo para o setor privado produ-
tivo quer seja.através da transferência propriamente dita, quer
seja através da criação de economias externas.

Estas economias externas assumem duas formas:
/_---"o

De u~ lado através da cómpra e absorção de empresas privadas tra-
dicionalemnte deficitárias ou ainda. com taxas de lucro que este-
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Jam inferiores aos de mercado.

Por outro lado, o Estado viabilizaa taxa de lucro da economia a-
través de suas "falsas empresas públicas" que são aquelas que op~
ram em setores tipicamente de governo. como por exemplo. Lnfra-es
trutura. que do lado da receita sQcraliza os prejufzos via tari-
fas e do lado da despesa fávorece o setor privado com as econo-
mias externas.

Para se ter uma idéia desta configuração basta verificar a parti-
cipação relativa das empresas privadas nacionais. estrangeiras e
estatais nas vendas das 20 maiores por setor conforme se verifica
no Quadro 3.

---
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QUADRO 3·

Participação relativa em % por vendas das 20 maiores por setor.

PREDOMíNIO NACIONAL

NACIONAIS MULTINACIONAIS ESTATAIS

L Construção Civil 100
2. Comunicações 100
3. Supermercados 98,3 1,7
4. Madeira e M6veis 97,4 2,6
5. Con fe cçê e s 96,9 3,1
6. Revenda de Veículos 96,7 3,3
7. Agropecuária 94,7 5,3
8. Comércio Varejista 90,0 10,0
9. Construção Pesada 88,7 8,5 2 ,8
10. Publicidade 73,8 28,2
lI. Alimentos 66,6 33,4
12. Papel e Celulose 59,9 32,9 7,2
13. Minerais não Metálicos 58,0 42,0

.PREDOMíNIO MULTINACTONAL

NACIONAI.S.:MULTINACIONAIS ESTATAIS

15. Comércio Atacadista 41,4 42,2 16,,4
16. Máquinas e Equipamentos 41,S 48,8 9,7
17. Material de Transporte 37,7 53,6 8,7
18. Autopeças 45,2 54,8 .L ---
19. Distribuição de Petr61eo 11,0 60,8 28,2
20. E1etroe1etrônica 33,6 66,4
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NACIONAIS MULTINACIONAIS ESTATAIS

21. Texti1 31,8 68,2
22. Higiene e Limpeza 27 ,2 72,8
23. Plásticos e Borracha 21,S 76,1 2,4
24,. Beb i das e Fumo 23,6 76,4
2.5 . Farmacêutico 15,6 84,4
26. Material de Escritório 13,8 86,2
27. Automobilismo 0,6 99,4

PREDOMrNIO ESTATAL

NACIONAIS MULTINACIONAIS ESTATAIS

28. Serviços Públicos 100
29. Química e Petroquímica 5,0 15,8 79,2
30. Siderurgia 27,1 7,9 65,0
31. Mineração 29,5 12,0 58,5
32. Serviços de Transporte 49,6 50,4

FONTE: EXAME, MELHORES E MAIORES, 1979.

'--
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4. PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

./Entre as funções exercidas pelas empresas públicas no mercado,
uma das mais controversas se refere ã produção de bens e serviços ..
Esta função, segundo CIBOTTI e SIERRA, normalmente, se desenvolve
segundo duas vertentes: os bens e serviços essenciais ã natureza
do estado e. de outro lado, a produção de bens s serviços alterna
tiovs ou paralelos ao setor privado. (19)

Já a CEPAL denomina esta função da empresa pública de criação de
oferta. Constitui-se num instrumento de manutenção da demanda gl~
bal e do equilíbrio da taxa de lucro ao longo do tempo, nas econo
mias sub-desenvolvidas. (20)

Segundo Wilson Susigan esta é a fase de estado empresário. Mesmo
levando-em consideração a divisão feita por CIBOTTI e SIERRA, vi~
Lumbramos a necessidade de um detalhamento ma.i or p; de uma classi-
ficação mais ampla em termos dos cursos de açao, seguidos pelas
empresas públicas nas últimas décadas. (21)

A função de produção de vbens e serviços , através das empresas pú ~.
blicas, tem assumido, no Brasil, as seguintes formas: em primeiro
ILgar. a produção de bens e serviços públicos. Esses bens e servi
ço s., produzidos através das empresas públicas, são custeados nor-
malmente, em quase a sua totalidade, pelo orçamento público, ou
através de taxas que sao cobradas e que j â o eram impostas ao con
tribuinte contra prestação de algum s~rviço público que sempre
foi prestado pela administração centralizada. (Vide Quadro 3).

I -
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Esta produç~o de bens e serviços sao inerentes i própria nature-
za do Estado, nao tendo um mercado específico, tudo se passando
do ponto de vista econamico cornose seus preços fossem uma taxa.
A descentralizaç~o, nesse caso, € efetuada por raz6e~ sobretudo
administrativas, na busca de maior flexibilidade e efici~ncia,
sem que isso implique em assumir um segmento de mercado que ant~
riormente era destinado ao setor privado. Muito pelo contrário,
normalmente, esses segmentos sio tradicionalmente aceiots como
peculiares ao Estado. A capacidade contributiva do beneficiário
do serviço € muito pequena. sendo no entanto, indispensáveis ..

a

vida da comunidade. Portanto passa a ser encargo do Estado, assu
mir esses serviços independentemente da cobertura dos seus cus-
tos. Por esta razão, estas empresas independem do crit ê rí.o de ren
tabí.Lí dade , na medida em que o objetivo básico da sua exí.s t én ci a
€ a prestação de serviços dentro de uma concepçao social mais am
pla, (22) A exper í ênc í a tem demonstrado que muitas vezes essa des
centralizaçao a que nos referimos, não é somente a medida por cri
térios de descentralização administrativa nem também por raz6es
de estratégia apenas. Em muitos casos, a falta de recursos pGbli
cos para custear esses serviços através da administração central,
pode fazer com que o uso do mecanismo de alavancagem financeira
justifique a criação de urnaempresa púb Lica , caso exista um de
patrimônio muito grande incorporados ao segmento e, desse modo,
após a instituição da empresa ou mesmo ao lomgo da vida dela, po
d~-se utilizar o mecanismo de endividamento, que, em Gltima aná-
lise constitui-se numa antecipação de receita. Esse mecanismo que
acabamos dei.de screver , é frequentemente utilizados não só'para
os Estados, como também para os municípios na constituição de suas
empresas públi cas. (23)
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Na raiz desta tend~ncia esti um dos problemas de polftica econo-

~ica brasileiros dos mais,s€rios atualmente que € o nfvel de en-"

dividamento interno do setor público. Por razões que desconhece-

mos, esse problema que assume" proporções preocupantes, ainda nao

vem sido discutido e debatido tal como tem sido ao longo dos úl-

timos anos o debate sobre endividamento externo. Mas nem por isso

tem menor importância e impacto na po.lí't í.ca econômica. De resto.

esta antecipação de receita € de cunhoni tidamente al tista no nI

vel geral de preços na medida em que cria uma nova forma de pre~

sao inflacioniria. Nesses casos a descentralização como ji se

citou anteriormente. é uma tática administrativa para prestação

de serviços típicos do Estado, constituindo-se assim as "falsas

empresas públicas".

Afinal como lembra CIBOTTI e SIERRA, tudo se passa como se fossem

atividades da administração centralizada onde a mesma "encarrega

se de prestar certos serviços, combina :fatores de "i>rodução, gera

valor agregado e obtem resultados que dependem, em parte. da efi

ciência com quer. as funções e os recursos são alocados". Estas em

presas nada mais são do que simples desdobramentos da administra

çf..Ocentral que assim foram transformados em empresas públicas

para que a prestação de serviços fossem mais eficiente, mais fIe

xfve L," sem contudo invadir áreas antes tradicionalmente reserva-

das ao setor privado.

Em segundo lugar, temos a função supletiva de mercado,exercida

pelas empresa públicas. Muitas empresas privadas embora inseri...J

das inum dete-rminado mercado ao longo do tempo podem apresentar

dí.Eí c í.ên ci as e distorções que tem compelido o Estado a assumi r as"
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referidas empresas. E interessanie notar que na bibliografia eu-
ropéia sobre empresas públicas e preocupaçao básica e o escopo de
todas as pesquisas e estudos a respeito voltam-se para esse tipo
de empres as, que no cenceito europeu são denominadas de "nacion!!.
lizadas". Esse segmento de empresas prestadoras de serviços e pr~
dutoras de bens caracterizam-se de um lado por satisfazerem um..
serviço essencial e socialmente indispensável o que impossibili~
ta desde logo a simples eliminação das mesmas quando se tornam
deficitárias. (24) Por outro Lado , sao setores que caminham ao
longo do tempo no sentido da oligopolização e que. ao lado da ra
zão citada anteriormente, leva o Estado a assumí-Ias. para que
também não ocorra um aumento desmensurado de preços e uma conco-
mitante diminuição na produção de bens e na prestação desses ser
viços, levando a uma crise de atendimento. ° exemplo mais conspí
cuo desse tipo de empresas é o das ferrovias, posto que foram as
primei ras empresas a integrarem este movimento de absorção de em
presas.pré- constituídas e operadas pelo setor privado. Esta pa~
sagem para a órbita do setor público muitas vezes é efetuada nao
através da passagem direta para a categoria de empreass públicas.
Muitas vezes, sobretudo na fase Getulista, esta passagem era efe
trada assumindo .forma de autarquia. Mais recentemente, sobretudo
após a década de 60, estas autarquias passaram a assumir a forma
de empresas públicas ou sociedades de economia mista. Quando se
fEIa na possibilidade da atuação mais flexível e eficiente por
parte da empresa pública isso não quer dizer em absoluto que as
mesmas não sofram controle por parte do Governo ou por parte tam
bêm do poderv LeglsLat í.vo , Na verdade o que se observa é muito
mais um excesso de controle e superposição de órgãos controlado~
res do que a falta deles. No entanto, em que pese o excesso dos
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organismos e mecanismos ·de controle, o 4ue se verifica no setor
público é muito mais um controle de meios do que um controle de
fins, que nao assegura nem sequer a alocação adequada de recur-
sos, enm se constitue um mecanismo eficaz de avaliação dos recur
sos -piib Lí cos alocados às empresas públicas.

Deste modo a.maz i namos que os resultados seriam muito mais posi tj
vos e dariam muito melhor conta dos recursos públicos à popula-
ção, se este controle estivesse mais voltado aos resultados do
que simples controle da aplicação de meios, conforme analisamos
com mais detalhe no capítulo IV.

Em terceiro lugar, temos a produção de bens e serviços alternati
vos ao setor privado. Constituem a presnaç âo de serviços e apr~
d:uçãode bens em forma alternativa ao .set or privado ou paralela
ao mesmo. Este aspecto da atuaçào das empresas públicas é o mais
controverso de todos os quarrto.s.se relacionam com a mesma. A po-'
lêmica aumenta na medida em que o excedente cai.

Nesses períodosde restrição de crescimento de produto faz com que,
nesta luta da sociedade por aumento na participação relativa n.a
renda, o setor privado nacional oumultinacional vejam na expan-
sao de seus lucros. Hi de se verificar inclusive que os argümen-
tos levantados contra esse processo de participação do Estado na
produção de bens, na prestação de serviços é feita com base em
argumentos diferentes conforme a época. Por exemplo: no início
da ~écada de 60, a grande crítica que se fazia a aprticipação do

--~-
Estado naquela fase de decrescimo nas taxas do produto era de
que as empresas públicas não deveriam atuar na economia na medi
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da em que eram ineficienies e portanto n~ó atendiam a requisito
básico de atuar mercados competitivos típicos de empresas priva-'
das.

Na fase posterior i primeira cries do petr6leo as razoes invoca-
das eram exatamente inversas, ou seja de que as empresas públi- .
cas por terem atingido un nível de eficiência grande, rrao deve-
riam concorrer com as empresas do setor privado.

Outro fator que tem dàdo por razao para críticas quanto ao aumen
to da participação do Estado, refere-se ao processo de multidivi
sionalização das empresas públicas. Este processo que tem ocorri
do há várias décadas nas empresas privadas, sobretudo nas mult i.e»

nacionais "é decorrente do próprio gigantismo organizacional que
atinge muitas empresas. As empresas públicas também a partir de
uma déterminada dimensão, iniciam a detectação e o diagnóstico
de alguns mercados potenciais promissores e fazem com que algu-
mas das suas divisões ou departamentos se constituam em empresas
especializadas no atendimento deste mercado diagnosticado e de-
tectado. (Vide Anexo).

Embora esta forma de multi-divisionalização é posterior criação
de empresas tenha respondido pelo sucesso e pelo dinamismo doca
pitalismo mais recente, quando exercida pela empresa pública um
novo meio de competição por parte do setor público. Como não po-
deria deixar de ser, estas novas empresas atuam em mercados que,
de um lado estão diretamente relacionados com os objetiv6~ e as
finalidades iniciais antes não cogitados como sendo campo de atu
açao de empresas públicas. Para se verificar a amplitude deste
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processo basta verificar a relaçio de subsidiirias e respectivas
matrizes no anexo ao presente trabalho. Na verdade essas empre-
sas subsidiirias nio sio empresas pfiblicasno seu sentjdo mais
rigoroso do termo, uma vez que nio t~m no Estado o seu acionista
majori t ârí o, Náo obstante este detalhe conceitual a atuaç âo des-
sas empresas subsi di ári as. é encarada como competitiva ao setor
privado. No entanto, mesmo nesses casos hi que observar o ..que
existe.de reclamaçio meramente formulada com fins políticos ou
seja pressionar o Governo para facilitar recursos e mecanismos
de favorecimento ao setor privado, ou uma real concorr~ncia do
setor pfiblico.

No entanto, é forçoso reconhecer que existe algums setores ainda
sobre os quais não existe uma unanimidade quanto ac campo em que
se destinam para sua operaçio. Em outras palavras, se de um lado
setor de infraestrutura sio aceitos normalmente como inerentes
ao setor público .entende+se como a produçào de bers sobretudo de
bens de consumo como estritamente destinadas ao setor privado de
produção.

No entanto hi setores sobre os quais nao existe uma delimitação
muito clara. Nesta área, por exemplo, hoje se situa a Petroquími
ca, onde o setor privado atua paralelamente ao Estado.



IV- ALGUMASCONSIDERAÇOES SOBRE. A NECESSIDADE DE SE ESTRUTURAR

UM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, DAS ENTIDADES DES

, CENTRALIZADAS ASSOCIADO AO PLANEJAMENTO •

".!

..-----
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1. OBSERVAÇOES PRELIMINARES

Se o Sistema de Planejamento foi concebido para solucionar os
problemas relacionados com a articulação entre os objetivos e
metas de mEdio e longo prazos e a polftica econ5mica conjuntu
ral, tem deixado difusa a solução do problema da falta de de-
talhe dos planos de mEdio prazo, uma vez que os orçamentos a-
nu~is sao constitufdos de informaç6esdesagregadas em termos
de setor, unidade administrativa, tipo de gasto de um modog~
ralo A relação com os planos de mEdio prazo muitas vezes nao
é nftida. E bem verdade que o Orçamento Plurianual de Investi
mentos soluciona parcialmente este problema, uma vez que lan-
ça alguma luz sobre as programações de investimentos futuros,
embora ao nfvel das estatais estes procedimentos sejam recen-
tes. (1)

No entanto , para que o sist sma de planej amento funcione satí.s
fatoriamenteé necessário que o"p'r'!i)'c'e'ss'ode'pTarfejamen'tocon-
te com um conjunto de programas, e projetos de mêd í o prazo j já
vinculados a orçamentos plurianuais de um modo integrado e
abrangente" devendo esta ligação ser efetuada dentro do con-
texto do plano ,atravésde uma programação orçamentária seto-
rial-integral. (2)

Obviamente, qualquer que seja a metodo logia imaginada, estade
verá ter como base a tEcnica de planejamento, bem como deverá
ter como obje!ivos fundamentais os seguintes:
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a. Coordenaç~o dos planos de desenvolvimento (de m€dio e lon-
go prazos), com os orçamentos anuais das instituições do
Setor Público, de modo automático e permanente;

b. Estruturar um sistema de informações físico-financeiras ,p~
,

Ta auxiliar as decisões em todos os níveis institucionais,
abarcando a análise econômica e fiscal dos orçamentos bem
como os estudos macro-econômicos de modo frequente.

Os objetivos acima citados, deverão ser atingidos observando-
. . ..se o segulnte perlmetro:

a. utilização de um sistema de classificação funcional-progr~
mática, regional, econômica e institucional coerente com a
contabilidade social do país e com os planos de governo.
Citamos acima a abertura regional, embora esta variável a-
inda não esteja contemplada como tal no sistema de classi·,
ficação brasileiro. Como o problema das desigualdades re-
gionais tem sido objeto de todos os planos de governo fei-
tos no Brasil nas últimas d~cadas, imaginamos que a mesma
deverá ainda ser considerada em que pese os problemas t~c
nicos para sua implementação. Ademais, tal como hojeexis-
te, o orçamento ~ um instrumento de um Sistema de Planeja-
mento eminentemente setorial.

b. estruturar um sistema que transforme o Orçamento Pluria-'
nual de Investimentos num detalhe dos objetivos e metas'dos
programas e subprogramas orçamentáriOs, ao inv~s de meros
desdobramentos das despesas de capital com desembolso das
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despesas de capital com desembolso em vários períodos, co-
mo ocorre atualmente.

A criaçio de sistemas de planejamento econBmico nos países em
desenvolvimento, através dos respectivos planos de curto, mé-
dio e longo prazos, tornou indispensável a transformação do
orç~~erit6fise~1 tr~dieiohal do governo num instrumento . que
pudesse expressar de modo claro as políticas, ações, metas e
objetivos propostos nos planos de ação do governo, bem como
possibilitar também o acompanhamento e aval~açio da execução.

No entanto, dentro da função do planejamento econBmico de um
país, os planos de médio e longo prazo tim a finalidade c de
proporcionar c~ndições para as alterações na estruturas6cio-
econBmica ao lado de possibilitar a ace1eraçio do crescimento
econômí.co, Frequentemente, ocorrem dificuldades para se. des-
cer a um nível de detalhe que constitua a base da prlítica con
juntural nos seus aspectos econBmicos, financeiros, monetá-
rios. orçamentários. etc ... Foi neste contexto que se torna'ne
cessário um sistema que vise a definir ações de curto prazo e
englobem as programações orçamentárias do setor público. A
inexistência dos planos operativos anuais convertia-se no gar
galo principal· nas políticas de médio e longo prazos na medida
em que se uma execução satisfat6ria no curto prazo, as demais
atividades no tempo ficam comprometidas. C.3·)

o outro Lador da moeda é a política conjuntural que tem tomo

objétivos básicos ajuste dos objetivos de longo prazo is con-
tingincias do momento bem como operacionalizar a desagregação
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das metas para sua efetivação, levando em conta os aspectos
globais relacionados com o planejamento e o desenvolvimento,
tais como: taxas de crescimento ,o nível internacional de pr~
ç os , balanço de pagamentos: progresso técnico. etc. (4)
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2 •. AVALIAÇÃO DOS GASTOS ptJBLICOS

No processo de execuçao orçamentária estão implícitas várias
formas de acompanhamento e controle dos gastos. A pri~eirade
las ocorre dentro dos parâmetros da política setorial e/ou re
gional quando se escolhe uma alternati va de alocação de recur
sos, obedecidas as diretrizes e os limites estabelecidos pelo
orçamento e, de uma forma mais ampla, pelo plano. :E nesta e-
tapa que ocorrem as decisões ao nível da eficácia. A elabora-
ção de parâmetros de desempenho para os níveis mais elevados
da hirarquia devem permitir a verificação do nível de consecu
ção dos objetivos e metas propostas. Portanto, tal tipo de men
suraçao deve permitir o controle e avaliação dos fluxos finan
ceiros de 'obtenção dos objet ivos explicitados no plano e no
orçamento. Nestes critérios de avaliação inserem-se também as
análises que propiciam a avaliação social dos proj et os do se-
tor público, o que nao é uma prática utilizada com frequência
nem com muito empenho pela administração pública brasileira.
(5), (6)

A segunda forma de acompanhamento ocorre durante, a execuçao
orçamentária na sua implementação financeira, buscando-se ob~
ter indicadores dos resultados que vão se apresentando como
decorrência da pr6pria execução. Nesta categoria inserem-seos
índices e parâmetros estruturados em atividades e projetoss~
melhantes. Em suma, busca-se obter coeficientes técnicos refe
rentes a relações do tipo entrada-saída. Os índices cit adós a
cima são, por excelência, indicadores de eficiên~ia. (7)
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A terceira forma de controle e avaliaç~o consiste na anilise
"a posteriori" dos resultados como o objetivo de se medir a
efici~ncia e de determinar responsabilidades pelos desvios a-
centuados dos parimetros bisicos bem como pela utilizaçio dos
recursos em desconformidade com as normas estabelecidas para
a operaçao dos sistemas financeiros e orçamentirios.

Em suma, a avaliaç~o da eficicia & uma tarefa eminentemente
vinculada ao planejamento. Ji a avaliação da efici~ncia & um
papel da função de coordenaçio e ger~ncia da estrutura execu-
t í.va , independentemente da etapa, ou seja, se "a priori" ou a
"posteriori". Permanecem ainda nas empresas alguns crit é ri.os
de avaliação segundo os quais a boa execução orçamentária e
financeira & aquela que permanece dentro dos limites estima-
dos. mantendo. ademais, a mesma estrutura prê+fixada , não ob~
tante possa ter pouca vinc~lação com os planos e programas de
governo. A eficácia alocativa seria obtida, nestes c:asos,a-
trav~s das pressoes dos segmentos da sociedade sobre o e~ecu-
tivo ou sobre o legislativo. Esta sistemática que perdura a:in
da sob virias formas, não permite, evidentemente, qualquer ti
po de controle de eficácia. (8)

Os crit&rios t&cnicos mais recentes para a avaliação e contr~
Le dos gastos públ í cos voltam sua atenção para t rê s formas que
podem assumir os sistemas de controle:

1. Em primeiro lugar, a análise global de todos os fluxos de
renda na economia e seu impacto na sociedade. A aplicaç~o
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desta modalidade de controle no caso brasileiro apresenta
dificuldades de dois tipos:

a. desde logo, a contabilidade social brasileira não con-
templa em sua conta "Governo" os investimentos e os ga~
tos correntes das entidades descentralizadas. Por outro
lado, a conta "Produção" apresenta dificuldades cons í de
~iveis para a desagregação das entidades descentraliza-
das do setor pfiblico. (9)

b. a peça orçamentária nao apresenta de forma adequada a ~
locação de recursos para as entidades descentralizadas
na medida em que este aporte de recursos pode assumir a
for~a de subscrição de capital, quando se objetiva' ré-

forçar capital de giro; assume a configuração de servi-
ços de terceiros quando sequer equilibrar os demonstra
tivos de resultados da empresa deficiária.

Al€m das distorç6es citadas acima nao existe uma consolidação
orçamentária do setor pfiblico. Isto é da maior gravidade se
se considera que cerca de 76,171 dos gastos do setor pfiblico
são efetuados através das entidades descentralizadas.

Em segundo lugar, a avaliação da açao governamental deve ba-
sear-se nos sistemas de avaliação que, por sua vez, devem de-
correr de an â í í see das relaç ôes técnicas resultantes da apli-
cação concret-a dos recursos públicos. A t écn í ca de avaLíaç ào
de proj etos insere-se nesta categoria. Em outros termos, ;,:se
mo item anterior buscava-se avaliar impacto do fluxo de renda



86

gerado pelo setor pfiblico na economia, com base na estrutura
de avaliaçio deverio ser estruturados os sistemas de controle,
para que o emsmo nao se transforme em tio somente num mecanis
mo formal, nao possibilitando nem avaliaçio da eficicia nem da
efici~ncia. Em terceiro lugar, os sistemas de controle press~
põem controles de ef i ci én ci a "strictosenso", constituídas de
relações técnicas do tipo produto/mio-de-obra; produto/insumo;
análise do fluxo de fundos; obedí ênc í a e padrões mínimos de
desempenho. As dimensões do setor público favorecem a utiliza
çio deste tipo de critério, porém sua heterogeneidade conspi-
ra contra a eficicia do mesmo.
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3 •. LIMITAÇOES DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

Existem aspectos estruturais que limitam a abrangência e a
própria eficácia dos sistemas avaliação..Estas limitações ocor
rem~ desde logo, porque as empresas estatais não são consti-
tuídas somente de sua vertente técnica. Já os sistemas plan~
j amento são de inspi ração técnica, sobretudo no que diz ao a-
companhamento e avaliação.

As limitações começam com a constatação de que o nível técnico
tem como parimetro de conduta e eficácia, enquanto que para o
nível político o que importa é o que significam os sistemas de
controle para os grupos sociais afetados. Enquanto o nível téc
nico busca o sistema avaliação que seja a alternativa mais ra
cional (mais econômica) para o nível político o que importa é
que o~sistema guarde conformidade com a correlação de forças
eu termos de poder.

Como decorrência destas limitações implícitas surgem outras de
caráter mais explícito que são também afetadas por outros fa-
tores originários do meio econômico, político e social em que
está inserida a empresa pública.

a. Como faz parte integrante do marco institucional e históri
co da estrutura de governo a tripartição do poder, as apr~
vações dos planos de desenvolvimento, do orçamento anual e
do orçam~nto plurianual de legitimação constituem inevita-
velmente o mecanismo de legitimação. destes instrumentos de
açao do Executivo. Assim, esse processo de legitimação pa~
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5a por fases de negotiaç~o com o legislativo resultandona
necessidade de realizar ajustes que atendem mais aos postu
lados daquele Poder.

Mesmo no caso em que se adotem mecanismos igeis para essa ne-
gociaç~o, o atendimento das demandas de segmentos sociais nao
contemplados satisfatoriamente no orçamento e que, ademais, t~
nham peso específico significativo na correlaç~o de poder le-
varao a alterações sensíveis nas propostas iniciais do Execu-
tivo. Para que as alterações fossem adaptadas em profundidade,
deveria a ·mensagem voltar ao Executivo para tal fim. Um outro
caminh.o é o sistema de planej amento vigente na França,' onde
a integraç~o das vertentes técnica, política (legislativo) e
da comunidade - que é t amb ém política se faz ao nível do órgão
Central de Planejamento. r(IOJ.

Mesmo no caso em ·que os Leg í sLatí.vos m áo est ejam na plenitude
de seus poderes,' os pleitos dos segmentos políticos nao con-
templados satisfatoriamente e que, por outro lado tenham po-
der de press~o, poder~o fazer com que ocorram alterações, pe-
lo menos parciais nas propostas orçamentárias ou mesmo nas di
retrizes do plano.

b. Outro fator limitante reside na anualidade da peça orçamen
t ãr í.a que, ao cont rârí,odo plano, tem seu horizonte de a-
brangência mais limitado. Este fato pode gerar distorções
e descontí.nuidade criando-se um hiato entre os objetivós e
do plano, e que são de longo praZo, e as funções, progra-
mas, subprogramas e projetos do orçamento que sao de curto
prazo.
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A Emenda Constitucional "n9 1, de 17 de outubro de 1969, proc~
rou minimizar este efeito ao estabelecer o seguirite em seu ar
tigo 62:

"§ 39 - Nenhum investimento, cuja execuçao ultrapasse o exer-
cício financeiro, poderi ser iniciado sem pr~via in-
clusão no orçamento plurianual de investimento ou sem
pr~via lei que o autorize e fixe o.montante das dota-
çoes que anualmente constarão do orçamento, durante o
prazo de execução".

Em que pese que a Emenda Constitucional n92, de 30 de outu-
bro de 1969, do Estado de São Paulo, estabeleça em seu artigo
79 que "Os-orçamentos anuais do Estado e dos Municípios aten-
derão is disposiç6es da Constituição da RepGblica e is normas
de dir~ito financeiro, estatui ~m seu artigo 82:

"O Estado e os municípios, para a execuçao de projetos,
programas, obr~s, serviços ou despesas cuja execução
se prolongue alêm de um exercício financeiro, deverão.
elaborar orçamentos plurianuais de investimentos apro
vados por lei...

Parâgrafo único - As dot açjie s anuais dos orçamentos pluriánuais,
deverão ser incluídas no orçamento de cada
exercício, para utilização do respectivocr~
dito".
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c. Outro fator é o liberalismo de "mão-única", que permeia as
filosofias de governo.

Denominamos de "mão-única" porque este posicionamento é lem-
brado frequentemente para limitar a açao do Estado, raramente
ocorre quando se trata de se efetuar uma intervenção do Esta-
do que permitia a manutenção ou o aumento do nível de exceden
te do setor público ..

Este fator obscurece muitas vez~s o estabelecimento de dire-
trizes e metas para os planos, bem como a alocação racional
dos recursos para os orçamentos.

d. Finalmente, outro fator limitante ao estabelecimerito de
sistemas de controle eficazes decorre da própria 'dimensão
do se tor público centralizado que torna difícil a coordena
ção de um número muito grande de projetos e atividades que
podem se tornar redundantes ou mutuamente exclusivos.

c.--- .
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4. PONTOS PRINCIPAIS DE UM SISTEMA DE AVALIAÇAO DAS UNIDADES
DESCENTRALIZADAS.

Ao se projetar a estrutura de um sistema avaliaçio, dever-se-
i sempre ter em mente a instrumentalidade do mesmo no proces-
so de planejamento e.de orçamento. Para que um sistema de di-
recionamento das entidades descentralizadas exerça em sua pl~
nitude.todas as suas funções é indispensivel que exista pelo
menos alguns pontos principais que garantam a qualidade das
informações, bem como permitam a detectação de distorções de
um modo tempestivo.

4.1. Avaliaçio de objetivos

A avaliação de objetivos ou dos programas de trabalho deve ser
realizado para que nao se fique·restrito ao acompanhamento e
avaLiaçào dos aspectos formais da despesa. A fonte de parâme-

trós para esta avaliaçiopode ser tanto o plano de governo em
cada um dos níveis político-administrativos existentes, como
a dec.laraç áo de intensões do governo ou mesmo o diagnóstico'
das ireaseconômica, social e política na falta de planos ,de
clarações de intençio ou diagnósticos.

Esta avaliação est â implícita em todos os pl án os econômicos de
governo,no entanto, um efetivo acompanhamento dos programas
de trabalho é de real.í.z aç âo duvidosa e problemitica na medida
em que seu desdobramento lógico é a avaliaçi04 Esta, por /sua~-
vez, é de cunho eminentemente político. obstaculizando a es-
truturaçio de um sistema de controle de objetivos.
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No entanto, os métodos de avaliação da eficácia podem ser in-
seridos nos sistemas de acompanhamento econômico do Plano sem
necessidade de alterações profundas na metodologia já implan-
tada após a alocação do orçamento-programa. Certamente é in-
dispensável o treinamento de pessoal para o novo enfoque. Se
o nível técnico dos funcionários envolvidos no sistema avalia
ção assim o possibilitar, poderá ser feito também o controle
de objetivos com base no modelo de desenvolvimento econ5mico
adotado. Esta última forma de se fazer o controle de objetivos
pode tornar-se polêmica e controvertida se ,aexplicitação de
alguns pontos básicos da estratégia de crescimento .,... .economlCO
não estiver clara. Quanto aos pontos básicds, referimo-nos rá
taxa de crescimento do produto, ti grau de tributação progres-
siva, o nível ocupacional, ampliação e diversificação de ex-
portações, o nível de industrialização, a criação de infra~es
trutura, etc. (11)

Assim, estes pontos básicos marcariam o perímetro de açao do
sistema de controle de objetivos, que construiriam, como des-
dobramento, os indicadores e mecanismos de'controle e eficá-
cia.

4.2. Avaliação dos efeitos dos Gastos Públicos

Dependendo da importância que tenha o setor.público como capta
dor de recursos e como agente que afeta a demanda agregada -e
de fundamentaI importância que o sistema de plariejamento tenha
condições para fazer o acompanhamento dos.gastos públicos sob o
emfoque dos efeitos dos mesmos na própria economia. Casocontrá
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rio, o sistema de acompanhamento, por mais uma razao, conver-
ter-se-i num mecanismo de evrificaçio formal dos gastos com
fins estritamente homologat6rios, nio adquirindo nenhuma virtu
alidad~ instrumental. Assim sendo, sob a 6tica de ponderaçio
dos efeitos dos gastos publicas deveriam merecer ateriçâo a ar-
ticulaçiodo planej amento com os objetivos da política econômi
ca.

Os planos nas últimas décadas têm comtemplado algunsobj etivos
de modo permanente~ porém, muitas vezes o pr6prio setor públi~
co através de seus gastos provocam efeitos adversos ao pr6prio
planejamento estabelecido. Esta contradiçio pode ser observada
em todas as estratégias de Governo, an medida em que através
da demanda de bens e serviços ou de gastos com transferências,
seletivamente, o Estado pode dispor de maiores gastos em cer-
tas atividades que acelerem ou.amorteçam as desigualdades re-
gionais ; pode , igualmente, adotar técnicas mais máo=de -obra in
tensiva ou ~ais capital-intensiva; pode, ainda, dar preferên-
cia a equipamentos importados ou nacionais. A alocaçãopri vil~
gi ando despesas de capital imaginando que se ests dando priori
dade para a expansio dos serviços públicos é ilus6ria, na medi
da em que nem todos os gastos com despesas de capital represen
tam melhoria ou amp.Lâaç âo dos serviços prestados pelo governo.
Do mesmo modo, os gastos com despesas correntes nâo significam
alocaçiopura e simples para a manutenção da maquina adminis-
trativa. Podem representar a ampliaçio ou aperfeiçoamento dos
serviços prest ades, (12)

Em termos praticos, talvez por receio de se criar rigidez na
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execuçao orçamentária. t.r aba lh a=se com um nível muito grande de

agregação dos projetos e atividades. Esta agregação tem a van-

tagem de permitir maior flexibilidade ao administrador pGblico.

porém. cria obstáculos ao acompanhamento e ao controle de exe-

cução orçamentária. Por outro lado t torna-se indispensável a

vinculação de programaçao com os objetivos da política econômi

ca para que o mesmo tenha mais eficácia., tornando o planejamen

to e aprogramaçao econômica compátível com a execução orçamen

t â r í a , (13)

4.3. Cont ro Le físico-financeiro

Existe o hábito arraigado no sistema de planej amento de avaliar

a atuação. do setor apenas ·~mtermos de fluxos monetários. des-

prezando-se o fluxo real. As análises e avaliações dos gastos

púb l.i.cos deveriam sempre Levar.tera conta que o pressuposto das

dota~Ges orçamentárias é d~ que os mesmos existem para propi-
. -

ciar os recursos físicos necessários para executar a programa-

ção prevista no plano de govern.0. Na medida em' que as dotações

orçamentárias não refletem, na execução. .os programas de t r aba

lho previstos no plano. estarão ocorrendo distorções nos ";gas-'

tos públicos de modo a inviabilizar o acompanhamento e avalia-

ção.Ou seja, os mesmos não estarão senso adequadamente dispen

didos. O sistema de avaliação deverá captar estas distorções

através da montagem de um .adequado mecanismo de acompanhamento

físico-financeiro. Estes instrumentos são de utilização recen-

te no setor público brasilei 1'0, constituindo-se na exper:i,.ê'ncia

melhor sucedida o "Grafo" - sistema de acompanhamento físico-

Eí.nan.ce í ro , elaborado e implantado a nível federal pela Secre-
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taria de Planejamento da Presid~ncia da Repfiblica a partir de
1976 em Programas Especiais de Desenvolvimento REgional. (14)

o sistema Grafo, por exemplo, admite que o acompanhamento físi
co-financeiro tem como objetivo detectar distorções ou desvios
entre o planejado e o executado, bem como dar condições aos es
calões decis6rios adotar as medidas corretivas pertinentes.

o sistema, no entanto, necessita de pré-requisitos para o fun-'
cionamento eficaz.

Em primeiro lugar, que exista o planejamento, permitindo a vi-
sualização dos objetivos, metas, estrutura de ação, a dinâmica,
os recurs'Os físico-financeiros, o espaço geográfico, o tempo e
as previsões.

Em segundo Lugar , as met as t~m que ser bem especificadas: .hen

como as atribuições e responsabilidades bem definidas para que
possam tomar as medidas corretivas adequadas.

Em tercei ro, os resultados e os custos de execu_çao devem ser
rzgistrados conforme programado.

Em quar.to lugar, o acompanhamento tem que se ante.cipar aos fa-
tos consumados, isto é, a frequ~ncia das informações deve estar
adaptada à velocidade dos projetos.

o funcionamento do sistema Grafo permite visualizar-se a pro-
gra.aaç âo a nível de projeto nas várias etapas de exe cuç ao;
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Entre estes, os dados de identiflcação do proj eto e dos or ga-"

nismos que partcipam de sua realização bem como os de program~

çâo , básicas para a análise dos proj etos no que diz respeito

aos insumos, produtos. objetivos e respectivos indicadores. meios

de verificação. previsões e requisitos externos.

Neste contexto. o sistema de acompanhamento físico-financeiro

comtempla também as informações gerenciais. constituídas basi-

camente pela decomposição do proj eto em fases executivas e suas

respectivas correspondências em termos físico e financeiros.

Esta decomposição é de fundamental importância na medida;' em

que sana a distorção criada pela agragação dos proj etos e ati-

vidades~ frequentemente i execução orçamentária. conforme já

foi observado anteriormente.

Finalmente. cabe salientar a :relevância que têm as informações

econômicas que traduzem as necessidades de recursos humanos,

materiais e de equipamento indispensável para a implementação

dos proj etos, apesar de não constituírem subsídios importantes

par a a 'análise dos proj etos para o planejamento de curto prazo

e aa ra as políticas de emprego e de insumos em geral.

Os Lnstt rument os citados sao de grande utilidade se se conside-

ra que o federalismo agrega situações não imaginadas nos mode-

los neoclássicos que sempre admitem os gastos públicos como

uni di recionais.

Geralmente, o grau de oligopolização da economia, sua falta de

integração, sua dependência externa exigem uma pr í or í zaçâo mais
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cllrecionada e eficiente dos gastos pfiblicos c~m finalidade de
corrigir as distorções. bem como promover o crescimento econo-
mico de uma forma justa e viável. (15)

4.4. A Dinâmica da Articulação entre as Entidades Descentrali-
zadas e o Sistema de Planejamento.

Os vários estudos que tratam do fen6meno de Entidades Descen-
tralizadas bem como do seu papel no crescimento econ6mico em
período recentes são coincidentes pelo menos num ponto básico:
a expansão destas entidades tem sido muito mais acelerada ,.do
que quaisquer outros indicadóres de crescimento da economia.

No que diz respeito a esta expansao, convém ressaltar que a
mesma não se restringe apenas ao aumento numérico das mesmas.
Avultam os montantes dos recursos piibLí.co s man í.puladoss pelas
m.smas , Assim, um dos grandes problemas para o Estado na condu
ção da política econ6mica, nas últimas décadas, tem sido o de
compatibilizar a sua função de orientador e balizador da econo
mia com sua atividade de empresário na economia. (16)

Convém ressaltar que muitas das atividade~ do Estado na econo- ~
mia comobalizador, são executadas pelas empresas públicas.(17)

O que nao está ainda perfeitamente delimitado sao os conflitos
.gerados pelo entrechoque dos objetivos individuais das Entida-
des Descentralizadas com os objetivos globais do Governo ;. na
medida em que os critérios que presidem as decisões a nível da
empresa são preponderantemente voltados para a eficiência seto
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r i aL, enquanto que os objetivos do governo central sao mais arn

pLos e passam por critérios sociais e não somente e f i.c i.en t i s»

tas. (18)

Por outro lado. o acelerado crescimento das Entidades Descen-
tralizadas tem gerado alguns impasses e estrangulamentos. O pr~
cipal deles reside no fato de as empresas públicas serem re gu-
ladas pela Lei n9 6,404, de 15 de dezembro de 1976, que regula
menta a criação, administração e atuação das empresas privadas.
No entanto, como as Entidades Descentralizadas são regidas pe-.
la legislação aplicável ao setor privado, mas estão inseridas.
de fato, no âmbito do setor público. tal ocorrência cria
blemas no que diz respeito is atticula~6es com o sistema
Planejamento. (19)

pro-
de

A estruturação e o funcionamento daprogramaçaoeconômica
Entidades Descentralizadas não dependerão somente da boa

das
con>

cepção do arcabouço geral do sistema de planejamento; será fun
ção também da urdiàurados processos decisórios nele envólvi-
dos. -'

~ertamente. os processos decisórios deverão guardar conformida
de com seu contexto social, polfticoe econ5mico ao lado de es
tar necessariamente coerente com os objetivos, metas e progra-
mas inseridos no respectivo Palno de Governo. (20)

No casodo.B-rasil a circulação entre as Entidades Descentrali-
zadas e o Sistema de Planej amentoé feita através da vincul a-
çao aos ministérios ou secretarias em cujo campo de atuação es
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teja o do ente descentralizado, visando assegurar: "I) A reali
zado dos objetivos fixados nos atos de constituiçio da entida-
de;
11) A harmonia com a política e a programaçao do Governo n6 se
tor de atuação da entidade", conforme estabelece o art. 26 do
Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967.

Muitas vezes a inserção mais adequada nao é feita ,ocasionando
distorções e ineficiência na programaçao. Dada a dimensio de
muitas de~tas organizações, as funções a serem exercidas no
contexto do Plano frequentemente nio ficam evidenciadas. Con-
forma ibserva Mendanha Ramos, "julgamos imprescíndivel a toma-
da de-providência capazes de analizar a atuação de diferentes
órgios da'administraçio descentralizada para uma situaçio coe
rente e integrada, de moldea propriciar um somatÓ'rio de forças
capazes de alimentar decí.d i damcnte o aIcance de objetivos < '. de
longo prazo estabelecidos dentro do plano' geral de governo".
(21)

No contexto de exercício de empresário, o Estado se V1U compe-
lido a atuar em vários setores econômicos, di an-te das concl.u-

soes existentes na economia qie se constituam em obstáculos ao
crescimento. Resultando entio os pontos básicos que tem lastre
ado a aç ào do Estado como empresário, tais como:

1 - Necessidade de o Estado atuar como produtor de bens ou pre~
tador de serviços em setores nos quais o setor privado nao
apresenta as condições ou a dsiposição necessária em virtu
de das baixas taxas de retorno bem como do elevado volume
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de recursos necess~rios.

2 - Necessidade de o E~tado criar mecanismos auxiliares de for

maçio bruta de capital fixo, atrav~s de instituições fina~

ceiras públicas, com o obj eti vo de fomentar as atividades

produtoras em setores julgados relevantes para o desenvol-

vimento econômico.

3 ~ Necessidade de se atingir um nível maios de flexibilidade

e eficiência de modo a se obter um dinamismo coerente com

..as necessidades do programa de governo.

4 - Possibilidade de contratação de pessoal mais capacitado na

medida em que se poderá oferecer salários a nível demerca

do, o que nao~ viável na administração central.

N:io obstante a flexibilidade apresentada pelas empresas púbJ i-

cas, ~ importante que se evite fricções com a estrutura tute-

lar que prevalece naS relações Empresa~Minist~rio ou Empresa-

Secretaria de Estado. Assim sendo, deve existir um 6rgão .cen-

traI de controle das Empresas Públicas. que tenha poderes e

condições para efetuar uma coordenação s í.st êmí ca, (22)

Outro ponto de fundamental importância ~ a articulação dos Con

selhosFiscais e de Administração com o Sistema Central de Acom

panhamento das Entidades Descentralizadas, de tal forma que e~

tes colegiados con t.ém sempre com representantes tanto do :Orgão

de Planejamento como de ·:Fazenda, fechando-se o círculo do con-

trole sistêmico. Funcionalmente,. teríamos, então, a seguinte
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5. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ENTIDADES DES-
CENTRALIZADAS - uma aplicação

5.1. Estrutura e Funcionamento

O primeiro passo no sentido de se estruturar um sistema de ava
liação de desempenho das entidades descentralizadas no Estado
de São Paulo foi criação do Conselho de Defesa dos Capitais do
Estado - CODEC, criado em 2 de julho de 1963, cuja legislação
de 1963, e o Decreto n9 42.328, de 12 de agosto de 1968.

Ademais. estruturou-se ao longo do tempo um conjunto de atos
normativos que obrigavam as 'empresas estatais a adotarem um ar

, ,

çamento padronizado definido pelo Poder Central, paralelemente
aos procedimentos contábeis, financeiros e orçamentários defi-
nido pela Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O orçamen-
t~ estatuído pelo Executivo i denominado de orçamento Econ5rni-
co Financeiro. (23)

Os pontos básicos deste instrumento sao as informações relati-
vas ao comportamento da receita e despesa; capac.i dade de gera-
çao de recursos próprios; necessidade de ·recursos de terceiros
bem como a programação de investimentos.

A nível mais detalhado poder-se-íadecompor o sistema que apre
senta uma sirie de informações para a programaçao econ5mica.

1 - O sistema possibilita a visualização dos projetos e desen-
volvimento bem como os a desenvolver ao lado dos acréscí.mo s
ao imobilizado.

I
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2 - I! efetuada também a consolidação dos financiamentos e em-

préstimos para investimentos, que constitui um elemento im

portante no dimensionamento dos recursos públicos disponí-

veis para a execução do Palno de Governo.

3 - O sistema de controle através do Orçamento Econômico-Finan

_ceiro viabiliza também análises técnicas que permitem uma

aValiação consolidada da gestão das empresas estataiS no

que diz respeito i viabilidade de geração de recursos pr6-

prios e a política de operações de crédito.

4 - O sistema dimensiona também as necessidades de investimen-

tos, quer financiados ou não. Dimensiona-se também a proj~

ção dos investimentos para os períodos seguintes inclusive

os referentes a amortizações de empréstimos e financiamen-

tos, possibilitando-se as s-im uma avaliação adequada das ne

cessidades de recursos ao lado de viabilização a compatibi

lização dos investimentos da empresa com os palnos de 'go-

verno, ao lado de fornecer subsídios para o Orçamento Plu-

rianual de Investimentos.

5 - Orçamento de caixa com a discriminação de todas as recei-

tas e de todas as despesas. I! possível verificar o volume

de recursos p~6priosque a empresa poderá gerar no período

bem como a suas necessidades de aporte, do tesouro ao longo

do e xe rcí cio.
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S.2.Articulaç~o com outros sistemas

Considerando-se as informações do Orçamento-EconBmico-Financei
ro podem as normas serem articuladas com outros sistemas vitais
para a estratégia econômica de Governo.

Por exemplo, a liberação de recursos do tesouro para as empre-
sas estatais pode ser concretizada apenas com a efetiva compr~
vaçao da necessidade. Por outro lado, a tática vinculante con~
titui uma ferramenta poderosa no direcionamento da atuação das
empresas.

Em suma, o sistema pode ficar vinculado aos seguintes pontos
de atuação da política financeira e econômica do governo:

a. política de operaçoes de crédito

b. Programação financeira do Tesouro

c. Fluxo de recursos dos Bancos oficiais·

d. política de Investimento, com a vantagem de possibilitar a
consolidação deste ítem paras Entidades Descentralizadas pa
ra posterior agregaçao com as Entidades Centralizadas.

e. Controle global de gestão do setor empresarial público.
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5.3. Limitações do Sistema

A implementaçio do sistema de controle de gestio pressupoe a
existência de alguns requisitos que se tornam indispensáveis a
viabilizaçio do mesmo.

Em primeiro lugar. um dos pressupostos de funcionamento do s í s
tema € a existência de pessoal t€cnico capacitado ao lado ~ de
um programa permanente de treinemento tendo para o pessoal que
manipula o sistema a nível central como a nível setorial.

Em segundo lugar, ocorre a necessidade de o sistema ser obriga
t5rio para todas as Entidades D~scentralizadas sob pena de se
perder o subproduto de consolidaçio dos orçamantos de adminis-
traçio central e descentralia~da.

Em terceiro lugar, prevalece o caráter de acompanhamento de re
sultados e nao uma filosofia fiscalista e contábil no levanta-
mento de dados e de operações do s í stema ,

-Em quarto lugar, os documentos devem ser uniformizados, porem
sem perder de vista o objetivo simplicidade para que atinja a
possibilidade e elaboraçio de relat5rios sistemáticos sobre o
desempenho das empresas.

-- .:
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6. Considerações finais':

o processo de participação do Governo na Economia, sobretudo a

trav~s das Entidades Descentralizads tem assumido virias carac

terísticas ao longo do tempo. resultando todas elas. afinal. em

economias externas para segmentos significativos do setor pri-

vado.

Na primeira etapa. a açao estatal restringiu-se à cooptação de

setores importantes de pro dut os primários com o obj eti vo de

vincular 'a política de preços destes bens ã política econômica.

b a fase dos Institutos do Açucar, do Café, do Sal, etc.

Numa segunda fase ocorre a. participação do Estado at r avés de

investimentos em infra-estrutura com o obj eti vo. de criar as e-

conomi-as externas viabilizadoras do ramo de bens intermediários

c: de bens de consumo f in a; , Pretence a esta etapa a cri ação da

Cia. Siderfirgica Nacional, Petrobrás bem como o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico que teve um papel fundamental no

financiamento do setor pfibliconeste período.

Em período mais recente o Estado assume o papel de agente .da

Acumulação para propiciar, mais um~ vez, as economias estatais

ao setor privado.

No entanto, nestas fases ocorreu uma alteração qualitativa na

própria es trut ur a estatal bem como no setor privado. De sorte

que cr í ou-s e uma est r ut ur a 9...~ete~dinâmica própria. (24)
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o Sistema de Planejamento que foi objetivo das discussões da
presente dissertação.- constitui uma faceta da alteraçãoquali-
tativa que sofreu o Estado. No entanto o novo perfil reforça,
ao invés de retardar o vetor estatizante, na medida em que a
regulação, parte considerável da produção e da demanda estão na
órbita do Estado. (25)

.Por outro lado, a industrialização brasileira ocorreu de forma
vinculada ao Estado, fazendo com que a vetórica dos empresá-
rios seja liberal porém as ações sao dependentes e sintoniza-
das com o Governo. A sistemática de Planejamento Indicativo re
.força esta tendência.

Assim, por razoes endógenas atecnoburocracia e empresários re
forçam o vetor de aumento da participação do Estado na economia.

Por motivações exógenas, estes vetores sao reforçados uma' vez
que a viabilidade do setor de bens de consumo - em sua quase
totalidade em mãos do setor privado - depende da viabilidade do
setor de bens intermediários .- parcialmente pertencente ao se-
tor privado e parte ao setor piib Iico.

Por sua vez, este último setor é função do setor infra-estrutu
ra, que com sua totalidade pertencente ao Governo.

'Esta cadeia de causalidade ilustra bem a falácia da dicotomià
"Estado X setor privado, uma vez que um é função.do outro-e vi-

ce-versa.
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COHAB - Companhia Met ropo Li tan a da Habitação de são Paulo

j

COMGÁS
. ,- Companhia Municipal de Gâs de são Paulo'

'CMTC - Companhia Municipal de. Transportes Coletivos

PRODAM.

. I·
I .

j . .
- Companhia de Processamento de Dados do Município

EMURB - Empresa Municipal de Urbanização

i
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CET
. i- .

- Companhia de Engen~a~ia de Trâfego

PAULISTUR. Empresa Paulista de Turismo
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1. EMPRESAS EM QUE O ESTADO .~.ACIONISTA MAJORITÁRIO

CLASSIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL DISCRIMINAÇÃO

07.90
07.91

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP
Companhia de Processamento de Dados do Es-
tado de São Paulo'- PRODESP

08.90 Companhia de Construções Escolares do Esta
do de são Paulo-o CONESP

10.90 Companhia de Promoção de Pesquisa Científi
ca,e Tecno16gica do Estado de São Paulo
PROMOCET

10.91 Instituto de Pesquisas Tecno16gicas do Es~
tado de São Paulo S/A - IPT

10.92 Banco de Desenvo1vimento.do Estado de são
Paulo S/A::'~~BàDESP

10.93 Companhia de Desenvolvimento de são Paulo
CODESPAULO

·13.90 Companh.ía'Agrícola, .Imobiliária e Coloniza
dora -CAIC

13.91 CEAGESP - Companhia de Entrepostos 'eArma-
zéns Gerais de São Paulo

15.
15.90
15.96

CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
CESP - Companhia Energética de São Paulo
Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP ~

I.....-.-

15.97 CETESB - Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental



15.99

16.90

16.91

16.92

20.90

20.92

20.95

20.98

25.90

---'
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ELETROPAULO - Eletricidade de são Paulo S/A
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A
DERSA - Desenvolvimento Rodiviário S/A
Viação Áerea são Paulo S/A - VASP
Companhia de Seguros do Estado de são Paulo
CODESP
Banco do Estado de são Paulo S/A - BANESPA
CEESP - Caixa Econômica do Estado de São
Pàu10 S/A
DrVESP - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários do Estado de são Paulo S/A
Empresa Metropolitana de Planejamento da
Grande são Paulo S/A - EMPLASA
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2. AUTARQUIAS

07.55 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni
versidade de são Paulo

07.56 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto

07.57 - Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulis
.ta - SUDELPA

09.55 - Superintendência de Controle de Ehdemias - SUCEN
10.60 - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN
14.55 - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP
14.56 - Instituto de Assistência Médica ao Servidor pGblico ..

Estadual - IAMSPE
14.80 - Cirteira de Previdência das Serventias Não-oficializa

das dá Justiça do Estado de são Paulo (administrada
pelo IPESP)

14.81 - Caiteira de Previd~ntia dos Economistas de são Paulo
(administrada pelo IPESP)

14.82 - Carteira de previdência'dos Advogados de São Paulo
(administrada pelo IPESP)

14.83 - Carteira de Previdênica dos Deputados à Assembléia
Legislativa (administrada pelo IPESP)

15.56 - Departamento de Águas e Bn ergí a Elétrica - DAEE
15.57 - Departamento de Edifícios e Obras PGb1icas - DOP
16.55 - Departamento de Estradas de Rodagem - DER
16.56 - Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP
15.55 - Instituto de Medicina Social e de Criminologia de~São

Paulo- IMESC
18.,57- Guarda Noturno de Campinas
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18.58 - Caixa Beneficiente da Polícia Militar - CBPM
20.55 - Bolsa Oficial de Caf~ e Mercadorias de Santos
20.56 - Instituto de Caf~ do Estado de são Paulo - ICESP
21.56 - 'Universidade de são Paulo - USP
21.57 - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
21.61 - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Fi-

lho" - UNESP
21.63 - Centro Estadual de Educação Tecno16gica Paula Souza

(associada i UNESP)
23.55 - Superindentência do Trabalho Artesanal das Comunidades

SUTACO
24.55 - Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias -

FUMEST
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3.FUNDAÇOES

07.46 - Fundação "Centro de Pesquisa de Onco1ogia"

07.47 - Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP

07.48 - Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

08.46 - Fundação para o Livro Escolar

09.45 - Fundação para o Remédio Popular - FURP

10.47 - Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado de são Paulo -
FAP.ESP

11.45 - Fundação Estadual do Bem-estar do Menor - FEBEM

12.45 - Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e
TV.Educativa

16.45 - Fundação dos Empregados da VASP

17.45 - Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso -
FUNAPE

19.45 ~ Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e
Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM

23.45 - Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do
Trabalhador - CERET

24.45"- Fundação Parque Zoo16gico de são Paulo

--" /
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111 RELAÇÃO DAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

----

DO GOVERNO FEDERAL

"/ .,
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·PREsrD~NCIA DAREP(JBLICA

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL

Orgão· Autônomo
1. Secretaria Especial de Informática - SEI

ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Orgão Au:tô·nomo
1. Hospital das Forças Armadas - HFA

DEPART.Al\1ENTODEADMINTSTRACÃO ·DOSERvrçOP(JBLTCODASP

Orgão·Au:t·ôn·Omo
1. 'Superintendência de Construção e Administração Imobiliá

ria - SUCAD

SECRETARIA ·DEPLANEJAMENTO

Fundações
1. Instituto de Pesquisa Econômica e Sócial IPEA
2. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE
3. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno

lógico - CNPq

---'
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Empresa Pública

1. Finan ciadora de Estudos e Proj etos - FINEP

Sociedade Civil

1. Centro Brasileiro de Apóio ã Pequena e Média Empresa -

CEBRAE

Vinculada

1. Empresa Digital Brasile ira - DIGIBAAS

SECRETARIADE COMUNICAÇÃOSOCIAL

Empresas Públicas

1. Empresa Brasileira de Notícias - EBN.
2. Empresa Brasileira de Radiofüsão - RADIOBAAS

il.':
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MINISTP'RIO DA AERONAOTICA

AUTARQUIA

1- Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIAer

EMPRESA POBLI CA

1- Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Subsidiária

1.1 - Aeroportos do Rio de Janeiro S/A - ARSA

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

1- Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A - EMBRAER

Subsidiárias

1.1 - Engenharia Hidráulica e Instrumentação - ENGEMATIC
1.2 - Indfistria Aeronáutica Neiva S/A
1.3 - E~mRAER - Aircraft Corporation

2- Companhia Eletromecânica - CELMA
3- Telecomunicações Aeronáuticas S/A - TASA

-- ".'" <, ....~
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MINISTERIO DA AGRICULTURA

ORGAOS AUTONOMOS

1- Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC
2- Centro Nacional de Engenharia Agrícola - CENEA
3- Coordenação de Assuntos Internacionais de Agricultura - CINGRA
4- Grupo Executivo de Eletrificação Rural de Cooperativas - GEER
5- Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC
6- Instituto Nacional de Meteorologia - INMET

AUTARQUIAS

1- Comissão de Financiamento da Produção - CFP
2- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF
3-·Superintendência de Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE'
4- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - INCPA
5- Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB

EMPRESAS PUBLICAS

1- Companh.í a Brasi1ei ra de Armazenamento _.'CIBRAZEM
2- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA
3- Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural

EMBRATER
4- Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL

Subsidiarias

4.1- Centrais de Abastecimento de Alagoas - CEASA/AL
4.2- Centrais de Abastecimento do Amazonas - CEASA/AM

-..
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4~3- Centrais de Abastecimento de Campinas - CEASA/CAMPINAS
4.4- Centrais de Abastecimento do Ceará - CEASA/CE
4.5- Cent rais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA/ES
4.6- Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA/GO
4.7- Centrais de Abastecimento do Maranhão - CEASA/MA
4.8- Centrais de Abastecimento do Mato Grosso do Sul - CEASA/MS
4.9:- Centrais de Abastecimento do Pará - CEASA/PA

4.10- Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA/PR
4.11- Centrais de Abastecimento de Pernambuco - CEASA/PE
4.12- Centrais de Abastecimento do Piauí - CEASA/PI
4.13- Centrais de Abastecimento do Rio de Janeiro - CEASA/RJ
4.14- Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte - CEASA/RN
4.15- Centrais de Ab astecimen to do Rio Grande do Sul - CEASA/RS
4.16- Centrais de Abastecimento de Sergipe - CEASi\/SE
4.17- Centrais de Abastecimento de Santa Catarina - CEASA/SC

S'

·10 18- Centrais de Abastec:imento da Bahia - CEASA/BA

Coligadas

4.19- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF
4.20- Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASA/MG
4.21- Centrais de Abastecimento da Paraíba - CEASA/PB

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

1- Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC
2- COALBRA -~_Coque e Ãlcoo1 da Madeira S/A (Em instalação}
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MINIST:bRIO DASCOMUNICAÇOES

EMPRESAPOBLICA

1- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

SOCIEDADEDE ECONOMIAMISTA

1- Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS

Subsidiárias

1. 1- Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL

1. 2- Telecomunicações de Rondônia S/A - TELERON

1. 3- Telecomunicações do Acre S/A - TELEACRE

1. 4- Telecomunicações do Amazonas S/A -TELEAMAZON

1.5- Telecomunicações de Roraima S/ A- TELAlMA

l~ 6- Telecomunicações ~o Pará S/A - TELEPARÁ

1.: 7- Telecomunicações do Amapá S/A - TELEAMAPÁ

1. 8- Telecomunicações do Maranhão S/A - TELMA

1. 9- Telecomunicações do Piauí S/A -TELEPISA

1.10- Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ

1.11- Telecomunicações do Rio Grande do Norte S/A -TELERN

1.12- Telecomunicações da Paraíba S/A - TELPA

1.13- Telecomunicações de Pernambuco S/A - TELPE

1.14- Telecomunicações de Alagoas S/A - TELASA

1.15- Telecomunicações de Sergipe S/A - TELERGIPE

1.16- Telecomunicações da Bahia S/A - TELEBAHIA
------

1.17- Telecomunicações do Espírito Santo S/A - TELEST

1.•18- Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A - TELERJ
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1.19- Telecomunicaç5es de Goiis S/A - TELEGOI~S
1.20- Telecomunicaç5es de Mato Grosso S/A - TELEMAT

·1.21- Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASILIA
1.22- Telecomunicações do Parani S/A - TELEPAR
1.23-Telecomunicaç5es de Santa Catarina S/A - TELESC
1.24- eia. Telefônica Melhoramentos e Resistência - CTMR
1.25- eia. de Telefone do Rio de Janeiro - CETEL
1.26- Telecomunicações de são Paulo S/A - TELESP

Subsidiiria

1.26.1 - Cia. Telefônica de Borda do Campo- CTBC

1.27- tia. Telefônica de Bambuí
1.•28- Telecomunicações de Minas Gerais S/A - TELEMIG

Subsidiárias

1.28.1 - Cia. Telefônica Coromandelense (em liquidação)
1.28.2 - Cia. Telefônica de Tombos (em liquidação)
1.28.3 - Cia. Telefônica de Divinópolis (em liquidação)
1.28.4 - Cia. Telefônica de Itaúna (em liquidação)
1.28.5 - Telefônica Pirapetinga S/A (em liquidação)
1.28.6 - Telefônica de Lavras S/A (em liquidação)
1.28.7 - Cia. Telefônica de Curvelo S/A (em liquidação)

.Çoligadas ã:TELEMI G

1.28.8 - Telefônica Poços de Caldas S/A
1.28.9 Cia.Telefôni ca de Nanuque
1~Z8.l0- Telefônica de Caratinga S/A
1.28.11- Cia. Telefônica de Gov. Valadares CTGV
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·Cbligad~s ã TELEBRÁS

1.29 _. Cáa, Riograndense de Telecomunicações - CRT
1.30'-Cia. Telefônica de paranaguâ .-COTELPA

,....

.' "f

", ~-~.
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MINISTtRIODA EDUCAÇÃO E CULTURA

ORGÃOS AUTONOMOS

1 - Coordenadoria de Desenvolvimento das Instalações do Ensino
Superior - PREMESU

2 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -
INEP

3 •.Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES

4 - Centro Nacional de Educação Especial - CENESP
S - Centro Brasileiro.de Construções e Equipamentos Escolares -

CE.BRACE
6 ~ toordenaçio Nacional de Ensino Agropecuirio -COAGRI

AUlARQy IAS

,.1 - Fundo Na cional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

2 .•. Colégio Pedro 11

3 - Centro de Educação Tecnológica da Bah í.a - CENTEC
4 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro
5 "- Centro Federal de Educação Tecnológica de MMnas Gerais
6 Cen t ro Federal de Educação Tecnológica do Parani
7 - Escola Técnica Federal de Alagoas - ETFAL
8 - Escola Técnica Federal da Bahia - ETFBA
9 Escola Técnica Federal do Amazonas - ETFAM
10 EScola Técnica Federal de Campos - ETFC

/"

11 Escola Técnica Federal do Ceari - ETFCE
12 - Escola Técnica Federal do Espírito Santo -ETFES
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13 - Escola T€cnica Federal de Goiis - ETFGO
14 - Escola T€cnica Federal do Maranhão - ETFMA
15 - Escola Técnica Federal do Mato Grosso - ETFMT
16 - Escola Técnica Federal de Ouro Preto - ETFOP
17 - Escola Técnica Federal do Pari - ETFPA
18 - Escola T€cnica Federal de Pelotas - ETFPEL
19 - Escola Técnica da Pariíba - ETFPB
20 - Escola Técnica Federal de Permanbuco - ETFPE
21 - Escola Técnica Federal do Piauí - ETFPI
22 - Escola Técnica Federal de Química do Estado do Rio de Janei

TO - ETFQRJ
23 - Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte - ETFRN
24 - Escola Técnica Federal de Santa Catarina - ETFSC
25 - Escola T€cnica Federal de são Paulo - ETFSP
26 - Escola Técnica Federal de Sergipe - ETFSE
27 - Escola de Farmàc í.a e Odontologia de Alfenas . EFOA'
28 - Escola Federal de Engenharia de Itajub â - EFEI
29 - Escola Paulista de Medicina - EPM
30 - Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL
31 - Escola Superior de Agri cultura de mossoró - ESAM
32 - Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCPA
33 Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM
34 - Fãculdade Federal de Odontologia de Diamantina - FFOD
35 Universidade Federal de Alagoas - UFAL
36 - Universidade Federal da Bahia - UFBA
37 - Universidade Federal do Ceará - UFCE
38 Universi.dade Federal do Espírito Santo - UFES ",

~9 - Universidade Federal de Goiás - UFGO
40 - Universidade Federal Fluminense - UFF

.- ....•-'~
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41 - Uni ve r s i dade Fede r a I de Juiz de Fora - UFJF

42 - Universidade Federal de MInas Gerais - UFMG

43 - Universidade Federal do Pará - UFPA

44 - Universidade Federal da Paraíba - UFPB

45 - Universidade Federal do Paraná - UFPR

46 - Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

47 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

48 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS

49 - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

50 - Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

51 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

52 - Universid.ade Federal de Santa Catarina - UFSC

53 - Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

FUNDAÇOES

1 - Fundação Casa de Rui Barbosa -FCRB

2 - Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa - FUNTEVE

3 - Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para

Formação Profissional - CENAFOR

4 - Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL

5 - Fundação Nacional de Arte ~ FUNARTE

6 -' Fundação Nacional do Moterial Escolar - FENAME

7 - Fundação Nacional Pró-memória

8 - Fundação Joaquim Nsbuco - FUNDAJ

9 - Fundação Uni ve rs idade do Amazonas - FUA

10 - Pun daç ào- Uni versidade de Brasília - FUB

11 - Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC

12 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT

/
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13 - Fundação Uni ve rs idade Fe de ra L de Ouro Preto - FUFOP

.14 - Fundação Universidade Federal de Pelotas - FUFPEL

lS - Fundação Uni ve rs idade Federal do Piauí - FUFPI

16 - Fundação Universidade Federal de São Carlos - FUFSCAR

17 .- Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS

18 - Fundação Unive rs idade Federal de Viçosa - FUFV

19 - Fundação Universidade do Maranhão - FUM

20 - Fundação Universidade do Rio Grande - FURG

21 - Fundação Universidade de Uberlândia - FUNU

22 - Uni ve rs idade do Rio de Janeiro - UNIRIO

23 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ~ FUFMS

EMPRESAPOBLI CA

1 - Hospital das Clínicas de Porto Alegre - HCPA

SOCIEDADE DE ECONOMIAMISTA

1 - Empresa Brasilei ra de Filems S/A - Er.-mRAFILME
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MINIST11RIO DO EXbRCITO

",AUTARQUIA

1 •. Caixa de Financiamento Imobiliário do Exército - CFIEX

, '

FUNDAÇAO

1 ,- Pun daçâo Osório

EMPRESA POBLICA

1 - l:ndúst ria de Material Bélico do Brasil - IMBEL

---O''

O" ,,:
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MINIsr:t:RTODA FAZENDA

ORGÃOSAUTÔNOMOS

1. Escola de Administraçio Fazendiria - ESAF
2. Coordenadoria das Empresas Incorp. ao Patrimônio Nacional

- CEIPN·

Empr~sas Incorporadas:

2.1 Estrada de Ferro Corcovado
2.2 Indústria Brasileira de Papel - INBRAPEL
2.3 Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus
2.·4Cia. Paulista de Celulose ..,COPASE
2.5 Cia. Melhoramentos de Blumenau - Grande Hotel Blumenau
2.6 Cia. Brasileira de Produçio e Empreendiment03 - CIBRAPE
2.7 Estrada de Ferro Perus -Pirapora S/A

AUTARQUIAS

1. Banco Central do Brasil - BACEN

2. Comissio de Valores Mob í.Lí ârí.os - CVM

3. Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

FUNDAÇÃO

i. Fundação Getúlio Vargas

EMPRESASPOBLICAS
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l~ Caixa Econ6mica Federál - CEF

Subs i diária da CEF

1.1 Damatec S/A,.. Engenharia de Sistemas e Proces. -de Dados

Subsidiárias da Damatec

1.1.1 Damatec Educacional Ltda
1.1.2 Hotel da Praia S/A
1.1.3 Método - Organização, Planejamento e Administração

de Sistemas Empresariais Ltda.

-Coligadas a CEF

1.2 SASSE - Cia. Nacional de Seguros Gerais
1.3 Alumínio S/A - Ext rusâo e L.minação - ASA
1.4 PROFLORA S/A - Florestamento e Reflorestamento

2. Casada Moeda do Brasil - CMB

3. Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

SOCIE'DADES DE ECONOMIA MISTA

1. Banco do Brasil S/A -BB

SUbsidiárias

1.1 Brazi1ian Finance and Investment Corporat í.on'

1.2 Brazi-I-ianAmerican Merchant Bank
1.3 Cia. Aços Especiais Itabira - ACESITA
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Subsidiárias

1.3.1 Forj as Acesi ta S/A - FASA

1.3.2 Florestal Acesita S/A - FLORASA

Coligada

1.3.3 Níquel Santa Maria Ltda - NISAMA

Coligadas do Banco do Brasil

1 ..4 Cia. Brasileira de Entrepostos e Comércio- COBEC

Subsidiárias

1.4.1 COBECBrazilian Trading & Warehousing Corpo of the

U.S.

1.4.2 COBECIM UNDEXPORTG.M.B.H.

1.4.3 COBECInternacional Corpo

1. 4•4 COBEC UK Lt d,

1.4.5.COBEC S.A.R.L.

1.5 RIOCELL- Administração S/A

Subsidiárias

1. 5.1 Rio Grande - Cia. de Celulose do Sul - RIOCELL

1.5.2 Florestal Riocall Ltda.

1.5.3 Riocell Trade GmBH

1. 6 Banco Unido de Fomento - BUF

1.7 B.angúê- International Pour L' Afrique Occidentale

1. 8 European Brazilian Bank Limi ted - EUROBRAZ

BIAO
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..1. 9 Kuwait Pa ci fie Fin ance Company Lt d.·- KPFC
y

"'1.10 COBRA- Computadores e Sistemas Brasileiros SI A .

2. Instituto de Resseguros do Brasil - IRB

-'

. ,',

. . '. ~...

-.
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MINISTI:RIO DA INDrlSTRIA EDOCOMI:RCIO

AUTARQUIAS

1 -Insituto do Açucar e do Álcool - iAA
2 - Instituto Brasileiro do Cafê - IBC
3 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial - INMETRO
4 - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
5 - Superintendência da Borracha - SUDHEVEA
6 - Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura - GERCA

FUNDAÇOES

1 - Fundação Museu doCafê (ainda n ào: instalada)
2 Fundação Brasileira para a Qualidade Industrial

EMPRESAS 'POBLICAS

1 - Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR
2 - Banco Nacional de Desenvolvimento Bconômí co.- BNDE

Subsidiárias

2.1 - Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME
2.2 -"Investimentos Brasileiros S/A - IBRASA
2.3 - Mecânica Brasileira S/A - EMBRAMEC
2.4 Ins.umos Básicos S/A - Financiamento e Participações

- FIBASE

\ ~ ,-,... ," ~'~ ",.".~. ~ -.., •• -"!" •••.•. -"p-
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Subsidiárias

2.4.1- Cia. Brasi Le i ra de Cobre
2.4.2 - Ci a, Brasileira de Zinco
2.4.3 - ABICO - Cia. de Investimentos Árabe e Brasilei

ro
2.4.4 - Caraíba Metais S/A - IndGstria e Com~rcio

Subsidiárias

2.4.4.1 - Mineração Carbrasa Ltda. (Não Operativa)
2.4.4.2 - Mineração Carb as e Ltda (Não Operativa)
2.4.4.3 - Mineração Carbre Ltda. ·(Não Operativa)
2.4.4.4 - Mineração Carzinco Lt da , (Não Operativa)
2.4.4.5 - Mineração Carmec Ltda. (Não Operativa)
2.4.4.6 - Caraíba Agrícola S/A
2.4.4.7 - Mineração Viçosa S/A (Não Operativa)

2.5 - Cia. Editora Nacional
2.6 - Cia. Incentivadora de Atividades Agrícolas e Industriais

Subsidiária

2.6.1 - Livraria José Olympio Editora S/A

Subsidiárias

2.6.1.1 - Encine Áudio Visual Ltda (Em desativação)
2.6.1.2 - Didacta Sistemas Educacionais S/A

(Paralisada)
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2.7 - Usiminas Mecânica S/A -·USlMEC
2.8 - Material Ferroviário S/A - MAFERSA
2.9 -S/A Fiação e Tecelag~m Lutfalla

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

1 - Cia. Nacional de Álcalis S/A

Subsidiárias

1.1 - Álcalis do Rio Grande do Norte - ALCANORTE
1.2 - Álcalis Geologia Ltda.
1.3 - Álcalis Mineração Ltda.
1.4 - Empresa de Mineração Aquidauana Ltda.
1.5 - Empresa de Mineração Jandâíra Ltda.
1.6 - Empresa de Mineração Riachuelo Ltda.

2- Siderurgia Brasileira S/A ~ SIDERBRÁS

Subsidiárias

2.1 - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A -USIMINAS
2.2 - Usina Siderúrgica da Bahia S/A - USIBA
2.3 Cia. de Ferro e Aço de Vitôria S/A - COFAVI
2.4 - Aços Finos Piratini S/A - AFP
2.5 - Aço Minas Gerais S/A - AÇOMINAS
2.6 - Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA

Subsidiárias

2.6.1 - COSIPA - Processamento de Dados SC Ltda (Em Li
quidação)

2.6.2 Mineração Ferro e Manganês S/A
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2.7 - Cia. Siderúrgica de Tubarão - CST
2.8 - Cia. Siderúrugi ca de Mogi das Cruzes - COSIM
2.9 - Cia. Siderúrgica Nacional - CSN

Subsidiárias

2.9.1 - Empresa Cirbonífera Próspera S/A

Subsidiária

2.9.1.1 - Força e Luz Criciúma S/A

2.9.2 - Imobiliária Santa Cecília S/A - CECISA
2.9.3 - Lavador de Capivari S/A
2.9.4 - aleos de.Palma S/A - Agro-Industrial - OPALMA
2.9.5 - Cia. Brasileira de Projetos Industriais - COBRAPI
2.8.6 - Carbonífera Barão do Rio Branco S/A

.", .-•..-~ 2.8~7 Sociedade Técnica de Administração e Correta-
gens de Seguros Ltda - SOTEGMA

2.9.8 Emissão e Planejamento de Seguros S/A - EPLAN

2.9.9 - Fábrica de Estrutura Metálicas - FEM

CÓligadaà SIDERBRÁS

2.10 - Siderúrgica Mendes Junior S/A

EMPRESAS VINCULADAS AO i.A.A.

1 - Cia. Usinas Nacionais - CUN

Subsidiária

1.1· - Refinaria Ramiro S/A
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MINISTf!RIO DO INTER!OR

aRGÃO AUTONOMO

1 - Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA

AUTARQUIAS

1 - Departamento Nací.onal de Obras contra as Secas - DNOCS
2 - Departamento Nàcional de Obras de Saneamento ~ DNOS
3 - Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
4 - Superintendência do Desenvolvimento do No.rdeste - SUDENE
5 - Superintendência do Desenv. da Região Centro-Oeste - SUDECO
6 - Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL
7 - Superintendência da Zona Franca de Mánaus - SUFRAMA
8 - Território Federal do Amapá,
9 - Território Federal de Lorãima

10 - Território Federal de Rondônia

FUNDAÇOES

1 - Fundação Nacional do Indio ~ FUNAI
2 - Fundação Proj eto Rondon - PRORONDON

EMPRESASPOBLI CAS

I - Banco N'_çional de Habitação - BNH
2 - Cia. de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF
3 - Cia. de Desenvolvimento de B rbacena - CODEBAR (em instala-

ção)

!". ,••• " •••,,__ ._. '" ~"'_"""""'l'-_~
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SOCIEDADES DE ECONOMIAMISTA

1 - B~ico do Nordeste do Brasil - BNB

2 Banco de Roraima S/A

3 - Banco da Amazônia S/A - BASA

EMPRESAS VINCULADAS Ã SUDENE

1 - Cia·. de Artesanato do Nordeste - ARTENE

2 - Cia. Nordestina de Serviços Gerais - CONESG

3 - Cia. Nordestina de Sondagem e Perfurações - CONESP

4 Cia. de Coloniz aç ão do Nordeste - COLONE

5 - Cia. de Alumínio do N,o.;rdeste _. ALUNE

EMPRESAVINCULADA Ã SUDAM.

1 - Cia. Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA

EMPRESAS DE ECONOMIAMISTA VINCULADASAO GOVERNODOTERRITdRIO

FEDERAL DE RONDÔNIA

1 - Cia. de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD

2 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON

EMPRESAS VINCULADAS AO GOVERNODOTERRITdRIO FEDERAL DE RORAIMA

Empresa Pública

1 - Cia. de Desenvol vimentode Roraima CEm liquidação)



:. .., ..

.i 31 .

Empres as de Economia Mist a

1 - Centrais Elétricas de Roraima SI A ,- CER

·2 Cia •.', de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

EMPRESAS DE,ECONOMIAMISTA VINCULADASAO GOVERNOno TERRITdRIO

FEDERAL DO AMAPÁ'

", ..' 1 -Cia.de Eletricidade do Amapá - CEA

'2 - Cia: de Águas e Esgotos do Amapá - CAESA

. __ ....

'.,
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.. MINlSTE!RIODA 'JUSTIÇA

ORGÃO AUTÔNOMO

1- Departamento de .Imprensa Nàciona1 .DIN

.' ....

__ o:

"'I •
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. MINIsrI!Rlo 'DAMÀRINHA

·6RGÃO· AUTONOMO

. .

l-Tribunal Marítimo - TM

AUTARQUIA

1. Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do Ministério da

Marinha

", ' ....•

, • i"' , "

../

i-,
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MINIST.eRIO DAS MINAS E'E'NERGIA

AUTARQUIA

1 - Comissio Nacional de Energia Nuclear - CNEN

.SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

j

1 - Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS

Subsidiárias

1.1 Centrais Elétricas do No-rte do Brasil S/A - ELETRONORTE
1.2 Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL
1.3 LIGHT - Serviços de Eletricidade S/A
1.4 Cia. de Eletrificaçio do Rio de Janeiro - CERJ
1.5 Cia. de Eletrificaçio de Manaus - CEM " . .-"'-

1.6 Cia. Hidroelétrica do Sáo Francisco - CHESF
L 7 Espírito Santo Centrais Elétricas - ESCELSA
1.8 Furnas Centrais Elétricas S/A - FURNAS
L 9 Centro de Pesquisa de .Energia Elétrica - CEPEL

Empresas Coligadas

1.10 Centrais Elétricas do Amazonas S/A - CELETRAMAZON
1.11 Centrais Elétricas Fluminense S/A -CELF (em liquidaçio)
1.12 Centrais Elétricas de Goiás S/A -CELG
1.13 Centrais Elétricas do Maranhão S/A - CEMAR

_.~-'
1.14··Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT
1.15 Centrais .Elétricas de Minas Gerais S/A - CEMIG
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1.16 Centrais El~trica~ do Pari S/A - CELPA
1.17 Centrais El~tricas do Piauí S/A - CEPISA
1.18 Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC
1.19 Centrais Elétricas de sio Paulo - CESP
1.20 Cí a, de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
1.21 Cia. de Eletricidade de Brasília - CEB
1.22 Cia. de Eletricidade do Ceari - COELCE
1.23 Cia. de Eletricidade da Bahia - COELBA
1.24 Cia. de Eletricidade de Pernambuco -CELPE
1.25 Cia. Estadual de Energia El~trica - CEEE
1.26 Cia. Paulista de Força e Luz - CPFL
1.27 Cia. Paranaense de Energia Elétrica
1.28 Cia. de Serviços Elétricos do R. G. do Norte - COSERN
1.29 Elétrificaçio Rural de Minas Gerais S/A - ERMIG
1.30 Empresa Brasileira de Energia em Sergipe S/A - ENERGIPE
1.31 S/A de Eletrificaçio da Paraíba S/A - SAELPP.
1.32 Empresa Elétrica Bragantina S/A
1.33 Empresa de Energia Elétrica de M. G. do Sul - ENERSUL
1.34 Cia. de Eletricidade de.Alagoas - CEAL

2 - Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS

Subsidiirias

2.1 - Petrobris Distribuidora S/A - BR

.Subsidiitia

2._1.1 - PETRASA - Participação em Empreendimentos e
Transportes S/A.
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Coligadas

2.1.1.1 Cia. de Transportes Itaipava
2.1.1.2 CEMAPE Transportes S/A
2.1.1.3 Rodoviário Liderbrás S/A
2.1.1.4 PETROTEC Transportes S/A

2.2 - Petrobrás Fertilizantes S/A - PETROFI!RTIL

Subsidiárias

2.2.1 - NITROFI!RTIL - Fertilizantes Nitrogenados do
Nordeste S/A

2.2.2 - ULTRAFI!RTIL S/A - Indústria e Comércio de Fer
tilizantes

2.2.3 Indústria Carboquímica Catarinense ·ICC

Coligadas

2.2.4 - Companhi& Riograndense de Nitrogenados - CP~
2.2.5 - Goiás Fertilizantes S/A - GOIASFI!RTIL
2.2.6 - FOSFI!RTIL - Fertilizantes Fosfatados S/A

Subsidiária

2.2.6.1 - VALEFI!RTIL - Fertilizantes Vale do
Rio Grande S/A

2.2.7 - Araxá S/A Fertilizantes e Produtos Químicos -
ARAFI!RTIL

"-'
2.,3 - Petrobrás Internacional S/A - BRASPETRO

.. , '''''-'"'!'r
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Subsidiárias

2.3.1 - Braspetro 01i Services Company - BRASOIL
2.3.2 - BRASPETRO ALGERIE S/A

2.4 - Petrobrás Comércio Internacional S/A - INTERBRAS

Sudsidiárias

2.4.1 - INTERNOR Trade Inc.
2.4.2 - Interbrás Cayman Company

Coligada

2.4.2.1 - Jobrás Nigéria Ltd.

2.4.3 - Interbrás S/A RL

2.5 - Petrobrás Mineração S/A - PETROMISA
2.6 - Petrobrás Química S/A - PETROQUISA

Subsidiári as

2.6.1 - PETROFLEX -IndGstria e Comércio S/A
2.6.2 - Petroquímica União S/A
2.6.3 - Nitrif1ex S/A - IndGstria e Comércio
2.6.4 - Petroquímicado Sul - COPESUL
2.6.5 - Companhia Química do Recôncavo - CQR
2.6.6 - Companh íaPe rnambucana de Borracha Sintética

- COPERBO
-~--~

Coligadas

2.6.7 - Petroquímica do Nordeste S/A - COPENE
2.6.8 - Sa1gema IndGstria Química S/A
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Subsidiária

2.6.8.1 - Sa1gema Mineração

2.6.9 - METANOR - Metano1 do Nordeste
2.6.10- C.P.C. - Companhia Petroquímica éamaçari
2.6.11- ACRINOR - Acri1onítri1a do Nordeste S/A
2.6.12- POLIBRASIL S/A - Indústria e Comércio
2.6.13- POLIALDEN - Petroquímica S/A
2.6.14- NITROCARBONO S/A
2.6.15- DETEN - Detergentes do Nordeste S/A
2.6.16- POLIOLEFINAS S/A - Indústria e Comércio
2.6.17- Po1isu1 Petroquímica S/A
2.6.18- Companhia Brasileira de Estireno ~ CBE

Coligadas à PETROBRÁS

2.7 - PETROCOQUE S/A - Iedústria e Comércià
2.8 - Companhia de Nâvegação da Amazônia - CNA

3 - Companhia do Vale do Rio Doce - CVRD

Subsidiári as

3.1 - Caraça Ferro e Aço S/A (desativada)
:3.2 - Amazônia Mineração S/A - AMZA

.Subsidiárias

3.2.1 - Mineração Tucumã Ltda.
3.2.2 - Mineração Naque Ltda.---
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3.3 - Vàle do Rio Doce Navegação SIA - DOCENAVE

Subsidiárias

3.3.1 - Navegação Rio Doce Ltda.
3.3.2 - Seamar Shipping Corporation

Coligada

3.3.3 - Nippon Brasil Bulk Carrier Ltd.

3.4 - Rio Doce Geologia e Mineração SIA - DOCEGEO
3.5 Florestas «Ri.o Doce SIA - FRDSA
3.6 -cMineração Vale do PVranaíbe SIA - VALEP
3.7 Rio Doce Engenharia e Planejamento - RDEP (em liquida

ção)

Subsidiária

3.7.1 - VALEC - Comérc í o e Serviços Ltda. (Inativa
Temp.)

3.8 - Empreendimentos Florestais S/A" FLONIBRA
3.9 -"Celulose Nipo-Brasileira S/A - CENIBRA

"3.10- Minas da Serra Geral S/A
.3.11 - VALESUL - Alumínio SIA
:3.12- VALENORTE - Alumínio Ltda ,

Sub"sidi"árias

3.12.1 - Alumínio Brasileiro SIA - ALBRÁS
---'3.12.2 Alumina do Norte do Brasil S/A - ALUNORTE



• 40 .

Coligada

3.12.3 - Mineração Vera Cruz

3.13-·Minas D'EL Rey Dom Pedro S/A
3.14- Itabira Internacional Company Ltd- ITACO

Subsidiária

3.14.1 - Rio Doce Amperica Inc. - RDA

Subsidiária

3.14.1.1- Rio Doce Ltd

3.15- Rio.Doce Europa - RDE
3.16- Rio Doce Internacional Finance Ltd. - RDIF

Subsidiária

3.16.1 - FERNOR - Comércio e Participações S/A

3.17- Companhia Nipo-Brasi1eira de Pe1otização - NIBRASCO
3.18- Companhia Ita1o-Brasi1eira de Pe1otização - ITABRAS CO
3.19- Companhia Hispano-Brasi1eira de Pe1otização - HISPANOBRÃS

Pequenas Empresas de Mineração

3.20·- Mineração Andirá Ltda.
:3.21 - Mineração Araguaia Ltda.
3.22 - Mineração Bacaj á Ltda.

--:3.23 - Mineração Caetetu Ltda.
/

;3.24 - Mineração Capoeirana Ltda.
:3..25- Empresa de Mineração Curuá Ltda.
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3.26 - Mineração Guanhães Ltda.
3.27 - Mineração Guariba Ltda.
3.28 - Mineração Iriri Ltda.
3.29 - Mineração Itacaiunas Ltda.
3.30 - Mineração Itapi Ltda.
3.31 - Mineração Japurá Lt da,

3.32 - Mineração Jarauçu Ltda.
3.33 - Mineração Jarupari Ltda.
3.34 - Mineração Jatapu Ltda,
3.35 Mineração Mamocoré Ltda.
3.36 - Mineração Mãpue r a Lt da ,

3.37 Mineração Maracaí Lt da ,

3.38 - Mineração Nova Era Ltda•.
3.39 - Mineração Quaraí Ltda.
3.40 -Mineração Santarém Ltda,
3.41 - Empresa de Mineração Tapajós Ltda.
3.42 - Mineração Tocantins Ltda.
3.43 Mineração Tucuruí Ltda.
3.44 - Mineração Twpauá Ltda.
3.45 - Mineração Tirauacá -Ltda.
3.46 - Mineração Urupadi Ltda.
3.47 - Itabira EISENERZ G.m.b.H. - (Em liquidação)

Coligadas-ãCia.' VáledoRioDoce

·3.48 - Urucum Mineração S/A
3.49 - Ferritas Magnéticas S/A - FERNAG

"3.50 MGI - Minas Gerais Participações S/A
""

3.51 - ITAVALE Ltda, (Inativa temporariamente)
3.52 - INTERVALE Ferroviária S/A (Em liquidação)
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Fundação Vincul adaãCVRD

3.52 - Fundação Vale do Rio Doce - FVRD

4 --Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
5 - Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB
6 - Empresas Nucleares Brasileiras S/A -NUCLEBRÁS

Subsidiárias

6.1 - Nuc1ebrás Auxiliar de Mine raç ão S/A - NUCLAN
6.2 - Nuclebrás Engenharia S/A - NUCLEN
6.3 - Nuclebrás Enriqueciemnto Isotópico S/A - NUCLEI
6.4 - Nuc1ebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP
6.5 - Nuclebrás de Monazita e Associados Ltda - NUCLEMON

Coligada

6.6 - NUSTEP G.m.h.H.

,-- ItaipG Binacional

"I--'
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MINIST:gRIO DA PREVIUENCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL

ORGÃO AUTONOMO

1 - Central de Medicamentos - CEME

AUTARQUIAS

1 - Instituto de Administração Financéira da Previdência e Assis
tência Social - lAPAS

2 - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência So-
cia1 - INAMPS

3 - Instituto Nacional de Previdência Social - INPS

FU~DAÇOES

1- Pun daç ào Abrigo do Cristo Redentor - FACR
2 - Fundação Legião Brasileira de Assistência LBA
3 - Fundação Nâciona1 do Bem Estar do Menor - FUNAEEM

EMPRESAS "PUBLICAS

1 - Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social
- DATAPREV

SOCIEDADES DE"ECONOMIA MISTA

.--"
1 - Federal de Seguros S/A
2 - Hospital N. Sra. da Conceição S/A



.s
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3'- Hospital Cristb Redentor S/A
4 Hospital FêmiJia S/A

.'

/"
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.MINIsrf:Rlo DA SAODE

ORGÃO AUTONOMO

1 - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM

AUTARQUIA

1 - Instituto Nacional. de Alimentação e Nutrição - INAN

1 - Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
2 - Fundação Serviços de Saúde Pública - FSESP
3 - Fundação das Pioneiras Sociais - FPS
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MINTSTERIODO.TRABALHO

ORGÃO AUTONOMO

1 - Serviço Especial de Bolsas de Estudos - PEBE
2 Serviço Nacional de Formação Profissional Rural - SENAR

AUTARQUIAS

1 - Conselho Federal de Assistentes Sociais - CFAS
.2 Conselho Federal de Biblioteconomia - CFB
3 - Conselho Federal de Contabilidade - CFC
4 - Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI
5- Conselho Federal de Economia - COFECON
6- Conselho Federal de Bnfermagem - COFEN
7 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA
8 - Conselho Federal de Bst at.Est í.ca c- CONFE
9 - Conselho Federal de Farmácia - CFF

10- Conselho Federal de Medicina - CFM
11 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
12 - Conselho Federal de Odontologia - CFO
13 - Conselho Federal de PSicólogia- CFP
14 - Conselho Federal dos Profissionais de Relações Píibluí.cas - CFPRP
15 - Conselho Federal de Química - CFQ
16 - Conselho Federal dos Representantes Comerciais -
17 - Conselho Federal dos Técnicos de Ad1ninistração·- CFTA
18 - Conselho Federal da Ordem dos Músicos do -Brasi I

/

19 - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
20 - Conselho Federal de Nutricionistas - ainda nao instalado
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21 - Conselho Federal de Biologia e Biomedicina - ainda nao insta
lado

FUNDAÇÃO

1 - Fundaç~o Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do··
Trbalho - FUNDACENTRO

ENTIDADES QUE RECEBEMCONTRIBUTÇOESPARAFISCAIS (DL 200/67 -
art. l~3)

1 - Serv1ço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
2 - Serviço Nacional de Apredizagem Industrial - SENAI
3 - Serviço Social do Comércio - SESC
4 -.Serviço Social da IndGstria - SESI

---
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.MINIST~RIODOS TRANSPORTES

AUTARQUIAS

1 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
2 - Superintendência Nacional de Marinha Mercante - SUNAMAM

EMPRESAS POBLICAS

1 - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT
2 - Empresa de Engenharia e Construção de Obras Especiais - ECEX
3 - Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU

Coligadas

3.1 - Cia. de Metropolitano de são Paulo - METRÔ/SP
3.2 - Empresa de Transportes Urbanos do Est. de Góias SI A -

TRANSSURB
3.3 - Cia. de Metropolitano do Rio de Janeiro - METRO/RJ
3.4 - Cia. Carris Porto Alegrense

4 --Empresa de Protos do Brasil S/A - PORTOBRÁS

4.1 - Cia. Brasileira de Dragagem - CBD
4.2 - Cia. Docas do Rio de Janeiro· - CDRJ
4.3 - Cia. Docas do Màranhâo - CODOMAR
4.4 - Ci_a__Docas do Para - CDP
4.5 - Cia. Docas do Ceara - CDC
,4..6 ,- Cia. Docas do Estado da Bahia - CODEBA
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4.7- Cia. Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
4.8 - Porto Especializado de Barra do Riacho S/A - PORTOCEL

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

1 - Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro S/A - LLOYDBRA:S

Subsidiária

1.1 ~ Lloyd Libra Navegação S/A

Coligadas

1.2 - Cia. de Transportes Integrados ~ Lloydbrati
1.3 - Empresa de Reparos Navais - RENAVE
1.4 - Cia. de Transportes Intermodal - COMODAL

2 - Empresa de Navegação da Amazônia S/A - ENASA
3 - Serviço de Nivegação da Bacia do Prata S/A - SNBP
4 - Câa, de Návegação do S~o'Rr.anc í sco - FRANAVE
5 Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA

Subsidiárias .:

5.1 - Rede Federal de Armazêns Gerais Fe-rroviários S;A - AGEF. .

5.2 - Empresa de Enegnharia Ferroviária S/A - ENGEFER
5.3 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB

/


