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AP RI1:SENTA çl\O

Os temas abordados no presente trabalho são resultado de

~ema da privatizaç~o.

questão, onde a privatJ.zacào é parte das 2,oh'çôes. que"

Esta busca somente toma LuçRr por aeão esta1HI_
C1.(~ nt. Y' ()

po puLe r . aprimoramento dos

Ia. "[.C>, um e!:3+ Lmulad ()!.... Cl(J e f ic: 5. é no i. a ec onôm i_ c~r3 •
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I Parte
OBSERVAÇOES AO COMPORTAMENTO

hMPRESARIAL DO ESTADO

1 ..1 - O ESTADO E AS EMPHE;SAS

A expans~o do Estado.oomo ente gerador do bem estar sooial

de uma nac ão e nvo Iv í.do nas atividades e conóm í.c e s não é

E\ecc~:nte É-: 8. pr of U.l1C1.i d..:tc1e C: ();:"l í~ ue o Ec t. ,3.d í)

justJ.ça. Cone í.de r-amo s "l " •

0.3.8106.S, porque Lnde Legave i s

com certeza uma ampliação do conceito as justiça. SURS

atividades econôinJ.cas, pelo menos no mundo 00 Lde nt e L, f o rarn ,

durante séculos, restritas a proibições ou cbncessões de

eoonômicas, a ger an t.Lr- monopo1:1.0:::;, f:;Uéi.

correspondente exp Lor-ac ào e as atividades reguL:-li,ória:::; i:'i"fl

geral.

os conglomerados nascidos da revolução industrj.al, criou

natureza, geraram, na pr-e ti ce , novos mono oo l ioa nunca ant.e e

Conso.1. idada al gume a tí v i.dz-do (~conómi.c;:.i0:'3 gUV9:.·nU;3 I,r:\;::;;':'i.3.f.·!:I.rn

a desempenhar aldm da;::; funç;-5es l'.'í:'?U lA t.ór i <:1,:;, tambér::

J. MOHEIRA, ])ê.wi rl Ca:=-:jmiro. E.n_tra\~:..e.ê:L.e_J-~~B.rr'eLLiv.é:l5...da
pr.1vatizEl.cao. rio .Br ac í I .._._. TrHn:::~(": f' i -::;';0 rJTl J Ci"i;t j:"i"' r'l~;nc:i p.

.ln t e r ne c iona L 130 bre "~S té.t t iz.ôçúo, J:.! r i v ;1. lo 1:.;;.1 (,: ao e
E:t':Lci,~'nci,:~ l::cuni',tnLc:;-\". ~-;,~~oF'fJU]U, j"<'und:)i.'.I'") (;,,1".ÚJ in
Vargas, 18tlô. qp.<:..
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funç~es suplementares dentro do contexto econômicos 2 O

Estado, por sua natureza impessoal, asswne riscos que não

encontram similar no setor privado, ocupando assim os

espaços menos nobres e rentáveis do espectro econ6mico3.

Ha í.e do que uma decisão ideologicamente embasada,

freqüentemente a expansao do Estado se dá por motivos

afã de salvaguard6r o patrimônio de ~litos dos aliados ou

protegidos dos governantes, se coloca dinheiro dos

contribuintes para salvar empresas falidas e/ou ramos

inteiros de indústria.

. ,
A presença do Estado na economia acontece, basicamente, de

duas formas. Primeiro através da atividade regulat6ria, e

em segundo pela operação direta de empreendimentos b

Quanto à atividade regulat6ria, decorrente do exercicio das

funções precipuas de segurança e justiça, não existem

maiores comentários, quando essas funções são exercidas

dentro daquilo que e~pera a sociedade de seU3 8DvernOA.

supondo que em nações democráticas devem

manutenção de padrões de qualidade de produtos e

ae r-v icoe , ser equé.n Lrne no trat.ôlj)f:nto dos éi.gent:e;::; econom i coc ,

defender os interesses maiores da naç~o, corno fome nra r- C)

-a. FURTADO, Ce 1,::0. Q_..E3.:tB.d.o_.:·:u.::2-_j,;::.aj.E.;.GL.JlE.'.....in.du;:.:..tl~iu.l.i2"Ltc,2::.)
.t.and.í.a., 'I'r-an ac ri.c ão da I Con f e r-ê no i a Ln t.e r nno 1.Dna 1
sobre "Eetatí 7:élÇ2ío, Privati::i:ici':ioe Ff'í.c í ênc i i'l

Ec onôm ica?. São PR.UtO, Fundi)ç.!::io Getúlio Van~!j3,
lrJUf-l. p.l.

3 1'"10RE I RA , D . C . E1l.t..r.ª.Y..0~J~ ppY' EU2c~.c..:t.i\:.rL:;LJ.l.a._J?J~j.;,'-':.\.ti:::ca ..ç.9 0__.

no _Br-es í.L. p.6.
4 110.hJ~[fiA, D.C.

no...Br.aa.í.L,

6 JvIORF:TRA, D.C.
no BraaiJ..~ p.!J.
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desenvolvimento ~m áreas carentes, a justiça social, uma

melhor distribuiç~o de renda 6

g, portanto, na operação de emp~eendimentos que surgenl

hoje as principais mudanças na maneira com que o Estado vem

marcando sua presença na sociedade. O que impulsiona estRs

mudanças é a busca T:>elaeficiéncia econômica, tanto Lnt er-ne

como alocativa.

Para abordagem. vamos dividir os empreendimentos operados

pelo Eet.ado seguintes categorias:

con sLder-ados de utilidade pública ea-s outras etí.v i.de.des de

produção de bens e serviços.

A divisão não é exatamente absoluta, mas, para fins

acadêmicos, será na evolução do trabalho.

definr o serviço de utilidade pública como aquele de demanda

general L.:';8 da entre 0:=; c i dadão2. ele uma c omun idarle CjllB,

dada a capacidade t.e onoLóg í.c a disponível e e er.r-ut.ura de

de f'o r-ne c tme nt.o , tem na

geralmente, natureza ~0nopólica.

A definição tem de ser 'generalizada nestes termos. pojs R

demanda por confortos

em necessidades diárias. Pensemos no que seriam definidos

como eer-v í.co s de ut í. l í.dede pública compi:lrando

ne ce ae idades de hoj e e as de cem anos .!3.tl'á:::.;, ou em I'-Iova. York

com os serviços demande do a em uma c idede qualquer' no

interior da Afri6a.

f3 MUJ\EIHA, D.C.
no. .Br.ae.í. L.

EILtr ..t\:\Lç~ELi~I:!7I:;;~P L' c:1).v .cl.tL._~J!;Lf'L j..v '-!,L~;'::,;,L:ilU_,._
p.8.
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A água encanada trátada, eletricidade 24 horas por dia,

telefone, acesso a metrô, coleta de lixo, televisão a

cabo. A simples possibilidade de que um destes itens citados

não tenha fornecimento seguro, pode afastar qualquer

morador atual ou potencial na cidade de Nova York. Por
•

certo, na pr-opor-c ão em que no s afFlst[-!moE~dê."t~3 socJc:.da.de.:-:

indujtrializadas, tais demandas vão cajndo, chegando ao

extremo de um espaço coberto significar moradia, como

podemos observar em qualquer cercania de nossas grandes
c í.de..(!es ..

Entretant.o, o que nos (S re Le vant.e é porque o Ec:tad.or'c-'~.:nJ.ve

empregar dinheiro dos rontribuintes no fornecimento de ~Bis

serviços, que geralmente começa a ser gasto daô seguintes

formas.

o caminho mais curto é a enC!3.mpa.Çao das eni})l:'eedt:;

existentes prestadoras de um serviço então consld~rado de

utilidade pública. Os mot í.voe alegéu:toSvar í sm de ei t.uecao

para situaç60, podendo ser a falência do sistemH de

mercado, razê)eE;de E'.egurançanacional, ·f:·oupor,'i. comun ider!r

d.a e epo Lí.ac.ao e::-;trangeirn e/ou c ep i t.ol i at.a, Or-PJjjli::.'.tl.r un,,';l

serviços de fornecimento de 61eo de baleta ou iluminaç~o

pública a gáss. mas esses já foram alvos desse tipo de

ação.

'I GUEHE/\, ~:;i.J.vio N.B. 81'l~ve hi:-it.órif'() da. f'::5t.;citi~>J<:',:;o nu
Br-ae í.L. In: HANKI~, :=;tc,ve H. o t alLi . l:)L'j.v.~ti::::w.l~...-1,:~i.lL'a
L..r.c: se c l~.

a VJC:IUm.~, .John f-{ YAHHL.lW, Ueor[':f'.
aconoraí.c __illlü.L:,r;.c; j ;-; • (~'::ll1\bl:' idee ,
p. ?·1!1.

Eriyatizi1.1.:;i'J1L ...-:...an
t-1.''1. t:.;:3., 11 j 1 r' t· t-' ~;;::; c' J. ~~);.;~:1•
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Outra forma de engajamellto do Estado nessas atividades vem

da falência das empresas privadas prestadbras do serviço. A

a ação pode ter como ob.i et tvo me nt.er- (-j conti.nuicl8de do

serviço ou, pior, aj uder aOE::BUÜgOS do poder a não

perderem dinheiro no processos. A falência pode ser

r-e eu Ltant.e de ineficiência, gerencial. Ha2~, não é raro e.

faléncia Ct() est.e· ..do que irj

motivo mais comum é a compressao tarifária e a.

regulamentação onerosa, como ocorreu com 08 tran~portes

Por últ.imo, podemos considerar que um governo previdente.

observando uma necessidade gerbl e constatando qw::;

agentés econômicos por si não lrao ou não poderão

de satisfazê-las,

atender tais necessidades, como, por exemplo, a oriação de

universidades e hospitaisl1.

Pressões corporativistas, ~leitorais-jdeo16gicas ou outras

. -
a atuar segundo o ~eBcrito, mas vamos tomar pelb lado

finanoeiro -econbmico.

o::;; egent.ee econômicos, dent.ro de um c ompo r-t.eme n co re.c iOliCl.l •

exigir~o retornos rios seus jnvestirilpntos compatíveis c~m

06 riscos percebidos no empreendimento. ~uando, por mO~lv08

os retornos P;,U3f:;iJili

8 GUERRA, S.N.B. Breve hist6pia da estatizac&o no Brasil.
p. L5.

10 POOL,ji:, Robert.' Os ob st.écu 10:3 r'o 1 j, t i.c;o::~ ,\ r,ri.vri t i :,~,-\!::i~o,
In: H..••,N1': fi: , f;tAVA H. (·t. Fl j ~.i_rI'.' j vet j. ::a.J.~ r.ar-a . ':::.,~'.!=:3:::':'C r.
1"<10 ele! .J;:trlt:jil'(;, No r dí c a , l:)b::J. p.6:).

1.J, FUl :TA rIO, C. o _.b;:.;Ladu, .noz __;:-i.:i.ibC'2 _de. . indi_:.~:t.t .ia.l l::::.JC0.CL ._
.tardia. p. 1.
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requerido pelos proprietários, ainda que não leve ao
abandono dos negócios, certamente leva a

iriterrupção de novos investimentos na indústria e ao
desvio dos possiveis fluxos de caixa positivo para outras
opções 1.2

A parada nos investimentoB leva inexoravelmente a queda na
qualidade aos .serviços prest~dos. Nos mercados ondi~ há

competição a empresa passa a perder mercado para os
concorrentes, no caso dos serviços püblicos, onde geralmente
observa-se a ausência de concorrentes diretos, os prejuizos
na queda dos serviços são absorvidos integralmente pelos
usuéÍrios.

o desvio da relação original risco-retorno pelo lado do
risco está intimamente correlacionada com a estabilidade
politica e econômica da sociedade cliente.
tarifas sejam mantidas a niveis compaLiveis com os custo~ e

taxas de retorno desejadds, a agjtação politica deIxa
nervosos os proprietários e administradores, pois umplj~ fl3

possibiI idades de / futur=.e

.inde n í zacoe e t 0.1" i.f ;:1.1' j.'J.

regulamentação onerosa .
.-j".. ..
\J('1.

fluxos de caixa projetados, e, sa~vo por cODvjCC08S

i z
o -'" vrCKKHS. John & YAkHOW.

e._CDnom~ouLla.l.Y.5iu. p . ~JU.
.1::1 VJ C!-Zr;l-{~;, ,j o h n ,,~,Y/\j:;FtM, (;c'nr'('"c; o l'L.L\'i.lt,i:.,:,:.:.\ tí.ou em

accnomí.cc.ana.Lvat.s . p . [Jg .
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Quanto aos retornos, a compress~o tarifária é a razão

mais visível. Há que considerar também, entretanto, que a

possivel perda da fatia de mercado para outros serviços

deccr-r-ent.e de progref:;so tecnológico também afeta .3.

percepçtlO de fluxo de caixa futuroe, Lev endo EtOB

proprietários à suspensão de novos investimentos.

o fato é que, por motivos que podem ser discutidos à

exaustào, o Estado tende a assumir empreendimentos com
r

Evidenciando que a taxa, de desconto

sempre menor que taxas de desconto utilizadas pelos

investidores privados14.

Desprezando quaisquer outros motivos para umA intervençAo

estatal, e assumindo uma racionalidade financeira por parte

de novos investimentos na indústria pela firma incumbente e

con:::;equente deter ioraçào nos f:;er.viçc)sr.r-e st.ados , c r ü:un-~;e

as condiçbes para _..0 "taJ:eover"

situação levo. aos clJentesda firme.

"proprietôrios" da f i.rma Governo, .i et.o é 0;=5 cont.r1.bui.nt,F·::·;, ,~J

apoiarem o dispêndio de capital paril a aquisição e a

ou aumento dos t l' .ibu r.o S , aurne nt.o do

em i. n;.::;ôes, et.c . }.

t. i) x C\

14 VICKERS, John & YARROW, Georpe.
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investimentos na iridústria e recuperar a qualidade dos

serviços prestados. Supondo-se um razoável desenvolvimento

inst i tuc.ional democrático de. soe Le dude envolvida.

Como já. mencionamos anter~ormente. nem todas .. . .....c!ec! 1~;O(~~3

são tomadas do ponto de vista racional financeiro como a

última hip6tese. Não cabendo neste trabalho julçar G

legit.inüdfJ.de de outros motivos, tais con~ a seg~r0nça

nacional, manutencão de empre~os p salários na i!ldústris,

para justificar os atos relativos as naoionaJ.izao5es,

vamos nos ater principalmente na repercussão fin~nceira

ta í s atos.

A defesa desta abordagem é baseada na premissa de gue os

con tr í.buí.nt.ea e que arcam com t.odo s os c uet.oe, ,;,C', Q1)e o

Estado apenas transfere riqueza, não ·as gera, e a eles o

que Lnt.e reesa , em última análise. é o recebj.mento de

serviços e bens de qualidade e preços compativeis15. O

orgulho do cidadào comum pUl'O

nac í.oneLí zado ac,:''tbano meemo moment o 'em qll.e e ete nÉio:J

serve da maneira esperada. 0uanto aos agentes economj.cos. a

justificativas ideológicas, acaba quando es t.e e nU!) pCd:.;m

Lamentavelmente,

apenaf5 dOE; efeitos de curto prazo.

Flcilnin istrad()re~j pub Li.c o a f:!H} r! iv eI e r t.a r il·i..i.E~ l:::'f~Loe c u.:Lr)~-.~

J..15 Imm.'JOOD, .John . Prjvatj:;:'oç;clo: o ca~30 d;::! G1';'l·-rketnnhil.
1n : H/\NKl~, i:.; te vc H. ç. t. a l j .i • l'.l"'.i)/.i..i.tL::ü.l.~_)~'élrLL-.Crf!:"';\.;U ..: .
Rio dp ,J;'H1,"jr'o, Nor-d ioa , 10R!1. r,.~,:Of-i.
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marginais de curt6 prazo contrasta com a iniciativa privada

onde o~ preços cobrados carregam custos marginais de longo

prazo1B. Isto reflete-se em diferença de preços propostos

levando a uma preferência imediatista por menores tarifas.

Essas menores tarifas enfrentadas de imediato ser~o

rigorosamente compensaaas no futuro, seja de maneira direta

pela elevação brusca nos preços, ou indiretamente, através

de maiores impostos ou inflação. Quando nàc\ ocorrer o

simples sucateamento das unidades operativas por faltH de

capacidade financeira para 00 fazer frente a novos e

necessários investimentos.

Exemplos disto não faJota~, no Brasil a compressão das

tarifas de energia elétrica com objetivos de combat.e

t nf Lac Loné.rí.o eubt.r-e í.r-am da s operactoras a cFi.}=-,acida.dc de

tnvestiment.o17. Na Argentina, a companhia telefhnica

capitais britijnicos nacionalizada em 1948lB, manteve duran~e

muito tempo tar Lfae be í.xe.e que eram motivo de r-e goz ij o

po 1it .ico de seuE.' dirigent.ef";-nélC.ionaLLzador ee .

foj ,

di.fí.c i L,

~6 VICJ\ERS, .John &. YAR.ROW, George. Er:i'L.B:tJ~zatcü21L..:.-_~ill
.f..!c_ullomic _c.i.H,:.:\.l.Y;:';oL':;. p , 1:3'(.

J07 ~1Ch:f':L)';:/\, Un v j d Cil:-5 ind r-o . Enot.r:a.VL:LL __C,---1~'CTPC'(_:J.:,..ivdo;:.;_JJu
~)l·l\//_lLi~~:tL,.:-~J.~_ !.:.il __L:..ci.i.~~Ll...._ .... )l, 1 ~ ..

1_8 C)FICrNf\ I)/': I,~~;'j'UUlO:::; P!\f-\f\ [,{~ C()LAHC:t~l\Cj{lt\1 íi;(XIN(IMli:f\
J !\I'.L'j<:J\N 1\ c: .LuNi\L - uEco'I';J. ill::J;t:D.GlCLJ.:_L:LW:)iil.U...; i..t. .•V __~.uc~Cl.i •
Pll rmo f·) fi, i t'("fc;. iq'l:i. p. ·1:;:'1 .
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desvinculado de interesses coporatlvistas, que sinta-se

compelido a defender um ee r-v i.co telefônico nacionalizado:L8•

A distorçao de tarifas também compromete a ef1cienc1a

alocativa de r-eour eos , pois sinaliza de maneLr-a falsa eo ore

os custos a longo p~azo e portanto levando a decisões de

Lrrveet Lmerrto que f.5er'pvelórâo equivocad.as ou j nef i.oí.eut.ee.

Isto é particularmente grave nos casos de energló e

trallsporte, pois levam a decis5es sobre looalizdç~o e

recuper,3ve18. o Reino Unido oferece um caso exemplar.

erie r-gi a e] é t.r-i ca tem :=:811 pre ço afetado r.c Lo r·:d.te cue to de;

carvao nacional, po1s a empr-e ea é per'=:1..,a.O.l'.l.h

periodicamente a celebrar contratos de compra de c ar-v ào

com o monopólio estatal, CUjO~3 preços f:;aoezpreBE:1.Valilen1:,e

maiores que os vigentes no mercado internacional, e tasbém

de outrns fontes economicamente mais

finalidade dessa e e t.r-e t é g í.a é segurar os c3aL:trios e empr.·eeos

na indústria do carvãQ, ne c .ionaI .i.za.da ,

calmo Sf7;'..lpnderOBO o Natí ona.l Un io n

MineVJorkerf:;20.

l8 FRANCO, Liliana. Los por-me no r-e s de J COI1t. rat.o d(~ LN'i'f<JJ.

20
Cli_u''':'r.i.. !\U!~nu;; 1\1\'1-:"::, :-:.1. <JuL.

VTCJ(r::r~;·; . .)o})n ,\~.YI\RBO~'J. r;c:(")rgf~.
.e..co.t.lDJ~_i.-Ulal:\/;]i.s. p. ?d6, ;-klt:>.

VTCKEI?:-:. .Joh n 81 Y!\HEO\tJ. C;("-'urr{p.

í :!:JU.
Erivi.it.izntlc')il - an

21 Pr-Lv at.Lzc t.Lon. _. ::H1
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Quando em um futuro não muito distante, taL=; distorções

vierem a ser corr í.gí.de.e , mui tos agentes econômicos terão,

suas condições de competição alteradas,

podendo levar a pesados sucateamentos por impossibilidade de

alt.eração de con f Lg'ur-acàoa cuat.oe viáveis.

Podemos observar então que a subt.::n'lfaçào, sempre

i~posta pelo Estado, afeta a capacidade de investimento no

setor, pode levar a falência das empresas privadas e

prOVOCfU:' o "t.akeove r " esta tal por pre::-;saopn;::ru"] er nu

não. E eí.nda d· t r.' ~. • •causa graves .18.orçoes economlcas Ja que

afetam decisões em investimentos de longa maturaçcio e

com pesados ctistos nâo recuperáveis.

g relevante observar que a subtarifação ~ mais factivel de

ocorrer qtH'lndoo ope rado r dos servtços púb I i cc s é o próp::,-ia

agente estatal responsável. Os consumidores dentro de uma

percepção . d' t' trme c i a ~lS ',a não levantarào para protestar

cont~a a situação. Os agentes estatais não irão

auferir nenhum ganho pessoal imediato ou vjsivel com a

regularização 22, bem como a justificação politica para

aumentos é sempre ma ío t.r abe l.ho ae pa.ra d.ír i gent.ee . Ao

contrário, quando o operador dos serviços é privado, a ju~a

para manter o nivel de retorno· decejado levará a um
con f r-orrt.o entre propr.i.et.t:irj,ose ni·!f~nte~:,:re·f?lJladoc,-·f::;. Çl1lP

poderão pe rm í t i. r pr-e coe que f.:~e,l8.mcompat 1ve íe com a t,');·:e,

ele r-et.o r-no l'('!ql;er'i.d,'l pejos prnpri pt,"irlos. ou f·~e dccj.à~ relil f~rn

8 (_~(U1C.)U1J~_(~ ~_,~..t. t l~.t.L~iD.i [3.. ~~>. :.":T/ (J ~
22 HANf(1.'~:o St·,P.\tf~ H. Pl. lli~(;!;~~5i.rl,3.ijt~ (1r:~ d i l"t~ i i-.()t~~ (i.!~

propr iedu.de. In: '_._
rlf~ IJ(n1f~~ir(),No r-d io a , 1::JR0.

E.l:i,iLLl.t..i.2.tH~._D úl.'lL_J.:J:.:.L:..;.; CJ...:..r .
p , 71 .
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contrario, iniciar -o processo d6 tomada dos negócios pelo

poder püblico da maneira que descrevemos ariteriormente.

1.2 A participaç~o do' Estado fora dos serviços de

utilidade pública

.J- . ...-. +- ,-o

tll! ..l.:::" o

institucionalize as funç3es de seguranca.

justiça. A ampliação dos concel~OS de justiça e seguranca

levou o Estado a assumir uma participação maior na vlda

econômica das sociedades23.

Esta participação, como vimos, dá-se como ente reçl1Jador p

como, operador de agentes econômicos direta ou indiretamente.

Na cont.í nuac ão d;3 análise das atividades do Estado como

operador vamos observar a atuação de~te fora dos servicos

de utilidade pública.

As justificativas pera o enga] ament.o do E2:~t.adonee

atividades de produçãg são muitas, e·, de acorao com a

situação politica e econômica variam sua utilizaç~o

algum exaustivo debate ideol6gico sobre a presença do ~sttilio

na economia. dentro do pressuposto que tal presença vem a

ocorrer mais por razóes afetas bO dia-a-dia do~ di~ig~nt~s

r-oLít í.ce.s como revolucbes 01l polr'f's de eE:tiJ.cio.

23 FUI~TAJ)O. C. CL Eci tCU1.0__lH1S_j)éll t::C:L__dc __in(hL:'tX: i:üj, :::i)ç:'.J.C
_t.a.r.dia . p . 3 .



Vejamos algumas formas de penetraç~o do Estado no setor

produtivo. Hov í do por pressões diversas CC!•...' dirigentes
acabem por diepender dinheiro dos contribuintes na

salvação de empresas a beira da falência ou já falidas. O
domínio estatal adv ír-á da 'inj eção de capital, prévia como

no caso de financiamentos oficiais, ou na ocasião do

impasse econômico e1"1Ialguma oper.3çEio de sal vamen t.o. Ou

ainda, pela conversão de créditos tritmtários em
participação societária, negociéida ou por de c ieão

judiei aI ~:4.

As razões apresentadas nesses casos 8ao: a manutenção

do nível de emprego, a possibilidade de recuperação da

empresa e posterior retorno ao dominio privado com pagamento

ao Estado dos recursos dispendidos, e a manutençào da

produção de itens estratégicos para a economia local ou

para segurança naoiona125.

Lamentavelmente, a facilidade para uma unidade produtiva

movimento inverso, ~uando cessam as razoes

br ae í Le í.r-o em 180b, e ert e.va a be í.r-a da fa Le nc ia quando seu::;

acionistas solicitaram que

cr-é dí.t.o s .i unt.o 3.0 b':'U1C:O em P,3t't,jcip[\(,:i..~.o i:\cio!li:1CL1,l~ mudou

de nome para Banco do Brasil S.A.28. Apesar de ter havido
24 GUERRA, S.N.H. Breve história da estatjzacáo no

8t'élsil. p.15.
~"L, GUEi\hi\, ;::;.N.i.l. bn.::v!.;: his t.ó ri a da. e;::;1..atL:::i:v.<lO no

Ik :.i S i. I. p , 1 L.
:;';:8 TUPI K, Steve. 1LJ::rL'.Df.:nC:.1:L ...dcL_Ks.tadD.JllL...eE.DnOm j B pO.J..itic.íi
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outros "BB' e" no passado, o "ElR" de ho.i e é o sucedâneo do

Banco ~a Rep~blica.

Empresas socorridas pelo BNDES qUe, mesmo depo í.e aa

irr,ieçãode capital, voltaram a ter problemas de eo Lvê nc i e

foram, frequentemente, tomadas pelo Banco com o propósito de

recuperação. Já recuperadas permanecem no portf61io do

1:$.::\11 c o , e tardam anos para retornar a m~os privadas,

enfrentando forte oposição sindical e da burocraria

ef:d~atal para , ~ ,cone .L1J.S'30 no ,•., r-,.~ ,

Outra face do estatlsmo eoonôm.i co L~ o Ee tado empr-e ende dor .

Ao observar necessidades economlCBS não satisfeitas f' '.In

socjedade28, OU movido por ra~oe3 politicas de cunho

nac Lona Líet.aou derrt.rode uma doutrina qualquer de segurença 'X

na010na1,28 o Estado parte para a criação de uma unidarle

produtiva, em geral pioneira ou eonl propósitos de substituir

importações de materiais ou execução

estratégicos, ou alegadamente estratégi.cos:.:<o..Oe r-aLrue n te

tais unidades sur zem como

existentes e depois adquirem vida própriaS].

!10_BL·:,u?Jl_ ...9f'l.__JJlnD: ..fl._J.83Q_- S~lo Paulo .E,~(~o r d , 1~J'37,
'p , bO-51.

2'1 GUEkRA, S. N. B. Breve h í et.ó r í a da e et.e ti zacao no
Brasil. p.J.5-17.

:<:!8 FUR'U\JIO, C. O _EfrLéíc1í) _lJí);:; ._P\u:.:::;e.fL(t!L ..ü1Cll.l;~tr j";J,.U..zij.~·iiu
t.and.i.a . p. 1.

28 ntJFRHJ\. f;.N.B. Br8vl~ h í et.ór í a dê1 e at.et i zac âo no
8r~sil. p.l1-1J.

;::':0 ABRi\NCH ES, :-::érg:i oH. .s.t:.Ü.B_.s:;l1 I.t:;.rl.>J:iDe._,:.lilLL uLi.JdLS_cl
r-,.ci v ~_!.Li2~.lt lu U.':'. ;.1 e 1-·i.c' 12 {_~l__v .i ~_"i'/ i)t~~~J. o n. l.~I· ~L..':'J. ~~.i.:..u.l
c~·:iJml'lc3. IUo de <J;~nRiro. IUPI,:,j. 1:JH,1. 1'.~').

2- J MUi{E J iú\, ]) . l;. Ln_Lr:1Jxe.tÍ-j,:::_J.'eL:~,I,;.t:L~j:.J.Y.dt.; .. J.c..L j,:..L:Í.1' o.LL:.:uç .:.tlL __

no Brací.L; p. :~--:~.
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Como os conceitos de seg~rança nacional ou soberania são

d í nêmí.coe no tempo quanto à sua abr-angê nc ia, vamos nos a t.e r

aos aspectos financeiros e economlCOB.

Po'detno s apontar duas razoes financeiras para a existência

de uma oportunidade não preenchida pela iniciativa

p1' i vada . Uma é o retorno esperado abaixo do ex igido d,sdo o

risco percebido pelo investidor. A outra e a falta de
capi ta..1. d í epon í ve I 110 montF!.nte ne c f::' ,:;,32 r ia

implementac~o do projeto 32

Nessa circunstância temos o Estado, que, como v í.mos

anteriormente, opera com uma taxu de desconto "rsoo i aL"

sempre menor do que aquelas usadas pAlos investidores

privados, logo em condiçbes de implementar projetos canl

retornos menores proporcionais aos riscos envolvidos22. Mas

o relevante é que o Estado tem o poder de reduzir ou acabar

com alguns . componentes dos riscos envolvidos, que

investidores privados, mesmo em conluio com o governantes,

jamais serijo capazes de concretar tot~lmente.

tax~ de retorno que este exigirá para o dispêndio de seu

Cl p r ime i.ro ( ~..~',

incertezas do rne r-o ado onde at.uriré n empresa. cape.cj dade rL"1

32 MOHETHA. D. C. Entr.f.tye.s..e_'p.e-r.f:~pc~cJj.Y.f\fi_.da__PLiY!'1:tj.2';0_ção
. no __13r:i..tsLL. p. b"

33 1\ Hlú\NCHEi). ;-~.H. Sta.t.e.....f.mi.e.L'Pl.'j.Gf::._illlLt..111Qdt:s_.of
1:.'ri',jd.t.i.~::~lt,lu!l. f,:>.·1.

2-4 t;;-[TFivJI\N, iOl;·tvicl K. 8, ;~;'i'ol'n<JlTl,L Art.hur- r. t1uJ.LLrwLt()niJ.l
huSlll.e.Uf:L_:U.llaDce _ l\ddif:;on-VJc::, Ley, New Yo rk , .l~jH!:I.
p.4·-R.
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gerência contratada, competi.ção que enfrentará o produto

ou produtos, etc.

o segundo refere-se â situação futura da economia local

e/ou mundial,· que tera o peso proporcional à forma com q1)8 ()

mercado do produto reage em reJaç~o ao ritmo geral rta

economia como um todo.

buscam outros países como opção, refere-se à estabilidade

Possibilidade de expropriação sem indenização justa,

regulamentação orie r-oae , que pode varí a» da .í.mpoei cão de

factiveis, estão entre outros problemas que podem advir do

poder discrioionário dos governantes3G.

De, pronto, observamos que o risco politi~o desapnrQ~e

imediatamente p01S, raciona1mente, o Estado como en~p

un i t.Ar Lo , nKo vai agir contra C"
" .• 1 ••

intragovernamentais não despreziveis 36

d
,-

)'e UZ Leio. A criaçf:lu de

servi ço;:.~de ne.t.ur-ezanão moriopóI j CFI, o e:::.;tab<=! lcc Ime nt.o de

co tae géH'ô.ntindo f.:i. ve nda da pl'od1.1çFio eer.a ta 1, a lf:ienc2.')

não extend:LdRs às empcl:::sas
,.pone. no 1 Lm i.t.e ,

buc i.ne ar . .r í.uance . p , Fl.
::<L· 1"Í()1\ i:; 1 J\Í\, \I. C. Entr.0.Vc.;.L L_ J'CX_St'C'C Li V 0.,'"'-_ Jj':_L j '.Li \!,:'~'~.L:';~.dl·:..tU.

no_Bras~l_ p.l~.
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tornar a empresa imune às variações da economia, \
e Lí.mí.ne.ndoportanto, também o risco econôm i.coê?".

Desta forma, o risco do projeto adapta-se à taxa de retorno

"social" requerida pelo governo, viabilizando
-\

financeiramente o empreendimento governamental.

Naturalmente, a viabilizacão do empreendimento se dará às

expensas dos contrj.buintes, seja na forma de mais Lmpo et.os. . ~

ou inflação, ou de preços maí.s e lt.os pago:::~peJ 0;7, produ t.o s

produzidos pelo ente estatRl, que porlem Rozar de mercado

cativo por força de instrumento· legal.

No Brasil temos como exemplof) d.isto o monopólio dFlS

comunicacbes de Longe d.i st.ánc Le e do petróleo ,::.'::.No Kté.:J no

Unido o carvão 2,8 No Chile o cobre, e na Bolivia o

estanho. Todos os exemplo s , certamente, nEi.oenc ont.re.r-ao

dentro da teoria econômica qualquer justificativa para terenl

esta configuração monopólica estatal. Os even~uais ganhos

resultantes de uma coordenação çJe produção ou economias

de escaJa foram devem ter sido devorados p~las inefj.oj0n~jaG

internas que prolifernm peja ausência de compe~lçao 40

A indisponibilidade de c.rpi t,;J. í s prLv ado s em uma soc:i.f'dôde

r,j.;::~c:() r.ij·,-"I .s

percebido. ocorre quando o projeto e grande derna i.z em

TANOIHP" !:'1anuel.. Pl,jv,é\ti~'~açãoc:nmo e:·:pedjt"nte
PiOl i 'd',.ioo . J n: [I[üH: t:, ::.;t.e \te H .E]:'iv.i..l tizLi.1:.:".l)3.l'.ü

cr-e.ace r . R:i.ode .J.'Hlf:.i.ro. No rd í.ce , 1.:~JI-39. p.71 .
. :.;'3 . C(lr·J:;T l 'l'UL(,~J\O dFl h f:! j.:,ü h: j c i.i J'(::dc r a t. i v e du llr n:::: i 1 .

~·f~ V! \ ·~1<1<;.~:,:-~.. ' \ J (-) h n IV.,. Y l\ l. f" ( -\'J.. t -~i~lt " 1'!~:í..~.. E' L_l.V u ..tu, c:. !\o, ~i.\.1rl_,.': "..J)'l.l

ccouom.í.c ana Ivc í.c . 'p. :-1:::1'-\-'( .
·10 V J Clq',h::-;, ,.k>!m ,'~. Y ilj(huVJ, (;,::0 t'Rtc; . l'J:::.i:LU..Li::'LU.:C ...LuIL=--.tU1

economí.c ...ana.l:\'5L3. r-. 4:,~.
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relação à economia local, e é influenciada pela forma como

a população mantém suas pOllpanças e o grau de disper~ão

de e ees .

B fato que, se existe uma grande concentração de riqueza e

poupe.nca 10c.3.1, a po eeí.bí lidade de um ou maí.s Lnve et í.dor-ee

dispor de grandes SOIDRS para assumir a realização de ~lgum

e~preendimento & maior que quando existe dispersão. Nesta

fin~nceiro local. Dele dependerá o grau de monetização das

poupe nces e a acumulação de:3f-3i'1i3 :parô ínve et í me nt.oe ch·;

grande po rt.e .

Na dificuldade de dispor de capital, o Estado interessado em
promover as condiçbes necessárias para

projetos de grande porte, pode agir em três direções:

T6mar o capital ã iniciativa privada· por transferência

compulsória via mais .í.mpo s t.o e , aumento do end iv Ldeme nr.o

públic6 ou emissão infJ.8cionária; criar incentivos a

acumulação e/ou concentração privada de capitais 41·, ou,

finalmente, pr-omover- 8E~ mudanças j ne tí t.uc lona J.B nf:;ceB:::~,:.i.rLae

estrangeiros abrindo o mercado a o Lnv esst.Luie n t.o e xt e r-no ,

A estabilidade politica, o EHtado de direitu f:~ a

credibilidade das instil.:.uiçoes Loc a í o E; o.o re qui a í tOE;

PBt'i;l a imp 1 emt~n taçáo da uI t.J ma 01="ç;(0 .,,:,::

0'11 1'1!)hi<: r t\!l, j) . c . t~l.:::'lD.\:"',::;;J.__(~_.L'CJ:Lr ,CL L i v (;'.:-:'::..L.. i' 1.1.',,:~_\t.i.~::uJ...:.lU .
Do_Brasj.l_ p.7.

4.2 E 1'J'J<tvlí\I~, Dev id K, ;'", ;~'l'ONEIíJ LL, 1\1't. nur- J. i111lJjj.llilL.iulldl.
bue í.nc as .fLnaric.e . p , 1!f17-~j 111.
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A tributaç~o e o fortalecimento institucional do sistema

finandeiro s~o os instrumentos para a consecução dos

objetivos de acumulação e/ou concentração de capitais.

Medidas para encorajar a transformação das poupanças

estocaaas em ativos fisicos para monetários, f ei t:J de
maneira a não provocar fuga de capitais,

aparecimento de recursos disponiveis para OQ eventuais

investimentos de grande porte.

As duas opç5es Ja descritas levarão ao aproveitamento da

oportunidade pela iniciativa privada. Na que passaremos a

descrever', o Eet.edo passt'":\de agente r-egnI ado r a oper'.3cvyt',

aesl.lntoàe nossa aná Liae no mome nt.o .

o Estado; quando toma recursos à sociedade com objetivo de

empregá-l.os no aproveitamento de oportunidades econ6nlicas

abertas por falta de candidatos com capital necesscirio,

poderá seguir dois caminhos. Acumular os :cecursos ger-bGn3

pela tributaç~o, emiss~o ou aumento do endividamento

público e prover organismos ofjcinis para emprestá-los a
-' , '. t-. .'r n i cta crve privadn, ou operar
d í r-e t.amon t.e .

Na primejra forma. o A~ente estatal

diretamente, ou et.r avé e de outros benco e como [jgen1;es,

coloca dos investidores

suprindo, aSSIm,
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Porém, quando outros problemas florecem o Estado pode

sübverter os pressupostos financeiros para garantir fi

continuidade do esquema apresentado.

Prí meí.r-o , as, taxas dp juros cobradas

"desenvo 1v iment i.stas" sã.o ee ne ive.lrnerrt.e abaixo

pr a t icaô,3.s pe lo 111e r'c ado 4,3 , compr omete rido a e f í.c i ênc ía

comoe ti.cão ou competiçaó'

através da simples proibição de importações, negativa de

outros financiamentos nas me smae cond í cõe a para po ae í.veLe

concorrent.es ou a e í mp Le s r-e cu sa c ar t.or- Ia I P(j,C2

implantacão da concorrência n~o podem ser cla~Bjficadas

como eventos rar-oe quando recursos públicos sao empr-e gados

por entidades privadas.

Neste fenômeno identificamos três grupos 4e interessados no

r-r-ot.ec í on í emo oficial a empr eea p.r ív'adn , os empr-e gado:s (ia

empresa, os proprietários e a burocracia oficial concedente
dos empr-é et í.uro e . Os al'gu.mento.3para éi pro t.eçào SbU

e í.mí. lares aos que procuram .í ue t If í.car a f:!1C,3.:;lpnçéo de

nao íone L. Não menc tono dos , por considerar implicita,

garantia dos lucros privados nos niveiA desejados.

1.~~.1 ._. A ()f-'er'cJç:tio d i 1'(:' ta

43 PASSOS, ~arlos.

'PranscricKo da 1 Conferencia LnternBclon~J ~nbre
.. b:~::; t;=t L i :?;;)l,.~;-\C) ~ F't) "1.v fi t. -i;-~F:U:.:i\C) t: t::r iC~ j (:nc i j"J 1~:{'()J 'li );11 i t: D ..
f3i:ío Paulo , Fundnçbn (;I'>.tú 1to VargAf'I, 19H8. p ,2.



Mesmo com as defesas expostas acima, custeadas pelos

contribuintes, o empreendimento pode vir a ser inviável em

termos financeiros. Nesse caso, o Estado, freqüentemente,

tranBforma sua pbsiç~o de credor em participação
ac í.onar js pod.endo até meeil1o, instituir pr-og r-ame.e de

participação acionárja oficial 44 o passo seguinte é o

"t.akeove r-" eetat.aI dentro das característ.icas e sob as

justificativas politicas já deSCl'ltas.

Em outras circunstâncias, o Estado pode optar por inicjar

diretamente a implantação de ..projetos. Os gov er-nos de

natureza o-u rótulo liberal se engajam em a}:lresentação de

execuç~o de empreendimentos, tipicos da iniciativa privada

em outros países ou até me emo no próprio. Além drU3

tradicionais reivindicações -r t-'r-e.ret avas a segurança,
eobe r-an í a, para citar apenas dois itens,

frequentes as alegações de necessidade de formação dA

de p0sguisa e desenYGlvimento, dentre outras de carácter

técnico ou pseudo-técnico.

no inicio da década de BU.4L

-14 I\HhANCH I<~;. ~-~.H. ;=~t:.:)J,jj. (:-nt:"J:'L'.r:jJ~r:".Ji.J:.!LI;!( ';k~;.; _.u ~

p.rivôtL:.ation. p. :35.
4t~, J-n~~J~·(-;·.. P.~1·1i o t.: () r',·,:~r'i·~Jd.~-) (i(,:~~ 1 n!(~::,-i1 j :-:-,,--\(';\ -,'.t"") !j,",

Cl:'f'!:::v~irnent() f~c:onÓm.1cn. In: Hf\NKi:<;, ;-;t.f~VI~ fi o t. e l i t.
l)ci.v..atiZ.ii.I:_.ptiL:l Cl:L! •sc e.r . leiu dt: .Jilflf:·jru, i',ur'd.J.(.'t'.i,
198!1. p . 46.
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Um grande problema para estes empreendimentos governamelltais

é a manutenç~o dos objetivos de sua implantação até o

final , , +-
0.0 prOJ8._.0. Com mudanças polltlcas, tais objetivos

também podem mudar. g óbvio que mudanças não são, por si

80, nociv&s, é necessário analisar caso a CASO.

A abertura de novos mercados, o pioneirismo governamental,

S81nJ;"J:"'E~ 13.};it.O a. eubme t.e r+ae (1. 1~J_S(!():3 me Lo r-e e ,

implantação de Let.o eI c~e.:n(~~a (j() :o

freqüentemente, as empresas ::::i}omarrt idas nas m.4os do

Estado ainda que sua missão esteja terminada, quer coroada

de sucesso, quer não. Então as razões passam a ser a

1 ' ,-.'regu..e 1'.' rzac e.o do 'mercado

produtos mais baratos, mesmo sob o auspicio de contribuintes

FeLharido ne~~se objetivo, a garanti!:'l(iL':'

empregos e salários, a obtençúo de informações
con f í áve í s sobre a .índúe t ria, a manut.enc ão de at.ividadc::

de pesquisa e desenvolvimento, serão uS;3.das COl!lO ergumen t.o

participaçáo estatal.

presença do E;:;tado déJd,'J,:::',

. . . . .
C rr oU..I1G 'C. ,3.11C: 1.2:..~3 :o

podem a obter. Diversific~r suas nperaçGes e passar a ter'

iniciat.iva pl'iv.':l.dn,é uma estratéglA comum que Re repete4t:>.

/l6 I\Uh:/\NCHE:'~, ~:-3.!l. :;',i'jJ._e ':~lJ.L:~l.:.p!:,j;:;.t:"Dnd ..ny'dl:.:,) ..(~t
pr Lvct Lzat.í.on. p . 16-7.
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Do somatório de operaç~es como as citadas, eur ge a

possibilidade de subsidio cruzado47, isto e, a atividade

o~iginal que motivou a constituição da empresa passa a ser

custeada parcialmente por outros ramos da empresa. Ou o

inverso, setor da empresa Sstatal que goza de poder de

mercado monopólico passa a gereI.' fluxo de caixa para

subsidiar outros setOres .i.nef i.cLent.c e , que, de ou t.ra f orrna,

estariam fechados. Ambas as situaçôes geram deficiências

de alocação de reoursos na economia.

Sejam quais forem as razões para o controle estatal de

algum meio de produção, o custo sempre fica a cargo do

contribuinte. ,O argwnento de que empresaB estatais podem SAI.'

lucrativas e logo não são sorvedoras de recursos do

tesouro, não resiste ao simples fato de que se existe

lucro, este é pago pelos clientes diretos ou indiretos, que

são os próprios contribuintes.

O que Lnt.er eaee aos últirnos é a utilizeção ' .. 'o •...Jma

recursos de uma sociedade, a maior produção possivel dbau~
, ,-

os r-ec ur eo s empregados. E, de f í ni tí vament.e , lUCt'O

sendo alcançado, apenas comprova )

pr odu tI v,:3 cobrem aB deGpef~a:::;4b.

1.3 - OUTHAS CONSIJ)EHAÇOES SOBHl~ A'J'UI\ÇAO JX) lü;'J'AJXJ 4 :-'

4. 7 '.J 1 CKE}i:S, ,] ohn & YARROlfl, Geor!?,e. EJ:'j,'yQJ.!iZJ:J.t-L[LJ.L~.:,-ªl1
eCD110111i.,CJélll.J.Lv;::;is. p. 5, ?>l--:,<:'::;l.

4[-3 VICKLO"S, ,-J,ohn 'l>~ YAl-mOW. GAorge. P,l:ivfi.,U_2.D.tiDn-.::~ an
economic_analvsis. p.1~~-~.

4 q <':;0 nc r~ oi. t.O;3 d!~:s,:;nv olvi cj 0:3 é.l PéJ.I't i r di:; i3.llOtür;óe:3 ~'e J Dl", i v r, ['~
éi p,,,\]e:":!-:.t'::\ pr'off~r'ldF-)pc:l!) l-'r"J'l'. ~)ií.l~o OlJeir'>::':, Iltli_L F:;,
Florianópolis, se, em julho 1981.
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Fora das ec onom.í e.s socialistas, onde a presença do Estado

resulta da tentativa de ~mplantaç- 1 'd " , -t'......, ao oa 1~ eo i og i a poi r ..1CÔ

dos vitoriosos em movLment.o e e.rmado s di.ve r eoa, os de ve r-ee do

Estado são matéria de discuções intermináveis.

Para fins de simplificação vamos trabalhar dentro da

suposiçâ.o que o Estado é sempre o agent.e de moa eoc jade,de

para consecuçao de seu.s objet.ivos. Det~pre:~arejn03

situações d í.ver-nae onde este é agente de LridLv iduos ou

grupos que no uso dos poderes conferi.dos ao Est0do,

beneficiam-se às expensas dó resto da comun Ldade . A

realidade nos obrigaria a milhares de varlaçoes.

o Estado const i tu í do para funcõe s de de f es.a , seg,nrançi:'\. e

justiça, passa a demandar- da sociedaàe constituidora a

disposição permanente de cidadãos quarido a ne ceaei.de de

de servlços .-3.:3S1i11 o exige. Ee t.e e cidadãos sã.o

recompensados pelo afastamento de.e atividades pr odut :i.vas

pelos dema í e membr-oe , com o de at.acament.o de uma pequena

parcela da produção de cada um a ser atribuída i.lquelee que

estão trabalhando por todos.

Cr-Le.do o Ee tado , surgem, em eesência, o fur.c Lor.é r-Lo l>úb.l ico

e os impostos. Assim, qualquer ampliação da atuacão do

Er-:téi.do,

da qu í lo que é pr-oduzí do comprometido para pagamento deE-:ta

atuação, derrt.r-o de lJI!1a eoo í edude em que cada unidade

econômica produ? tudo o que consome.

A d' , ~. . l' -.'~V1Sao e espeC1B lzaçao do trabalho Lev am 13.0 aume nt o

da produçi\o {':lObA I <in sociedade. mantidos os mesmos
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passa a produzir mai~,
e no limite somente, aquilo que pode

fazer com mais eficiência. A nivel ideal, o regime de trooas .,

garante a satisfaçâo de todos com menor dispêndio de

recursos que na situação anterior.

Com o aumento da especialização, algumas unidades

econômicas passam a produzir serviços ao invés de bens.

Esses serviços consumiam, antes, tempo de todos que poderia.

ser dedicado ã produç~o. Nesse contexto cria-ee 8

possibilidade da troca de bens por serviços,
evoluindo da

posição de somente troca de bens por bens.

A especialização leva ao incremento na eficiência da

produção de bens e serviços, mas s6 existirá se o ganho em

produtividade perrnitir a cada unidade produt,iva, dh3pender

menos recursos para
a aqu:1.e,içãOdos bens ou serviços do

que os necessariamente alocados para unia produção. própria"

Quando a sociedade incumbe o Estado para correção das

deficii§ncias gerétdas pe Lo sistema de t!:'ocas, que leva
algumas unidades pro,dutivas a receber mais reGul'.'f;oE:~.doque

os dispendidos, resultando na acumulação, surge a

tributação diferenciada.

Como consequéncia, o r-at.eLo di.:i.3 despesaB do Eetado ent.re o s
cont.ribuintes de h: e, de ser equi.ta.t,i.voe pa3t-;,;\ a te.r caró.t.er

diBtributivist.a que, f..~eJa qual f or o pad6io de ratei.o

adotado,
fará com que os me i.e ricos suportt""!tn COHl ma i s

recursoS a existênci.a do' Estado, que. é concebido para

prestar servjços de formél.eqwlnime. Nef3sa t,i t.uac ào , os que

liie í.e possuem recebem f',ell1pre meno e por uni d.::\de de t.rt bu to
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continua realizando somente as funç~es originalmente

concebidas, cujos s~rviços são indivisiveis.

A especialização compromete menos recursos agregados na

produção do bem ou serviço, em volume e qualidade que

satisfaça seus usuários, do que se cada um deles tosse

Lrícumb i do em sua própria. Sendo eeta produça.o

quantificável e divisivel entre as unidades compradoras,

essas te:l"iioco nd í.cões de obter o desej ado dentro de

preços ótimos, verificada a ausência de monopólio. Na
presença desse, a regulamentação inerente à função

justiça gararitirá o fornecimento dentro de preços justos.

Quanto aos serviços surgidos da divisão do trabalho e

especialização das unidades econômicas, não existe

razão incontestável para que O Estado deles se faca

responsável. Também não e necessarla a intermediação

estatal para concretar-se o processo de troca entre duas

unidades econômicas.

Ao recolher t.r Lbuto s !~lç t.oda a sociedade pe ra a presti:<..ç,"'\C""""

de serviços resultantes da especialização de forma

gratuita, o Estado compromete violentamente a alocaçao

ótima de recursos, diminuindo a produção total, mantido o

nivel de recursos comprometidos.
.:

I

A distorção dinlinui S8 o Estado fornece o BPrviço cobrando

por ele, e chegf3,a 21':;1'0 quando é cobr-ado o preço ó tt mo e

inexistem perdas na intermediação, o que é pouco' provável.

n

d iet.ribu't i.víat.aa t ravé o da prestaçóo dac;ucJeL; !:jerv.icu:,;dt~
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forma gratuita pelo Estado. Se, por distorç5es no sistema

de trocas, existem segmentos que não podem satisfazer suas

necessidades, o caminho mais direto e mais eficiente é

buscar a melhoria desse sistema através da atividade

reguladora. Mais eficiente ainda do que a prestaçào

g~atuita é assumir a função distributivista diretamente,

concedendo aos segmentos desfavorecidos do sistema, até que

esse seja corrigido, os recursos tomados aos contribujntes

com bases diferenciadas5o.

Os .potenciais fornecedores do serviço competiriam pelos

novos cUentes em preço e qualidade alcançando

consequentemente major eficiência interna. Nesta situação

temos as necessidades atendidas sem os desperdicios

decorrentes do excesso de demanda e falta de compe ticâo ,

vinculados ao preço zero dos serviços executados pelo

estado. Resultando em menos jmp6stos e liberacAo dA
recursos para outras atividades produtivas.

Concluimos, então, que, numa situação ideal, para que
,'" --

uma soe Le de.de obtenha o máximo rendimento dos seus recu t'f;rX::,

o Estado por ela constituido deve desempenhar somente os

serviços atinentes as funções originais, indivisiveis. E.
no exercício destas funções, corrigir

distorções no sistema d8 trocas, proporcion8ndo a todos os

membros, condições de que, com meios próprios, sat.isL::1sHi3JJ1

todas as a c3Ç~~i.()

distributj.va direta ou indireta.

E,O T~OTH, G,:i b r- ie 1. F'r j V[lt. í :C:[lr;:Ói) de f;'~:r\ri_(~:C;L; ~>1'jb·l i C(;:=·,. 1 ii :

HANKE, f:;teveH et fi LU. l'ri:iLar.iz.ar_Pilr.a_.cl~eH.cer. I::io
de JaneJro, NOt'di~a, 18U8. p.lbO-2. .
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11 Parte
QUESTÔES RELEVANTES SOBRE

EFICIENCIA ECONOMICA
Capítulo 2

2.1 - TIPO DE PROPRIEDADE J~ EJi'ICIENCIA

A eficiência do gerenciamento de empreendimentos é, sem

dúvida, impulsionada por fatores· e~ternos. Dentro destes

fatores, o tipo de propriedade tem sido

principalmente pelos dirigentes politic6s quando defAndem

programas de privatização, como forma para o aumento da

efici~ncia e, logo, justificando a passagem do controle

social para o controle privado.

No nbsso entendimento, o ti~o de propriedade não é, por

si, responsável por diferenças no rendimento de en~resas6l. ~

Ao demonstrarmos, vamos elaborar o conceito de eficiência e

problemas que ocorrem na sua busca.

A ,,;ociedade tornô. como eficiente o [<gent.eeC·'OD0il11CO '~ue

coloca ã disposição ~rodutos na qualidade esperada riam o

empre go do menor vo lume de recut'sos-··· pos~üve 1, que lhe

permita cobrar preços competitivos.

Para o proprietár 10, eficiente é a empresa que max i.rn.iz e a

E~U8. r Lqueza com o menor es f or-co possi.veJ.. A eml='.r'ef~a d2ve

buscar sempre a maior diferença entre o preço de venda 1-; o

custo· de prodllç~;o. Ef;ta d J. f er.e nca e éJdmj n j :=::trndnoor:fo rmr-

a compe t iça0 r-einan te no amb íe nte econôm l.co . N,q rned i..di3. que

ela aumenta, a margem de manobra para e Levacao de 'pJ't.:!ço

_._------_ ..._---
b.1. V 1 ~K.J:<:}\;~, ,] ohn & YAr~hO\tJ, George. l:J.::b.::..u..t.lZJ~\..tJ.l211.._.:.:_illJ

economic_analysis. p.41.-42.
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esbarra na perda de mercado, fazendo cair o nivel das

receitas totS1B. Nesse ponto resta a busca pela reduç~o de

custos.

Assim, em um ambiente econômico onde haja competição, real

ou potencial. o e efo r-c o dos proprietarü)s ern eume utsr- a

riqueza deles vai conduzir o desempenho das empresas ao

encont.ro dos desej 0:3 da eoc ied,J.de~'~, a menores C11:3to,-:; r·c' ra

dar condições a menores preços, sob pena da perda ao

mercado.

Até este ponto nbo existe motivo para considerarmos que a

natureza. da propr .iedede afete o cÍi::;;3empenlio. () objet.J.vo dos

proprietários é n mesmo, com a e.eguinte nuariae : Ot3 c1i..eYlt.ee

aão o s pr-opr-Let.arLos em uma -empreae estatal, logo qualquer

ganho da empresa serJ..8. indiferente em um ei.et.ema que não

apresentasse perdas por fricção. TodQ excesso de receita

vo It.arí a na forma de dívidendos, ou menos Lmpo etoa , e toda

vantagem em }:l:r'eçosabaixo do e custos Berlét conlpen;::;adó. nét

forma de llialSimpostos ou lnflaç~o.

Desta maneira, o que interessa a propl:'ietarios/clientes e a

necessidades sejam atendidas com menor d i.ape nd Lo .

Reconhecendo a . t .-. .eX1S.8nCJH rie perda f~ por f}' :Lr:: ç i5.n , ()S

proprietários/clientes vào deixar de ser indiferentes

quanto oo s ref:U 1t.odo;:; obt JdOf5 r'8 la admín L":tt'or;[io da. margciil

de 1uoro , preff:t' indo o pagamento direto do pr('ço necel,)f;(:~ria
a c ob r j r OE; <.~u:;t();=;,

t:,2 VICXF!\:), ,Jc-dm ':V YAFJ\'U\iJ, C;enrge.
.e.c..ouQm~..a.lla.ly ..si.s . p . 42 ti .

Eri v a t i:: LL LiWL.~·._LU)
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var iaçã.o de impostos e/ou pagamento de dividendos,

aumentando, assim, a sensibilidade ao nivel dos custos53.

A situação também se altera no caso' de que nem todos os

contribuientes/proprietários sejam clientes ou o inverso, no

caso de compradores estrangeiros por exemplo. A luta para a

evitar a transferênoia indevjda de recursos entre os dois

grupos também irá resultar na redução de custos .
. ."

Segundo o exposto, então, não existiriam diferenças de

desempenho entre o empreendimento de propriedade púbJica e o

de propriedade privada. Entretanto, os aspectos apresentados

frequentemente pela mídia, fundamentados ou não, e 0-C''-'

levantam~nt08 cientificas realizados com ruals crit~rio,

levam a crer que exista pelo menos uma tendência a um

desempenho meí e pobre de nt.r-ode.e p.rnpresas púb.l ic:a.s.Assim,

se os propritários em ambas as situaç~es têm aspirações

que não se contradizem, isto nos leva fi conclujr que o
problema r-e e Lde na transformação da vontade do

proprietário em ação administrativa.

Com a profissionalização da adminlstr~ção dos grandes

empreendimentos e respectivo afastamento dos proprietcir'ios

das declsoes operaciona13. resultantes de expans~o

fragmentaçào acentuada da pr-o pr-.ledade,

ne ce ee i tar de instrumentos que pe r-mi t L-;sem a 1'::'80 J llÇÓ.O. do:=.;

potenc la is conf 11to::.; en í: r e admí.n.i.eCt'·J.dUl:'t::S \:J pr-op r Ltar .ios .

t)~3 VI((-Kj~~}\~:;, J,)lJn (\.~ Y/\j~j-\.,-)\;J, Gc~C)r"?~f~.
economi.c_i.lna-L\'~Jis_ p _~R"
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Cada um destes dots grupos têm objetivos diferentes e

disP~e de informações em volume e qualidade muito

diferentes sobre os empreendimentos em questão b4 Os

proprietários querem maximizar os retornos sobre cada

unidade de capital investido e ~ssim maXImIzar o valor

presente de sua riqueza. Os administradores buscam loaximizar

a relaç~o entre recompenso devida e esforço em~regado.

Cabendo ressaJtar que esta recompensa nem sempre é passival

de ser expressa em termos monetários. O gerente pode, em

suas aç6es, buscar mais segurança, tranquilidade, poder. U

que certamente não vai sempre ao encontro das ações

espere.dafJ pe Lo a propr it-:.:tárf.o s . para •• r.omax uru.z.ac ao da

riqueza55.

Com o virtual monopólio das informações relativas as

operações dos empreendimentos, os gerentes podem tornar

suas decio5es inquestionáveis pelos proprietários, Assim,

resta aos últimos estabelecerem esquemas de incentivos gue

convidem CiB adma n i st.rador-ee a t.r-Ll ha r: caminhos maí.sd í r-et.o a

rumo à max í.mí.zac ão ,dá riqueza de Les .

o sucesso de um eeguem.::;de Lnc en ti vo s de:pende dCH3'seguintes

aspectos: ao proprietário ele será efetivo na medida em que

o dle;pend 1do ger.',H' um aume nt.o ma t or no va lor prC'3ente de ;~u:~

riqueza. E o adrn í n lat.rador-será e ret í.veme nt.e e et.Imu ladc :::e

perceber que o cu;-=;todo e efor-co ad io iona I 'for menor gw,,; o

incentivo recebido.

_._.- .._----------
54 VI CKF.r,;-:;, .Iohn ,1'", Yt'\HROí.y, George .PP.:iVf1t i.?,;~tton.. -:__i=lD

ecouonu.c ....zma Lvc í.c . p , !-J.
c-r., \J 1 ex r::E:';, ,John ,vx Y1\ FJ<{)h', Geor'r~e. .F.r:i VE.Lt. L:::'D.tJ ...CH __:::. ...an

e.c.ollDIDi.C-._anal.y..sis . p. 10 .
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Quanto mais informaÓ~es dispõem os proprietários mais

preciso é o esquema de lncentivos na indução dos gerentes

ao comportamento desejado pelos prlmeiros. A obtenção de

informação demanda também a alocação de recursos, fato

os propriet.ários R buscarem um ponto de

equjlibrio ótimo entre os gastos na monitoração da

. i
\

admiriistração eo ganho marginal obtido nesta ação f5G

A lnstituclonalização de procedimentos de "disclosure"

busca exatamente aumentar o poder de controle dOB ac íon i at.a

sobre os destinos da empresa, diminuindo o volume de

infor~ações monopolizadas pelas gerências.

Os gerentes, naturalmente, não podem esconder os

resultados de suas açêies. Sua liberdade fica limitada pela

necessidade de atingir-se a rentabilidade exigida pelos

acionistas dadas as condições de mercado. Estes ültimoB

poderão substituir os gerentes caso estas metas não

seja~ atingidas. Se o custo de manutenção de um sistema de

monitoração ficar elevado demais para que os gerentes ajam

na forma desejada, os acionistas podem tomar-lhes 6 lugar
ou t.ambérn eube ti.t.uí+Lo s .

o proprietário que se engaja em um ac ompe.nhament.o estrito de

seus e.dmí.ní.et.r-ador-e o ;~uporta todos os custos da operac::Ju.

Porém, os ganhbs marginais resultantes desta serão

divididos propc'rciQnalm8nte à participação de célda

proprietário. Isto na t.ur-a lmen t.e reduz o apelo e. investir em

ruon í.t.orecào b'l. Deduz+z.e, erit.ào , g\1C! quarrt.oma í e dilui di}

58 VIC:KEE:-'~, .1(ih;) &. YAF:FZOW, C;!:'orgr:. Frh!él,t,:i.;:,[i rí.cn _- í-! r.1

e.conom.í.cc.ane.Lzu.í.a . p. 1~~-:3_
b7 V I ChKí<:'.;, .J o hn 8,:. '{AhHC!VJ ,Ceorr:~e . tl.:L\':Ltti;,:;ütiQIl._= _{\li

econcmí.c.inna Lve.í,a . p . 12-:3.
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for a propriedade mais autônoma será a administraç~o, que

maior liberdade terá para buscar os seus próprios objetivos.

É neste ponto que podemos ver:í.ficaruma di fer-enci acão

entre as empresas privadas e as estatais. As empresas

estatais têm ~eu capital ou parte dele diluído por todos 08

cdntribuintes. Conforme o citado anteriormente, isto tende

a.enfraquecer a motivação monetária para monitoração das

administrações.

Temos ainda como agravant8 na diminuição dos incentivos

monetários, o fato de que os eventuais ganhos reverterão

sempre ao tesouro (ganho diluído ao máximo), sendo que os

beneficios auferidos pelos contribuintes estarão na

redução de in1postos ou redução de emissões

inflacionárias de moeda. Estes beneficios ainda serão mais

difíceis de serem percebidos quando corie í.de r-ar-mos a enorme

quantidade de fat.os que influenciam a. . as
necessidades de emissão de 'moeda 58

Vamos somar aofat9_ da diluição, o maior número de

intermediários que o proprietário social tem em relação ao

privado para que suas aspirações cheguem à empresa. O
acionista pessoalmente ou através de seus procuradores

expreRsa SUA. vontade d í ret.ament.e ÇJ1Jonr3o da Assemb lé í F) nera 1,

e dispõe de mecanismos de fiscalização razoavelmente

e e cr-ut urado s e (:\Ce;3EHve18. I e t.o .de n t r-o de um qua dr-o de

g!"ande fragment.i)çi~ode pr opr'.iedede pri vfidi:t, po ú,: CjlléCl to

513 VICKFF~~, ,John t, YI\RECM, C;eorge.
e.collornlC-.. ..ana.Lya.La. p .3l .
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monitoração, chegando ao limite em que o acionista exerce

a dire·ç2iodos negócios sem Ln t.e r-me d í é.rLos .

o proprietário social tem como intermediários, supondo uma

sociedade razoavelmente democrática, os parlamentares, o

poder executivo (geralmente com três niveis, o chefe do

poder, o ministro cuja pasta a empresa está vinculada, o

chefe da repartição ministerial encarregada dos negócios

relativos a área da empresa) e, naturalmente, as respectivas

.estruturas burocrática~58.

Cada um destes grupos é pago pelos contribuintes para defesa

dos interesses maiores da sociedade, porem, como pessoas,

cada um ·deles têm seus pr6prios

que não são necessariamente as mesmas do~ cidadão ou

dos administradores das empresas60.

Os membros permanentes da burocracia estatal e os membros

temporários, nomeados ou eleitos, exe rcem um papel

fundamental na traducKo das . . ......
a E~]:"l:r'n.c: o e s dos [tC .ior istas

que são os cont.r-Lbuí-nt.e s e eve nt.uale e le i tores--, em

medid.as das empt.'r:.t3F.\.S sob sua

f á ec a.l .iz ac ão • A f i de 1idade de e t a t.r-o duc ào é d i re t ame n t e

à possib iI Ldade substjtuicão dos

fune i.()!l;:).}'''' Lo s }~F~Lo vo t o ..

Podemos concJuir que, que n t.o me í e e et.é.ve I t.:! o (:CiX'}:_:>()

bur-oc ré t ico, ma i. 8 e .le t.ende r é a ag i r: aut.onomeune n t.e na bl1::,·;(:a

de a~~;pirélÇões próprias. Por eXem1)10. g1Jando uma parte da

E,8 V T (~r(J1:l-{S ..' ~l"c:h n g, Y /\ i\}~t)\,~J. (~(_l n r {~r~ .. f"r~,'j ~v':~~t ~./.I'L 'i .(}P.. .: __.__'3.rl
e c.onom í.c__.ana.Lv.a.Le . .p. :30.

E:.Q DUN/\HI )1<, ,-J o hn f.l. Ille. -l:~:r:..lV iJ. Ll:;;cü iOl.l dc:J:.:.:2-G .1.<:)11__=__L'ubJ. ic
cnda priv,::lte.mean:3. Npw York. HCu"l(~. 1!lr·n. p.?;3.
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burocracia estatal tem um desempenho di.verso daquele

projetado, pode ter por parte dos legisladores impedimentos

para expansão, cortes no orçamento, fiscali3ação mais

severa, exti.nção, isto se os representantes agissem

exc l us Lvame n tA por SA1JS

Ent.r-e tant.o , o podei' ele

prej~dicados em interesses próprios providenciarão o lobby

necessário a reverter tais iniciativas, lançando mão dos

mais diversos argumentos já detalhados neste trabalhosl.

Concretamente, as ações de presr::ãosobre o pnrlamento em

busca de interesses corporativjstas têm exemplos copiosos 20

redor do mundo. Para cJ.tar,

funcionárj.os e administradores no processo de pri.vatizaçfio

da BrltJ..Bh GasB2. As reversões das

organismos federais do governo brasileiro em 1989. A
obtençfi.ona A::::;::::embléiaNao ione.1 Corie t í. t.u inte do moriooo : 1.0

estatal para telecomunicações por parte dos empregados da

A ação governamental produz quatro grupos de CiJ6dáos

efe tado e em Lnt.er-eaee e pesé~oai.s. Aq1.lp Ie e que sáu ou

t3er~ilo prejudi.cados e conscjentes diRtO.

praj ud i.ce.doe que Lgno reun esta si tuac ão . Os que eao ou

serão beneficiados e sabRm e,

beneficiAdos e não são conscientes 63

6l VJCKF!~~:;, John & YAhhUW, Gcur!~"e. ELiv ..Ç).t~:;J.t.ii)lL..:~.C;";:l
ecünomic-'iuaJ.,v.:::::is. p. ;3:3.

("'.:2 V lC' 1\1;:h':'c, ,kh n ;-~ Y/\ F:I·:(I\V, (~i"{ T' ;«o~ . rr .i.v ,:::l:::i::: é.:. L ..:' U.·.L.:. .c~ll
econom.ic .....3.nalyGi.c: .. p. :,~67-8.

E.~ UUNf\!lU}<:, .1 orm J..!. l'bQ..~riv.a.Li.3E1.U.l...dl.. ..duc..i..:::ÜiJ1L_:::......r~lih..Lü.:
ende pr Lva te.meano . p. ;~1 .
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Associamos agora o fato de que os dirigentes políticos tem

uma função utilidade maior na situação.do que fora dela,

assim, tenderão a agir de forma a garantir a manutenção

delee no poder, ou pelo menos tomar decisões com este

fator sempre em ponderaçãoB4• Como resultado, temos gU8 as

melhores ações governamentais. do ponto de vista politico,

são aquelas cujos bene f í.c í ado s a percebam .í.med iet.amerrt.e e

que os eventuais prejudicados não '8 percebam, ou pelos

menos não associe a ela resultados negativos.

Pela ausência de efetivos instrumentos de infbrmação, os

contribuintes podem preferir determinados tipos de aç~o

de resultados a longo prazo ou mesmo imediatamentebs.

Exemplificando, por sentimentos justificados de piedade, e

porque geralmente aqueles que f~ao prejudicados em

intAresses indivjduais, são prontamente identificáveis,

cidadão .pode~ apoiar a manutenção de empregos com

gerado pelo dispêndiQ_ineficiente de recursos pode levrir d

desemprego em outrae áreas, talvez em proporçóef;

maioresG8. Mas estas consequencias 8Mtarrio dissociadas da

ação governamental e passarão despercebidas do ponto de

vistô eleitoral.

Diante fd t.unc ào pode-E:e perceber que 0[.5

proprietários SA oerltir5o pouco incentivados a engajar-se

64 VTCJ<EW::;, .Io hr: !:.: Yf\.)(J~(l\-J·, Gf;nt'i~e. Pr;LvaJ:.i;'".nJ:.ií)t1.:_:.L!J]
ecollonüc_f.l.r;.hl:~rsiD . p. ~lO.

f..'>bD01\lI\HIJj::,. ;Iohn D. 'I'ho ~'rivD.tJ::::Cttj.on. dC'..cL:-.ion.- r·1Jb.L:iJ.~
.d.Ud.s.....Ill'.i:-"t..il.1.,e_me.illls.· p. :':l0 - 4 .

í::f:; T/\NOI lU\, tví:, m ;t~ I. 1:-'r' j v d t: i ~'·.i..i I) r;o COnlU e :.:}.,cei i !~r:ti..~
pol.i tí.c o . p. 7B.
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em atividades de monitoraç~o das empresas estatais. Os

poli tiCO:3 por sua vez, dando-se conta que eventuais

b~neficios de um controle mais severo sobre uma agência

serão diluidos na massa de atividades governamentais e,

certamente, não serão percebidos por seus constituintes

de forma isolada, preferirão estar de be~ com o corpo

burocrático, que pocfe torna-se beru l he nt o e .incómodo . iL:~~:í.m,

fazendo o bem a quem percebe, e talvez agradeça em votos. e

o mal a quem não percebe, os dirigentes seguirão

colapso.

Quando do c o Le psio , OlJ próximo a ele,

'monopólio de informações sobre os negócios, tanto privados

como estatnis, seja afrouxado permitindo que proprietários

privados ou sociais ente irem-se mais a miúdo dao operaç3es

das empresas. Os contribuintes passara o a eSCOlher

representantes que se compr ome t.am a co r-r Lg í r as si t.ue cõe s

no momento expostas como nocivas a Boc1ednde.

pr-e eaupoe t.o ele que :r:'~inaa Iguma democ r-ac íe r; di? (1',)(: O

eleitor médio tem acesso a informações.

Consideramos. ent.ao,
, . .o 1~3!_'. i:: ~ ~.,: j_,~

maior entre os proprietários e gerentes no caBO dus

estataJ.8.

públicas, podem levar a desvios na ·atuação dos

administradores. ' /
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Logo, a busca da eficiência pela privatizaç~o tem que ser

circunstanciada, pode ser o caminho mais simples, não o

mais fácil, e certamente não ê o único. Tudo vai depender

da situação polítlca, econômica e social do Estado que

pretende reformular o seu papel. Por outro lado, a

privatização pode ter implícj.ta ou explicitamente outros

objetivos que não o ~umento da eficiência do órgão alvo,

e essa passa a ser apenas um dos componentes de análise do

processo.

Não. é descartável que os dirigentes políticos, quando

existe o clamor popl11ar decorrente do colapso dos SIstemas

gerenciados pelo Estado, acabem optando pela privatizaç~o

..por ser mais e í.mp l.ee do que reformular o comportamento dos

corpos legislativos e das burocracias das 2..gê ncie a.~.
controladoras e empresas controladas. E neste processo por

/ vezes apressado, nem sempre cs melhores interesses dos

contribuintes são preservados.
\

o e et.abeIe cLmerrt.o de a:pertad.osparámt=:trosde dt':sen-,penholXol.'a

empresas e organismos"6ontroladorss, e a efetiva aplio&ção

dE=8E!8S r'e gu Lament.on , .--1··,1...l.,w1.

eficiência. O Governo do Reino Unido, parA pavimentar o

caminho das privatizaç6es, primeiro L ir 1.

recuperação das empresas e agências alvo. A fixaçao de

taxas de retorno e padrões de atuação elevaram a

perforrnance t.or-nado=ae pnstet' io rme n te a t r a tiv e e a

privatização, confirmando, em muitos casos, ·que·oaniveis

de e f íc í êno ia a Ime.] adof; foram a l caric adoa a.ind.i dentr'o da

condição de propriedade estatal B7
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A possibilidade dest~ tipo de atuação ocorre quando apas o

colapso do sistema gerenciado pelo Estado, os contribuintes

mudam sua percepção quanto ã atuação politica. Deixam de

desejar apenas que seus representantes represem preços de

serviços de utilidade pública, passam a desejar que a

empresa que os preste busque sempre fazê-lo da forma mais

barata e reduza seus precos; que os preços não sej2ffi

apenas baixos, mas que g':-trantam a possibilidade de

con t.í nu Ldade de fornecimento no fut.uro : que os cont.r i bu int.es

égide do Estado não tenham seus tributos agravados para

garantir a sobrevivência de empreendimentos falidos ou

ineficientes.

Quando os representantes começarem a ser substi t.u í.do e por

não se comportar da maneira desejada pela maioria dos

constituintes, com certeza tomarão a~ medidas necessárias

para que os proprietários tenham assegurada uma melhora na

transmissão de suas aspirações aos administradores. Isto

é, naturalmente, um pr oc e erso longo e que envo.Lve

amadurecimento político da ~;ociedade. A busca pe.La
e fí.c í êno ía em empr-e and í.mcnt.oe gove r-nement.aí.e t" um fenômeno

raro em ditadtiras.

---------_ ..•__ ....._-----_ .•_._._._.-._------_._._-------_.- _ ..-
e..c.n.nomi..c.......B.l.laJ..y.sJ..s. • p. 14:J- '1 •
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Capítulo 3

3.1 - COMPETIÇÃO E REGULAMENTAçnO

A competição e a regulamentação são dois fatores
externos que influenciam o desempenho das organizações
econômicas. Analisare~os alguns dos aspectos que são no
nosso entendimento essenciais no estudo da dimensão do
Estado. Estes dois fenômenos, entretanto. não estão
sempre presentes nos diversos nichos do contexto econômico.
Estudaremos cada um deles e ao final a relaçáo entre eles.

3.1.1 - A Competição

o maior estimulo à busca da eficiência interna é Bem d~vida
a c6mpetição, entretanto, seu estabelecimento varia de
acordo com o ramo da jndústria, localização e tamanho do

mercado, tec~ologia disponível, ti~o de produto.
maioria dos crjtérios de análise é possivel encontrar novas
nuances relativas ã competição e ao seu efeito sobre a

".•.,..-
o ambiente econômico que tenha como caracteristjcB 2

pN::;sençade diversos concorrentes' disputando espaço para

• proprietários, ainda que por razôes d í veraae , Ba eLcament.e , f'

proprietários estarão atentos para que os empreendlmentos

não sejam deslocados de seus nichos mercado16gicos,

compromentendo vendas e, corree quentement.e , o re t.or-no eobre o

capital aplicado.

68 VICKEHS, John & YAHl:\OvJ, George. ,Er:i.y..a.:LLz.i:-Lt.Lon - an
ec onomí.c. ana.Lvc í.a . p . -1'1_
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Os administradores estarão atentos à manutenção do que

poderíamos chamar de "uma vida mais tranquila"s!:J. O primeiro

aspecto a afetar a vida dos gerentes em face da competição ~

é o risco de falência de sua empresa por deslocamento do

mercado e consequente perda do emprego. g licito concluir

que administradores,· dentro de um cornportamento racional,

ain:la que movidos some:;te por .i nt.er-e aee s

tentarão, legitimamente, vencer a compet.ição colocando

para seus potenciais clientes o produto/serviço malB

adequado.

O "takeover threat" é a segunda ameaça que pa í.ra aobre a

vida dos administradores. A existênc1R de competidores

diretos mais eficientes pode levar a mudança da propriedade

e com ela todos os efeitos mais temidos pelas gerências7o.

Quanto mais eficiente é um empreendimento, maior é a t.ax e de

retorno potencial que é oferecida a se1.J.5proprietários"

Dispondo de um how" mais eficiente,

proprietários ou administradores podem oferecer a outros
, -

proprietários menos ~ficientes propostas de compra de seus

ativos que superam a corrente taxa de retorno por eles

obtida. Dentro de uma racionalidade ftnanceirR o neg0cin

~erve para as duns

remuneração a02; vendedores, em va Lo r-e e mais a.ltos do que

poderiam obt.er- na manutenção dos at.ivos a, aos

compradores, os atjvos a.pr eee nt.a r-ào r-end Lment.oe mais

68 VTCKFHS, ,101m ?" YI\HHC*l, C;pnrrrp. Pl,--i.ve.t,i2QtiC'rL~_cn
e.concm.Lcc.ane.Lva.í.a , p.:::l 1.

70 VICKEHE, c.)ohn & Yl\hWM, Geurt:(~. El'.i'lat.i2í.:l.LiOD_~.:.. _EU)
e..c.onom.i.c....analyais . p. 15 .
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elevados decorren"te da "expertise", cobrindo as taxas de

retorno esperadas.

A possibilidade de um "raid" afeta ambas administrações.

As. menos ~ficientes são afetadas pelo temor de

substituição caso ae.i a a elas imputada a culpa pelo pior

desempenho. As mais eficientes serão atingidas pela

percepção que estarão em condições de alcançar outros

objetivos menos claros de suas ações 71. A di~inhiçâo da

concorrência é óbvia, ampliação dos pode~es da gerência

decorrente de um controle sobre maiores receitas, fatias de

mercado, maior nümero de empregados, etc., pode t.ambórn

exercer uma f ac í.nant.e at!'é1çi~iosobre os adm.í n i et.r-ador-e s

para a consecusão de compras ou fusões sem que um ganhe

sinergético seja evjdente.

A estrutura juridica afeta a aplicação do puro raciocinio

financeiro nos casos de "t.akeove r". t.vluitospaJ.f:;espos::=::uetn

leis que Jnibem operaçCies resultantes em monopó.llos ou

• .f- r.. ,

ao e t cac e.o os -Fa' t·· -:".-:0.,-,-.1' c.l.::' por parte minoritários quando o

CflSOB de 10gislaç5ss feitas sob encom~nd~. onde B~O

tais como: localização. da. matriz, nac í ona Iidade dOE; EõOC10:'-;

ou ramo de negóo .io s exe rc ido pe los prOpt' ietáriu;:::;'f:3.

7 J. VT CKF.W~. ,Jnhn ,?,,: YMmm<l. GF'nrf':c. :prj\~çlt.i~~~'lti on .. ::'.Dn
economí.ccano Lvn.i s . p. >~4.

VTC~KFR;··~•.. ,lnhn tI"" YAHl?CM. r~I~()rl{{~. Pr i.ve..t.í z e t í.on ..-:. cm
e cononu.c. _,::lll.:..l.1.yCÚ..i.. . p ..1'/ .

'T:.c.t EfTFi-l/\N, nílVid 1<. ,y f;','Ci;\li':fflJ.l.. :1, r-UJ !H' 1. Ml..l.J.tiI1D.t..iww ...L
bua.í.naaa f'i nanCí~. p ..4~TI.
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Um terceiro resultado da compet.ição é uma maior

disponibilidade de· lnformaç6ss sobre a indústria, que

serão úteis aos proprietários na monitoração das

atividades dos administradores, facilitando a implantação

de controles e incentivos que disciplinem a ação gerencial

segundo os interesses dos proprietários.74

Fatos ~le dificultam a competição

o ponto de equilíbrio economia de ese e La Vf::TBUB comr-e t i c ão

dadas as condições de mercado e tecnologia disponivel. A

permanonte comparação entre os ganhos

produção em g~ande escala com as perdas derivadas da merior

competição, resultantes da falta de estimulo externo para

ganhos na eficiência interna, vai determinar o numero de

fornecedores ideais para cada produto em uma

região '16

A estrutura de custos de cada produto ou serviço 11'a

conduzir a natureza a pOBsibj.lidade da e f er.í.va
.- ~

competiçgo entre fornecedores. Num caso muito raro, duas

companhias de distribuição de eletricidade disputAVAm o

mercado de Buenos Aires a tê fins da d.écada d.e 'lU .. A Si:!:C·bf.\

Servicios de Eletricidad de Gran Buenos Aires - A a CiA.
Italo-Argentina competia.m pelo f or-ne ci mont.o de t:"\net.'l~ia

74 VICK~RS, John & YAkkOW. George.

75 VrCl\YW·;, ,.Tohn & Y/\r~hCM, (;i'n"gr~_
econol'li.c....-8.nal.y..s.is. p. tlH.



44

edifício, haviam mcr-e.dor-es servidos por diferentes

companhias de eletricidade76.

Dada a natureza dos serviços de eletricidade, sUP~e-se o

inevitável disperdicio de recursos. Como evidência, pudemos

apurar que os serviços de eletricidad.G descritos acima

estão entre os mais caros do mundo 77 Neste caso, fica

patente que a competição não pode produzir os benefícios

esperados pela sociedade, já que a tecnologia disponivel

impôe uma grande coordenação entre as ativjdades de

produção e distribuição, para que o consumidor seja

atendido dentro de custos razoáveis.

'.A existência de "sunk c osts ", aqueles v í.ncul adoe a. decisão

de ingresso e não estão vinculados com a efetiva

operação do negócio, e ainda não são recuperáveis caso

o empreendedor desista da' entrada, também limi.ta a

pbssibilidade de competiçâo por dificultar a entrada de

novos competidores em um mercádo7B• Por exemplo, um

empreeridedor pensa que um mercado de transporte ferrovi~rio

tem e.penae BOi;' da' demanda potencial e.t.e ndi.da e a mai.ha

existente está esgotada: Parte, então. para a construçán

de uma malha paralela. An concluir <::IS te rrov iii:3,

receSs.3.0 afeta a demanda de transporte e a .inc umbe n Ll-!

firma passa a atender a iC(Ji:" do mercado pot enc Ü'\ j ,

possui contratos de longa dur-a câo . Os' ún :i co,::;VEi lor-ee

recuperáveis da construção da fprrovia serão A SUCAt~ de

ferro e de madeira que conseguir vender, R1A~ de, talve~. as
76 OECEJ. Ar.CG.n.tilli:Lec.QnDru.i.c.D.J.\~.oci(ü. p. :371.
77 AU':, f\n:.\. H,l.bI·é~ [.liJ(~ t nv o rtLr p'\l""'!. ':'.-i!i1I'l·,·U· ;;i<l;i~/\.

Ca.ar.ín. Bueno s J\irefõ, ;:;0 :=:et. 1990. p.?O ..
78 VICKKH~3, .J ol m rx. YAHl\U~'~, G,..!or'ge.Erb:i:i.L.izu.l1 GlL.-=-_.illl

econom.í.c.vma Ivc.í.e . p . 54.
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terras eventualmente ocupadas. Os custos de construção,

planejamento, treinamento de futuros empregados e licenças

são "sunk costs".

Quanto mais .eLevado s são os "eunk costs", mais inibidos

estarão novos concorrentes. pois o risco do negócio

aumenta substancialmente, constituido-se, em uma barreira

paraentr'ada.

Os efeitos positivos da competição poderão ser atingidos

""manteria os administradores em constante busca

na tentativa de inibir a entrada de outros fornecedor"8B,

diminuindo no mercado a potencial taxa de retorno de novas

firmas péla prática de preços n~o atrativos.

Na proporção em que a firma iDcumbente tem a possibiljdade

de perceber a intençÃo de entrada de aleum concorrente, a

capacidade de reação prévia para a adoção de

comportamento defensivo, positivo ou negativo prn'a a

sociedade, aumenta. 9~ando a entrada requer o pedido de

licenças governamentais, investimentos de longa maturaç~o

ou cont r-etos com fornecedores de me, t.é r ias 1'1' í.mae comuns,

permi te que a empresa reduza sua;::; me.rgerie nOE: preços.

morio po 1i 7.e aumente do e

especia 1ist.aE: " -Ipor e i e cont.ra t.e do e , elevando padroes ne

mer-cado e ou tr es es t 1'."1. tégj as, dt-~ ta I :::;01:' t.e que ()concor-r-e n t.e

-eHl pote no Le.I de;=.;j ~37;acio Jlegóc .io an t.(~S de ent.ie r- OU, (J,u!:J,ndo o

---------- -------------
78 VIC10<:h::-::, ,"iohn? '{(lri:},U\"l, (;i~Ori-~!::.

economí.c.zma Lve.í,a . p . (31- f., 7 .
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A simples perulissão de entrada de novos fornecedores no

mercado de transporte suburbano de Londres por ônibus no

inicio dos anos 80 levou o então regime monopolizado pela

National Eus Co~p~ny a uma liberalização quase absoluta,

onde, em poucos meses, dezénas de fornecedores lutavam por

um espaço no mercado. As tarifas se reduziram dre.st í cement.e

e novos itinerários e serviços foram introduz idoê~80. O peider

de mercado da outrora firma monopolistica. entretanto, veio
... "

a prevalecer quando esta reagiu também com reduç~o nos

preços, implantação de novos itinerários. Então, as

novas firmas perderam sua v ant.agem comoar at íve . Como nem

todas as barreiras foram levantadas, como o acesso a vagas

nas principais estaç5es rodoviárias, o públjco retornou

gradativamente à National, as tarifas recuperaram um pouco o

valor, muitos competidores desapareceram e a National

emergiu como a grande vitoriosa do processo de abertura. E,

nessa posição privilegiada, talvez premeditada,

companh í a foi pr í.vetí.z.adaentre ju.lho de 86 e abril de 8Ll3J..

Também no caeo de ent:rada. de novos competidores a estrutura

juridica determina o comportamento do mercado. Geralmente

agindo sob pressão de firmas incu~)entes, OS Estado3

restringem a entrada de nOVOf3 concorrentes.

restrições podem variar da requisição de lt~enoiament0

(que permite o prévio conhecJ.Ulento da ou das empresas

requisições de padrões t.o c n 100:.3 ou

.ce rac te ri. S t i(;c=j~) j 1J.rid iC~?"E.~, ceP1te I m í nl.mo , até. a e í.mple s e

80 REDWOOD. John. Pr-í va t t z ac ào : o CAf>,O da Gr·[i-Bre1~Rnha.

01 VTCKI~F(;:;, .Tol m I\~ YAhf,'CiV!, Cenrge. Er.i\~i.üi::;üt.i.ml_ ...:.~._J.in
ecouOl.llic.._ill1uly..s.is.p. :3'/2-;3'75.
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cartorial decis~o 'de não pernü til' a entrada sob

alegações diversas.

Durante muitos anos os empresários brasileiros que tentaram

abrir postos de gasolina, moinhos de trigo82 e outros

serviços, descobriram o quão impenetrável pode ser um

mercado ocupado por empreE.:as privadas, quando as .t l rmae

incumbentes tem como aliadas as bqrocracias dos três niveis

de governo.

o comportamento anti-competitivo do~ proprietários VJ~~ ~

realização de ganhos monópólicos, de cor-z-ent.e s

possibilidade de administração da marrrem de lucro, em

detrimento da sociedade. pela falta de alternativa dessa na

obtenção do produto desejado. Aos administradores, a

tentação de uma "vida tranquila" na ausência·de ameeças as

suas carreiras e um maior contrQle das informações

disponíveis sobre a indústria.

monopólio, leva a ações que

concorrencia, ou a instalar

nas circunstâncias de um

busquem diminuir a

negócios sempre oride A

competição seja meno~:-

3.1.3 - Verticalização e competição

fi vo r t t.ca l Lz ac ão eempr-e :foi ume prat r.ca v Í!'::t.a cc·m :':Uill

olhos por grande parte dos admi~istradores e proprietários,

ainda que os e f e i tos para a empr-e se nem f:H.?n:pt'e;::;eja

financeiramente os mais vantajosos.

Controlar os canais de f or-ne c .ime n til

empr= erid Iment.o, t r=mem í t.e AOS [y,prentesSr"'p;ur;:'l.nça re 1at.lVt\ Ii

3:<'~ G{)VEl\~~()onunc j é.l a ee íde
En~de São ran]o

da comercializaç~o do trico.
São Paulo. 18 aet. 1990.



não interrupção do produtivo, alémprocesso da
tentação de apropriar-se dos lucros de uma etapa do
processo produtivo, out ' ,.eS8 o.epen08 .•.. '.esuBem muito
conectada com a correntemente controlada.O que é relevante

refletir é até que ponto esta segurança compensa um eventual

aumento dos custos. Cada vez que uma empresa vertjcaliza o

processo de produção, a montante ou a juzante, uma parcela

de competição que existe em um contexto econômico fica

comprometida, e os resultados para a empresa e para a

sociedade nem sempre são os mais positivos.

A verticalizaeão pode tornar-se politica da empresa ou
grupo econômiço. Quando isso acontece, ela perde. os

'potenciais beneficios da especialização dos agentes
econômicos e aqueles decorrent.es da competição entre eles

existent.e. A grosso modo, cada vez que o custo de produção

própria supera o cust.o de aquisição externa em uma margem
que não justifique a segurança proporcionada pelo
controle, verificamos que a verticalização produziu
efei tos negatlvos aobr-e, o ve Lor- da empresa.

o processo de verticalização empreendido pela ~ord Motor

Company nas prlmeiras décadas deste século é um. exemplo

disto. O fundador e então administrador da empresa, com o

objetivo declarado de produzir automóvei~ da maneira ffiRiR
rápida e barata possivel, bUi3COU, para tal, con t ro Lar

praticamente toda a cadeia de produç~o do automóvel. N~o

siderúrgj c ae , .mina a de c ar-v áo , o t.r arnspor-t.e da.~:c: ma t.ér i6::;--

pr-Lmae , fábricas do vidro e prieue , a pr oduc ão de. bo r-r acha ,
até limite.mesmo, no a
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seringueirasB3• O distanciamentc critico proporcionado pelo

tempo deixa claro que o caminho era o inverso, ainda que o

processo de pr.·odução"Just in time" --idealizado por Ford-

seja hoje almejado por todos os grandes fabricantes, ele

pode ser aJ.cançado com forriecedores competindo entre si, 08

benefi.cios da comr-e t í c ão não pude r-am t:;er e.upe rado s pel.e

ve r-t.LceLízacfio .

Uma ve.r í.ant.e da verticalização qtre nr3.o iliipJica-na perda

dos beneficios da competição é a participação parcial da

empresa em alguns setores rel~yantes a juzante e a mont.ante

do processo de produção. A principal vantagem é o fluxo de

maneira se traduziriam apenas pelo preço pedido pelos

fornecedores. Excmp ILfLcando , ao pr-o duz í r-1)rn quinto d;::::;:

próprias embalagens, wna empresa tem muito mais condições

de avaliar as propostas dos fornecedores benef5ciando-seda

competição e, ao mesmo tempo, ter parâmetros para manter

pressão sobre DS produtores da -casa na bl!SCa de menores

uma constante avaliação dos preços propoe tos pe Las

tr'an:3pnrtadoras e, também, mon.i LOl'éi.ÇF.Ío dos c uet.os i.nt.{~rnu:-;

de transporte.

'rendo ex post.o alguns dos be ne f ic Los da CO!ill:.-.et~ t.cão , podemo e

concluir que esta d •ev e c omo

outros d í apo s í t.Lvoe Legal e que tenham e:3safinalidacie, devem

8::-:3 S T(YJ f~ P~A . Lui z. r;~'t: 11cL) ~» h:rf:,n 1'1(' r'i"> ;-c- (' ri" p r-(ld llÇ' .::iL;.

"J us.t-=.ill:::.'l.'.imt] ..~. U};°j;::;t.' l' t-.nçriodf! ;"ler;T, 1';1 Cl<; il pr!.' :-:f~nt.ndn
;; f<'llnd;lt.:;fii) C~I~t.l·)lii; V,n"(3i)f:;, i</\}'>~l'. '_;;JU l'(juJI), l~.I::J().

p , 20--26.



ser aplicadas com mais freguência e mais rigor em todos os
Estados nacionais. Quando a competição não ê possivel,
ou muito. difíc1l, ou eesulta em severas perdas pelo não
atingimento de uma economia de escala, sobrevem
regulamentação.

50
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Capítulo 4

4.1 - REGULAMENTAÇÃO

A regulamentação é aqui entendida co~o a interferência do

Estado na atividade econômica, decorrendo das funções de ~

justiça e segurança exercidas na busca do bAm estar da

comunidade.

A regulamentação é eempre implementada per a corrigir uma

falha ou suposta falha do sistema de mercado ou quando este

sistema rJe..o e. rápido o ;::;-\..i.tí.c í.ent.e pa ra re a Li.z ar' C).;::;

correções necessárias 84

Ouarrt o ao ú lt í.mo tipo de r egu ..lamerrtaç ao pc demo e c i t.e r- U:'J

•..
padrõee técnicos exigjdos para produção de diversos bODE>

e serviços. Por eXemplo: a proibição de certos corantes na

indústria alimenticia; os niveis de resistência exigj.dos

para e qu Lpame nt.o s e e rorié.u t.Lc o e ; Fi
,.... .exi gene r e

em facultades de medicina para exercício da ativjdRde
mé-!dic.'3.

eliminaria as fal.hes J=~(J1no correr do tempo, entretanto, urna

pr í.meLr-o e av i..be;3 ou oomeoem a. prol.iferar Ci3.f::i);"'( de cénc:vY'

pn:!:.'ô. gue Oi:> C'on:=51.lln.idol"'e:=: P::t:~;sem 8 ev ír.ar- t.a í.o fnr·necf'dclY·:"·~ e

Com e e t.e 't ipo de r erru l.amen tac ào () que se dese,"ia é ~-Yi'lrant..i r:

que 8.qlli lo qU.fO~ tO::-::::=::8 oco r-rer tne v i tA VP Lmen t.e no Fimh i to do

mercado, a ou r-t.oou fi. longo prazo. ,já ocorra antes <:;1118 08

B 4 nuNI\J 1UJ< , ,) o t rn 1). Tl.l.e. __pl~V di:. l...2Li..Li un ..de.c .ie í, o 1.L..._.':" _ J;.w.b..U. c.
ends prd.vat e me aric , p.17-·?O.
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produtos sejam lançados ou t~o Ibgo os organismos

regulamentadores sejam sabedores do problema.

A falha, ou sl/'postafalha do a í.s t.ema de mercado, .é a razão

que leva ao tipo regulamentaçâo que nos é mais relevante

no estudo das funções do Estado.

o estabelecimento de um efetivo regime de competição, como

vimos, nem sempre ~ possivel por diversas causas ou, quando

estabelecido, pode ser comprometido pela açâo de algum

participante. A regulamentaç~o, então, é implementada

para prover .os consumidores com os beneficios da
~

competição ou parte deles, impedindo que os controladores

da produção de bens n~o sUJeltos a compe t. iç:3o

administrem preços e qualidade em detrimento da população

consumidora, garantindo a existência de concorrêncj.a onde o

poder de mercado de algum participante fosse capaz de

·eliminã·-las5.

típico. Os sel'viçoe/-de distribuiçcio de água, 11)z e

telefone, para citar, dada a atual tecnologia disponível.

têm uma estrutura de custos em que, para obter-~e o melhor

eprovAj.tamento dos recursos alocados, é necessári"l f3.

1 . Nmoriopo .i .1za(:,3.0 de d i ~=;t. r i h u i ç: Zio , ao menos Fi. nível

regional, evitando-se a duplicação de custos fixos 66

o consumidor', na impo8sibilidAde de optar por our.r-o

fornecedor a custos razoáveis, vem a ser ft'pori~a fraca no

e.conom.í.c.cana.Lvc La , p , '/8.
66 V1Cj';J;:h;~, ':-John .v. YAI\i';O\tJ, (;eorc;c.

economic_analvsis. p.48.
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relacionamento com a empresa. A soberania do cidad~o na

escolha do produto fica tolhida e este, ent~o. busca, nc

Estado, a proteção necessária 87

A regul~mentação da atividade, quando desempenhada por

errt Lde.de e objetiva gar-an t. i r <.;l,ue

incumbente n;3.0exer-cer-e seu poder de mer-cado em de t.r-Lme n t.o

da soe Ledade- cliente. Nestes casos a atenção dos

reguladores é especial tanto em relação aos· preços

praticados e quanto aos padrões técnicos do serviço

prestado.

No esforço de garantir os efeitos da competição, a
regulamsntaçào de ve também interferir' na .ínt.e r-conex ao ..>

dos negócios quando, em algum ponto da cadeia de

fornecimento, exista ou possa existir um ente monop61ico. A

padronização de caracteristicas téen ieas permite CjlJE:!

véi.r~Loe f'or-ue ce do rc e [i.f3ôUtrtaJl1 o p,:l.l=') 8 .1. (5.(; oompe ti do re :-) !lCJ

fornecimento de cada parte de um único equipamento ou
ev í.tarido que uma mono'pÓl1,CA. em 11;;;

estágio ou peça man í.feste=ae por todo o sistema. Quando um

monor.ólto é tnev i t.ável, o r-eLao í oneme nt.o def~t,e com ou troe

setores deve ser regul.ados8.

A exp Lorac ao de gás natural no l'iardo Nort.e , por e:xemp Lo ,

entrada do p:á:7{ e xol or-ado clâ-e-.e exc Lue í vame-n+,e e t.ravés de

e 110,iepr.ivAdA. a Br i tí eh G:~,:'). A HG tem 11m mo nopó lí.o de f[jt.o

s'/ VJCKEF.~::;, .Io hn & YJ\HhOW, l;eOr[~f~. Prt:L~iJ:"l.ZJ!LiQJL_=_l'lJl
e cuucm.Lc __{..l.ri3..~~v·;.:;l..3.. i..\..fi: I~,

88 V 1 CJ<En::_~, I loln1 r>~ Y/\h'RCM, Ge()rru~. P.r.iv_D.t.ize.tioll._ .:__fj.l1.
aconom i c aua.Lz.s.Le . p. t38·_·'(~.
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na coleta e distribuiç~o do combustivel. Ainda que a

estrutura legal permita o aparecimento de competidores, os

gigantes "sunk cost.e " envolvidos e, -dada a eet.r-ut.ur a de

custos da indústria, os raros beneficios que seriam

auferidos pelos potenciais consumidores, é improvável o

aparecimento de tal competidorBs.

Dada esta condição, a BG não só é regulamentada quanto

aos preços praticados na distribuição, mas também na

maneira com que realiza os negócios a Juzante e a montante.

o OfGAS, repartição governamental que regula e verifica fi

aplicação da lei relativa às atividades de pródução e

distribuição de gás, determina que a empresa forneça gás a

..potenciais varegistas a preço razoável e permita que outras

empresas realizem os serviços de instalação, manutençã6

de equipamentos além da venda desses (no passado todos estes

serviços eram monopólio da estatal). A mesma agêncja

monitora a maneira como s~o realizados os negócios de

compra de gás dos exploradores, impedindo que a BG, cliente

único, utilize -este poder de mercado para realizar gKnhos

excessivos através da compressâo dos preços pagos aOA

exploradores. Embora tais açbes sejam .i.mprovave i E; ,

considerando que ~ais fornecimentos obedecem 8 contratos de

longa dllr.açZio,a lei determina qlJe ev ent.uaie [':anhu;::; :no;::.;

preços de compra do gás sejam repassados aos preços finais,

segundo fórmula estabelecida dur e nt.e C} pr-oc e s eo de

privatizaç~o da BG:,

ee VICKERi:;, (101m 81. YAI\ROW, Ccur[!,e. .!:).rj.-'LLLL.iZi:t.t-iúrL.::._úll
.6.CDnomic-_anaJ.,ysis.p .7.62-', .
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Este esforço de regulamentação descrito obedece ao

.principio de que deve-se garantir a sociedade a proteçâo

necessária quando as forcas naturais do mercado são

desafiadas por algum participante demasiado poderoso. A

sociedade que, através do Estado, .impó s a l:'eguJamentac,:ào,
tenta gé:i.l.'étntir para si os berie f íc ios de uma competiçào,.1.

que ineziste Cé\.BO não

int.erferência. . . .~

problema::::, que demandam uma,"e st.r-ut.ur-a po Lít. í.c a be.e tan t.e

desenvolvida para serem solucionados a contento.

reguladores têm o dever de balancear as necessidades de uma

remuneraçÊtO justa, que atraia e mantenha os Lnve et í.ment.oe

na área regulada, e o constante incentivo para que as firmas
incurnbentes mantenham uma atitude séria em re lélção a bU:'3C3

.de e f Lc í.encí a e mel.ho r í.a dos ee rvLcoe prebta.dosu..J.

A entidade reguladora torna-se a ponte entre os cidadãos

clientes e 09.<:; firtnai3_reguLadas, e, ria t.ur a Lme n t.e ,

para onde convergirão todos os conflitos gerados entre

Lride peridé nc ia e probidade das agt:nc ias r e gu.Lado t-e.e .

A possi bi lidada de "capt.ur-a " do regulJldor pe lo ente l'ef.~uJ i~ido

aumenta quanto mais concentrada for a ativi.dade regulada e

roerias pn 1itici1!llr-!nte orpanizadA a ~ociedad8 c j .ir-n tr- . ;q I.'
I ;.~Jn l) (_I 1!1

80 VICKEfU:;, .John '~>l YAi:-mOW, George.
p. H I.
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reguladores, a razão para isso é que a função utilidade
/

do funcionário especializado será sempre maior .iunto ao ente

regulado, do que.em qualquer outro posto dentro da estrutura

governamental, assim, perceberá melho~es oportunidades de

carreira dentro da indústria regulada, com a qual tenderá

ser mais gentil que o devidoSl .

. i

Para evitar semelhantes problemas alguns estados pro~Jlgam

leis que tornam .i Lege I o emprego de ex+r egu lador-e a pelos

se que Lmpe ç aru que funcionários de.e áreas de defesa, por

exemplo, sejam contratados. como empregados ou consultores

por fabricantes de armamentos, dada a sucessao de

escândalos ocorridos na última década92.

Fica ev ident.e que a PCH3é3J.Vf:::d "c apt.ur-e." do regulador pelo

regulado, ainda que apenas potencial, enfraquesse o

controle social e torna mais vulnerável o sistema a desvios

a favor das firmas incumbentes. Ouem fisca Lizar á os fiscais?

Os corpos legislativ~s e seus comitês s~o a resposta

natural. g improvável a existência de organismos reguladores

confiáveis na ausência de um efetivo acompanhamento das

atividades destes organismos por represeDtantes removiveis

pelo voto93.

Evitar gue OB organiSnlC)fj rec;u.Lador8E: tré:Ul:->formem-EH'!em

protetorAS d.:'ts f.1.rUl.3.:3 que o pe r-em de n tr o do seta!' >

muita determinação política dos governantes e

9~ VICKEt<~), .John &. YAJ?hCM. (;eorge. 1·rj...Yilt.jZF)J~,L(;lL-=_3J1
economic. anaLve í a . P. l08-f-J.

U:2 UUNi\f Jl.!li" ,iohr: u. Lhe...j.-'LLV.liLizi:i t.iJ::uLd.B...Li~.lUIL=-_.l'lll>liL:
eride Pl'.ivllte. mcanu . r' _1 10.

83 VICKJü<t:, John (,( YAHh0W, George. Er..L~at.i7,at:ion - an
CCc.'llnnlLc .Jtl:.\LY:3 io . p . 1 ~')()-1 .
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legisladores, eles' mesmos sujeitos, a preSSões

protecionistas94. Distinguir entre a genuína dedicação

rigorosa e um protecionismo camuflado, definitivamente,

não é uma tarefa fácil. 03 não enquadrados, justa ou

Ln.jue tame nt.e, i 1:'20 eernpre r-ecLamer das de c íeõe e .

Os japoneses são especialistas em 1'.'sgulalnent.açào

protecionista disfarçada. A alimentação com arroz e

c J.ass!f!cada como r e1i.giosa, logo SUA. pr oduc ão rie o pode

ser delegada a infiéis, e os Japoneses poderiam pagar 8

vezes menos pelo arroz CJue comem caso Lí.be r-e.ersem o mercado à

competição estrangeira 85. Alguns aljmentos elllatado8 foram

banidos do mercado . .~
Japon8S, sob d aleg!Jçi3o (:S

números relativos a data de fabricação estavam afastados

demais do rótulouB.

o OFTEL, repartição britânica responsável pelas atividades

'na área de telecomunicações, assegura a participab50 da

Merctiry nos serviços de longa distância, licenoiada em 1982,

com renovação em 1984, regulamentando a interconexão com

estatal e hoje privada, entretanto. sob a alegacao de

conso l.idação en;pre~:aB i.n;".:t.a.l n.dHE:, anunc 101] ume moro 1:.i."1:·; b

em novof:. 1i(:erre .i.amen t.o o do l~)~)t) , :..:..

competição entre as dUAS firmas existentes

84 V.ICKJ<J\::~, John &. YAW<O\'J. Geon~e.
econ.om~analy.s.i.s. p.10f3-9.

2AGOl\1 N. f'\dAi\!. Thf:! W\'i'T illJ::.:T .•

f) 1., 17 Dec. EjF)O. p , :·;,'3..
ETTFM(\N, r)~;v';d K. .v.• ;jTnt·i?:·r TU~,

bue.í.ne aa., ..f.Lnarice . p , 'lY1.
VJC.i'~lí;J(~.~, .John & Yi\Hl(C)VJ, George.

economí,c __ana.Lve í.a , p. 22~:j.

86 Ar t.hur- I.
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Vimos que a atividade reguladora do governo é imprescindivel

em alguns setores da economia, e sobre alguns é.l:::;pectos,em

toda a economia. Essa funç~o governamental é, no entanto,

muito complexa e os possiveis desvios causam sérios danos a

sociedade. Pensar ~le a r~gulamentacão pode ser simples,

e, ser reduzida a 1Lnu.t acão de preços e padrôeE3 de-

desempenho verificáveis em ponteiros de mostradores, é um

desvio de persepçã.O que os administradores públicos devem

corrigir imediatamertte88.

A regulamentação é idealizada para determinar, ou

incentivar, a condução de ne góc ios de mane j r a a

pr-o po r-o í.onar- 8.0:" con;=;unüdores be ne f í.cíOf-; :3emeLhe.n te:::; ôo~; dA
~

competição plena, ou aqueles beneficios que a competição

tardaria muito ern prover. Dee ta forma quando a

regulamentação é realizada sobre premissas pobres, ou com

dados insuficientes, é de se esperar que a conduç~o

empresarial desvie-se do padrão esperado sem, no entanto,

burlar as regras.

o problema uma regulwnentaçuo f
" .

e J.caz vui
sempre esbo.r r er na realidade de

p.r ivo.doe e púbJ .l.COS, te~.'iio sempre rna.i.o r-e s e maie pri:'ci.::;,::u::.~

reguladores88. Isso leva A alguns autores a defender a

pe r t.Lc ipecào direta do Ee t.ado em e Lgun s E~et~ore3l'eguJadt)E:;,

com o objetivo de coleta de informaeoGS lua

8e VJCKKI~~:;, .John ,1'>( YAI\h'()\ ..J, C;e()l'J.~e. Ecj'yç'_Li,::~.~~,U.t';>JL_-:- tlJ.!

econorru.c .ana Lve í.a . p. 11.:7.8.
88 VT(~KFR.f;, ,')oh" \~ Y!\fU\:Oh7, C('()rr~e, Erj.~';:ELt_L~;Jt:ion _-_ .Dl'.

econoui.tcc.ana.Ive.í e . p , ~~::i.
100 V j CfO<:}<:'=';, .J o hn ;-:.. Y /\ Ki\UVJ, C~('!oY'ge. l.~J':..L.\'üLL.:--;Q:L.i.L)I.L. = ..-'.111

economí,c.__ana l va.í.a , p. 3:;~:3.



Na ausência de dados precisos, o Estado regula por aquilo

. que é mais visível. Geralmente tabela preçoc~, e ut.í Lí ae por'a

tal, planil.has de cue t.oa providenciadas pelos r-egul ado s .

Q'l~ando dispensa as planilhas a compresé:ão tari.fária e

inevi t.é.ve L, com as consequências já descritas. Como a

regulamentação eficaz de procedimentos é praticamente

impossível, regula-se sobre "out.pute ", Ouando t.e nta -se

regular os meios, é geralmente mais barato pa~a·~ sociedade

que o Estado desenvolva di, retamente as funçêies.

Uma limitação que agrava o é'et.abe Lec Lment.o de um Jvstu

conjunto de regras, tanto para coneum í.dor-e s quanto pôra

produtores, é o caráter quase exclusivo que cada atividade

regulada· tem, quando desfruta de monopól10, seja por

raz6es de custo ou cartoriais. As diferenças geográficas.

por exemplo, impedem que se compare de maneJ.ra diret~ os

.cu st.oe de uma distribuidora de água com outra d i et r-Lbu.i.do r-a .

A dispers~o de consumidores de energia elétrica influencia

no nível de cue t.os de c e.da ope rador-e . Natura Llilentt', o

desenvolvimento d~ md~~los de ajuste é difícil, e conseguir

j eo Lar os e feí, t.o e de um fenômeno

ad;nJnlHtrat.tva, competente ou

As "Ut.Ll.Lt.Lee " norte ,::uner H:: a.nas, para exemplí.ri.c ar- o ex po eto

ac .irna , eão autor i zada s a. pra tí car-em preçO!3 que'! reurune rem ;1
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de preços ao consUlnidor menos um fator fixo1.02. Ambos

s~stemas preveêm revis5es periódicas.

Os sistemas são basicamente idênticos, pois no caso

britânico, qutmdo da revisão das tRrifaB, os doiB lados

q~e negociarão, administradores privados e reguladores.

centrarão r:5uas dí.aouaaõe e no nivel de pr8ços que

proporcionará a justa remuneração dos investidores.

Vejamos alguns problemas verificados ou possiveis desses

dois sistemas que servem como modelo em outros paises.

Supondo-se que as empresas irão conduzir seus negocIos de

maneira a maximizarem a riqueza de S8US proprietários, seja

qual for o ambiente legal. Na impossibilidade de

realizaç~o dos retornos compatlvBls, a saida do setor é

esperada, ou mesmo inevitável.

.Isso denota que a regulamentação, embora geralmens9

objetivando a manutenção de . preços ,justos, será

socialmente benéfica segundo o comportamento que rnouz í.ra
~~

nos proprietários n5. que tange a investimentos nó se~or

regulado. Sej am estes invest .ime n t.o e em t.r-e i.namc-nt.o , pt:;"';'_1111t·3.:'i.

e desenvolvimento ou cRpacidade instalada.

de custos e aumento na quaJ.1dade de serviços1.0:..=i.

a de fin ícão de "r-emurecão .iue te do c ap i t.al " 1.04 O C:!:(.)(Jue

1.02 V:rCKJ<:HS,· aohil & Y/\HHOW, George. Pr..i.y,')J·L:-;.:;:~t,i()rL.=. e»
o coriom i c . anc l.vc i.o . p ..F1~?.

l03 VJCKB:J-<::;, .Jo hn f<'~ YARI(()W, <3eorge. E.l:.il'.El...ti~at..LorL::. __Wl
uc criom.Lc ..•anu Lvo.i.u. p ,H! ..

~04 VTCKFRS. .Tohn & YARROW, George. P.riy..atizD.tioLL ...:=.... iH1
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entre a taxa de retorno "soci.al" e a privada é inevitável.

.Os reguladores, em tese, atentos aos seus chefes, que devem

estar atentos aos seus e].eitoree, tentar~o levar a Y

remuneração da empresa ao mínimo po az i.veI e os "outPute:"L~>"Q '\

."1.0 méx í.mo pos:=-;)".ve1. A ernpr eee , em um mov Lment.o rnv e r-sio ,

tentará obter a remuneração máxima possive] dado um
"output" requerido, ou irá oferecer um "ou tput." m í n 'i.mo

possivel dada wna remureçgo oferecid~ 105

ser~ aquele demandado pela ~ociedade pelo preço que irá

remunerar.'os investidores, em aJgurn ponto .i.nf í.ni t.e s í.ma Lme n t.e ~

acima da. minima atratividade ajustada ao risco do negóoio.

Isto posto, vejamos o provável comportamento da

administraç~o da empresa com o desenvolvimento das

operações.

Ao final de· cada periodo, o correspondente comitê de

fiscalização irá verificar os lucros auferidos e compará-

los com o cap í.ta l Lnve st í.do , ros os !'8fj111tA.dosrif;m()nstrFl~~,"'m

que a remuneração do capital foi acima do pactuado, a

decisão mais simples é propor a reducão de tarjfos para

promover o o.cert.o da taxa de rernuner-,:lção em direoao ao

nível definido como "jueto", entretanto, os adm í.n.í et.r ado r-ee

por de t er-m.i nac ào c:overnament.al.

QU':H1to ma ior for o peri.odo para. a r-eví e.ão , maio!' :=-;erá o

10b VICKEh:;:~, .Jo hn (~. YAHhO\lJ, George. ÜiJl ...-3...Liza.:Uon --EU1
e conom í.c .nne Lvo í.c . 1) .. :1.()F~..
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pois maior será a apropriaç~o pela empresa dos ganhos

resultantes da reduçfio. Em compensação, mais tempo

levarão 06 consumidores a beneficia~em-se desse ganho de

produtividade através da redução de tarifas. Por outro

lado; com periodos de revisão malS curtos, as empresas

perdem o incentivo de investirem em redução de custos,

pois com per iodos de apropriação curtos não é possivel o

alcance de uma compensação deseJada, e assim, os

consumidores, naturalmente, não ganham nada. A definição

d6 tamanho do per iodo para revisão das tarifas é outro

grande pr-cb lema para os reguladores106.

Para evitar a redução das tarifas os gerentes podem

p~ojetar ,que os custos serão maiores no próximo periodo e

desfilarem um arrazoado gigantesco de externaI idades (pouco

provável que sejam citadas incompetências internas). Podem

relaxar a busca para a redução de custos quando percebe~

que 'a os' lucros previstos irão conduzir a uma punição"

pelos comitês de fiscaliza60 107 entretanto, o já foi

observado nestas / situaçôes é a tendência. a

supercapitalização lOS

Os adminj.stradores tenderão a capitalizar os ganhos de

produtividade que excedam a r-emune rão pr-ev i et.a como .iust.e,

Em ceda r-ev í.aão o cap ita I t.nve stí.do est':;J·'áajustado ;;.()2;

lucros apresentados. Isto l.eva a perda de eficj0ncia

10G VICi<Eh:f;, John 81. YAmWl.;J, George_ .t~Ti.'-~i:lt,j~~i,;\tj~m.L-=_en
econom.í.c __anc.Lv a.i.a , p ..[3(-:'.

1.07 VJCEEW:;, ,j():m ."" Y/\F\.htl\tJ, C(·(H'[~,~·.. fr:ivüti;::o.Llun _:~_J).n
econonu.c.cane Lvaa a . ' p. fl'7 ..

J.08 nONA] iUE, J ohn 1). .I'he,.....l,)l~j1'D..Li2.i.iL.ü:uL.d.c:.cíiLiwL-::._.P.uhli.c:
eride ..private.me.ans.. I? 77 ..
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alocativa, isto é, dádo o "output" recebido pela sociedade,

existe um excesso de recursos comprometidos10B.

Com o virtual monopólio d~s informaç;es relativas as

operações da empresa, os administradores estarão em

posição muito vantajosa quando questionados por'

proprietários e reguladores sobre a necessidade de novos

invest Imerrt.oe ,

o sistema adotado pelos britânicos de autorizar o reajuste

de preçus segundo (;1' i Ler' .i.o eis índice de pre coe au COnSUiill.iHH'

menos um indice fixo (RPI X), é. como vimos, em ess8ncia,

um entendimento sobre a- taxa de retopno do capiLal
.inve s t í do , apenas com o periodo de revisão extendi.Jo

deliberadamente110.

Em geral OB reguladores podem obrse r var- que os custos eobem

ou de acem , . at r avé s dos demonstrativos

contábeis, feitos públicos por efeito de lei ou requisiçào

1 t -t - -reS.BS reguladores. U que os governos

o esforço empresarial relativo aos custos. 'Não podem

determinar se as movimentações foram produto do esforço

dos administradores ou jncompentência desses, ou efeito de

externalidadesl11.

Como os preçns a serem prôt i.cados 8er,::1.0 e et.abe.l.ecide)s

segundo oe custos, co rr-e nte e e pr-o.it~tp.dos, e ;:1..r'emuner'i1ç.30

de o ap í t,"! 1 .í.nve at. ido pst,;J br" .le o i.da ,

e.nd:::L -14'.11..-a t tLIDe: aH;':; . p . '/'1.
1. .1,0 v"r (~f'~ }<!{;-~.. .John {~~Y,i\J\h.(-;~·~i ~_ C-;{~::l)l'{~~-~~ L~t:j..~\l;Jt.i;...:,:"~~~:.i!JrL-=".._Ct.11

ec.cnouu.c .. ana.Lvc.í.a . p , :~Oh-n.
LD VJCKEj\S, .Jo hn & Y!\W.;UvJ, C;t:!orge. 1-.:J:.:...L\::'QLL~;lLioll - _tiil

econ.omic _anc.Lv a.ío , p ..100.
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estarão incentivados a buscarem redução de custos nos

exercícios iniciais do per iodo de autorização automática

de reajustes de preços, relaxando gradativamente estef

esforço na medida que aproxima-se a data de negociação de

novas tarifas.

Vej amos outro pr-ob Lema relativo a regu Lement.acão , segundo

o'preceito de que o real benefício social está relacionado

com a forma com que a empresa se comoort.ar-é no que t.aruze a

politica de investlmentos. O problema Lntc í.a+ee quando

muitos aspectos das decisões de investimentos passam a

envolver prazos longos, que extendam-se além da duração

tarifárial12.

Neste ponto temos uma correlaçào muite grande entre a

credibilidade e estabilidade das políticas governamentais e,

do' lado privado, a disposição dos investidores em

imobilizar grandes somas de poupança, que estarão Bujeitas

a decisões de futuros governantes. Os governos devem
.-

demorie t re r o que po deuio s chamar de corie.í et.ênci r3. d í.námí.c a em

suas pol ít.icas relativas ao eet.o» r-egu Lamerrtado . Lie-ve t.e r

f Lex í.bLl í.dede fJ1.ltlCJ.entepa re real] ~:'.armud;::.tli;::a.H .no SI.:tCl!.'

regulado,

possíbllidade, de implementar mudanças. :3e,i él r-e e t.r i nqi da

pela necessidade de ffiunter-se os parbmetros comvensatoriOH

que atrairam a empresa privada ao Hetor~l~.

--_._---------_._--
.1.1:? Vl Cj(KFi'~':;, .Tohr: t~ Y1\i\)i:OW, (;(~(lrr:.f~. ~)' :'Ji:d L ·~<.d. i Q~;.=.J\'::J

.e.c.ono.lllÍc_. ana.Lvc.í.c . p. RO.
1.1:3 V J CKJ:<:l\::~;, .J ohn l~X YAJ\:f~()~~, Ueor ge . l'r.:i'Lo.:LL:':',d.\..J.W..L.=._D.n

economic ..ana.Lv.aí.e . p. r:l11--~:I.
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Um ente regulador, dentro dessa almejada consistêncj.a,

.poderia impor uma reduç~o nas tarifas cobradas por um

concessionário de energia elétrjca, por exemplo, quand6 do

colapso de um cartel de combustiveis, onde os preços dessa

matéria prima fossem reduzidos a uma terça parte, mas,

deveria ser proibido de fazê-lo para ajudar u governo a

cbmbater a inflação ou para atender a demandas alheias ao

setor energético.

Ao falhar nestn c0nsis~Ancia,
subinvestimento, e o deterioro'dos serviços será inevitável.

Quando esta credibilidade n~o está em 100%, a diferença é

um risco que será contabilizado por administradores e

proprietários, e a taxa de desconto social se distanciará em

demasiado da privada, inviabi.lizando a conduç~o dos

negócios por entes não estatais 114

A pulverização do capital da empresa regulada é um
poderoso lnstpumento para aumentar o sentido de "Just.iça"

para com a empresa por parte dos reguladores. Quando grande

parte dos eleitores são proprietários, a pressão sobre o

Estado fará que f)ej a dado ;;.l. clientes e pr!)pr Let á r tos, pl';;::;Of3

ao mBDos próx~nos.

Esta troca politiCB, DhturalmentB, tem dois sentidos, 05

eLe tt.o r-es podem a V1.1' a favorecer Leg í.elado r-e e e executi vo s

mais preocupadof; com fi 81.Ft condi cào de Iwopr'i et.éri o do t::lue

sua condição de cliente. Ou ainda, a condição de

pt'opr i.eté r' ío faz temer' a eub í.da de ou era co rr ent.e po J i t: io a

114 VICKEm::, .John &. YArmOW, George. D:.i..vat.izat..i.Du-=-.-Eill
r- . FI:.l.
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pode ser explorado. O chefe do Coriservative Party escreveu a

todos os subscritores de ações das empresas privatizadas

um pouco antes da eleição de 1987, insinuando quão

catastrófico poderia ser para os investimentos da família o

retorno do Labour Party' ao poder, eterno opositor das

privatizaç6es 115

o fato é que os conservadores ganharam aquela eleição, e a

oposição mudou de discurso, anunciando que não faria

retornar ao poder público as empresas privatizadas e, sim,

tomaria medidas para aumentar a competitividade nos setores

desnacionalizados116.

o mercado americano é, ao que parece, ter é1.t ingido ,3. ma i o r

credibilidade quanto a consistência dinâmica de SUél.i";

politicas relativas aos setores re~ulados; dada a quase

absoluta presença de empresas privadas explorando os

serviços sujeitos a controle estatal. U gigantesco merco do

mob í.Lí.é r í.o e o grande número de empresas privadas exe cur.ando

serviços de utilidade pública, populariza a condição de

cliente/proprletário~ faz que poderosas forças vigiem com

que nivel de "just1ça" os governantes .l Ldern curri (1.3

"util i t .i. es "11.7 •

E é justamente no mercado americano que se obHPrva o

problema inverso que e o da supercap.i.talização, cit.ado

anterinrmentel13.

115 VICKEHS, .Jo hn ft YARRC\lJ, Gem'gE~. Pr:.;Lv~tti;:ca.t.iorL-::._a.n
B.CilllQmi.c_ana..l:>::.oi s . p. 160 ..

116 VICI\F:F"{;::;, Jo}m& YAhECM, G(~urge.. l?t:"..:Í,.Yi ..Ü,:izEl.t.iwL::: __r.:U:l
econom.í.c__ana.l.va.La . p. 1fiO.

117 V J CKFHf;.. ,"i 0hn ,"x Y1\1< 1<0\1-,1, (;!"'(n"r~p.. Pr .í.vat t::'0tJ.OI-:'_ .r:.. i3.~'j
e.c..onOmiL-._illla.1y-sis. p ..H~.:!.

1.hE] ])CJN/\ll\ Ji~:, .Jo lm ]).. 'I'hc ..~r l:l.i.iLi:.:..ü U.U1L_dt.:.c·i:tLÜXL:-_l:>ul:lli C

e.n.d.s. ..p.ri.YÂte-1ll.eans. p. TI .
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Para evitar tais situaç6es, cabe ao Estado, em nome da

soe Ledede , desenvolver mecanismos de regulamentação

precisos e e.rme.r+ee de um cor-po de auditores eapaz de

levantar as informaçôes necessárias a garantir a eficácia

mecanismos. Justamente a diferença da

quant.idade e qua Lidede de Lnf or-me çõe a , po sau í dars por ~

reguladores e reguladcs, é que proliferam 03 desvios de

conduta do regulado em detrimento da sociedade cliente11S.

Ao diminuir estas diferenças, o Estado estará garantindo o

estabelecimento de 1::;.en8f1c108a longo pl'2'izor.',ara ,·':t.;'\.U:::;

constituientes.

lU) VICiü:H::;, .Jo hn ,"".Yl\Jd\UV.J, GeoJ'ge. E.rJ.YtLt.i;;:"u,l·J.,í).ll_ ..:.:::.--..LiJJ
economic._analysi.s. p ,9F).
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Capitulo 5

5.1 - O TIPO DE PHOPRIEDADE, COMPETIÇÃO E REGUL.t\MENTAÇ.AO

Vejamos agora alguns aspectos da competição e

regulamentação, segundo as possiveis di~erenças existentes

quanto aos efeitos pr-oduz Ldo s em empreendimentos públicos e

pr-Lve do s .

Descrevemos anteriormente OS efeitos da competição na

gestão de empreendimentos privados e, na ausência dela, a

, • r!neceSSla.aue de r e gti Lerne nt.ac âo . E~eu.s efeitos e

particularidades. Tentaremos, agora, vislumbrar se tais

efei tos diferem segundo o tipo de propriedade, púb Láoe ou

prí.v ada .

Primeiramente, vamos refletir como repercute dentro da

empresa pública os efeitos da oompetição ·e da

regulamentação.

Os beneficios advindos da concorrência se farão presentes

dentro de uma empresa pública, e ernpr-e 01J.P. eet.a e e t í.v e r-

sujei ta às . me sinas re,strições e imposiçéie:3 do rne r-c ado e

do sistema juridico, que estão sujeitas as empresas

privadas do setor. Sob eet.e.econd í cõe e , os adm i n i;::;tradc.n'(';=;

públicos terão sua ação avaliada segundo o riesempenho de

padrinho politico.

Do mesmo modo que exí etem pr;:i,t.ica;=;no setor pub IÚcO que

tornam uma empresa "lucrat.lva" às e·xpensas dos

contribuintes, t~is como, ns q'ue isentam, de d i r-ej Lo ou ..de

fato, do r-eooLh í.mento de Lmpo etoe , jnjeçt;e:.=,de cnpi tal no~;;
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automática, existem também preSSoes jurídicas ou

politicas, que podem inviabilizar empresas teoricamente

competitivas, como a manutenção de paridades salariais com

outros setores governamentais, extensivos beneficios extra-

salariais garantidos por' lei, prestação de serviços de
forma. gratuita ou doaçào de produtos a OUt:r'2S

repartições governamentais, de direito ou de I2~O, apenU3

para citar algumas.

Enfim, as numerosas distorções que estão sujeitas as

práticas administrativas das empresas públicas, de co rr-e nt.e

da monitoração menos severa do proprietário soaial, pode

anular 08 efeitos da

manutenção da fatia de mercado ou de outros indicadores

financeiros e econ6micos, que seriam mantidos ou ampljados

como decorrência da busca constante da redução de custos,

aumento da .qualidade ou adequação dos produt.oe à<~;

preferências dos consumidores, será fejta sob os auspicios

dos contribuintes direta ou indiretamente.

Isoladas as influênéias não pertinentes aos ne goc s os ,
.i_ ...•
t •..tc:.:::

da Cidade de Phoenix, no Estado d6 Arizona,EUA. foi divil]ida

em 4 áreas. Periodicamente, abre-se uma concorrencia pUO~lca

do qurü participa o df·!prJrt.amentn mun ic ipa L de coleta de

lixo. Falhando em apresentar uma proposta de orçamento com

CU~3to tota 1 menor que as p.mprf"~3a:.=; pr j vadee part 'io i.pe.nt.e s , 08

burocratas e coletores perdem o emprego e aSf_;1J.l;1euma erny':nc~drt

privada. Desde a implantação deste sistema. o departamento
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local mantém sua POS1Çao, explorando duas das quatro áreas

para qual se habilitou. Os custos internos do departamento

são apurados por empresas de consultoria independentes, de

maneira a manter em parâmetros justos as periódicas
licitações 1.:20

Naturalmente, que o problema da competição de empresas

públ icas vai méüB além das tarefas de coleta de .lí.xcou poda

de árvores. Quando estas estão encarregadas de atividades

que, por qua Lque r da:=: r8Zl)(~E~ 8.q1J:1. menc Loriade.e ; . t,8nl

natureza monopólica, sobrevem a questão da
regulamentaçfto l21

,Quando a ernpr-e aa divide com empr-e ae.e pl'ivadéis as tarefas

dentro de um contexto nacional, provavelmente, a

regulamentação aplicada é a mesma. No Brasil fi lei proibe ~
I

I

tratamento diferenciado, i.nclus.i.vequanto ao recolhimento de

i~postos. A aplicação rigorosa da lei é que talvez não

seja tão ideal.

Não tendo parceiros p~ivados a QO a se aplicar é:

aE) r etsr e.e pert.jnent.C!é.:i 8 ele? Ar:; l'e2pOfJt.e::o;ficam v:inc'dli:ldFlE~

com I) nível de e.ut.onom La ULH'OC rei t. ica de cada raii10

governamental. Vimos que quantn mais djstante da

possibilidade de remoção por forçà do voto, mais autônomo

ê um ente governamental para, buscar seus pró!.?rios obj et í vos,

e não neCeE:f'jtlr:.Lf:tmf'mt.t:os dEi coJ etí v idRcle.

J.~-'O T)ONMn JE, .J c hn D. J.'h!.L,.-1:~r...LVatiZo.U_UIL .(Ü~G.L:::.lorL::~.-.r~ub.L.Lc
e nde.. prlvêlte. mearin . p . fiR.

121 LJO N Ali U J::, Jo h n D. TIle_~.r:.:U!.aL.i:.~LLtJ..Oll...-..de..c.iEiiOlL.=-puhl..:i.J::
e nd a pr Lva tc..mcanc . p ..711.
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Uma vez que sob a égide do governo, esse pode controlar

não somente os resultados mas também processos, Isto é,

não verifica apenas se eet.ão todos os l' +-C~lenve

contribuintes atendidos segundo algwn padão, mas, também,

determinar que a administração proceda desta ou daquela

mane í.r-e, na busca de eficiência1.2l.

Se a questão involve a presença do Estado em setores

também explorados pela iniciat.iva privada, o mercado oferece

parâmetros para a busca da eficiência dentro do braco

estat.al, e, ainda que não seja possível e Lc anc á+Lo s po r-

razões diversas, o administrador público sabe em Que

direção deve apontar seus A í t .-.'. Sl.1)aoaO

cbmplexa quando o Estado decide executar ações de

distrjbuição de renda através de prestação de serVlços

gratui tos ou extremamente eube í d í edo e , e é mu í t.o mais

c ornplexa quando analisamos a condução C1.0E~ ae r-v t co e

burocráticos estatais.

Fica impossível, em alguns setores, realizar definiçbes

contratuais precisas o suficiente para garantir que os

recursos públicos são bêm aplicados, atendo-se somente aos

"ou t.pu t e " . Nêo podemo",~ r emune r-ar fiS fo r-cae ar'madas '_'.IJI!

base na segurança produzida para. o pCtÍ!:,';. Nào POdt:;I:lC::::

v í nou la» os rendimentos dos diplomatas ao número de

recepções ou ao índice de confl it.os comere te í.e r eeo 1v .ido e

a favor da naç~o, O sistema judiciárjo n~o pode ter sua

dotação orçamentária dimensionada em número' d~ sentenças

justas vezes o custo médio por presidiárjal~~.
~2J. DONAHtJE, .Iohri D. Ihe...._.J;,Ti.'lat.i.::at_icD_..de.citii.ou __=_.Qublic..:.

ellct'::3_._pr..iy-ate..mc.an,s . p, B3,
1.22 DONAHIrB: •• Tohn D, The_._prívat.izàtiotL_de.c.is.inu-=--I1ublic
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Neste extremo, o sistema baseia-s~, e funciona ou não, em

concei tos abstratos de honra , probidade, lealdade, "a pátria

em primeiro lugar", prestígio da função pública. No outro

extremo, o consumidor olha uma maçã e a compra se o preço

lhe convier. A compe t í.c ão entre pr-odu t cr-e s ,

transportadores, • +- .,.,
in t.ermectl.'lrJ.08 e varej tsta.;"j vai

provavelmente providenciar uma boa maçã a um preço justo.

Temos nenhuma, mínima ou indireta regulamentação contra

uma si t.ue.cão em que a regulamentação quanto aos

"outputs" é impossível ou insuficiente1.23.

Quand6 a regulamentação sobre os resultados não é

suficiente ou de ee.l éveI , o passo seguinte a

regulamentação de procedimentos. Quanto mais distantes dos

resultados, mais complexas as regulamentações, pois a cada

passo do processo produtivo ou administrativo, o número de

interconex5e~ aumenta exponencialmente. Desta forma, ou a

sociedade desiste de regular, ou incumbe o Estado de

realizá-la diretamente se está em mãos privadas, baseando

a qualidade de def>-empenho nos conceitof:i abst.t>atos que

citamos anteriormente.

A regulamentação para fornecimento de hiscoitos de aveIa

ao Pentágono tem 16 pá.g.ina:=;J..24.Ficou mais be r at o par'Ar de

fornecer comida aos soldados quando nos quartéis, ~ dar-lhes

diretamente dinheiro para comprarem suas refeições em

canti~aB franqueadas por licitação.

eri.ds._p..r..iv.iJ.te_,JllC.anG.p . 79-1'1:2 .
123 nOi-.JA!H lF, .Tohn D. ],lH:'._1:'1"iv ;j.1:.j...:::üt.í.on. de c i..s L:!iL :..:..._r:~'..J.bJ.l;:'

ande. ..pr iv e.t e. mearie, p. (18.
1.24 DONA!-IUE, .Jo.nn D. l'he.-J::r:i.l'-aL.i..':::'d~.iQ1l._LiB.ci3.iOlL..::-P.ubl..Lc:

ends privatemeans. p.12!L
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Fica evidente que o assunto do dispêndio do dinheiro

público, dentro de parãmRtros aceitáveis, oferece espaço

para discuss~es intermináveis. Vamo~ restringir nossa

análise aos setores que, se explorados pela iniciativa

privada, estariam regulados porque a competitividade não

existiria, ou eataria em perigo pelo poder de mercado de um

dos participantes.

Atados a um conceito de que o gover-no é um en t.eun i t.ori o , a

r-eguLamerrt.aç ão pa.l'B setores explorados

públicas exc Lue í.vamerit.e , não teria razões para existir,

entretanto, alguns Estados preferem conferir a certas áreas

grancle autonomia administrativa, no pres~uposto que tal

a\..rt oriom í.e conduz a efic iênc ia12E'. A autonomia, por outro

lado, também pode propiciar condições para desvios, e Bl

surge a regulamentação intragovernamental. Os tribunais de

co.nt.as, a Secretaria de Controle das Estatais, o General

Accounting Office do governo americano, o Comptroller and

Auditor General do governo britânico, G~O 05 fiscaIs

internos dos gov er-nos que verificam a aplicação da

regulamentação e o de eernpe nho nos

governamentais autônomos ou não.

Geralmente, os setores go ve r-name n ta.i..s que se ocuparn de Ül't.O;,' ..tS

gue pode rLam e otar- f:;endoexp Lorada s pela f n í o íat.Lve priv."dí),

regulamentada ou não, tem como

au touotn ia adm í n1.8trati va ma i 01' qllB aque Las ve r-! t.i cnda,,; nos

f>etoreB encarr8[!,Cldosde f'unc õr-s esteta ís mais primárir:u=;. É

.economic ..aneLvc.íe . p. :l ?f3.
lJONAHUE, John LI. IDtL.f.:riY....:rt i ~,:ati.Q.U....Ji0c i sln1l..._::J'J..t.b.liJ.·.

eridc pr-f.v at.e.une anc . p.~:J.
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lícito, portanto, supor que tais setores sejam objeto de

regulament,ação específica e de escrut:inio periódico por

part~ de organismos fiscais, também é observável que tais

empresas desempenham , .,.r.ar-e r e s quantificáveis quanto aoe

resultados, e assim, o estabelecimento de padrões

objetivos para avaliação se torna poseível .

. i o primeiro corpo de regras que afeta estes setores/empresas

é aquele de cunho geral dentro do áinbi to gover-nemenra L,

geralmente estas regras são relativas a procedimentos e

não a resultados. Disciplinam, entre outras coisas, formas~

de compras, contratação de serviços e pessoal,

restrições a gestão financeira e limites salariais 126

Istb, contudo, não altera diretamente a maneira com que os

clientes/contribuintes são servidos, ainda que tente

gare.ntir que os recursos públicos sejam dispendidos

d í.ac í.plLne damerrt.e. O que não quer dizer eficientemente.

No caminho para ampliação dos indices de desempenho dos

setores produtj.vos f?&tatais, 08 Estados pode~ estabelecer

metas econômicas e financeiras de cunho geral, e

posteriormente, algum detalhamento específico ae t.or-La I ou

por empresa.

Entendendo que metas/l1mi tes t .ixado s pela r-e.gu Lame nt.ac ào

são ..gu í.de 1ines" para a Adrm n í st.recão do ente autônomo,

tendo em vista que quando confere-se autonomia, renunci~-8e

até um certo nive] o coritrole sobre os procedimentos, a

l.26No llré\ól1, ;,,3 dispo:.:;iç:5(~E:: c~nnt.icjCt;-'{ no l>:'C:l'{~;,~:(;-·lei
no Decreto Lei 2. :300 e mlced,ineos ,f:[3:0 exemr-Lo s de
r-egu Lame n taçi:iode cunho ge ral para a odm ini:c; trDÇr.\O
púhl Lca .

,),-,,. ..
•.:.,\.'\ ' ..•
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eficácia destas regras estará muito influenciada pela
maneira com que os'administradores estarão comprometidos
em seguí-las.

Este comprometimento em engajar-se no esforço regulador
derivará dos seguintes fatores: um é o quão facti.veis
sao as metas pr-opo e ta e , tanto operacional quanto
politicamente; o seguinte é a percepção por parte das

gerências, de que os organismos reguladores pO:3suam 1.'8,-\1

poder para propor e garantir a aplicação das regras.
Podemos ter em mente alguns caeos br-e s í Leí.r-c.s . Qual a real

relação de poder entre a Petrobrás e o Conselho Nacional
do Petróleo, entre a eia. Vale do Rio Doce e o Departamento
Nacional da Produção Ninaral ou entre a Eletrobrás e SUBE;

subsidiárias com o DNAE.

Neste ponto, os ocupantes de cargos nos governos, atuando em
n6me dos proprietários sociais, enfrentarão o mesmo
problema dos proprietários privados. O estabelecimento de um
esquema de incentivos que garanta B produtivjdade e conduza

" -os admj.nistradores a atuarem segundo os objetjvos dos

proprietários e não os dorporativistas.

A tafefa não é eimples, nem técnica nem politicamente. Fm

mone t ar í e e a diretopes e empregados, vinculadas ao
desempenho da empresa, quando d í meneionada dent.ro de

padr6es aceitáveis não causRrá danos a lmagem da

empresa, nem ao patrimôni.o aos pt'opr te t,.:ü' :i.O:~; que,

c r-Lac ao caso f 0::';88 o corit.ré.r-Lo . De n tro ddB e ete r a púb I i':i)
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a situação torna-se muito mais comp lLceda , pelo mú Itiplos

niveis de decisão que teriam que ser envolvidos para

decisões desse carácter.

A alegação de que o controle, através da regulamentação,

de empresas privadas pode ser tão problemático que os

Estados preferem manter o setor dentro da esfera estatal

pode ser verdadeira, de qualque forma, não podemos de í xe r 'J.

de notar que o inverso também pode ser verdadeiro, quando o

Estado decide imprimir nas opera5es desses setores,

padrões de desempenho que exijam grande interferência

reguladora, considerando a ausência de competição.

A solução do problema é eminentemente politica. Dentro do

corpo governamental, tanta executivo quanto legislativo,

devem compartilhar das mesmas convicções, pelo menos a

nivel macro, sobre os caminhos que a sociedade deve tomar

para aumento da eficiência no uso do s r-eoureo s comune , A

quebr a de comportamentos cor-porat.IvLates e a superação das

práticas de favorecer açoes de reconhecimento fácil pelos

beneficiados, ainda'~ue desperte a ira'de toinorias c6ntra as

ações de beneficios generalizados, de r-ec onhecLmcn l:.o

dificil ou par demais diluido, são passos iniciais, muito

di f ice 16 po 1J. t Lcanien te, porem, par.'éJ .;-.1.

implantação de uma reforma do a~arelho estatal demandada

pela populaçào e Lmposta pela fa lêric í.a dos mode Los

vi.gentes1.26.

o Pr-e oiderrt.e Menem na Argent ino obteve a apr-ov["iç~10 d()~')

.1.2'7 PASSm.i, C. E:::;t.LLt.;j.'::::[lçii~_.p.r.i.vI:l:tj...2D.Cilo .c ....e.l.LCic:nc..ÍéL_ ...__.
e.c.onômica:._Q.ue.B.t.õe..ELa_c.o.ns.ider.ar.__ . p.4 .
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tentados pelo Pr'e s Lde nt.e Al."fonsín, sistematicamente

rejeitados pela legislatura dominada pelo p8.rt.ldo do

primeiro~23.

As reformas iniciadas dentro do governo britânico na segunda

metade dos anos 70,. implementadas pel o governo trabalhista

(então viceralmente contra desnacionalizações),

proporcionaram algumas das condiçôes necessárias o.s

privatizações e outras medidas impJantadas pelo goverllO

Thatcher da década seguinte. Basicamente, os trabalhista

estabeleceram metas de taxa de retorno sobre o capital.

limites sobre transferências que o tesouro iria fazer

durante o exercício, limites nos preços praticados. Tais

regulamentos, melhoraram a situação financeira destes

setores governamentf3.is e seu desempenho técnico, f3.brindo

caminho a r-e f'or-mas mais radicais impulsionadas pe la Sl'a.

Thatcher~29.

5.2 ~ Colocaçôs Finais

A competição e a _l:!eeulament.ação no setor, público

proporcionarão a sociedade os beneficios esperados, quando

os governos, dotados de UlI1a forca po lítica '.ao menos

razoável, e clara definição dos ob.í et í.voe que perseguem

quanto ao setor, puderem isolar da ação pública

interesses menor es , que geralmen t.e são bem ertLcuLado a , e

submeterem a área produtiva estatal aos interesses dos

cone t i tuintes.

~28 TELLA, Gui..do.
1912-1~~JRf:l.

La Arpp.nt.inar.Ol)JO hj st6rJa de un p;·:Jt.n
k~NB~ión, Buenos !\ i. res, lo j u L l~)!:JU.

1.28 V ICKF:W';, tJnhn ,Q;I. YI\H!\m,j, George. i:)rlv..i.it.iza.t.wll_~: an
BCDnom.ic.._analy.sÍB. p. 130--;3 .
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Isto, naturalmente, subintenderá ~ue as empresas ou órg~os

deverão estar totalmente expostos a plena competição, e

na ausência dela, a mais rigida regulamentação. Devendo os

administ.radores fazerem juz aos louros das vitórias, mas, em

contrapartida, serem punidbs pelos fracassos.

A concessão generalizada de benesses, a impunidade pelos

erros e a indiferença quanto aos .sucessos, des1.stimuJam os

gerentes dos organismos autônomos, e pode tornar letra morta

qualquer tipo de regulamentação, ou levar a

comportamento refratário em relação a competição. Com os

custos inevitavelmente suportados pelos contribuintes.

o comprometimAnto politico do governo por padr0es de

eficiência é o ponto de- partida para correç~o dos

eventuais desvios do setor público.



79

111 Parte
AS T'RANSFORMAÇÓES EM BUSCA

DA EFICIENCIA

Capítulo 6

6 .. 1 - PUBLICO OU PRIVADO ?

Dent.ro dOE~aE\pf:;ctos que abor-damoe an teri.or-me nte , :r;ouc:m():::;

observar que, pelo menos a nível conceit.ual, o desempenho de

entidades públicas ou privadas não deveria apresentar

mAlores diferenças pelo tipo ae propriedade

entretanto, dado o maior nú~~ro de intermediários .entre
proprietúr.i.os e a admi.nistraçao, a fidelidi3.de

transmissão dos desejos dos primeiros aos segundo;3 é menor

no setor'público, do que no caso dos proprietários privados.

Os proprietários privados a muito desenvolvem mecanismos

~ara diminuir o problema da relaçgo agente/principal. no

setor público; como a distância é maior, os problemas tan~ém

o são, e demandam açôes mais elaboradas para solucion~-

los.

i.ntermedtárlos a influenctas out.ras que nao
. '","a ep.1.:t.'açoes dos

. , . .
pro pr 1 f:'r:.ar J.O~3. Uma e] aborado:,,:

mecarrismos jnstitucionais para

efeitos destas citadas influências, e, estabelecido um
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públ.ico terá todas as condições de atingir níveis de

desempenho comparáveis aos privados~30.

Podemos concluir, então, segun~o o que vimos

anteriormente, que se a empresa pública é exposta da mesma

forma às condições de competição e regulamentação, e

lhe é proporcionado condições internas

Ldêrrt í-ce.e às da iniciativa privada, o desempenho sera

similar, não desmerecendo a existência

públical31., mas, a questao vai mais adiante, para ter

desempenho similô.r, o setor públjco deve iguaJar

comportamento ao setor privado e copiar suas estr0turas

funcionajs, qual a vantagem para a sociedade da existência

de empresas públicas? Onde elas ego neoessarlas e onde a

iniciativa privada pode prevalecer, salvando capital social

para outras áreas?1.32 Tentaremos discorrer sobre estas

opções sociais adiante.

Vamos distanciarmos da situação que ví.mo e inicialmente,

economia ocorre, e "Óéorreu, por razões con,iuntura-is e

po l it,icBS. Vamos Abnrdar agora. a presprca decorrente dp

Os serviços de jnteresse social podem ser divididos segundo

a ope r ac âo e a f Lnano íemen t.o , da E.;p.~{ninr.e forme : aqul~ le:=-;

f ínaric j !'idos e ope r ado e peJu S(~t(')r.'" público, os

.f Lnario .iarne nt.o pri.vado de
].30 íJJ(;KFRS. .) ohn 8,-Yl\Rh'OW. Gporge.. Pr: Lvar i.Z.D.t.i. on..z:........an

.e.cDllonü.c_.":l1lB.ly...sis. p. :1 J. -:3. .
J e i DONI-ü·iUE., ,) o hn LI. TIle_r;~i..va.t..izaL ..iC\lLrlE:.G.i.:3.iDn_=-.ldlhl_ic

.811 d.~j t~'il~iv LJ..t t"; .me an S .. P ~'/ ,lo) .•

1.:32 Hr.~i (;r i'I", C r.1 h .1m. lir i.\·~.:lt L:L1cbo..: '.n r-e r r-e c t iv a .. do..._..
'p'D..lit.ico. Br-e e i Li.a , Eillbü:ixada. Hr i.t.a u í.ca , U.:i!:10. p.l ..-3.



81

financiamento público e operação privada e, por último, -

aqueles de financiamento e operação privad6s 133

No primeiro grupo, os de financiamento e operação pelo

setor público, temos em mente a policia, a justiça, o

serviço diplomático ..No segundo, onde o financiamento passa

a ser privado mas a operação pública, temos os correios,

em alguns pa í.ees o ae r-v Lco t.e Lef ónico . Quand:) t.erno:« a

operação privada e o financiamento público, observamos as

empresas de coleta de lixo contratadas em algumas cidades,

os serviços de limpeza e conservação em prédios públicos.

a produção de armas para as forças armadas. E, onde a

operação é privada e o financiamento tan~)ém, figuram 08

bancos (particulares), distribuição de alimentos. em

alguns .' .palses os serVIços telefônicos134 .

Podemos, então, perceber que as E;ocic~dades tem que faz'"';1'

face a dois tipos de d.ecisão: qual o tipo de f Lnenc Lame n t.o

e qual o tipo de operação que deseja. Estas decisões

renda, abertura da na'ç§o á Lnve at.Ldor-e s de ou t.r-ors pa"ísec,

Dentro de uma perspectiva de otimizaç~o do uso dR

r ccur-eoe, Bf3 decisbes de quem paga e quem entr(:!ga 'ou Li:-~,

133 DONAHTJE, .Irih n D. Thf7_.J2rj v a t. i 7?tj.c'l1Jlpç,L"3i nn, .·~publj.c
.el.lds_.private.Jlleans.p .'I-H.

134 DONAHUE, .J ohn f). Tl:le_.}::~r.ivati.zat~ion_.dec.isiDIL.::: ...PLl.blic
e.nri 3.. ..1)n.í.v l.LLe_ !UL:..:lllli . P . h···~j •

nnN/I,HU}(, ,Inhn D. Thc
e.u.ds......pti~él tt· meana ,

v.l'.ivati::::a':.i()l") ,.dt:.'ci::.üon ..:-.....r-ub l í c
p.S!.
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remuneração oferecida, ou sobre aquele que requer a menor

remuneração dado o "output" demandado, quando 08

resultados forem o que interessa para a sociedade e forem

identificáveis. Quando não forem de identificação

factível. a escolha recairá sobre aqueles cu.i 0[3

procedimentos coincidirem com aquilo que a BOCledade espera

na execução de serviços prestados a ela.

As decisões sobre pagamento coletivo ou pagament.o

individual involvem uma

Império Romano, os contribuJntes sob a admoestação do

questor e, principalmente, tendo em conta os pilos dos

legionár iOf:; que acompunhe.vem o magiet.rado f i ::';(;13.1, nau

tinham muito o que discutir .sobre os impostos a pagar, muito

menos da maneira que estes seriam dispendidos.

Nas democracias de hoje, é provável que ninguém ç;eja jogado

aos leões por evasão de impostos, mas, a caracteristica

coercitiva da arrecadação mant.ém-rse , a despeito de que a
ma í or- pe.r c e la dos contribuintes recolhe impostos P01:'

convicções sociais e por serem cumpriJores da Jei. O fato

e que nenhum c í.daoão pode reCUSar-f:5e a recolher Lmpout.o=. si>

po r que COnS1(rer:-a os r-ecu reo e me.L apLíc ado a . I\s detilOCl",::l(; .i.é.t:3

modernas pernlitem que ae ue cidad~io lu tem para que os

recursos sejam bem aplicados, 011 pe 10 menos .apJ. i.c:.'1dns

naquilo que cada um acha merecedor de receber cus~eio

coletivo, mas a evaSrto sob qlliilg1Jer ,Just i fi c ati 'IH pode

1eV8r à cade í e . Sal.vo as contribuições dedutiveis,

repl'es8ntam uma parcela de .i.mpoe t.o doadn ::ei. c r i t é rí o du
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cidadão, também não pode um contribuinte decidir

individualmente bnde será aplicada seu impostol3~.

Existe uma quase absoluta inflexibilidade na regra de que

decis6es relativas a arrecadação e dispêndio sâo

tomadas coletivamente através dos representantes e em

hipótese alguma podem ser desviadas pelos repr~sentarlos

individualmente.

Quanto mais tributária-consciente for uma sociedade, mais

atentos O'~'~. re pr-e aun t.a n t.e e da t.omada ue

decisão de com o que dispender os recursos coleti vo s .

Falhar neste tipo de decisão, ou mal representar os

constituintes, geJ:'almente leva a substltllJ.ção no pr-ox rmo

processo eleitoral. Nesta J J r-. •c;enc..enCla,os recursos públLcos

vão, de forma crescente, dirigindo-se apenas para os

setores que detenham maior unan Im í.dade social quanto a

necessidade de dispêndjo.

GAralmente, não existem dúvidas sobre o custeio do servico

diplomático, das forc~s armadas, da justiça ou da vigil~ncia

sanitária. Pode-se questionar a dimensão ou

distribuição, mas não sobre o merecimento ou nãb de

serem custeados por toda a coletividade. Tal unanimidade

de aço, ou os serviços telefônicos de comunidades dtst.antes,

ou garantir a compra dd produção agricola, caso nOGSOB

fazendeiros n~o consigam vender a aua co lhe i ta a preço:~:

.l36 DONMHJl:::, .John D. l'he .......J;:>LLvttt.i.zil.t.iOlL ..L1e.ci.e;iu.lL..:=-.-1::.ubl.i<-:.
ends_p~ivate_...me.an.s. p . 2:/.<3,1.
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contra nos casos de custeio de benesses indevidas a
burocratas governament~is.

o fato complicador está que todas as sociedades também
concordam que a política de arrecadação, e uso de
tributos, deve ser instrumento para correçào de problemas
de distribuição de riqueza, desigualdades e promoção de
serviços que não estão ao alcance de todos os
contribuintes137• ..- . ,~

políticas de arrecadaão e dispêndio é .uma das mais
complexas e exc Lue í vas tarefas doe sistemas demoo rét 1C08, ,.5 á

que as ditaduras dispendem onde o caudilho se sinta fe li.:..-:,e
o problema est4 resolvido, pelo menos até o próximo coup
d i e t.e t ".

E~ realidade, praticamente todos os Estados tem dificuldFldes
enormes para ·uma aproximação da síntese citada acima.
Grupos de interessados farão sempre maior ruido que a

maioria desinformada, e tenderão a ter maIS sucesso qUR ns

não mobilizados. As burocracias responsáveis pe Lo e

detalhes técnicos exercerão com maior precisão seu poder
de pressão, e assim, geralmente, a peça final de decis~o
de dispêndio é uma sintese das aspiraç5es dos majs
mobilizados e contundentesl3s:

Apenas a evolução da participação politica de todo o
contingente social garante o aperfeiçoamento das decisões

1:::''-7 DONAHUfl:. .Jo hn D. 'I'he _pr.iVéLt.izat_iDn __cleJ..-:,J.DioIL-:. !'ublh'
8.nJ..s_vr ..i.v a t.e__1ll8..:ll13. p. ~~u-:-::1.

1_2·S DCJNJ\HI]F. ,-)uhn D. Tbc~_._rri'liÁ..ti:'::'ilt.iDn _de.ci:Ci.iuIl.1)LÓlL:
erida .I,.-u::iY.a.t.e_Jl.lBans.. p. ~~j.
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relativas a arrecadação e ao dispêndio do setor público, e

por conseqüência, de toda a atuação governamental.

Em um nivel de crescentes restrições ao uso de pagamentos

coletivos, os recursos públicos tenderão ~·1 'a. I.1.Ulr, como

colocamos, primeiro às r:ltividades qV.e con tam com a
unanimidade dos cidadão quanto ao merecLnie nt.o

financiamento público. E, na medida que estas vão sendo

supridas, para outras atividades menos unanimes. 1\ c.'..'-'

através do pagamento individual, total ou parcial, por porte

dos usuários ou beneficiários.

Nessa ordem podemos sugerir que, primeiro, estariam os

serviços governamentais cujos beneficios são indivis5vejs

entre seus constitulentes, depo.is os serviços governamentais

cujos usuários são identificáveis mas os beneficiários

são todos os concidadãos, e por último, os serviços onde

os usuários são os beneficiários. Como exemplos temos, na

mesma ordem, a defesa da nação proporcionada pelas forças
. .,,'-.. ,

armada~, os serviços de identificação de pessoas e

emissão de documentos e, por último, os serviços de

correios.

Idealmente, as dec .ieõe a sobr~ dispêndio de recursos

e.r-recade doe na forma de t rLbu t.os cobr-í.r-Lam t.ot.aLmen t.e a

usuários pagariam pelo material dispendido e li societiade

pela manutenç~a do HistemR. E quanto aos correios,

situação onde as tarifas cubram u custo das atividades é a
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Naturalmente que, quando aplica-se os conceitos de uso das

.politicas de dispêndio e arrecadação para a correção de

desequilibrios sociais, determina-se a prática de tarifas

exp l.Lc i tamente baixas com os eventuais défici ts cobe rt.o por

transferências diretas do tesouro, pode-se, também, ter

situações onde certos usuá.rios por

serviços para que outros usuários tenham acesso a ou~ro

serviços.

ser altas o bastante para qüe o valor arrecadado dos

usuá.rios, supostamente mais ricos, possa cobrir as despesBs

geradas· pela emissão de carteiras de identidade. As

tarifas 'de correio são equallzadas de forma que os

cidadão dos grandes centros geradores dos maiores volumes

correspondência, sejam onerados algo mais o suficiente para

permitir a manutenção do serviço em localidades

deficitárias, ou fixam tarifas internacionais a niveis que

subsidiem os custos das remessas internas12S.

Estes são alguns aspectos envolvidos na decisão sobre

como financiar os serviços ou bens colocados a disposic~o

dos cidadãos, se o pugamento rea.Llza-se

coletiva, individual total ou individual parcial. Vejamos,

então, as questões relativas sobre quem d82,elilp~"!nhah

tarefa para colocar tais bens ou serviços a disposição da

sociedade.

No' intuito de extender ao máximo o bem estar social obtido

com os r-cc ur-eo s Br-reci.tdüdos,
J.38 VICKEHS, .Joho & YA.RHOW, George. üi..\Ui.tizat..iarL..=_i:w

c c onom í.c. auaLv e ía . i>. lfYJ.
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dever~o buscar a máxima produtividade de cada unidade
mone t.éria di.spendíde . Nesse, busca, avaliar-ss-á qual o

desenho ideal de organizaç~o e qual o tipo de controle

acionário que é o ideal, que variam segundo cada tipo de

serviço ou produto.

entre os potenciais fornecedores,. cone Lu imo e que a

participação pública pode ser competitiva, quando o Estaao

r.'i':;p'" ti çi:; I)
. . .o 1.-' L,fi r) ::..l, ;~_C :. (:' r..~:; ...':

e do comportamento administritivo observado na inicjativa

privada, nestas condições, o que Estado deve é justifica!'

a razão de sua presença quando existem outros fornecedores

capazes de suprir o mercado, como supõem as condições

para competitividade, quando outros setores áreas podem

existir demandas encjais não atendidas.

implica, automaticamente, que a pl'esença do E;::: cadu em

setores competitivos é ilegitima ou injustificada, a~enas

beneficios dessa presença com os ·pre,ju1.208 do' rl?O

ateDdimento de outras areas,

porleriam e e t.o):' f::,o,ndo aLocado e altern"-.l.t.ivi.;)j'l!'~n.t..e.

ou por ou t r-o s moti \IOf:;, a COlflpet:i.çüoé nu.La, peq'uena ou
éI.me.J.ç.:..\d,3 pelo p\)d!~,t' el.e nlercado de um agent.e eí-;ocnmi.<-::n, \'.::1'1C);:;

f) .r·i.:.~C. i..~ t d t ~ t.' ,
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procedimentos aplicadas a iniciativa privada, apresentará

semelhante desempenho a dos empreendedores privados.

Vamos então cair no mesmo questionamento feito

anteriormente, quando comentamos o ambiente competitivo,

neste caso, porém, é relevante lembrar o fato de que a

efetividade da regUlamentação desaparece, ou diminui

consideravelmente, quando os resultados provenientes do

serviço prestado são de dificil aferição, e/ou os

procedimentos de uma complexidade, ou r j :=)C!(J ,

.inviabilize pelo custo o "enfor-cemerrt" o.H;:; regr'::I.Sespera.das

de serem emanadas em um caso de delegação a wn ente

privado. Fato que deriva da absoluta e limitada aderênci.&

das empresas lucro-orientadas a termos ccntratuais140.

Nenhum cidadão pode administrar os recursos públicos

esperando atos autrulsticos daqueles Lnc umb i do a

con t.rat.ueImon t.e pa:r'a a e xe cuc ão de uma t.are fa dete r-m i nada .

A restrição colocada acima aplica-se indistintamente a

entes públicos e privadoA,
»Ô .-

sendo que, qlJant.o aos

governamentais, sera malB evidente na proporção que se

tornam mais aut.ônomos . Ouanto ma.L:: impr'éü: Lc á ve I f'o r ô.

regulamentação, mais a sociedade baseará o desempenho de

tarefas em v t.r tude s suhj et i vas, e, necessar .i amerit.e , t.er;4,que

cobrar ou verificar estas virtudes através dos procedimentos

e não pe l oe r-eeu lt.arioa , conduzindo a e;':e;~l)ç.;;o para

dentro do corpo gover.'natnt::;!ltal.

Mesmo quando di f i.c uI do de s de .f' ".'e::~pec;. :J ceÇao p.

..ertf or-ceme n t," Levam a si tuaç ão de exe cuc ão estet.e1.,é

1.40 DONAHLJE, ..John D. ~p.riY..a:tizLu.t.l.on_.de.c.ll.iiQlL.=-.-1lublir~
enchi pr j \":.\te !llCél:'l~:;_ p . H!:)..
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bastante possivel que, dentro desse segmento, hajam sub-

segmentos contrados fora, justamente por serem tarefas

especificáveis e sujeitas potencialmente ã competiç~o. Por

exemplo, as forças armadas compôe o segmento estatal

encarregado da defesa nacional e, gf:raLm.ente, contcatam
empresas privada;::; pe.ra executar ee r-v í coe de limpt:::-~iJ. nas

rlependênci.as militares, concedem franquia , • -lomec t an r.e

licitação de restaurantes. compram armas e munições de

empresas privadas141

A execução da tarefa de segurança nacional por suas
car ac t.et- .íe t Lcee ef]rla .índe Legé.ve 1, ninguém con serrue l!:1él.,'nnar

um cont-rat.o praticável par'a que a Igum empreencl.f.:dor exe:tç.3. ü

atividade e a aoo Ledade tenha condições de f LssceLíz á+Lc , e

remunerá-lo, segundo aLgum padrão jUBto, entret.anto, nao

existe razão para não contratar-se fora a compra de

munições. ite~l relativamente padronizado entre nac6esou

bloCQ de nações. A quantidade de potenciais fornecedores a

competição seja eet.ábe LecLda e os beneficios dela

percebidos pela sociedAde.

'I'eI ve z seja mai.e bur-at.o coJ.ocar L'ecrut.a::; i) 1jllipar janeJi:)f.:;.

porém. em forças armadas profissionais esses expedientes

não s~o mais possiveis. Como e bastante factfvel definir

o número de metr-o s qu;;dr'éldo~>de janelas a l Lmpe r !"'\ ciua Louor-

cidad~o bem int~ncionndo pode v8riticar se uma janela es~~

limpa ou nÃo,

possi.ve.L.como dese,íave i , A compe tí.c ão por este t:i po de
~~l HANi';B:. ~~ti~veH. fi:,,;trAt.(:~gi.Ft:=::: de PP]vFtt.j::.ar;-;'í0 hem

sue ed i das. In: E.r..i.Y..at.izal.:----J;.!aL:.L.c..reB.c.e.r: . b:io
dt~ .Tarm i ro , No r-d i oa , l~ir1~J. p.l();~.
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fornecimento garante 'ganhos em pr'odutiviàade e os eventuais

ganhos transferidos a sociedade por menores gastos em manter

os quartéis com vidros limpos.

Os eXemplos acima descritos também nos auxiliam a verificar

a independência das decis5es de financiamento e decisões

de execução. Todas as atividades, por contar com

unanimidade da sociedade de que estes dispêndios deve In ter

carActer coletivo, são integralmente financiadas pelos

tributos arrecadados, por· outro lado, nOA pontos onde

verifica-se que o potencial de prochJ.tividade dOE; r-ecur eoe

dos contribuintes é maior na iniciativa privad~, esta é

convocada a deSe!Tj~t::'enhar a a+í.v t.de.de .

Voltemos agora a guest~o titulo deste capitulo, Público ou

Privado? Dentro do nosso entendimento o dilema é falso. A

decisão de financiamento envolve a maior complexidade,

pois deve resultar de uma politica que tente chegar o mais

próximo possivel de uma sintese ideal. das aspirações

maiores de wna sociedade, refletindo politicas de correç~o
»Ô . .-

de desf.C!quilibrio:::~e até mesmo homogeneidade f.de o Lógica.

Ao mesmo tempo, a declsao entre execução dentro dd setor

públ ico ou do ee t.or- pl' ive.do , tem parâmetros meramente

nestes parâmetros exija, em termos politicos, senEio

unanimidade, maioria jncontestável. Para cado nivel de

ex igenc ia obe er-v ado pe.La coe 1.p-dade em red8çào a um bem 011

f:',f'l'V1.Ç!O, é poss.i.veJ qu.xn ti.f i ca r a qUé:Jnt.idp.de d-. r'pcur'~~.Oi3 q'Je

.... l' ..t .lfjCil J~Z;~JÇélO.
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Os produtores, estatais ou privados, expressam o primeiro

item~elo preço segundo as exigências aplicáveis, do mercado

ou regulatórias. O custo de regulamentação e

fiscalização, dimensionados pelo nível de exigência

sociil, o Estado pode orçar. Deverá, então, optar-se. a8

somente raciocinios financeiros económicos forem aplicados,

por ague la alternativa. que implique E:l1i menor di;::;péndio

pela sociedade.

Por esse critério. nfio exjstem receitas ac~bad~s sobre h

execução ou f í.nanc íement.o da·· produção de um bem ou

serviço. Cado. pais, cada entidade . 1 t .governamenC8 era que

fazer suas própria~ avaliações, dentro de suas condições

pblitica$, necessidades de distriblJição de renda, nível de
t í.cí Npar .ici.paç ao do Estada na atividade econômica corrente,

custo da atividade governamental, condições de instruçào

e t.r-e í.namen t.o do s f'uno LonérLo a públicos e eventúdl

possibilidade de recrutamento de pessoal necessarlO a

tanto as que visam amp]jar.

quanto as que visam reduzir o tamanho do Ee t.ado.

o aprjn~ramento dos sjf3temas politicos para sintetizar as
• ,-,oasplraçoes SOC18].6.

dec í aoe s pagétmenr.o co.reci.vo ou .ind i.v i.duu I..

com ret~:F'~.Jdo po li t. i.o o

oond i.c õ ee de definir a exe cuc é o , .pub Ltca ou 'privada,

onde o pAdt',?io de pr-oduti v í dnde sej f) o ma i.or- p.9.r;) os

recursos dos contribuintes.
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Capitulo 7

7.1- .A DECISÃO DE PRIVATIZAR E OBJE:TIVOS DA PRIVATIZAÇAO

Restringiremos, agora, nossa análise {:W' caso em que o Estado

decide paf.>s,ar para mãos privadas a execução da

produção de algum bem ou serviço, que por qualquer razão

e&teja sob aua responsabilidade.

Vamos Empor sempre em nossa análise, salvo indicação em

contrário, que os Estados são razoaveJmente democráticos e

que as ações de maior porte do executivo devem ser

referendadas pelo legislativo.

A decisão de privatização, ainda que seJa embasada eln

parfunetros absolutamente técnicos, será sempre uma deci.são

de carácter politico. A capacidade dos dirigentes de

"vender" politicamente uma deci'são de privat,ização é

r-esponaéve I direta do sucesso da mesma. O sucesso di; um

processo de privatiz2ção amplia as possibilidades dos

seguintes, ou a anula ou compromete, em caso de fracassol4~.

o governo do Pi-ee í.dent.e Al tcne í.n , na i\rgent.:ina, c.onc:ebeu
tecnicamente a privatização de vários entRs estRtais.

e a empresa aereaentre eles a ernpr-eea t.e Lef óni.ca

ARROLINEAS ARGENTINAS. Os projetos nunCA conseguiram passar
pelo legislativo.

governo seguinte com aprovação parlfl.menta.r, em

condiçoes, éegundo ex-membr-o s do gover'no, menos fav orave j.::"

fl.nteriormente. VbJe meric r.one i-

1i f;t.a pa.rH ver .if icaçi'io do tomAdo!." de dl"ci F:iin. In:
HANKE, ;::t.c,/(: fi. .J.:l...t.'iv'_LL1::'::U:..~_Vill:CL.Cl:í;;!fiCél:, rün de
JanAjro, NnrdicA. 19S8. p.RR-Rg.
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alienaç~o do governo Alfonsin foram descartadas com

compradores já comprometidos, Telefónicade Espanã para

ENl'EL e :31\S para AEHOLINEAS. E as propostas e.pr-ovede.e no

parlamento pelo governo Menem o foram em aberto, autorizando

o executivo a licitar a venda144.

Sem julgar os mérit.os açí3es governamentais e

parlamentares, o exemplo argentino evidencia a necessi,dade

Lrnper'iosa de ent.end í ment.o po Ii t ico pé!ra a exec ucão de._------------------.,
mudanças no Estado.

aprovAçao de uma I)l:~ivatização propriamente dita, e 31m,

dos instrumento:3 jUl'id:icos neoessários a este fj~ O embate

pelo poder de decisão ou influencia no processo será

claro, o executivo, desejando sempre maior autonomia, e o

-'-legislat.ivo, ::-:empreprocurando garantir para si a palavra. '.'-- -_. - - -'. --'----_ ...~----... .._----:-----
fina1144.--------
Quando a opção social não coincide com a realjdade da

participação estat.al na
/~ - e conom.í a , tanto

financiamento quanto a execução, o governo enfrentará o

desafio das reformas. Durante o século XX, principalmente

após a Segunda Guerra, até os ano s 70, praticamenl;e

observou-se apenas o movimento do' Estado nA di.recão de

submeter ma 1.3 e.xec1.1çé;e 5 à área eetat.al e

fi nane iamen to atravé;-::,do pi:.lg'~nlent.o co Le t; i vo l4C .

1.43 TET.T.J\, Cu ido . Li" Ar'r~entinFlcomo h í.et.or-ie (18 um Â.7·:it(,:
J912--1.8f:1~j. ,.GJ.'-\I'j,!), Buenos Ai r-es , 10 .ju i , UO.

144 l"!AW-;TCN, Le no e ,. Pr'ep::u"A8f10 p()Y'aa PrI va t. i:,;:~çóo.
i>. 8::-1.

1.4 !~,DO l'lA li U E, .Joh n J). Tt'.B..J,:r.í 'lLLL1.zilti.m:L_dcci~,.i.c~L ::....Pll b.Ii ,)
ende private----1lleansp 6~ , _
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A maioria dos Estados tem instrumentos juridicos claros que

permitam as desapropriaç~es. a tomada pelo Estado da posse

ou a intervenç§o direta nos negócios privados.

A falência deste modelo, propalada pela midia, causada por

motivos diversos, d~Bencadeouo movimento inverso. Neste

pont.Q. os governos tem que pesquisar, desenvolver P.,O mAis

custoso, fazer aprovar nos parlamertto~, mecanismos jurídicos

que permi ta.m o Estado se distanciar d..::3. execução pei.'mitj,nd.o

Convém notar que nem todas as ampliaçôes do Estado--------verificadas no mundo, deram~se po~ resultado de ditaduras de

esquerda ou nacional istas de direi ta. Mui tas oco rreram

dentro de regimes democráticos representativos,'--------_. -'-'''~ . - e toram

resultado de debates e estudos sérios, talvez equivocados. e._-_.._-_. .." ." ._--_ ... _._ .. _,. ---- .,--- ~

--fçsrãffi-determinadas de forma bastante 'legitima. .E, da mesma

forma que foram de t.er-m í.ne.dee , começaram B. ser r-ev er-ti de s ,

frequentemente, pelas mesmas agrupaCões politic8s que no

passado clamaram pela expan:3ão Ee t.a t.a 1. Descrevemo;::
adiante, alguns dos objetivos que são frequentemente

alinhados pelos governBnte~ para engajar-se em um processo

de contraçào do EsLado.

7.1.1 r Objetivos da privatizac50

V'ímoe que dentpo di'; Ul!1 cr-í.t.é r í.o exo Lunivarne nte fí.nanc o ír o

econômico, o------------~-------------------
execuçÃo pr':i ve da, qlwndn o morrt.e nt.e de reCUrE~Of-~ d 5.spend,L!k'

pela sociedade para obt.e no ão do bem ou serviç() em e et.uoo,
<... ----_._-

146 POOLE, Robert. Ubstáculos politicos à priv~tização.
p.6·1.
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seja menor que o montante díspendido caso a execução fosse
--_._--.

e at at.e 1, compreendendo nos recursos computados, aqueles._-----_ ..._----
-.:a=l:.o...::c~a:::.,=j.:::o:..:s:.....,n:..:...;;.a.:.-~p..;;.r-:o;;..a;:;"";;'U:...ilç:..;:ti;:;.·.o:::...;':..-r:.!.~g1tlamenta ç;~2..._ e f isc a I ização .
E, quando o resultado for idêntico, sempre que houver outros
setores considerados mais prioritários, para a imobilizaçZo

de' recursos público.

Da mesma forma que nos processos de expansão estatal, onde

0:3 go ve r ne nt.e e pr-oc ut-e rern d. ive rae.e ...i ue t 11:" i f 1.co.t l.VétS par-ó. 2,8

estatizaçôes, ou outro nome que tenha sido dado ao
"takeover" estatal, t.ambém os moví.uient.oe no senti.do .inve reo

têm, freqüentemente, ,justifjcativa:::; que n210 as puramente

econômicas1.47.

Considerando que os processos de privatizacão necessitam

pelo poder legislativo, Ofj governantes ém geral procuram as-

freqüência 05 ajust,p5 T)OUCO eleitorais que devem ser

j t í.f í +..'~a, l"as com

realizados durante o processo, e ressaltam resultados
t.a Ivez, eó fjej am pe r-ceb í.dos a longo pré,;':,o, e ne[!!"'\rao, com
ve ernônc í.a , que tal privatizaçb.o ob.j e ti v a cob1'1.1."' o' dé fi c. r,

fiscal, por exemplo.

Geralmente RS privatizhç6es ou propostas neste sentido tem
os seguintes objetivos dIvulgados pejos gov~rnantes:

---
amp Li.aç ao da participaçao oc LonzirLa po pu Ler;

147 VICKERS, John & YAHkOW, George.
ec oriom Lc _.analy::.;ifl. p .15'1 .
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incentivo a participação de empregados no controle

acionário;

redução da interferência politica em decisões

empresariais e consequente concentração de atençâo e

recursos governamentais em setores mais carentes148 .

. ! E, geralmente, os economistas e djrigentes governamentais

tem também em mente O~'. ;o seguintes e f'e í.t.o s das

pri vatizações, que nem eempr-e são d í.vu.lge.dos :

- redução do dispêndio de recursos arrecadados no setor;

- encaixe de vultosas aomae resul tant.ee da trant"lfel'éncí.e ,

quando essa se dá de forma remunerada;

alterar as relações trabalhistas, com enfraquecimento

dos dos sindicatos, então representantes de trabalhadores

estatais;

- obter ganhos politicoB.

A aderência a tais 615jetivoe.pode ser. tal qué, em· alguns

casos, as ações dos governantes s;o desviadas a ponto de

comprometer o potencial p0nho soci.àl do processo. O 0J~jmü

decis6es tomadas na area de privatizaçbes ~bO

méd io n=s oficiais destinadas

L48 VICJ<í<.k;:~, .)ohn i" YAf~hu\v, C;e(lr!~~c:. .E.r:iVi.'i..t, ..lz_(HciDJL~iJ).
e.conom i,c .. .ana Lv a Le , p , 15'( .

1.4B VICKE1-<S, .John & Yl\l\l\l.:JW, George. l:T.iY.U..tLiz.ation - an
e conom.í.c .iJ.r:.a:':/:J_'u3. p . 1 ::)7 .
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privatizacão de 18.4%. Nao é de estranhar que o número

de subscrições chegou 32 vezes o número de aeões

disponíveis no caso da B~itish Airways. Se os analistas que

elaboram os estudos para lançamento são os mesmos, ou

adotam critério idênticos, por que tal discrepância de

Segundo Vickers "Uma boa r'{28.0 para o

particjpação popular :no mercado , .,
FJCl011Arl() "'

embarassos políticos, e minimizo a chance de que

investidores individuais (que são eleitores) venh~m a ter

perdas de capital. .'Unde rpr ic.tng··. e t ambém uma gr·andf;

maneira de beneficiar a,,·,-' :i.nstit.ulçoesda City" ~51.

A renúncia dos objetivos econômicos para atingir-se a Lgune

ob.i et.Lvoa políticos da prLve t.Lzac ão cuat.ou mu i tes Iibr-e e

ao contribuinte britânico. O 'underpricing' obs~rvado na

venda das ac.õe e da Br Ltí eh 'I'eLecom foi de aproximadamente

25%, quase 1.3 bilhão de libras. Considerando que uma meta

de 10% de nã.o é algo J ' r-Ór- 'J.C.1I lC.l . em um mercado com
médj.s de 5.3%, podemos e fí r-mer- que, se os objetivos
poljt.icof~fo r-zun Of) l'!:;",~ponf:;áve:iE; P(~Ji1 pr-e ci f i.cacào ao nível

estes ob.l etí.vo e Cllntar;:un 780 m íLhõe a de Lí br-e e ROS .súdit.os

de Her Maje~ty152.

1.bO VJCKlm:3,.Jonn 81.. YARRUW, Gi=nrge. Pl.::.i.Vj..1t.i;~,..t\.t ..lQn.~JjJJ
e.conoruí.c iunn Lva í a . p.l.·m-17~).

1.51. VICKEI\S, John &- YiI,RROí-J, . George. Er.iy.a.t.iz.at ..io.n._-=-an
e co nomLc ...G.na.L;,rsi..:3. p. 1ft) .

1.(';2 VI CKFR~-:;, 30hn ,ç, Yf1.}{ROW,George. Er.iv..at.i.zi,ltt.i.on_:-=--.an
ccono.u.i.c ...:ul:":..l:l.~:i.~:.. !-.'. 1fl -l, i r(~-J .

GOV·EFi',NODO RrHNO UNIDO DA nRA·-l:lHETANH/\ Fi: JHL,MWA no
NOl(!'E . Fo re .ing miei (>O)il\!llc)t")vJ(;F) J t h Of ti.c e . A_l~:~ti.c.a. __de
J:.>.r.i.v.D..ti:::aci'J.o_da_ Grà -Eretallha.._ .' Embe h:n dn



Semdúvida as grandes vendas de at:Lvos estatais no Reino

.Unido viraram sinônimo de possibili.daàe de investimentos com

altos. e rápidos retornos. Tornaram-se muito populares e

S~o motivo de dividendos politico dos conservador~s. como

exemplo de sucesso administrativo do governo. Mais céticos,

alguns economlstas e f í rme.r am que, simplesmente, os

cidadãos britânicos reconhecem uma barganha quando vêem

uma, e estão mais interessados nos ganhos que' j.rão

certamente auferir, que na estabilidade econômica

proporcionada por uma larga participação acionária

popular~54.

Os objetivos da privatização geralmente divulgados pelos

governantes podem ser alcançados por outros meios, e, em

alguns casos, de maneira mais eficiente e permanente. A

melhoria da eficiência pode ser obtida dentro do poder'

púb I Lc o , quando estabelecidas condiç5es efetivas rie

com~etição ou regulamentação como vimos. O aumento da

participação acionária pO~llar pode ser atingido através

de incentivos fiscais- e campanhas, que certamente. seriam

mais baratos que proporcionar saborosos deságios na vendo de

ações de estatais. A pHrticipação acionária por part~ dH
P()C1.t3 SF.~1'."" Inoerrtívade da mesma forma. o

afastamento do governo de deci::=:"õesde carácter empr e e a ri.oI

pode ser obtido pela concessão de autonomia administrativa

às emprersa e e~3t.atais1b4.

- .__ , ~_.------_._----- •.__ ._---- --~---.- .._. __ ...._-- -_.-_..-._-----_._-. _.o. - . __ .~.__. __

Britânica, Brasilia, 1990. p.J.l,18.
1b~; Vjl;i\Kj{~;, .Johri <v. Yi\h]{()\-.J, (;(!cH·ge.tTL'{.ü.ti~:iüj.Qn_...:: __~l:~:

e oonom i.c..l..lll.3.1;.n:.:i;::;.p . H10.
104 VI CKiL.RS, John & YAW"\UW, George. E.riv..r.ú.i.zu.ti.o.n-.::---ün

t:'"::on01J11.c. e.na I :n3 üe;. p , '1 :) l-·ll .
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o que ocorre, com frequência, é que a privatização passa a

o cem.í.nho mais O1.I rápido para atingir-:.=;e t.a í e

objetivos. Em alguns Estados, uma reforma interna com

carô.cteristicas necessariamente profundas para a I t.e rar- o

nível de produtividade no emprego do djnheiro

contribuintes, pode gerar tanta oposição, pelo n~mero de

interesse:::: afetados, os

politicamente i.nsustentáveL::::.Ao pEleso que, no evento da
privatização, a oposição ao processo deixa de preocupar

o dirigente depois da transferência. Os administradores

privados, menos vulneráveis a desgastes políticos, ter~o

menos restrições em, por exemploF cort~r custos laborais,

extinguir niveis hierárquicos, movimentar pessoas ou fechar

filiais não lucratiVAS.

Além dos motivos declarados, dos mqtivos politicos e das

justificativas técnicas econômicas, temos os motivos
financeiros. A escassez de recursos tributários para

financiamento de projetos de maior alcance politico e

social, e a impossib~lIdadé de ampliaçgo do endividamento

do pod.e enCOl'iJ...j.3. r

processos de t.r anef er-é no ia.

A C.r'iação pelo gOV(;l'nO
, ,.,.ore ei .,(~1. r-o de Ce r t. i f ic edo s

Pr- .íva t:. 17.";;'0 (CP) , compra COlf;PU.l. eór Üi

. ,.. i . ~.
ln:3G 1. "U 1.çoeH :flnFtncf;j rai:;. '1 •f.3V 1. (.tt::::nc; 1 {)11

]!:,C, MT':NCíFT-i:, hP.t'tlfIPd.
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o programa de pri.vatização, que em relação ao PIE é

maior do ~le o do Reino Unido, através da conversão de

divida externa em participação acionária. A divida chilena

vencida junto aos bancos privados reduziu-se em 10%156. A
Argentina transferiu para mãos privadas a companhia

telefônica com bens avaliados em 1.2 bilhão de d6lares,
• I, embora recebendo "c e.eh" apenas 2~~4 m í Lhõe e

recebeu., porém, 5.0 bilhões de dólares em titulos da

divida externa, reduzindo em uma operação a divjda em 10%,

e economizando 500 milhões de dólares anuaís em

serviço157.

A necessidade de recursos, a lgumas ve zes , desencadeia rea::.s

processos de redução estatal, ainda que o controle das

empresas não seja transferido. o governo trabalhista

britânico, que também nunca defendeu privatizações, em

1977 realizou vendas de ações da British Petroleum para

fina~ciar sua ação governamental 158

Dent-r-o de um corit.ex ço- t eó r í.co de o t tm í.aac ão ,do us.o clo;-::;

r-ecur-aoe de urna sociedade, a privatização e a

transferência da exeoução de uma tarefa da esfera ~0blica

para a privada, na busca de uma maior produtividade dos

r ecur eoe aloc ado s pnra "i. obt-.i='r,ç~;() de um bem o u servi.c o ,

segundo as caracteriAticas desejadaS, consídet'éindo as
__ • •• . .__ •• . .H •• _

. todos. ED.ll1ELde __Siío._Pc..u.lo.-.-, ;:;uo Paulo, ~:7 main
.1980. p , H-:2.

l.56 HENKE, St.eve H. A anatomia de uma conversflo de divida
beni- ::HJC;t:;Cl. 1 ::J(L'l .. Ln : ._ ___.. l-') r.i,v ~:.t. i:::.].~"'..~}.~>E;:•..t~.~\_Cl:.C:.:3(;' (;1-' .

Rio de J~neiro, Nurdi~~. IgS9. p.1A~.
11..';7 pn[VATT~~AC10N dp FNTFL: ,I'>,r'nr'dnrlo eI sif;tpm;i. d~ Fl,ill:=;tJ>,

segu ira e 1. an á Ii.aee de L con t r-e t.o. ~.l..a.rJ..n,Buenos
Aírc s , ::'~r3 out , l.~YJ\).

158 RB:DW()OD, .John . Privat.tzFl.c.9o:o oeeo da Grã-
Br-e t.anha . p. >:UI .

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER
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necessidades de produção, regulamentaçilo e

fiscalização. Observamos que, na práticà, a privatização

está sendo instrumento para o atingimento de outros

objetivos e pode, em alguns casos, não a tende r- 8.0

principio teórico de ganho de eficiência na satisfação

das demandas sociais.

o "Fd naric íe I Times", em editorial de 26 de novembr-o de 1986,

comenta a privatizaç~o da British Gas. O processo, diz o

jornal, que deveria ser o caminho para melhoria da

eficiência industrial, pareceria estar centrado em apenas

transferir a companhia para o setor privado, fazendo os

administradores, ministros do governo, os investidores e a

City mais felizes. Com nenhuma mudança material observável,

sem divis5~s da empresa nem alterações na gerência. Em 8

de dezembro 1986 aBri t í.eh Gas foi vendida na então maior

o"peração do g.ênero, rendendo ao tesouro britânico' líquidos

5.2 bilhões de libras e 370 milhões de libras em

comissões de corretagem 158

--_._._._---_.
159 VTCKEnS, .Tohn ,'lo{. Yl\I\EOVJ, Geor'g8. l?ri.YD.t..i..z;) ..t.:LoiL.:::-__.an

econQnüc-_anal.ysLs. i>. 42t·).
GOVEf~'.NO DO HEINO tJN íDO D/\ (;1<A-J3HETANHA B: ] RLANJ)A ])0

NUI(IE. Fo re i.rn; e.rid Commonwe a Lt.h ul·tic8. A..~o.J..i..LiC.i.L lÚ.::
rir.Lva t i ';~aç.Ê:Í.o.....d3..._Grü..c.131.'.e1..anh,L__u __ ' Elilb,~..1xadu
Britânica, Brasilia, 1890. p.11.
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7.2 - ASPECTOS DO PROCESSO DE PRIVA'l'IZAÇÃO,

Os governos, ao decidirem tranferir para a iniciativa

privada a e xe cucjio. de alguma tarefa, que cor-r-en t.emerit.e

encont.r a+ee sob a responsabi.1i.dade do Estado, devem realizar

uma cuidadosa . escolha do método a ser empr-egado . A

privatização, fruto de um consenso político e social,

freqüentemente frágil, não re9j,J~.t,.e_ª__ 'Qroblemas de

percurso. O entendimento no qual ela é calcada, pode ser.----
rompido caso o método escolhido para transferência parecer

ineficaz na atração de interessados ou financeiramente

" injusto para os contribuintes.

O problema fica mais delicado quando

transferência é parte de um programa maior, o efeito de um

revéz em uma pr-Lva t í zac áo pode compr-ome nt.e r- o andamento de

todo o programa.

-_._.----- grupos deLance Marston divl~~_ a sociedade em quatro

interesses relativos,aw? __ processos de privatização, sao------------,.---- --- - - -'- - _ .. '_ .. _. ---------
eles:

- {"na. ~1 i.i:,~jas Li.de raric es poli t.icas no s :;::·cij!:~'t·P;3

executivo e legislativo (parlamentar);

e serviços ·p0bl.icOG;
. ,. '. ~.

o grupo que se

encontra fora da li.derança po 1i. t. Ice ,

profissionais, supervisores e operários não especializados
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do serviço público. -Uma vez que 'lhes compete a execução

dás funções governamentais, são eles que sofrem o maior

Lmpact o da privatização;

- comunidade dos negócios: os interesses locais e de fora

que mostram maior ~isposição e capacidade de adquirir,

arrendar ou gerir mna atividade cuja propriedade e/ou

operação eE~té.sob o controle do governo" 1.60

A maneira de como S8 realiza a transferência, além de

aI)rP-Bentar ec c n ()rni c: (J.:3

bompativeis com a situaç&o pátrlmonial e operacional do

ente a r-rLve t.í ae r , deve conter dispositivos que satisfóça;n

os problemas e necessidades dos grupos acima citados,

balanceadas de tal forma que. o ganho social seja o maior, e

que as eventuais frustrações não inviabilizem a

concretização do processo.

o ajuste da forma de privatização às diversas demandas

originadas pelos grupos de interessados, enfraquecerá,

provavelmente, o resu!~ado financeiro para o contribuinte em
termos imediatos. O que os administra.dores públ iCCiS

encarregados do processo devem tomar em conta é a resultado
._------------

da privatização a longo prazo e pesá-los contra as~~------~~~-~~=--",-~ _.,---~.~ - __ ..-.
eventuais per-das presentes que, talvez, sejam o preço

..--_._._------

As demandas, P por coneequéncia, os njuHtes a Ber~mM-_~_·_"'·_--"---··_---- ~R
perpetrados ao processo, serão barreiras em dois grandes

~t8 :l-l; ;:~~~l.~~~~.~c~m df~n~~~s-~~-~·é~~~~~~~·~S,.---_. .-
l.cüt~lAHSTON, Lanc e . P!'!;'!P,:H'é\(.~l1.0 l-'iH'a i::i priVL1.Lizüçao: uma

1i31:/'1 para v•.::t'ifi.caci:ío do t.omodo r- de dc(:i(-~;í.o.
p.89-90.
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funcionários afetados; I ~ r... e~;;;;;com
~_.- ~-----.l

dirigentes e

demandas originadas nos clientes, contribuint.es e potenciais

investidores.

No. "front" Lnt.erno , os dispositivos a serem agregados ao

processo de privatização, vão, em geral, satisfazer

preocupações, algumas justas outras nem tanto, dos

dirigentes e políticos quanto a manut.encão de garantia.5

que os SAUS consti.tuintes estarão protegidos de ' eve nt.uai8

desvios na administração do ente em transferência. Os

.funcionários geralmente demandarão alguma compensaçâo

por possíveis perdas de privilégios, ou garantias de que

estas perdas nâo irão ocorrer 161

No campo externo, os c 1ientes/contr Lbui n tas esperaltl que a

transferênoia das tarefas na.o impliquem em aumentos

injusti.ficados de preços, que os aer-v í co s e/ou pr-odut.oe

colocados a sua disposj.ção tenham sua qualidade melhorada,

ou pelo menos não se deteriore, se outros beneficios
econõm í coc fo r-em alcar:ç:ôc;o:::.; p,:-n:.'[;.

. -compensações mone t é.r-fae dev Ldes ria t.r aneacão n ão se,j am

lesivas ao erário.

A comunidade de negócios, por seu t.ur no , demandara do

processo de privatizaç~a condjçbns atrativas para o
.í nve e t í.men t.o do seu capital. U'·",·".' dispositivos que

garantias a manutençtio de

181POOL1<:, hub(;rt.
p.60-1..
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administração; isençÕef:i tributárias temporárias;

compromentimento governamental de não autorizar a

operação de potenciais concorrentes, pelo menos dentro de

determinadas condiçôes; manutenção de contratos de venda

de produtos e s~rviçoa eXlstentes quando do controle

ofí.c tal; celebraçao de contra to 5:: com o Eet ado ,

garantindo demanda para determinado periodo; entre outros

dispositivos que ~isem assegurar rentabilidade para os novos

proprietários.

o atendimento das demandas dos distintos "fronts" é

potencialmente conflitiva. Qualquer concessão a um dos

grupos pode· gerar reações negativas em outro. o
atendimento das demandas dos funcionários, as mais caras

politicamente162, pode ser considerado inabeitável por

potenciais compradores e o processo de transferência ficar

deserto~ A instituição de garantias pós-trahsferência ao

Estado pode _ser percebi1a como risco pelos eventuais

investidores, o que af'e t.ar-á o níve I daf3 o f er-t.e s a ;:;e:r"em

apresentadas ou, ~não aceitarão o eventual preço

proposto pelo Estado.

Os aspectos até -J' t " 1u) e.o u .lC~03 E~ã,{J de- '-

ge né r í.ca'-luantoaos prOC8E:;::::OS de pr;i.va.tizaçào,pre:nd::;rE~;nc:::;

nossa at.ençFi.oa seguir nos aspectos qlle decorrem da.

ne t.ur-ez a da economia .LocaL e c) objeto da. pl'ivati:::açáo.

As caracteristicas do ente QU atividade a privatizar e a

H3::':: Vlcr;KR~~_;, ,John & YJ\hi.;OVJ, Geo1'f.!.e .
.aconomj.c. ..ana Lve.Lo . p. 33.
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quanto na administraç~o governamental encarregada do

processo.

Quanto as características da atividade ou ente a ser

privatizado, que irão influenciar a escolha do método,

podemos listar: tipo de atividade; natureza jurídica do

~tual operadór; volume de ne~6cios envolvidos; situação

patrimonial do ente; lucratividade do objeto se for o caso;

abrangência t.erritorial da et í.v i dode ou ente; númer-o e

status jurídico dos empr-e'ge.do e ; existência ti.e outros sócios

alêm do Est.ado e o número dest.e sócios; número de clientes

ou usuários, corrente e potencial; participRÇ~o ou nâo

de papéis de -emissão da empresa em bolsa de valores; as

bàracteristicas de eventuais fornecedores, a existência ou

não de dívidas com eles e o volume deE;2~,"12;d í.v í.de e lf33

Podemos apontar como relevantes ao processo de

prLva t í zac ão algumas das seguintes características do

ambiente econômico: primeiro temob o nivel de abertura da

economia que definirá a abrangência do sistema em que a
»Ô -

transferência será proposta; estrutura legal a que o

processo estará sujeito~ existência de entidades privadas ou
indivi.duas com a capacidade firia nc ei r-A. e/ou -gerencj ai

necessária a condução dos negócios-a serem transferidos;

vo Iume e n í.ve 1. de eo f í et lcB.çFio do mercado de cap i t.aie :

existência de concorrentes; tamanho geral e nivel de

integração da e c onomia ; comunidade de

negócios a inv~stimento8 sujeitos a ri8cD~; credlhiljdade

~63 OHASHI, Ted M. Comercializaçãn rIas empresas estatais.
Ln : HANí<l~;, ::-~Leve l-L 10:iviJLL:::a.t'-.1:éiiLil_.c:.r.D3c.EJr. í\Jo Clt'

.Janeiro, No r-d i.ca . 18fl:1. p.12;1-13::'..
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que goza o governo no que tange a políticas de longo

prazo164.

Da combinaç~o das caracteristicas da atividade ou ente a

ser privatizado, do ambiente econômico, considerando o nivel

de abertura e/ou integraçâo com o exterior, e, das

demandas dos diferentes grupos envolvidos no processo, a

autoridade encarregada do processo ext.rairá, ou ao menos

tentará, uma modalidade de transferência . .. ...,que seJa Vlétvel,

buscando atender de mane Lr-a ó t íma , aos gru:nos de

interessados.

As transferências tomam, geralmente, as seguintes formas,

.moldadas caso a caso segundo as peculiaridades e influências

descritas acima:

1 - venda de ativos de empresas ou setores governamentais,

como unidade ou em forma separada;

2 - venda de ações, cotas partes de capital social ou, se

for o caso, de estabelecimentos produtivos em funcionamento;
r-

/

3 - locação com ou sem opção de compra, por prazo

determinado, com determinação prévia ou não de preço de

venda;

4 - administração com ou Bem opção de compra por prazo

determinado, com determinação prévia ou nâo do valor do

compra;

5 - Conc eeaào , Li cenca ou pe r-m.iesão para prod ucao de

l.f34'! OHA~3HI, 1\)<1 H. Come r c í.e I i.zaç<ic düs elllpL'e~:;i:I:3 oe t.et.a i s.
p.123-132.
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6 Contratação para exe ouc ão de tarefas
determinada.s~65.

A escolha dos participantes pr í.vados nos processos

geralmente pressupõe transparência de critérios de escolha

e fomento da competição entre ofertantes. Não é raro,

entretant.o , que as demandas de grupos de Lnt.e r-esoado s ecabern

sendo atendidas, e o pressuposto de competição e, ~s

vezes, o de transparência, acabam prejudicados.

A mais comum das pressões que acabam atendidas é a

limitação de participação de capital ~strangeiro, mesmo

no programa britânico, um dos mais liberais. restrições

foram instituidas em alguns processos, inclusive onde o

governo manteria posições garantidas no tocante B assuntos

estratégicos (,;;;travésdas ..golden eher-e s") . Um gre.nde número

dê pr~vatizações ocorre com a venda, ou às vezes, a

entrega da empresa pública aos funcionários, com ou sem

associação a organismos financeiros 1GB

Os objetivos politiQcys-dos governantes também influenciam a

escolha do método de privAtização. Dentro de uma cer~a

gama de opçnes facti VI:: t e , os d i r-igente;3 podem t.on.ar 6.

a It.e r-ne.t rva lhes proporcione

eleitorais, renunciando ao pleno retorno financeiro para o

contribuinte. Satisfei tas as demandas, que se f r ue t ~'ad2,3

inviabilizariam a operaç5o, a margem de manobra restante

freqüentemente ê operada com atenção nas ambições dos

gov'e t-ne.nt.ea ..qlJ.e -nào Bf.:'iOnecesf':~ariament,ei legi t.inJi:u-':~_

h,o BUTI,l<:l\, Eni!lon. A._Pl'Ojllt.:..s.~.é.Lde-l)l:_ivii.t.UC:U;':iJ.U._. bl'F:,:-;1. j io.,
8:mhai;':íld,'1 F3t'tt;·lnicil,J9~,)O. p.4.

~66 BUTLER, Eamon . iLpr..WU8.Bf5fi .d~...p.r.iy:at.i..Zi.:li;_iio . Brasília,
p h- (1.
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A ampliação da propriedade acionária foi um dos grandes

objetivos do governo 'I'he tche r . o número de pessoas

possuidoras de ações pa.ssou de 7 para 22% da população

adulta de 1979 a 1989, sendo que 13% dos adultos possuíam

ações de empresas privatizadas. e um

exclusivamente ações de empresas privatizadas 167 Para

atingir estes números, o governo britânico criou diversos

dispositivos facilitadores para a aquisição peia

população (o mais eficiente delAE:, sem dúvida, foi o

'underpricing-)lS8, frequentemente diminuindo a alocaç5a

original a instituições financeiras 169

Nos processos britânicos, em particular aque 1e;::; que

erivolveram grandes empresa~, o governo optou sempre peJos

gigantes lançamentos púb.l Lcoe de açôes, :r·espaJ.dadospor

amplas campanhas publicitárias e facilidades de pagamento

para maior incent:Lvo a partic:Lpaçao popu.lar 170

Financeiramente, o resultado T '~0.1 comprometido diante de

de privatização, mas o

"capitalismo po pu Lar-":: ficou mais próxin;o:1"7:1.·

:1 ." '7O. GOVlíJ<é'JO DO hEINO UN.LDC Di\. CK1\:-Bl~E'rANJ[A 1:<; ':'HU\t···JI)j\ io
NCJ!(,1'_~:. Fo r e t,ng a.llcJ C()n'lrnOn_vJ!"~~a,1t h Of f j. o e . P. ~).cUiti.c_a.~.de.
pr..iv.a.tiza.ç.ao_.da._Grl'L-::Br.e. t.anha . Emb a b: ada
Britânica, BrasiLia, lYSO. p.S.

VJCKEHS, .Io hn & YARRlYtJ, George. Prh~ ..aLL:::;~t..i.Ol~L=-çiJJ.
.e.c onoui.i.c .ane Lve La . p _190«

GOVEHNO DO HEINU UNIDO DA GHA-BRETANHA E IHLANDf.\DO
NORTE _ 1"orei tvI, tlnd Commortweal t.h Of f io e . A .po.Lí.t.Lc.a .rie
1:1l:.'.iva.t...i'<::ii.Ç aD._da_..Gri.i-J:h:.0.Lilnha_. . p . t> •

az o GOVEHNU DO REINO UNilJO LJA GFil\-F3HETANHA E lRLf\NDA DO
t..~() f-ti.' f:~. [i'() r eI ;'-ig ,:\tlci t~~()riUn()t·I\.\rt:.•;'1.i. r.h o t r i_c!t:,:.. Ll__~_c·li~L.ic.~._IJ.e
P.l'.i.véltizaçao. da__Gru--.Dr·..:3téi.nha ... . 1:.'. ,1-:5 .

:171 PIN'1'ú, Celso. O capitalismo popular. l;B'~et.éLl1e.r_cilllt..Ll,
;3[';0 PiJ.ul o . 1··1 mn i o 1 f):)(J _ T-'. 1- :7~.
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Capítulo 8

EXEMPLOS DE PROGRAMAS DE PRIVATIZAÇAo

Trataremos adiante dos processos argentino e britânico, e

da situação norte-americana. Primeiramente, abordaremos os

citados processos, que tem em sua parte mais visivel a venda

de grandes corporações estatais à iniciativa privada. onde

em contextos econômicos, políticos e SOC1B1S diferentes,

levam a metodologias distintas, que acred.it.amos sej am

relevantes analisar. Examinaremos, depois, a politica norte-

americana, que caracteriza-se pe la busca de execut.or-e s

privados para tarefas financiadas coletivamente, podendo ou

não estarem sendo inicialmente de semcenhe dae por

func Lonar- Lo e públicos, sem, no entanto, consumar-se

transferências de propriedade de ativos para a iniciativa

privada.

8.1 - O PHOGHAMA ARGENTINO

Legalmertte, o programa de privat~zação argentino, que hoje

chama a atenção da midia. iniciou-se com a aprovação dos

dois instrumentos juridicos básicos para a implementação

de alterações nas atribuições do Estado argentino, aLey

de Reforma de I Estado Nq~~J.G9Ô de 11 de agc::3to de 19Ij~) e a

Ley de Emergencia Economica NQ23.ô97 de lQ de setembro de

19B8. Antes de comen~armOR ·estas Leis, é relevante, no

entanto, abordarmos alguns él.:=-;pect.ofé\da h t et.ó.rí.aeconómica

argentina.

A República Argentina inicia o século XX com uma economia

confortável posição econoll1ica no cenário mundial,
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considerando sua condiçgo de pais latino americano. As

tabelas que seguem são ilustrativa.s desea assertiva~72

TabeLn 8.1
RENDA PER CAPTA - Em US dólares de .1911

1970PaIs 1938 1950 1960

Argentina 943,9 1.156,7 1.307,9

Brasil(l) 176,9 232,2 305,7

Canadá 2.102,3 2.776.9 3.139,6

.E.U.A. 1.684.5 3.304,6 3.845,2

Espanha nd nd 1.157,9

Itália 733,2 704,8 1.230,4

R. Unido 1.729,.7 1.133B,4 2.358,1

Rfi'A 1.301,3 1.257 ,1 2.599,4

1.723,;3

635.5

·4.353, '7

5.042,7
i. 861,0

1.938,2

2.984,3

3.770,4

(1) renda de 1938 estimada pelo crescimento de 1950 a 1960
Fonte: Oficina de Estudios para la Colaborarión Econ6mica
Internacional, Argentina economica y social. p.46.

Apresentamos, "adiante, uma outra tabela, ut í Lí.zando os dados

da última, para demonstrarmos a posiç~o da Argentina em

relação aos pfllS99 li§tados. Fica mais evidente na tabela

seguinte, segundo o indicador utilizado, a mencionada boa

situação q\IB disfrutava o pais em tela, ao final da déc~da

de trinta, ou até mesmo no inicio da dêcada de cinquenta,

quando os pai ees europeus estavam SP. recuperando dos d,:y;,()s

da Segunda Guerra Mundial. Pode--se percebe!', ent.re tont.o,

que, exco t.o em re laçoo ao 1<8 .ino Unido, t odo e 05 deua'i ,3

pa íoee me l.ho ram t')ua po ei ç;;o r-e Le.tLve no decorrer do:,:::

172 OECEI. Argentina econômica y social. p.~l.
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Tabela. 8_2
Renda Per Capta Posições relativas à Argentina

País 18~i8 1850 1960 1970

Argentina 100 100 100 100

Brasil 19 zo ?~ 37, -'-
Canadé 223 240 240 2!5:3

E.U.A. 178 286 294 293

Espanha nd nd 88 108

Itália 78 61 94 112

R.F.A. 138 109 199 ~1:~i

R. Unido 183 158 180 1'73
.._----------------------

Fonte de dados primários: Oficina de Estudios para la
.Colaboración Econ6mica Internacional, Argentina economica y

social. p.46 ..

Passaremos a outras tabelas, ~ue contribuirão para a

visUalização da Argentina como nação bastante adiantada

na primeira metade do século, e a deterioração dessa

posição. Trata-se do indicador número de habitantes por

automóvel em circulação, e, em seguida providenciaremos a
".-<'.-

"comparação do dado em relação a Argentina a cada ano. O

comportamento dos valóres relativos seguirá a tend~ncia

verificada ant.eri cr-ment.e , exc et.o pelo Re í.no Unido, ·que nE:';c·,1:.(:!

indicador segue o oompo r-t.ame nto dos. demais paioe e .

Tabe.Za 8.3
Habitantes por automóvel

Pa í.e 1830 19(:;0 l::)'lU

Argentina 2'/,3 ao , O 22,1

Brasil nd nd nd 66,6 ri A '.]
.~ •• ·t ,_.

Canadá 8,1 8,3 5,4 3.4 ? 5



113

E.U.A. 4,6 4,4 :3,1 2,4 1,9

Fr-anc a 26,7 18,1 19,4 7,2 'J ç:;'-' ~'-)

Itália 169,1 114,5 79,8 20,2 4,8

R. Unido 29,3 18,0 14,7 7,2 4,1

R.F.A. 96,7 29,6 45,4 10,3 3,8
--------_._-----------

Fonte dos dados primários: Oficina de
Colaboración Económica Internacional.
social. p.53.

Estudios para la
Argentina economica y

Tabela B.4
Número de automóveis em relação a população - pm3ição
comparativa à Argentina

Pais 19:30 193E\

Argentina. 100 100

BrasiJ. nd nd

Canadá 337 407

E.U.A. 594 768

Fr-ance 102 187

Itália 16 30

R. Unido 93 188

R.F.A. 28 114
---_ ..._----

19hO H)6U

100 100 100

nd 33 38

555 650 372

968 920 48~-1

155 307 26f"i

38 109 HJ4

204 307 :227

66 fi ~ J:"": :248.~.J..,)

Fonte dos dados primá.rios: Oficina de Estudios para ta
Colaboración Económica Internacional. Argentina economica y
social. p.53.

Nas tabelas podemos observar que a populi":U'l7,;Jçãodo

automóvel ocorreu mais vigorosamente nos E.U.A. na década de

quarenta, os dnmais paises europeus e Canadá na década de

cinquenta, e para Ar-rrent.Lne , na de c acia de Sei::3f~enta, quando

em a Lguns casos, é obt.e r-vaveI a reduçiio do "g!:lP", que foi

ampljado quase que continuamentp desde a década de trjnta,

com exc ecão para alguns pal;!,es eur-opeu e do fase th~
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A depressão iniciada nos Estados Unidos que expandiu-se

para: o mundo no periodo de 29 a 32, causou a mudanças

profundas na economia argentina. O ~olapso do comércio

mundial levou a uma violenta baixa nos preços dos produtos

exportados pelo país. no pai.s c a.í r-am

dr-ae tí.cemerrt.e, c auee.ndo desemprego. A estes acont.ecimentos

soma-se a saída de capital ~m direção aos centros

industriais, devido ao auge econónüco ver-Lf í.cado s nas

economias industriais no periodo imediatamente anterior a

depressão. J,'7.3

A maneira que a economia operava até então. dispensava uma

atuação governamental mais interventora. {) comé r-oi o

internacional provia naturalmente os recursos necessários a

cobrir a importações e ee r-v í co e , permitindo, incluf3ive

dispêndios'de capital em divisas. A nova situação leva o

governo' a agir mais diretamente, apesar da falta de

instrumentos e experiência.para tal.

A impcissibilidade de aquisj.ção de bens fora do pais.

lmpost.a pelas' corisequências da depr e ae ào , "Leva ao
surgimento de uma indú~tria, baseada na substituição de

importações. A nuscente atividade teve que buscar na

transformação dos capitais ehwregadoB anteriormente na

e Labor-acão dos pr-c du tos exportados, 03 meios necesf:,arlof.;

sua Lmp l.ementac ào 1.74

Temos então uma indústria bastante imp~ovisada pela

Lnc ape.cLde.de de e.dqui ri r-vae , l-).lém dos bens de consumo, bcn s

de crl.pl t.oI que 1\

1'73 O}<;CE1.
1.'74 OEGEI.

Argentina economicu y social.
ArqpntinR enon6mi.cR y snciAl.

.::\..L)t)- f1? .
t::1• 7R-7~,
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produtividade geral é baixa e, por-t.e.nt.o, as condições de

competição internacional também.

A retomada do comércio internacional no período entre a

depressão e a Segunda Guerra Mundial. leva a Argentina a

novamente ac umu l.e r ea Ldoe comerciais favoráveis. A diferença
es"tá que.' na fase até 29. estes sôldos ocor-r í.am

naturalmente, e após 3')~, vieram a ser resultado de polí t.Lce e

de restriç50 camb{al A alfandegárias.

tí ".'COE .tnuaçao proc~eEiSO, .induet r ia va i

consolidando e expend í ndo sempre no sentido de

substituição da importaçôes e protegida da competição

internacional. A implantação desse parque provoca

alterações de cunho social. A criação de um operariado

industrial leva a um aumento d~ concetração urbana da

população. A ausência de uma legislação social até

então, que fosse capaz de atender ou ao menos remediar as

situações conflitivas que naturalmente surgiram~ daàa a
nova or-dem econômica, impulsionou a criação de movimentos

". ...-.'reinvindicatórios1.75.

Os militares se impuseram como governantes em HJ43.

implantaram uma legislação social e uma bur-oc r-ac t a

de Trabajo e Previsi6n". Vincularam os movimentos sindicais

ao Estado através da cooptaçao, pe l a d í et.r-Lbuioão de

genero:30s be ne fí c ios via "~:;ecretaria"1.78.

~75 LUNA, Feli;..:.E.L..4.5.
t~udam(;r.icana, J.f::J'll.

176 LUNA, Feli;.:. El_45.

Buenos Aí.r ee ,
p, 3~:5.

p.344.

Ed i to r IeI
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Considerando a baixa produtividade dos empreendimentos pelas

razões que descrevemos anteriormente, as demandas

sindicais tinham somente na fonte inflacionária os recursos

para seu atendimentoJ.?7. A 'comunidade de negócios,

naturalmente, não via com bons olhos a evolução das

práticas politicas, e banca a oposição ao regime, lévando-

o à eleições gerais 1.78

o coronel retirado Juán Doming6s Perón, implantador da

politica de proteção social, como primeiro seCrGtarlO 00

trabalho e "pr-ev í s í.ón? , cap í.tal.Lz.e para si, como c and í.de to ,

a simpatia dos cidadãos, então beneficiados pel~s novas

leis. No fomento dos latentes sentimentos "anti-

imperialistas", o ex-embaixador americano, Spruille Braden,

trabalha abertamente na captação de apoios internos e

externos para a chapa oposicionista, a Unión Democrática. O
candidato governista, na ~ltima fase da campanha, levanta

sempre uma questão que vira peça chave de propaganda:
Braden ou Perón?J.BO

o resultado foi uma vitória do candidato governista maciça e
a consolidação de eerrt í ment.oe "anti-impel'ialistas" ,

generalizados para sentimentos "anti-capital". O àetalhe

importante nesta vitória é o pro~ramn eleitoral do Partido

Laborista, o vencedor. Diz o programa:

"É necessária a nac í one Lí.z ac ão dos serviços pú b ILco e e

das fontes minerais essentiais para o desenvolvimento de

nossa indústria; de~envoJvimento de uma frota mercante;

J.'7'7 CB:(;EI. fclr/!,ent:in o 1:::~cU!J(:'nür:~iJ. y f::ioci 1'l.1.

1.'78 LUNA, Fe 1ix. El.._1~5. p. ~-348.
178 LUN/\, li'el íx . LL _,1:.!. r. :3(1<,) .

p.'!'9.
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eliminação, na medida do possivel, do intermediário em

todos aqueles artigos de necessidade essencial, até chegar a

cdmercializaç~o pelo Estado; utilização de todas a

fontes de matérias primas e desenvolvi.mento da

industrialização dentro do país; ...'".Corrt í nua com t.óp ico s

eobr e reforma agrária com eliminação do latifúndio, e

outros temas, guardando b~stante semelhança ao programa do

partido Trabalhista brit~nicolBO.

comércio mundial, leva a Argentina a acumular generosos

saldos comerciais, resultantes da impossibilidade de

importação po~ falta de fornecedores, barreiras comerciais

ou cambiárias, e pela da demanda pelos itens exportados pelo

país. Neste momento, segundo os analistas econômicos da

OECEI, foi perdida uma grande oportunidade histórica.

Segundo eles, a indústria carecia de modernização que

demandar-La pesados desembolsos de divisas, bem como as

necessidades de investimentos em uma infraestrutura

requerida por um parque industrial em expanaã o ,

entretanto, o governo, fie 1 às dout:rí.nes péirtjdát>lôf':, usou

as magníficas reservas acumuladas, que chegar~m a 1,5

bilhão de dólares da época, no atendimento do programa

eleitoral descrJ.to acj.ma.

As reservas foram gastas principalmente na estatizacijo de

empreendimentos estrangeiros e nacionais, a um preço que

não causou nenhum dÜ:':S8bo!'aOfj anttgC)f"i proprü-!tárlos. Os

jornais da época, ao an(~lj.t)é\l'e!na nac 1.or101 L~<:tÇi~O de

~80 LUN/\, FI'~1 l.x . El_,15. i>. :3C. 1 .
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"Ferrocarriles", transmitem declarações do governo

-britânico que evidenciam plena satisfaçao com o montante

pago aos acionistas~81.

Segundo a OECEl, os eventuais saldos foram dispendidos na

compra, pelo governo, de materiais de transporte, logo que a

indú';tria dos paises centrais permitiu. 'fals compras foram

feitas Bem critérios de prioridade e sem maiores exigências.... -

tecnológicas, em condições apressadas, dada a convicção

utilizadas antes de que um noVO conflito bélico vi~S6e a

encarecer o preço das mercadorias demandadas
1B2

.

o quadro a seguir expoe a situação dos investimentos

estrangeiros no periodo de 1900 a 1957. 8 conveniente notar

o decréscimo das posições, tomando como referência o ano

de 1940, em 1945, ~ando inieimn-se as nacionalizações, há

uma ,queda de"aproximadamente 800 milhões de dólares, em

1949, quandO o. processo das grandes estatizacões está

quase complete, observa-se "ma queda em relação a 1940 de
/-

quase 2 bilhões de dólares.

Tabela 11.5
INVEST1Mp~NTOS ESTHA.NG~IROS PIUVADOS

Ano 'J'otal (1)

1900 1.120
1909 2.176
1913 3.136
1917 3.233
·1923 3.069
1927 3.474
1931 ~-3.861

1934 3.48!)
1940 ~1..~·~f)/1

Segundo o destino (%)
.Serv. Pllb. Jferrocarriles indúst.ria

31,5' 41,2 2~,~
30,7 35.7 33,6
20,B :33,1. 46,1
19,6 32.8 47,13
18,1 36,7 4~,2
21,4 34i2 44,4
19.3 39,5 ~~,2

181 j,A RAZON. ili"tf"'\'LvjYD._\'JVt'~:1,D[\g. 8,"'no" Aire'" 1"<'0.

p.l16.1.:3::~ OECEl. i\re:cnt,inil r,:t":nll();nic:,'-'l Y (-',,"leia1. p.:)!;-

:2~?,6
16,0

35,'1
40, l~

41. ?
4:c;.2
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H)45 2.651 11,7 43,2 45,1
1949 1.255 1,4 98,6
1953 1.487 0,5 99,5
1955 1.547 0,2 99,8
1956 1.645 0,2 88,8
1957 1.743 0,2 B9,8

(1) em milh~es de dólares
Fonte: Oficina de Estudios'para la Cooperación Económica
Irit.er-nac i one l . Arg~ntina economica y sucial.

A recuperação econômica do mundo após a Segunda Guerra

aumentou o nível do comércio internacional, o que em~ese

favoreceria a Argentina, dependente desse para ~ obte~çio

de divisas fortes, entretanto, a entrada de fort.es

concorrentes nos mercados_ explorados pelo pais, como o

Canadá, Austrália e Nova Zelandia, levou, em realidade, a

uma deterioraç~o da posição argentina no comércio

mundial. Enquanto as exportações mundiais evoluíram de

1928-30 a 1950-52 35,2%, as exportaç~eB argentinas cairam

22,3%. No mesmo periodo as importações nnlndiais crescer~m

33,7% e as argentinas 1,2%. A tendência se agrava quando

comparamos os dados, segundo a mesma base, com os anos de

68-70, as importaçõe's-e exportações cresceram no mundo

números de 16,6% e 15,O:;~.

para 0,6% e 0,6% reBpectivament~, entre lJ~8-3u e 1968

70283•

Podemos Obê;f.~rva.rque o c'ncer-ré:l.ilient.o da e conoru"lo. do pai~:, ~~'or

consequ0ncias conjunturais e, dep01G, por opç~o politic8,

r' . ·1'(·1 .
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também, o fim da operação com resultados positivos para as

.empresas alvo, deteriorando as finanças públicas, pois· o
governo passou a cobrir com recvrsos tributários os
déficits operacionais1S4.

Com o agravamento das contas externas, o governo se

empenhava mais no sentido de substituir importaç5es como

meio de desequilibrar o balanço de pagamentos positivamente.
A diferença é que na etapa p6s-1950. as proteções
alfandeGárias e cambiais não eram

convenoer investidores a pt'eencherem as oportunidades
apontadas pelo governo, s:í.tuação resultante
expectativas de risoo elevadissimas, alimentadas pela
conat.errt e mudança de r-egras econômioas e pe10.8

nacionalizaç5es realizadas na década anterior lB5 Como o
dirigismo não convencia os investidores privados, o Estado

argentino, a l ém da e nac Lona.Lí.z.acõo a real.jzada::-:, crio,",

ampliou ou fundiu entes estatgis para a execução da

produçi3.ode berie que puds;:::;':)emd i.m i nu i r- a di3pendénc:J.ade

fornecedores .. -externos, e, assim, melhorar o bala!'lço de

pa.gé\mF~ntoR. O Est.ado arg en t Lr.o era, I-d~é o :LnJ.ClO du progrCJiiifl

de pr iva t i zr1.ç() o::::, reeponsó,vpl po r

medí anament.a v íe í ve I den t.ro Oô econom í.a ,

requisitos aplicadur:: a Lnt.e r-nac ão de capit.ais
estrF\nge i. rOG, eví.denc lavam a pt'eo(:upaçúo com o ba I ariço de

pagamentof: , po r-étu , em no ::3S,~·1 op in J t"1.U ,

1840ECEl. Argentina económica y socIal. p.bti6-bHl.
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de competição e os benefícios dela provenientes.

Transcrevemos a seguir alguns aspectos da legislação que

regulava a matéria, que ilustrar§o as afirmativas acima.

Os contratos de internação deveriam atender os seguintes

reguisi tos:.

Que a internação se efetue nas atividades e zonas

geográficas deter~inada6 pelo poder executivo;

administrativo de nacionalidade argentina;

que nã.o s~gnifigue deslocamento atual ou futuro do

mercado de empresas de capital nacional;

- que não seja necessária a captação de poupança interna

acima de limites fixados pelo poder executivo;

que os bens ou serviços a produzir possibilitem uma

substituição de importações ou sejam objeto de

exportação através de ym compromisso expresso;

Ee t.e.r Lam t.er-m ínant ement.e p r-oLb i.d a e élS :Lni~et'naç;)eé:' q1.H?:

- estivessem suj eitas a 1i 111i tacõe s de suas posr.ü bi.I idicUj(>i-:;

de exportar;

subtraissem dos tribunais argen~inos a jurisdição ou

compptênci.a para soJuç~o de event~ais conflitos;

- se destj.nassprn aos setores de:

t) attvidndps relacionadas com a defesa e Bugurançd
nacional;

2) serviços públicos;
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3)seguroB, bancos cbmerciais e atividades financeiras;

4) meios de comunicação de massa;

5) serviços de comercialização interna de produtos de
qualquer Lndo Le :

6) atividades que por lei estejam r-e aez-vade e a empresas
estatais ou empresas de capital nacional;

7) atividades agricoJas, pecuárias e florestais;

8) pesca.

tenham por objeto a aquisição de ações, quotas,

participacões sociais de qualquer tipo e fundos de

comércio deat.i.nadoe a prcducãc
• l' -,'ou comer~lall~açuo de

bens, existentes no pais e '~ertencentes a empres~s de

capital nacional1ss.

Seguem ainda restrições sobre os prazos e condições de

repatriamento e remessas de dividendos. preferências para

politicas de nacionalização dos capitais dentro de prazos

de até 10 anos e compromissos de r~investimento óos

eventuais luc~os auferidos. As transferências não poderiam

exceder a 12. 5~('ou a taxa de juros preferencial mais quatro

pontos percentuais, epcolhendo-se a maior. O que excedesse
"

anualmente aos limites deacrLt.oa , ficaria definitivamente

radicado no pais, não aendo 3u,ieit.oD. repatriação sob

nenhum conceito.

o equilíbrio do balanço de pag ament.o s oeu·-;-38, diante Jt:'~:jt:.db

restriç6es, via endividamento externo Kte onde foi

possivel. Em 1!:JB2, a situaç~o se Agravou no cenário

mund í.e.L com a quebra do ("léxico, inviabil:i.zando o ritmo de

1860ECEI. Argentina econômica y social. p. :>16.
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inadimplência. junto aos credores bancários. Reproduzindo um

quadro que é bastante conbecido no Brasil.

Ainda temos um fator complicado!.' chamado Guerra das

Malvinas, aventura militar que corieum í.u um grande morrtant.e ,

nunca especificado, dos recursos tomados aos cr-edo i-e e

Lnt.er-riac ionais.

N~ste contexto, a idéia das privatizaç~es surgiu no

gove r no Al forie í n , em 198:3, e como progréuna fo í implantada. em

1989 pelo governo Mensm187._

1.S '7 TA N(1 r 80/\, M.
p.74.
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O,.' •

8.2 - AS PRIVATIZAÇOES

o primeiro caso de privatização na Argentina ocorreu em um

serviço de utilidade pública. A empresa estatal Transportes

d~ Buenos Air~s era resultante da estatização dos serviços

de transportes col~tivos e desapropriação de empresas

privadas do setor, iniciado em 1936, consolidado em 1951.

Depois de anos com interrupções fr~guenteB causadas por
•. . .~

greves de condutores, e, a despeito de todas as medidas

perdas financeiras, foi liquidada e as tarefas devolvidas a

iniciativa privada. A transferência foi feita através

venda dos ôn í.boe aos empregados por pr-e coe nominais.:L138.

Embora hoje em dia os coletivos de Buenos Aires não sejam

necessariamente uma atração turistica, rea 1i zam Sf:.lU

trabalho dentro de padrões bastante aceitáveis. As

centenas_ de empresas, a maioria operando somente uma linha,

tem um padrão de renovação obrigatório (dez anos), 8

sobrevivem a quase quarenta anos sem isenç5es de impostos.
,- -

apesar de pleiteá-las constantemente, e sem subsidios. O
contribuinte argentino pGde achar seu::~ col.e t ivoe feios, mFlo:;,

tem como consolo, só P,S.fFl,!' por e.Les a ta!'} fa i.nd í ce.d.s no

pé ra+br- i sas.

Depois da f ebr e de nacional i Z;'l(:(')es na década de quarenta.

de ecr-evemoe no .í.ní ci.o de et.e t.r-e.baLho . co íapeo de alguma

grande empreSA, que o governante da epoca considera. per

188 ROTH. GabripJ.
p.15'1-8.
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motivações legitimas ou não, valer a pena dispender

recurso e dos contribuintes para man t.ê+Lae vivas _ Antes da

insti t.uc iona Lizac ão do programa de p:t:'ivatização, em

1989, o governo Alfonein, como citamos, passou a acalentar

esta idéia, diante do colàpso que enfrentava nas f:l.naLç:as

governamentais_ Ainda que beet.ant.e bloqueado em C;UétS

intenções r-e Lo congreS:30 época, Cll1r:U3

privatizadas sob sua gestão, empresas que se enquadram na

descrição que fizemos acima. A AUSTRAL, empresa

A AUSTRAL foi à beira da falência, em um exemplo claro de

que a competiçt{() entre a iniciativa pri vada e entes

esta tais, pode ser fatal quando os últimos capt.ur am os

reguladores, ao invés de enga.jarem+ee em uma real disputa de

mercado. Prestadora de ee r-ví.cos mais baratos a AU~~TRAL viu

seu competidor, AEROLINEAS ARGENTINAS, conseguir·do governo

o tabelamento de tarifas. A competiçÉ.locontinuaria então

na prestação de melhores Berviços~ e a lucratividade

mantida pela conBtan~e busca de maior eficiência.

ganhando esta "be t.aLhe.?, o competidor conseguiu que seu.

proprietário baixasse mais uma regulamentaçAo dete~minando

que 50% de todo tráfego aéreo deveria ser servido por entes

eet.et.aí.s, e, em seguida, gar.3nti.upara o ente estatal t.odo o

da AU:3THAL cont i T11Jar sens Rerviços para paí,"3esv í z í nho s .

o efeito foi a previsivel quebra da empresa, ent~o, para

garantir empregos, o governo colocou sob sua administraçGo

J.:?Fj T.t\NOTH!\, l"1. Pr.i.vat.L·:f3(,'ftío corno e:·:c,pdi(:'nt.e r.oLít.Lco .
p.80.
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a empres6. Sob controle estatal, ililranteo governo Alfonsin,

a empresa perdia 200 mil dólares por mês, o ent~o

secretário dos transportes propôs a absorção da empresa

pela outra estat~l AEROLINEAS, então perdendo mensalmente

16 milões de dólares. Nesta situação inusitada, o

presidente resolveu ~e-privatizar a empresa. Transferida

licitação pública a um consórcio de empresários locais.

Uma vez que a empresa é uma sociedade f'eohada não ex i et.em

dados financeiros disponiveis para .averiguar-se a situação

da empresa pós • +- • ~..pr J va ,-,1 zaçr·!o, entretanto,

probalada renovação da frota e visivel expansão de

negócios, fazendo-nos ao menos supor que devem eete.r ew

melhores condições. Certeza, temos apenas que

cbntribuinte poupa os 200 mil dólares mensais e o governo

arrecada mais jmpostos diretos e indiretos. Os entes
estatais são isentos, de fato ou de direito, da prática de

recolher impo~tos180.

o segundo caso, do SIAM, é o caBO da incompetência privada

brindada pelo governo. A empresa nasceu fabricando fornos

para padarias, e na ex pan s ão chegou a fab r i car

locomotivas. No desaparecimento da geração de fundadores.

a empresa foi a falência por má adminj.stração, acumulando

vultosas dividas em Luipo e t o e e cont.r í.bu icoe s a

pr-ev t dê nc i a . O go ve rno rnil1t,H' aceitou o pFigrJ.mp.tJ.to ,·j,-,s

dividas com açBes da empresa. A administração des~a

1
,.

c aoe r ia , dentro da p~rtjlha de poder, a um generAl da fG!·ÇR

aé r-e a , Com e et a "mud enca estrutural" a empreSA sobrevi ViA.

não recolhia mal.eilllpOf::toe e contr .i bu í.coe e soe .í a í s ,
180 TANOIRA, M. Privatjzaç50 com6 expediente pnlitico.

p.BO-l.
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recebia injeções de ,dinheiro públ-ico sem juros, e vendi.a

produtos abaixo do rnlsto. O contribuinte· argentino, entre

todas os desvios perpetrados peloEi administradores

militares, pagavam 1 milh~o de dólares por mês para

manterem a empresa aberta.·

O então empossado governo civil, segundo o próprio

responsável pelo processo de privatização. Manuel Tanoira.

mais por uma dRmonstraçâo que comandava o governo de fato,

privatizou a SIAM, então um empedermido feudo de

mili tares. De queLque r forma, a empresa cessou de sangrar as

finanças públicas, passou a recolher e

contribuições, admitiu mais empregados e passou a exportar

alguns de seus produtos181.

Outras tentativas do governo Alfonsin, no campo das

privatizações, foram bloqueadas no parlamento, talvez

porque a at.e nc ào gove r-namerrt a1 estava, acima de tudo.

voltada a normalização politica e institucioanal, e, como

co 10G.3Jno3 , de pr i V <3..t. ização

irremediavelmente de·'Um concenso social, caso 'contrário as

barreiras levantadas serão intransponíveis. e, naqlJeJ.e

momento, não havia condições de um empenho governamental

para a construção de tal. consenso ..

o prea i.dent.e t'"Íent'~ln Ln i c í.e seu maride.t.o com e. .me aes de

ant.ec j paçi.!io, em .i u lho induzido pnr urna

Reforma do Estado e fi Lej. de ~mergéncia Eeon6micA. O
181 TANOIRA, M. Privati~aç~o como expediente politico.

p.81-2.
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concenso necessário a iniciar-se processos de privatização

estava, ao menos, cortsolidado em uma ampla autcirizacão

legislativa. Veremos adiante alguns detalhes Lurpo r-tent.ee

desta legislação~

A Lei de Reforma do Estado (Ley NQ23.696 de 17 de agosto de

1989) declara em estado de emergencla a prestação de

serviços públicos, a execução de contratos a cargo do

setor público e a situação econômico financeira da
Adml.n í.e t r-aoão Pública Nacional centralizada e
d~Bcentralizada, entidades autárquicas, empresas do Estado,

Sociedades do Estado. Sociedades Anônimas com participàção
majori.tária do Estado, Sociedades de Economia Mista,
Serviços de Contas Especiais, Obras Sociais (ihstitutos.de

previdência "privada") do setor públi.co, bancos e entidades

f í.nance Lr-aa oficiais, nac í.one í e e/ou mun í c í po í a e todo outro

ente em que o Estado Nacional ou seus entes descentralizados

tenham pe rt í.cLpac ão total ou majoritária de capital ou na

formação das decisões societárias.

A seguir, confere acr poder executivo a faculdade de
determinar todas as mudanças dOE; r-egu Lame nt.os í nt.er-nos, e

estatutos para promover a intervenção direta. dá prazos f"!

outras providências. O principal artigo de lei, ~o 8Q.
confere ao poder exccut.Lvo

privatizaç~o total ou parcial ou a 1iql~jdação de

sociedades, estabeJecimento:3 ou unidades

produtivas cu.i d pro:pr'iedddepertença t.o t.eL. ou parcialmente

ao . Ee t e do Nacional, incluindo as empr-e ee s emí.e eo r-e a de

J' -. ,. -..r C\LI.l 0:.:1.1 :L il,-:a o Ij

queh:.\,jam sido dec larado.s "au.í e í.t.es a privatizaçíio" clt!
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acordo às previsões desta lei". O artigo 8Q reclama
pode2:'es ao

congresso nacional, determinando que adeclaração de
'sujeita a privati~acão' será feita pelo

poder executivo nacional devendo. em todos os casos. ser

é adicionado que
aprovada Por lei do congresso", entretanto, no mesmo artigo

privatizacão'
por esta lei se declaram 'sujeitas a

anexos". Significando, na pra~lca, uma aprovação prévia da

aos entes que se enumerem nos listados

privatização de todoB os entes estatais mais visíveis e/ou
importantes da República.

Prevê também a lei em análise a formação de uma comissão
bicameral,

for~ada por seis deputados e seis senadores,
eleitos por suas respectivas casas, incumbidos de monit.orar'

entre o po~er executivo e o parlamento.
os processos de privatizacão. exercendo a coordenação

Adiante, detalha as modalidades deprivatizaç~o, listando

praticamente todas as formas possíveis de transferência de
propriedade.

posse ou adminietrr:t.çÊto.Jnsti tu! fO~'ilF,S de

escolha dos possíveis/az:!judícatários, bes.1.camentepleiteando . !

define parâmetros para o estabelecimento de prefer0nci~R.

competi tividade e transpar'ênc ta nos procee2:os, }--..:.m cor;;o,

Dando razoável flexibilidade aos encarregados dos processos

inte:t'essados.

A

r"'".1 .•

de função "pr'odutiva, estÁv(.-:]e efj.81ente". em ('on:::nnf-',n(~i,.'i,

eetabe Ieee med:idas de proteçao 0.0 trélbalhador r.o exet.c ú:; i.o

propriedade. dirigido aos empregados dos entes privAtizarios,
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com outros dispositivos que permitam a denúncia por parte do

governo de convênios ou cláusulas de convênios coletivos de
trabalho, do qual o Estado seja uma das partes, que atentem

contra a "produtividade e a eficiência". DisPõe também

sobre a forma de pagamento das obrigações do Estado

geradas por processos judiciais.

Logo depois destas medidas de caré.cter interno
governamental, foi aprovada a Lev NQ2:3.69'7,' Lel de

Emergên6ia Econômica, em 01 de setembro de 1989, declara

essa lei em seu artigo 1Q:

.. A presente lei põe em exercício o poder de poli.cia (1,::,

emergência do Estado, com o fim de superar a situação de

perigo 'coletivo criada pela:') graves circunstâncias

econômicas e sociais que a Nação padece."

A lei determina a suspensão dos subsidias e subvenções;

dos regimes especiais para promoção industrial; de

promoção da mineracão; suspensão' do regime de "compre
. 1" l' i I • tnaClonB , elm_nan0~_c SlS ema de pr-ef ereric ias nas COlnPl"BS

efetuadas pelo o Estado; elimina todas as restrições para

Lngr-e aeo de capital e etrarige ír o , bem como a necessidade de

aprovação prévia, instituindo apenas o registro. determina

o tratamento idêntico entre os investimentos financiados por

capitais estrangeiros e nacionais, elimina Lambem as

be.r-r-e i.r-ea para a dos Luc r-o s au.t.e r .i.do e e

repatriaçi:iodo p ri.ric ipa L; a.l t.e ra a carta org!:'lnic'f:'j do Béi!lCO
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maneira que as instituições participantes financiem tal

seguro, e não mais o contribuinte diretamente; regula o

pôgamente de "royalties" ás provi8ias e municipalidades

decorrentes das exploraç5es de petróleo e gás.

Estabelece ainda uma desindexação da política salarial

par-a todos os funcionários vinculados ao Estado Nacional;

cri térios para indeni32.ção por _ demissão; det.e r-nn.na a

venda de im6vei~ oficiais , ' .lnecessarlOS; abre ao poder

executivo a possibilidade de autorizar a importação de

qualquer produto cujos preços de mercado superem níveis

razoáveis", DisP5e, ainda, de detalhes de reorganização

go ve r-nament.aI ,. medidas de caráter' trlbutár.io, aer-ví Ç~()S

consulares e saneamente das instituições de previdência

"privada" .

o governo, em medidas posteriores, liber.alizou o câmbio,

depois de quase 50 anos sob controle estatal, e foi

eliminando gradativamente ds controles de preços praticados

pela iniciativa privada, permanecendo apenas os serviços de

utilidade pública evé;;tualmente t.r an sf ert dos à • '.' J.'J.nlCIR':'i.v a
privada, com c Láucu les de r e a.j usst e e • ~ I •

au r.omaL j.C:()~3 ,

combue t í.ve í s , com praz o PK!'ét ence r-r-ament.o do c on t.rcle t.'ill 01

de JbnSJ.ro de e U!n:-l p0quena qUAutiJade

medicamentos. Pera Le.lame nt.e, o s,-' impostos incidentes sobre a

importação foram eliminados ou djmirruidos, sendo guu os

ence r-go s r-emane sc en t e e t em o r-onog ramo e ee tí.pu ledoo p~u'a r:I.

diminuição gradativa.

FiC011 Cif;Ii1C)n:3 t. r.,"]do , é~ nt fi!) "\ ÇJl1C o ;:::c: \1 ~'?1'."t:1() n?i o .i r! j c: iG lJ

apenas um progr'é,li1a Ullii:l,
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liberalização quase total da economia, como um requisito

,básico para a consolidaão dos processos de transferência.

A tarefa mais importante do governo é, no entanto,

reestabelecer a confiança dos potenoiais investidores,

nacionais e estrangeiros, no pais, diminuindo ° risco

politico e econômico percebido, .instituindo um sistema

ebonômico onde os administradores tenham condiçôes de

planejar seus negócios apenas com as incertezas,do'mercad~ e

.com os potenciais da empresa, desligando de suas

preocupações imprevisiveis ações governamentais.

Até novembro de 1990, já hav í am sido privatizados: os cane.i e

dé televisao, permanecendo apenas um em mãos do Estado,

s~ndo que não existem intenções de privatizá-lo; vArios

ramais de "Ferrocarriles", que de 2 milhões estava

perdendo apenas 800 mil de dólares por dia181; foram

transferidos, para a iniciativa privada, oe di r-ei t.oe de

exploração de petróleo em várias áreas do pais 1.82·, a

manut.e nc ão de da:"3 c om

remuneração do conce§;:;ionárío via pedágio J.93·, várias

atív~dades da Municipalidade de Buenos Aires, incluindo-se a

admd.n í at.r-ac ão do Zô o ].84, manutenção de praças e ti e r-d Lns ,

os serviços de f í.ecelLz ecão do t.r ânrs i to de aur.omóvei s,

registro e a. adm Ln ie t r-ac ao doe

subterreneos muní.c l paí.e ; 88 empresas e

J.Bl COMIENZA el prOCBSO para la privatización deI Urç~izu.
I~ª_J:LF.I,Gj~ó_n.Buenos Ai.r-e s , ao ;iUD. H)9().

.182 PHEAD.JUDlCf\N pet.;.'oler'él',: para cue.t.ro é.re oe c en t.r a.le e de
YPf:!. L~LJ\LJE...,Li.)!J, Bue no e Ai t-e e ::;0 i'.l./;,::o. l~)~jO,

U~13 f;f< Ph:iVA'J'J;;J\ e I .'l():;:) de .l a J'l·,d '.:Eirniner'ct. L~LNL~Cj.Ól~,
Bueno e A'i r es , 27 .i un , J9~:-)().

J.84 OFHECEN U:!;t; ~) y '1, tJ m.íLl o ner, para e xp.l o t ar- por :1.0 e noe
e J. [,()o··BnLaní(;(). Cla.ri.n, l:h;puo:::::Aí r-es , 1'1 nut. 1~){1().
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mecânicas vinculadas aos ministérios militare1.95s;

frigoríficos e usinas de açúcar que tinham passado ao estado

por dificuldades financeira.

Os governos provinciais também engajara-se em proceSSOB de

privatização, seguindo os exemplos dados pelo governo

naci~nal, e varlos serviços e empresas foram passados ã

administração privada, lIlotivados; principalmente, pela

possibilidade de realizarem grandes somas de dinheiro, para

o desenvolvimento de outros programas governamentais18S.

Exceto em pequenas empresas, onde a gerência e funcionários,

assessorados e financiados por- alguma , t .t . r.·
lDS ,l ..UlçaO

bancária, assumiram o controle, geralmente em cond í cõe e

bast~nte favoráveis, os processos de transferência foram, em

sua maioria, licitações com ofertas fechadas, tendo um

preço base estabelecido pelo governa, que tem contratado

consultores independentes para tais avaliações. De~endendo

o tamanho da empresa ou setor a ser transferido, existe uma

fase de pré-qualificação, onde os eventuais interessados

apresentam dados sobre sua capacidade técnica e suporte

financeiro, parR participarem do processo de escolha flnal.

A~ duas principnis privatj.zaç5es ocorridas até novembro de

19t){] , e da

ENTEt. Ambas foram transferidas a operadores privados, cnm o

pagamento feito com uma pequena parçela 8m dinheiro e o

restante em titulos da divida externa. Sendo as duas únic~s

pri.vet i.zact ee até a data,. que c orrt.a r-am com a c are.ct erLe ti.c e
PET VATT ;~~AN FÍlrj d f;A cun pEIr t·,·i c i }'hC i ó n Ob~'f:: 1':-1.

Nac í.ón , Buenos Aires, 27 ~'iet.1990.
PRIVATIZARON estublecimientos agropecuarioB en

La.__Nac.í.ón , Buenos l\ i t'eS' 5 ou t _ HJ80.
18 E:; Lu i;:·: .



13,1

de vincularem a diminuiç~o da divida externa com o

.processo de transferência.

Analisaremos mais detalhadamente o processo de transferência

d~ ENTEL, por sua importância dentro do programa argentino

de privatização. Inibiaremos com uma breve passagem sobre

a história do sistema telefônico, e, em seguida,

descreveremos o processo de privatização.
.' . ,.'

8.2.1 -A privatização da ENTEL

As ~r1meiras conversas telefônicas em te~ritório argentino

ocorreram no inicio da décade de 80 do século passado.

Utilizando-se dos cabos da rede telegráfica, o então

p~esidente Julio A. Roca comunicava-se com então ministro

Bernardo de Irigoyenl. Nesta época, a empresa suiça Societé

de Pantelephone de Locht, iniciou seus serviços contando com

20 assinantes. Quase e í.mu ltaneament.e, a Grower Be L 1., i.ng Le aa

iniciava suas atividades1s7.

Em 1886 foi quando fundou-se a primeira companhia ~om
, -./

carácter mais ambicíoso de criação de um serviço público,

abrangendo toda a regiaão metropolitana e uma parte do
..•.. 'ant.e r io r da pr-ov ínc ia de Bue nos Aires. a r ~ . ,.

Un i.ori

Telefónica deI Rio de la Piata, de capital britânico,

surgida da fusão dag~elas primeiras iniciatjvas com D

Companra Telefónica deI River PIate. Em 1929 a empresa foi
.e.dqu I r-Lda pe1:3. Lnt.e rnet íoria I

Corporntion (ITT).

sessenta anps mais tarde, voltaria a participar da telefonia

.U]'! HESTIVO, Neet or-. Lo.s pri.meroe t.eLé f ono a que u.saron JOEi

po r-Lefio e . C1ar':.n.Bw",no~: f\j)"fC';-.:, ':>.7 0111.. ~.9~IO.
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argentina via privatização da ENTEL, como entidade

financeira1S8.

Pelo interior do país, cidades e/ou províncias foram sendo

at.endí.dae pOl~ diferentes empresas, em 1922 haviam 94

autorizações. Um probesso de fusões e aquisições levou

este número a 43 em 19401.88.

Em 1946, deoretou-se a desaprápriação da· -parcela

.pertencente a ITT na Unión Telefónica, na febre de

nacionalizaç6es promovidas logo após a eleição do

então coronel Juân D. Perõn, pelo valor de 1,2 bilhão de

dólares, a valores de 1990200, sendo denominada, então,

Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), além do montante

pago (94 milhões na época) garantiu-se um "royalty" de 3%

das reoeitas brutas nos primeiros cinco anos, e 2.5% em

diante, a titulo de assessoramento técnico e garantia de

fornecimento de materiais201.

Em 194e, o governo Tez-se totalmente responsáveJ

exploração dos serviçDs de telecomunicações, cancelando

a personalidade juridica da EMTA, e transferindo os serviços

para a Administraci6n General de COI'l'eOS y

'I'eLecomun í.ce.c i.one e . No ano seguinte c r i.ou Te lé f'orio s ck<L

Estado, que paeaou a jurisd.i.çao do ent.ão Ministerio de

ComunicnctoI1es. Também o gov er no inicia a

desapropriaçAo das companhias do interior, passando a

.l9a OECEJ .. Argent,:i.nae ooriómi ca y eoo í aL. p. ·12'1 .
188 ()I-!;{~r: r .. 1\'..t"tJ.~t;t1t iua t;i_:í)rl()inJ.l;L\ y .sele; La L. r' ../t:·_~E~..
200 HE~~TTVO. Ne o to r . Lo:=-: J)rjtn(~ro,:~ t.í-:']éf(')nC\f~ que 1Jf:Fu"on l.r·)~'\

por-t.cfioe . Clflrin, Buenos Aires, :.::..'1 out. 1890.
?,Ól. OFCf~L !\t'genLin.<, er~nnôll\ic.') ~, f;n(~i,:d. p.:J>~8.
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responsabilidade do Estado 85~~ de todas as linhas do

país202.

Em 1856 nasce a Empresa Nacional de Telecomunicaciones-

ENTEL, como organismo autárquico descentralizado, tendo

responsabilidade sobre os serviços telefônicos, telegráficos

e radiotelegráficos. A ·execução dos eer-v í ooe

internacionais fica a .cargo exclusivamente de empresas

permissionárias, estrangeiras, até 1969, por incapacidade

técnica. Neste ano, são inaugurados instalações e

equipamentos que habilitam a ENTEL ao serviço. No ano

seguinte nenhuma permissão é renovada e ENTEL passa a ter

monopólio também destes serviços203.

Em 1990 a empresa chega à privatização em um estado

financeiro. e , 1operaClona .•. refletindo anos de m6

administração e imprudência governamental. A empresa

c6ntava com 3.100.000 linhas instaladas e um estoque de 11%

dessas linhas disponíveis para comercialização, que por

motivo~ diversos nâo são conscretizadas as vendas .
..--.-

"Quando da tranBfe~ência para os adjudicatários, 230.000

telefones enoorrt.r-avam=ee fora de serviço, repr-eaentando uma

perda diária de receitas calculada enl 150 mil dólares. E

tinha 15.000 ações trabalhist.as pendentes que demandava!ll

200 milhões de dólares 204

Os índices de produt.i.vi.dade cão t.ambém sofriveis, t.em '14

linhas urbanas por f une Lcnarí o , as

numer-o s ao de ::::00

:·~o:;'~OF(~F]. l\:rr;E"'ntirvl er.onóm ic a V ,.:ocL;.~J.
203 O~CEI. Argentina econômiaa Y Boaial.
:t.~04.b~l'~IJ.T}~:.L:f~ 1 dí.e clef)fJue~3. ~L;ll~.ill, })UeIl(J~~

10 nov./90. p.li.

;':'. ·1:~::J.
p.4~9.
A .Ll'<::S,
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funcionário, a Bell Atlantic tem 240. Os americanos tem em

média 52 telefones instalados por cada grupo de 100

habitantes, em algumas concessionárias chega a 60, a Europa

ocidental tem 25, a Argentina tem 10. 40% da linhas de ENTEL

tem uma antiguidade média de 37 anos, contra 15 anos

observados nos Estados Unidos205.

Devia 2,2 bilhões de dólares, dos quais 1,1 bilhão de

dólares foram originados de endividamento financeiro,

t.omado s pela empr-e sa no ext.er í.o r • em tlC)rl')8 do F2f)'If:~1"'IlrJ

nacional. o restante correspondem a dívidas com a

previdência social, na casª de 150 milh6es de dólares, e

fornecedores locais e internacionais de equipamentos; sendo

550 milhões de dólares com a Siemens, e 100 milhões com

a NEC, como principais credores20S•

Em 12 de setembro de 1989, o g"overno baixa decreto

estabelecendo as condições e cronograma para a

privatização de ENTEL, e contratam a firma Morgan Stanley

& Co. e o Banco Roberts como consultores financeiros para a
-operação (a imprensa local estima honorários na _casa de

4,5 milhões de dólares). Com base nos relatórios da

consultora, determina-se que serão vendirlos 60% das

ações da e~presa, com um preço base de 1 bilh~o de

dólares, a grupo e que pr-e erichem as cond Loõe s det.e r-m i nudo o

em edital de licitaç~D. Os demais 40%, ficariam aSRim

divididos:

instjtu5ções financeirns. entre elDs o Banco Roherts. Hm

205 TENOlnO. CeciJIL-t à_ D_L(;f<;~;ON,Adrj_an. Hel.L. h!,;.:y.i,-;~t.l.l,
Apf!_rtu.ra. Buenoe A i t'Pe:;, 26, (u:;o_ .1980. p _69.

2013 ENTEL: eI dia de.spuea . J••a_arin, Buenos Aí.r-e e ,
10 no v . 1980.
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uma operação de "underwriting", com o mesmo preço base por

a~ão, 5% para as cooperativas e 10% para os empregados 207

Considerando o montante e a natureza das dividas da empresa,

a ·parte "financeira" contratada em nome do governo e

empregada fora das ~t~vidades, apropriadas diretamente pelo

acionista majoritário, o eventual adjudicatário faria jus a

transferência de' licenças, de bens e dos empregados, ficando

dispensado da divida, que permaneceria nas mãos do governo

para futura liquidaçâo 208

A • concessão do pais é divida em du~s grandes áreas: a

norte, que corresponde a metade da região metropolitana de

'.Buenos Aires, 5,8% da província de Buenos Aires e as

províncias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco,

Formosa, Entre Rios, Jujuy, La Rioja, Hisiones, Salta, Santa

Fev Sarrtí.ago deI Estero e Tucumán; .e a sul, que corresponde

a outra metade da regiaão metropolitana de Buenos Aires,

94,2% da provincia de Buenos Aires e as provincias de
Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, San Luis, San

Juan, Santa Cruz e Tierra deI Fuego20B•

o edital buscou, na medida do po sei.veL, que 0;".5

concession.3.rJos para ae zonas norte e sul seJam ernpr-e eae

diferentes. Determinou que se a oferta ganhudora das cilli.::t:3

zonas fosse da mesma empresa, essa deveria opt.ar por lima

delas, e, a seguir, a segunda melhor ofertante para a 6utra

zona,concordando em cobrir a oferta da prtme.lra colocada,
207 CRONOLOGIA de, la prLv at izac i.ón. QJ.9.!.'Jr;, Bue noe [üre:;:,.,

27 out. 1990. p.2-3.
208 QUE se vende de J<NT1<L? GÜU:i.ll., Bue no s ;\ i r-e s ,

21. nov. 19f-JO. p. 2.
209 EL QUIEN es quien de los consorcies adjudicatários.

C10.1'i.n, DUCnOf"j /\it'pc" ::l.f3 out, Lq!.)O. p.jH.



139

seria declarada vencedora para a zona. A divi~ão do pais

acabou pr omoveudo , assim, o que chama-se "yard stick

competitioo", que facilita a atividade reguladora por parte

do governo, e, t.ambém , proporcionando aos clientes e

proprietários padr5es de comparação 210

Entre as .condições de pré qualificação, estabelecia-se

que os postulantea à operação privada de ENTEL, deveri.am

ter no mínimo 4 bilhões de dólares em ativos e estar

.operando tl.marede te Le f ónLce , parA. h;)bí J i tari:?tn-G8 a Cc!!\pt'a

dos 60% daa ações oferecidas em· licitação 21l

o pagamento da operação poderia ser feito em titulos da

divida externa, desde que mantido um pagamento ffilnimoem

dinheiro de 214 milhões de dólares, e o montante de

titulos a ·cancelar superasse os 3,5 bilhôesde dólares,

correspondendo 100 milhões em dinheiro e 1~635 bilhão em

titulos, para a zona norte, 114 milhões em dinheiro e

1,865 bilhão em titulos para a zona sul 212

Quando abr í.u+ee a pOBg"ibilid.ade de pagamento em titulos da

divida externa, a participaç~o dOR bancoR credores do pais

se tornou, praticamente, obrigatória, e, todos OR potenciais

be.nc o credor. A efe t:ivação do pagamento i .ic ou mui tu

facilitada com a de c iaão de ('lc::eit..:I.1~ t í.t.uLoe , e, t.a Lvez,

tenhe. eí.do o único c ami.nho , op i.namo s que fosRe. po uc o

prováve 1 que oU Ievant asae no mundo. os dó.La ree necesti<.ü:ias
2J.0 SE ADJUDICU EN'l'EL a EELL y a. 'I'e Ie r ón í.c e .

Bueno~ Aires, 02 jul. 1~90.

Ar,lcr.tUl'd. 8ui:mo:.:' Ajt'f:'s, 26, i.\l~n. l:)JO. r·'.'/O.
212 CRONOLOlJ1.A de J.e pr-Lva t Lz e.cLun . L..la.r:..:Lll, HUt.::flOb Atr·e:::;,

27 OU!:.. 1:-):10 _ p. 2<3.
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para o possível pagamento em "cash" considerando o "rating"

no risco político gueo país tinha quando iniciaram-se as

negociações para a transferência da companhia.

Esta'decisão, no entanto, -não livrou o Estado argentino

de dores de cabeça para administrar o relacionamento com os

bancas e inter-bancos, em um ano particularmente difícil

para a atividade bancária internacional. Aqueles que não

estava~ participando de algum dos consórcios postulantes,

não se comprometiam a ceder os titulas caBO fossem

con~idados a vendê-los ao preço de mercado, vislumbrando no

grande processo de privatiz~çfio, a chance de auferir algwn

ganho, diante da necessidade de outros bancos de

apresentarem o morrt ant.e exigido nos edi ta í s . Outros passaram

a exigir que o governo pagasse parte dos ·juros atrasados

para liberarem os títulos. A situação agravavou-se pois

nenhum dos bancos participantes do processo detinha, em sua

carteira própria, o montante de títulos necessários, e

tLnham que, neceGs;::rlamente, buscá -los em ou tros be noo e .

Alguns, mesmo aceí-t ándo : o preço do mercádo, exigiam

pagamento em "c aah " e nã.o em ações dos corieór-c ias, COl110

convinha aos postulantes. Este problema teve desdobramentou
q.ue ver-emoa adi.ante2.l3.

As dificuldades relativas a liberaçcio dos titulos pur

parte dos credores, junto com restrições relativas a

compo s icão acionária dOE~ conssór-ci os pos t.u.lan.t.e e: , levou a

8ell Atlantic, no inicio de junho ae 1990, R pleitear e

obter mod i.f í.c acoe e no ed i t.aI reLa tt vas a e~c~tef;i1f:;A\lntOf';"

2~3 BF:Rty'HJ[~P::~.. I ~~anJ3e.l.. '['j t.uLo s dêl (Je~1.~(joe x t.(~:t.'tlFt:

pr ivat Lzac Lorie a Y crLe í.s finance ira en e 1 ex tez-Lor,
Clal~ín, n\H~n(',,; Jl.j 1'8::':;, 1--1our., J !y~jC.
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Desistiram da licitação as empresas GTE, NINEX e Cable and
Wireless2~4..

Em 25 de junho de 1990, apresentam propostas para a

privatização de HN''''~I t· .....t~_d.· J. r.:. J, -,r~s consórcios, cujas operadoras

requeridas por edital são: Telefónica de Espafia, Bell

Atlantic e, o terceiro, com duas operadoras, STET'e France

Cable et Radi0215.

Telefónica de Espaha formou o consórcio com Citicorp e o

grupo empresarial argentino Techint, distribuidas as açÕes

da seguinte forma: 33% para a Telefónica, 57% para o

Citicorp e 10% para a Techint. Bell Atlantic por seu turno,

tinha 4, 9~;,do consórc lo, sendo 52~; para o Manufactorers

Hanover e 43,1% para o grupo "Aguila", uma associação de

grandes empreiteiras e indústrias argentinas. O último

con~órcio estava dividido entre 8TET com 32,5%, France CabIe

et Radio com ;:32,5%,a Compefi i a Naviera Pé rez Compe c com

25% ~ o Banco Morgan com 10%2~B.

A Telefônica, é um /(H)mpqnhia com participação ee t.ataI

espanhola, fundada em 1924, tem ativos que somam 20

bilhões de dólares, sendo responsável por 11,8 milhões

de linhas na Espanha, fora do pa íe opera aer-v Lcoe

telefônicos no Chile, França, Reino Unido e PortugaJ., todas

resultantes de processos de privatização e abertura de

mercado ã competição ~17

214. CFONOr..oGIA de la pY'lvF;i,iziJciórl. C..l.ar:.iu, Bueno e A1):"'(:;8,
27 out. 1990. p.2-3.

2.L 5 TE fJKFON:r CA y l:3B:LL ga n-rn
Nací.ón , Buenos Ai.r e e

la Li c ít.ao i ón
:i.6 j un o 19~)Oo

de ENTELo La

clf; B:t:TT'l::L La218 TFLEf<'ONTC/1, y EWU, f':unml l!-, l}cit,<c!ción
Nac.Lún, Bueno s Aires :·~6 ,jun . l~~l~lOo

2~7 EL OUI~N es qlli8D de los consorcias ~djudica~~rioso
Clarfn, Buenos Aires, 28 out. 1990. pol8.
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A Bell Atlantic, companhia privada americana, resultante da

divisã'-o em 1976 ,por decisão judicial, dos serviços

telefônicos locais da AT&T, que detinha o monopólio nacional

norte-americano, em sete empresas de serviço local,

independentes e sem conexão obrigatória com 0& serviços de

longa distância mantidos pela AT&T. Tem ativos no valor de

26,2 bilh5es de dólares e opera no Estados Unidos 17,1

milhões de linhas telefônicas. Faia dos EUA~ .opera O·c'
,oi

serviços telefônicos da Nova Zelândia, privatizados em 1989,

e'obteve concessão para operação de telefonia móvel na

Tchecoslováquia21B.

A 5THT é control~da pela holding estatal italiana IRI
Istituto di Ricostruzione Italiana - a participação de

capitais privados italianos e de outros países completam

seu capital acionário. Opera 24 milhões de linhas na

ítália e tem um programa de investimentos para os próximo~ 5

anOs de 38 bilhões de dólares. France Cable et Radio é

subsidiária de France Telecon, tem 28 milhôes de llnflHs

sob sua reBPon~abili~ade, representando um aumento cte 800%

sobre a base de 1966, fatura anualmente 19 bilhões de

dólares2~9.

00,...• três consórcios apresentaram as seguintes propostas em

de junho de 1990, que resumimos e apresentambs em milhões
de dó.lares:22o:

21.i:3 TEl\lOf<.TO, Ce ciLl .ia & j)ICk~;CJN, Ad ri an . Bel I . Bij_yi.;;;_tf~
Aner ..t.una , Bueuoa Aires, 20, i'l.!.~r)oo19::lOoo p.10oo

2]_ 9 fi: L Clt) T f~1,J e ~~ qu i. t~ n C~.f~~..l o :::: (~{)r'!f.~(;~,...(~i()~.;F1.cLj !l r-i i. (,;;1 i (-~r' j () ~:3.

Glar...in,Bue no s AL rés.. :.J.H orrt. 19POoo p . 18.
:;:::20 'l'EL BJ<'uN1CA y Hl::LL ganan La li. c i t.oc ión d e l<N'i'LLoo La

Nací.ón , Bueno a A5 }'"'es ::~6 .í un . 1:j9() ..
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Tabela 8. S
Resultado da Licitação

Em títulos
'Ofertante em d í nhe í.ro principal juros TOTAL
Zona Sul:

'I'e-Le f óri i.o a 114 2.180 540 2.834
STET - France 114' 1.944 389 2.447
Cable et Rad.

Zona Norte:

Telefônica 100 1.850 458 2.408
Bell Atlantic 100 1.856 371 2.:337
STE11 - France 100 1.750 389 2.:;~Zj9

Pelas propostas apresentadas, Telefónica foi a ofertante que

teve o poder de esco l.ha e optou pela região sul, a Bell

declarou oficialmente que cobriria proposta para a região

norte apresentada pela Telefônica, tornando-se então a

empresa escolhida para a zona norte. Em 28 de junho foi

~ealizada a adjudicação oficial das empresas Telefónica ê

Bel1 como sucessoras de ENTEL, foi marcada, então, a

assinatura do bontrato de tra~Rferência e correspondente

pagamento da parte eJn~inheiro e apr-e eent.e cão dos pa pé i e

para 8 de outubro de 1990221.

Nos 100 dias que separavam a adjudicação da assinatura do

contrato de transferência, os adjudicatários deveriam

providenciar o rlepósito. em conta do govRrno na filial New

York do Banco de La Nación Argentina, da parcela em dinheiro

constante da ofert.a ao.iud i ceda e apresentar 1::\0 gov8rn<) 08

titulos da divida externa para cancelamento.

:;~:21. SE Af\JU1Y; CO EN'I'EJ.J a BELL :v a 'I'e Le f ón i.c a . l ..•<-l N'::i..Ç1S,J!J.,
Buenos Aires, O~ .i uL. umo.
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o Manufacturers Hanover, maior credor privado da República

A~gentina e sócio majoritário do consórcio da operadora

Bell~ contando com uma cart~ira própri~ de titulos bastante

grande, porém, passando por sérias dificuldades,

relacionadas ~rincipalmente com sua carteira de empréstimos

rujnsao te~ceiro mundo, não conB~guiu reunir a totalidade

dos papéis para a concretização da operação, deixando

seus parceiros a . descoberto, retirando da licitação a

Bell, empresa que o governo argentino mais se empenhou em

atrair para o processo de privatizacão, alterando,
inclusive, dispositivos de editais,· para adaptá-los ao•...•

condições impostas pela .legislação americann, que se

.não atendidas, deixariam de fora a empresa 22:2

Em 4 de outubro de 1990, quatro dias antes data marcada para

a transferência, a Bell anuncia formalmente que não poderá

1 . . . tpreenCler os requlsl,OS

adjudicação da zona norte como sucessora de ENTEL 223

o governo, dadas as manjfestac50B prévias de pedidos de
,. --'

prorrogação de prazo, já havia contatado informalmente o
consórcio STET-France C. et R., diante da renúncia,
formaliza um convite pera a subst.ituição dA. 3e11 ao

consórcio STET, que aceita, pedindo, porém, 30 dias para

reunir oe papé.is neces;'-;(l.r:iof:;,ale gendo que, deede o :25 de

.junho an ter .i or , hav i.am paJ:.'adoauae Fi t. í.v í.dades no tocante H

pri vatizaçEi.o ele ENTEL, O gnverno ac e i ta. e l!1éU.'CéI. nova cL:, r.e

222 ROUCO, Mitmel Angel. História df-d fra.caso de la
Or.it~ .r'/} c i. (:>1 i. c:; o n L;.1 13EL, rJ . L; j ..c!.l~_i"tl, t)i; tYti,() ,-3 A.i. r~t:~~..:.5" tj C) l"; L...
1990. p.4.

223 CRONOLOGJA de La f.'l'i v at i.z ac í.ón . C~.t"..in, Bue no s A .i r e e ,
27 orr t, isno . p.?-3.
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beneficio à Telefónic::::a224•A Bell· protesta formalmente,

alegando que diante desta prorrogação também poderia

concretizar a reunião de papéis da dívidEi externa

necessários, o governo, entretanto, desconsiderou as

colocaçes da Bell 225

Em 8 de novembro de 1990, em um evento politico de grande

erivergadura, e, ironicamente, no mesmo local onde 44 anos

antes foram ôsslnôdas as nacionalizações, o governo

argentino transferiu para a iniclat1va privada os serVlç02

tel~f6nicos da nação. Reduzindo sua dívida externa em

5,058 bilhões de dóla~es e embol~ando 214 milhões de

dólares em diriheiro226.

Os críticos do processo alegam que as empresas adjudicadas

foram brindadas coDI 1,2 bilhão de dólares em bens,
\

desembolsando apenas 214 milhões, uma vez que os papéis da

dívida foram em sua grande parcela negociados por ações do

consórcio (Sociedade Lincenciatária Sur, para a zona sul e

Norte Inversora S.A., para a zona norte). Que o governo

proporcionou aumentos tar.ifários de tal mont.a, que qualquer

ente estatal poderia operar com lucros, subiram errt.r-e ,JULIO

de 1989 e setembr.o de 1990 14.441%, eriquzint.o 'no [ll;:;::3mo

periodo preços ao consumidor variaram B.388%, representando

um aumento r-e o I de 6,1.~~,quando t.omado s em dÓJ<3ri""s(~2.66U};;;,

no entRnto, as tarifas subirAm ~21% reais. Situando-se. em

novembro cl.n 1980, apt'oximad"Jn\en~""t=-:~ ::5,5 CI-~!!lté:tVOS de dó lar ;:',:~t'a

224 FUE posterhadu e L tr'espa~~ode EN'i'E:L. _~!"Ll:-JitC Lón, BW:::rl0:-;

Aí r-e e , "'( o ut; , J9UO. p , 1.
225 L/\ HELL afirma. qUf; ru«

Aires. 8 novo 1.990.
ENTEL: aI dia daspués.

io novo 1.9:-:)0.
226

p.;:3 .
Gla~in, Buenos Aires,
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.
o pulso de um minuto, e 9 dólares uma assinatura mensal

residencial com direito a 100 pUlsos livres227•

Tamb~m oritioam o governo pelo sistema de reajuste de

tarifas paotuado, mensal oom baB~ no ousto de vida, com uma

oomparaç~o Com um indice composto pela variação cambial

do dóLe r americano (40;'{') e do custo de vida (60%), aempr e
- ;~ que o Lnd í ce de comparação for maior ou menor em 25~& do

indioe - de custo de vida em um mês, ou em três mUf;es

acumulados, se optará pelo indice de comparação 228

Em nossa opinião, o sistema de pagamento utilizando-se

titulos da dívida externa, que a,o final não se revelou

tão simples, como imaginavam seus proponentes, era o tinico

cami~ho para atrair potenciais investidores, pois não

existem ainda condições ,de percepção de risco político,

baixas o euf í.c Lerit.e , para que fosse' fe ita uma. a l.oc aceo

"cash" de 1,2 bilhão de dólares. Além de, efetivamente,

promover uma expressiva redução do endividamento externo,

de uma maneira barata e que não despertou a ira dos

credores internacionais.

Quanto às tarifas, dada a baixa produtividade

equlpamentOf:; e mão+de+obr-e , estão relativamente. bar-e tee .

o que oc or-re é que es t, i ve r-am ,durante ano '-'3 com pr,,~çcs

aviltados, a eventual recomposição de l.e e

naturalmente, protestos.

----------------
~:~2~1 fí'Rl\r~CC), L.i .li.a nu. :Lc\~:;J:..;r'r.n,~:t::;n()r·(:;~_~deI (~t)r!t:'ct t-.c) de .t:~:'~·J'}<1.I..

Cl.ar.ín, Bue nors At r-e s , ?1 out. 1890. p.?
228 ACOHDADO e1 sif.:itemade aju:::te, seguira el. ana1isi8 de.!.

con t r-at.o . Clar.ín, Pue no a Aí.r-e e , 2[3 out. lDQO. p.Fl.
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o sistema de reajuste. ao tempo que protege os operadores

privados de uma possivel desvalorizaç~o acentuado da moeda

nacional descasada de uma queda do pode~ aquisitivo interno,

pondo em risco as taxas de retorno requeridas pelos

acionistas estrangeiros, tamb~m transfere ao ,~ , -".Cloaaao os

beneficios de uma estabilidade cambial. Se este sistema de

reajuste estivesse em vigor nos últimos dois anos, os

usuãrios de telefone estariam pagando menos na Repúbli.ca

Argentina.
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Capitulo 9

o PROGRAMA DE PRIVATIZAÇOES BRITANICO

Tbetiche r rad i ce.l Ly trenet'ormed hei' oounti ry in ways that renk

ber with CburobiL as' this centiury :e greatest Prime Hi.n iet.er ,
Bruce W. Nelan. Time Magazine, Dezembro 1990 .

• i

o programa de privatização britânico, estará, para sempre,

associado ao governo conservador de Margaret Thatcher. O

curioso deste fato é que, o manifesto do Partido

Conservador, para as eleições de 1979, era bastante

inespecífico sobre o 'assunto, apesar da grande

insatisfação do partido com o desempenho apresentado pelas

empresas nacionalizadas. A única sinalização deste

programa foi a constante manifestação do desejo de

"encolher as fronteiras do estado"22S.,

Como resultado das eleiçôes de 1972, assume o governo
EdW6.l'd Heath, tenta iniciar um de

privatização pela tpansferência de estabelecimentos de

bebidas ao setor privado, ao mesmo tempo que prometia a

implantação de uma economia de. mercado. O Primeiro

Ministro Heath, entretanto, acabou implantando foi um dos

maiores contro.1es de preços, salár ias e et é di vi de ndo e . ·..:{ue

o pais já tinha visto, e o maior em tempo de paz. Os efeitos

foram desastrosos e a queda de Heath, em 74, marca o fim da

primeira tentativa do Partido Conservador em termos de

privEltizaçao 2:::~O. Em feve r-e í r-o de 1.978, t-jargaret 'l'het.cher-
~·?28 \1'1 C;J\n:R.~)., .Tohr: (\-;;,( I\T(J~C.:;"J" G(!()r'p~E3.. Eit=j~\'~f1.!:J..:·:-;.Hj.:__il:!11....-=~_.!:~.L~

cconoruí.c __ana.l.ve í,a , p. 155.
:2:30 1\ED~'J0Uj), ,.I. I:'rivé.ltizat,~i;o: o cauo da Grici.-·ih'eti?üha.

p.~WO.
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der~ota Heath pela liderança do Partido, habilitando-a ao

cargo de Primeiro Ministro, que vem a assumir em maio de

1979231. A história de Heath talvez tenha sido decisiva para

a event~al não menção .de maneira explícita das

intenções privatizadoras.

Segundo dados do governo br11:.án1co, em 1Cj"Q~,-. (v o

produtivo estatal era responsável por 10.5 por cento do

produto interno bruto do Reino Unid~ e por mais da sétima

r'art.e do Lnve e t irnen t.o em c::ar·ital fi xo , e eiTif.'r~f.:)ga!l(iL)

milhSes de pessoas. Dez anos depois, 29 grandes empresas.

uma série de subsidiárias de empresas nacionalizadas e

outros negócios, que significavam 800.000 postos de

trabalho, haviam passado' para a iniciativa privada,

reduzindo 50% da participacão estatal na produção

industrial. O número de adultos possuidores de açôes

passou de 7 para 22 por cento, e o governo embolsou até 1989

24,5 bilhões de libras esterlinas 232

A privatizatiçãb, ent~tanto, é apenas uma da;.;;partes do
-' .

programa de reforma económica implementado pelo governo

Thacher, planejado para modificar a participação· estatal

em forma e intensidade em todos os setores da economia,

buscando umR ampliaç50 da participação da iniciativa

privada nos neg6ci06, e da propriedade privada ~ntre os

cidadãos bri~ánicos ~~Q

231. PAITON, Fr-e de r-Lc k. "It is t.Lme t.o go". J~It1E, New Yo rk ,
!19. p. 1'3-1 O.

232 GOVERNO ~) REINO UNIDO DA GRn-BRETANHA R IRLANDA DO
NORTE. Fo re Lng e.nd Cornmonwea Lt.h Ottice. ~J..'..D..l.i:t..i.cJ.:..L-1:ie.
p.r.li-a ..L.izaÇdD._d.ú.._Gr..r:i::·&.e.t.anha . p . ? --1:-:'.

233 VICKERS, John & YARfWW, George. Eri~at..iza:t..io.n.-=-_-D.ll
econouu.c __ünL.lly.~;i.:.3. . p. 1~)().
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Entre 1979 e 1983, aproximadamente .600.000 unidades

"residenciais pertencentes ao governo foram vendidas aos

ocupantes, mais do que foi vendido em todos os governos do

pó.s-guerra somados234, e chegaram a 1.000.000 de unidades

vendidas em 198923~. Os diversos setores governamentais

foram encorajados a não suprirem-se automaticamente junto

a fornecedores governamentais, promovendo consultas e

competição entre potenciais supridorps

monopólios instituídos por lei foram serido gradativamente

afrouxados, e, nos setores ond~" etapas do proce~so produtivo

tendem a ser monopólicas, foram levantadas as eventuais

barreiras legais para entrada de competidores e introduzirias

medidas para promover a competição onde fosse possível,

sendo a privatização, muitas vezes, o encerramento de um

processo que inicia com a liberalização do setor ainda sob

dominio estata1236.

Os processos de privatização, no caso britânico,

apresentam um padrão de ocorrência bastante c1aro. Durante

o primeiro mandato da Primeira Ministra 'l'hat.che r , as

difi6uldades iniciais para conven6imento da população, e

por suposto, do Par Lsment.o e da bur-oo rac .1J:;gov er-neme n ta L,

levaram o nivel de vendas de ativos governrunentais a fLcar

sempre abaixo das 500 milh5es de libras esterlinas por
I

ano. Nesta fase, as vendas concentraram-se em empresas que I

já competiam com a iniciativa privada e/ou foram pri vede.e no

:;::34. VI CKFh'~), LI ohn ,'-'x YARJWvJ. G!::orgt': -" EJ::Yicil, i;~<~r,_·LOn __::-__ !·JD
e conomí,c__.an<3_1~"~L:;. p. l.~)H.

2;?·r:;, nnV!~nNO D(J F<:fi:TNO ON r:DO ])/\ Cr?A-13Ti:F<TI\TiA f<: lF'U\t~~-)"1\ [lO

Nu f(L' P..;. For-e in!~ .~~ndCouunonwea I th OI t ice. ."L pnli_t.l..l:a_de
:Pl~\i..lU ..3u.çi1L.lia __J:;l'a::.B.r~e.LUJill~. . p. rI 1 •

236 VTCKtm~:; •• John ?~ YARW)W, George. Pr-Lve.t í.ze t.í.on. ...__=-an
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passado. No segundo mandato (83 a 57), as receitas anuais

mais que dobraram e as vendas at.ingiram aquelaE: empresas que

e.xp Loravam monopóli.os di tos naturais, onde a cmnpetiçã.o

por razões de cust.o é impraticável. As receit.as esperadas

para o ú Ití.mo ano do segundo mandato, e par-a 08 anos

seguintes, rondavam os 5 bilhões de libras anuais 237

Adiante apresent.amos um demonstrativo sintético das

principais privatizações efetuadas pelo govern.o

1'nbola 9_.1
PRINCIPAIS VENDAS DO GOVERNO BRI'l'ANICOa.

Nome da empresa

ações retidas
pelo governo

data da venda (%)b

receJ.taé~
líquidas

(~1.000.000)

Amersham Intl. fev 8~~ 64
Assoc. British

Ports
fev 53/abr 84

BAA jul 87 _ c -4 '-jr-,"'·
1.• L.L.:J

British Aerospace fev 81/mal 87 _ c 390

Br i t í.eh Airwaysd .jan 87 O!'-; ."u...·+

Bl'itish Gasd
_ c

British Petroleum out 79/jun 81
ae t B~-3/out87

h.....1 <rr
_ .• .l. ,_.' r

British Steeld dez'B8 _ e 2.4113

Brltish Telecom nov 84 49,8 3.685

Britoll nov 8~,/éi.gO 85 _ C;

CabIe anei
Wireless

out EU .ldez; S:3
dez R5

LO~~l

Ent.e r-pr í.ae Oil jun 84 384

Harland and Wolff set 89 nd

237 VICKERS •. John &- YARROV.J, George. .Er..iYati.z.a.tJ ...QLL.--.f.U).
e.c.onomlc_anél.ly~j.;::;.p. 1!0)5.
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National Freight fev 82
Company

Rolls-Royce mai 87

Rover Groupd ago 88

Royal Ordnance abr 87

Short Brothers out 89

Companhias de dez 89
Aguas e Esgotos

5

_ C: 1~028

150

190

nd
_ C: 3.400

a Outras propriedades acionárias do governo foram
privatizadas desde 1979.

b Excluindo ações 'que o governo retém ou reteve em algumas
empresas para a subsequente emissão de ações
garantidas,

c O governo retém uma participação acionária especial, a
"golden share",

d Excluindo a venda de subsidiárias.
e Mais 2,5 biihões de libras esterlinas de debêntures.
f A cifra inclui pagamento antecipado das prestações

resta!1tes

Tabe.la g, 2 .
PRINCIPAIS VENDAS DE SUBSIDIARIAS DE PROPRIEDADE PUBLICA"'-

----------

Nome da empresa data da venda
Receita líquida

(.i 1. 000 , 000 )b

BritishAirways:
International Aeradio
British Arways Helicopters

mar 83
set 86

60
14

British Gas:
Wytch Farm Oilfield mai 84 82

Britlsh Rail:
Hotéis mar 83 em

SeaLi nk Ltd (RU)
Travelers Fare
BREL (1988) Ltd
Horwitch

diant.e 4tj
jul 84 66
dez 8f3 nd
abr 89 14
ago 88 2

British Shipbuilders:
Estaleiros para vasos de
guerra
Construç~o naval, reparos
e funçôes conexas

mai 135 a
mal' 86 54

fev 84 em
diante nd

British Steel:
Programa de raciionalizaefio e jan 80 a

mar 8t3
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National EUB Company~
70 empresas

Rover Gronp:c:
.Jaguar

Unipart
Leyland
Istel

jul 86 a
abr 88 89

jul 84 297 r

jan 87 até 52
jan 87 4
jun 87 26

--- ._------_ .._._---
a. Todas as ações de proI:·riedadepública J:\aE~E;r:'.rô.ma mãos

pr-Lvadse com o governo retendo apenas uma "e.cão de our-o
na .,Jaquar (que SA):'.:=! cedida), na Seal .ink e na V.i.ckers
Shipbuilding & enginieering.

b A receita da venda de subsidiáriás é retida pela empresa-
mãe.

c Conhecido como BL na época da venda da Jaguar.

Forrt.ee p8 ra (0.-:' (lua;=; t.abe 1('.;"3: Per M:3j es t.v 'I'riô"a2;ury, "The
government's Expenditurss Plans 1989-90 to 1891-92: Chapter
21 ~ Suplementary Analyses andlndex". Apresentado no
relatório "A política de privatização na Grã-Bretanha."
p.11-3.

Em razão da dimensão e da antiguidade do programa

britânico de privatização, quase toda a lit.e rat.ura

pesquisada busca nesse programa os exemplos para a

concretização de exposições teóricas, como também o

fizemos no decorrer desse trabalho. Assim, consideramos mais

proveitoso abordar o assunto de fo r-ma global, não

detalhando nenhum processo específico.

Como colocamos anteriormente, B experiênnia frAcassada de

'I'het.cher a .í.ni.cí.ar- o pt'ogr'3made maneira ba;:;ta.nte c au t.e Loea ,

e, na medida em que as transferências foram ocorrendo com

sucesso, a velocidade, e o volume, foram aumentando. A
aprovaç~o eleitoral de 1983, consolidou e acelerou ainda

mais o· processo. A vitória em 1987, abriu caminho para a

privatizaç~o de areas que, poucos 0n08 &nLe~, sel'iwn

consideradas intocáveis partes do patrim6nio público. como
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os serviços de distribuição de água e da rede de

eletricidade, e, finalmente, oolocou deritro do horizonte

visivel do planejamento governamental, a venda de entidades

quase sag~adas como a British CoaI e a British Railzas.

Dispondo de um grand~ e ativo mercado de capitais, o governo

britânico optou, primeiro, por vender parcial ou totalmente

suas posições em empresas que já tinham ações

comercializadas em bolsas de valores. Nesta fase, que

caracterizou o primeiro mandato Thatcher (79-83) ,

empresas privatizadas eram aquelas que operavam, em geral,

em mercados competitivos, e tinham um desenho organizacional

e jurídico idêntico ou muito semelhante ao das empresas

privadas competidoras. Outras empresas como essas mesmas

características foram vendidas mais tarde, como a Jaguar em

julho de 1984 e a Rolls-Royce em maio de 1987, quando o

mercado mostrou-se mais receptivo, t~nto pelas condiç6es

internas das empresas quanto pelas mudanças conjunturais nos

setores por elas explorados239.

Além doe aspectos_~Gridicos e organizacionais. o· fat.o r-

político influenciou o inicio do programa por tal tipo de

empresas, a venda delas despertava pouca controvérsia
política, dos sindicatos envo Iv ici{)2~ e

representantes no parlamento. Enquanto isso, o govt::rno

pavimentava o caminho para as privatizaçóes que realmecte

gerariam mais discussão, no Reino Unido e no mundo, a

transferéncia de empresas com grande poder de mercado, e que
238 VICKERS, John & YARRüW. George. pri-Ytl:tjJ!iLt-"iDlf__-=-_ªll

e.Qilllo.mi~....e,nalysi..s. p . 169.
238 GOVl',f.~N()UU h[üNO UNIDO DA Gfu\;-BEK.l'ANHA ElHLJ/\NDi\ Uu

NO!~'I'E:. F01:'c;nG and Commo nwe al.t.h Offic o . A_-po.li.tici;.Lde
prj vat j '7.i-wao........diL.Grfi-Ftr·,"" tnnha p. 29-30.
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fizeram as receitas anuais provenientes dessas veridas,

passarem de 500 para 5000 milhôes de libras, entre o

último ano do pr'imeiro maude to 0.0 primeiro ano do' terceiro

mandato.

As sérias dificuldades financeiras que passava o governo. e

os- desajustes da economia b.cí.t.ân í.c a em ge r-aI , também fo ram

responsáveis pelo início tímido do processo de

privatização. For-am vendidas inicialmente ações da

British Petroleum, mais para cobrir necessidades de caixa

urgentes que resultado de programa governamental. Foi

tentado, para dar partida ao programa, reverter. as

nacionalizações ma1s recentes rea11zadas peJo governo

.Trabalhista, entretanto, os antigos proprietár10s não

mostraram-se 1nteressados em reavê-las, fr.ustrando o

govern024.o.

John Re dwood , membro do gabinete Thatcher, 8f3creveu: "1\10

período compreendido entre 1981 e 1982, ainda não havia

como determinar se o movimento de privatização iria ganhar

impulso ou se 11'1a .répresentar apenas um pouco de ideologia

ou um pouco de expediente para ganhar dinheiro.

estágio, o respaldo público era, na realidade, prec~rin. A

popular idade dos con ae r-v ado r-e a hav in caído I.lo.t:, ele i.çoes.

Não havia qualquer segfuento da população no pais, além

das r.alas do Pe r t, í.do Coriee rvado r , f avo r-ével

privatizRcão. Havíamos fracassaria na nos~a tarefa central:

convencer 8S pessoas de que a vida ser 1.51. me Lho i- se :3e

introduzisse a ·competição. Simplesmente não haviamo3

24.0 REm<JOCJD, .J.
p.201.

o c esio ela C;:rij-13rtc!r.nn}1f:i_
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vencido a escaramuça intelectual preparatória e não nos

eerrt í emoe conf Lantiee de que poderíamos implantar um programa

de grande envergadura; por isso o prograll16. ficou

emperrado. 24.1"

Embora não avançasse' em termos de vendas. .•.. ,o governo raz ae

aprovar no parlamento. leis que. pouco a PC)lWO, f o r-em

desmontando uma 'estrutura protecionista e afrouxando ou

e Lí.mí.nendo monopólios legais. e que, mais tarc:'e, derí.em

respaldo às privatizaç5es. Nessa época foram aprovados.

entre outros: o Transport Ac t , que desregulava os serviços

de transporte público, abrindo-o para a competição 242; o

Br í t í eh 'I'eLeoommun Lcetí.one Act, que separava rl área de

telecomu~icação do "Post Office", e criava a British.

Telecom. e, também, abria o mercado de equipamentos,

operação de redes e prestação de serviços. até então

monopõpolio do P0:24.3; o Oil and Gas Act, que Lí.be r-a Li.zava o

mercado destes produtos, introduzindo a possibilidade de que

empresas privádas utilizassem a rede de transmissão de

gás, e extinguiu os monopó Láos de venda de equ í.pernerrt.oe e da

prestação de serviços. 244.

A consol.i.dação do programa de privatizaç:€io .i unt.o fi

opinião p~blica veio. segundo Redwood, peJa '" ,., d.loelé1. e

o maior número poseivelde pessoas deve participar da

riqueza industrial e comercial da nação através da compra

241 REDWOOD, J, PrivatizAç&o: o caso da Gr~-Bretanha.
p.201-2.

242 VICKE.F(~;, .]01111 & YARI:;:ml/, George. Pr:_Í'-li3..t..iz0t..iüD_=....an
:economic-'.unal;vsis, p, :3',0 .

243 VI CKlm~;, .lo hri I\~ Yf\PHCM, GC!(Tf.~e. Pri.:"L:;~tíc« t.í.on. ..::.JlD.
e.conomí.cc.ene.Lvo.í.e .' p. 1.97 .

:;~"'i4 V J.CKEh::-·;, .J ohri i'x YA.Ri\()vJ, George. ü'..i.:i.a.t..i2ill.icm __=__ .an
e..c.onomic__.ana.Lxa í.e _ p. 25'( .
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e da propriedade de ações" 245 o caminho para alcançar
essa idéia, entretanto, segundo as. evidéncias já

apresentadas neste trabalho, foi o "underpricing" no

lançamento dasaç~es.

Como a venda das empresas estatais era mais que uma simples

operação nomercial, tinha características de um grande

evento politico, o governo britànico preferiu, em geral, os

volmnosos lançamentos únicos, precedidos de ampla campanha

publicitária. No caso das empresas de utilidade pública,

essa foi a regra246.

Os processos de prlvatizaçâo dos serviços de utilidade

pública, que f'ormam D. par'te princtpal de pl:'ogr'amabr í t.ân íco ,

seguiram, de forma geral, os passos que descrevemos a

seguir. Primeiro, o governo separava da estrutura da

administração direta o setor governamental encarregado do

servlço, ao mesmo tempo, criava uma companhia cóm todos os

ativos e pessoal desmembrado, nessa situação, procedia as

correções necessárias a tornar o negócio atratiVo para um
ev.entual Lanç amen t.o ~ de açõe::=; e oonse que n te

privatização 247

Ouando da c onc r-e t.Lzac ào da eram

cbnstituidas as agências reguladoras, caBO essas n~o

existissem. Essas agêncj.8s s&o incubidas. além do controle

de preços, de verificar a aplicação de toda a legislação

245 HEDhiOOD, .J.
p.204.

Pr'ivé~tí.z;lçao: o c aso da l;rú·-··Bx'eti311ha.

24(3 V I (~K]!:j~~:~", tT() h n (~'i 'I1\f\r\()~'J~ C~(::o r f~':t:; .. E.r:j.:~ri.t.i.Ut_t.l.i2.rl.._.-=-.i:U1
ec.onouLÍ.c_llnaly;::;is. p ..J~12<3.

247 C~OVf<:R.NO oo F:F rWJ !JN T !)O 1)1\ GPTi-- BFFT1\NH/\ ;.; T HL/\NII!', })O
NOlí:Ti:!:. Fo r-eLrur anel. Conunonwea lt h Of fí.o e . iL..!2o..lit.ic3._.ue.
pr.i.'.l_ilt.i2ilÇ.lu dLL_Gl.:l:L7J:3J:::.e.:tillllli:1 __ . ];..'.. ;3-· J U .
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pertinente, com a incumbência de: zelar pelos interesses dos

bonsumidores, clientes e outros usuários no Reino Unido;

promover a efetiva competição, a eficiência e a economia;
patrocinar pesquisa e desenvolvimento; controlar a

instalação de novos negócios no pais. Foram concedidos,
ainda, poderes para que as agências, diretamente, e.preeen tem

denúncias à Jv1onopoliesarid l'1ergersCommí.aa ion (IvlMC), ce eo

tenham indicios que sugiram que a empresa ou empresas

estejam usando seu poder de mercado para operar contra os

interesses do público248.

o programa de privatização chegou aos anos 90 largamente

aclamado como um suceSAO económico e politlco. Conduziu a

llm8 masBiva expansão do número de acionistas, bilhões de

libras foram arrecadadas para o tesouro, e o envolvimento do
Estado nos processos de decisão industrial foram

~rasticamente reduzidos. Isto, no entanto, não livra o

programa de críticas.

Por priorizar fregu~ntemente os resultados politicos do

programa, obaer-va=se :"'7'luea eficiência econômica em muitos

processos foi comprometida, e, ao mesmo tempo, o resultado
financeiro para o tesouro. Como a eficiência econômica está
vincu.lada à +' <,,'c ornpe l.J.Çao e me c e n i s.mo a d.e

regulamentação, é tomando como base esses dois últimos

aspectos que comentaremos o programa.

·As nnáliues t.E'6-r-:lCi1::: c i:lS e v.i dé nc ies emp irLcaa eue tenr.am a

idéió de que propried3de privada ê ma is e f i.c i e riL t~ ,

entÉ:Í.n/'1 pr>:iva ti 7.i'lção -3m» i s ndcqU!-l(j,"l, e:l1 mercn do;?: ondc~

24LS V r CKE}\t~, .I (lho ,':x Yl\Jd;'mv, C;eu~'LW . f'.r:iv{;\.Li.zz!.J,LJJT.J.=- ..Li.i"!
ec.DnUIU i c i3na ize.í,e . p , 20(3-9 .
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efetiva competiç~o, real ou potencial, prevalece. Assim.

não cabe dúvidas que as transferências de companhias

industriais e "de servjçoB, com a concomitante remoção de

barreiras anti-competitivas, promoveu um aumento da

eficiência econ0mica248. Ficando. porém, o fato de a pr~6sa

em vender as empresas, e o desej o ele vend;j-1. ,'-'lS se!uprt:":em

grandes blocos, fez com que o encaixe efetivo fosse menor

que o potencial, uma vez que grandes prêmios foram

requeridos para tais colocações, 18,4%, em média, para

lançamentos governamentai~ contra 5,3%, em média, para os

lançamentos privados no mesmo mercado.250

Quanto ã privatizaç~o de empresas que gozam de grande

~bder de mercado, onde existe monopólio em pontos do

processo produtivo, é que leva~tam-se as mais severas

criticas. Nesses setores, onde a competição é restrita por

problemas que já de sc r-evemoe , os meo an.í.emo e C18

reguJ,amentação são os instrumentos que irão garantir a
e f í c í.ê nc í e econômica. No Ol'l.SO brí.tãní co, .i mpor tant e e

barreiras para a c ornpe t.Leào efetiva ficaram .:i.ntocades,

mesmo onde ao barreiras legais de entrada foram removi.das.

Os mecanismos contra comportamento anti-competitivo san

frequentemente fracos251.

A ef:l.côcla dos

dtretamente quali.dade P. qlJantj.d"1.d(~de

'f . ".ln. ormaCoes que o Dl!fjr~ t. C-:: reguLado~ disp0e

2t50 \flC;I(l~:}(t::o \Jc·h:n I~i Yí\t..'f\.t)h1, !..~~:~,-~r·f~e.l<J:"iv-f:).t..J..2I:"Ltl(}ll ..~:_._.LUl
e.conolllic.._analv...sis. p : 1711.

26~ VICKEl\:-':;, John &. YAnl\()vJ, George. .I::.r:.i.:ílJÜ.i:~at..iQll - Em

e.conornLc.iane LvzLa _ p , 4~~7_
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atividade regulada. > Quanto a esse aspecto, o desejo de

..limi tar a carga sobre os reguladores resul tou em limi tação

da eficácia. O nível de informações disponíveis, por força

legal, sobre os negócios das entidades reguladas é muito

pequeno. Assim. como nãc e~istem disposições legais auto

aplicáve 15, que gôrantarn uma efetiva regularnentaçao, me:::,

um grande poder d í scricLoné ria para as autortdades

encarregadas, o sucesso da intervenção governamental no

futuro, dependerá, pe aadernente, no tipo de a titude que os

corpos r-egu Let.ór .ios , que a Monopol ies and t1ergersCommü'::'3ú:m

e os ministérios escolham adotar2B2•

A parte mais visivel do programa britânico foi os grandes

lançamentos de aç6es e todo o evento político que os

circundava, mas, a longo prazo, o julgamento será em termos

dos efeitos sobre a eficiência econômica que o programa

produzirá. Fara· aquelas empresas em que as 'çJ.orças da

competição moldarão o comportamento gerencial, a

privatização será~ provavelmente, considerada como um

sucesso. Nos caBOS pRde a regulamentação é Q regvisito

necessário, talvez os problemas observados sob a propriedade

públ ica vol tem a se repetir, considerando os pr-ob l.emaa

descritos anteriormente. Em forçando o alcance de objetivos

politico em umi1 execução rápida, e mui to abri:.m:::;entf' de:::

processos de transferência, o governo britânico minou o

sucesso do progr.ama de privat.ização a longo prazo 2~3

2t):? VTCKERS, tJnhn "'" Y/\T\EOW, Geor'ge. Prj.vr;.l.t.iZl.LLi.Q;:L.:~__J:Jl
ericnom.í.cc.ana.Iv.s 13. P. 427 .

253 VI CKEHS, ti o hn ;,~.YAkhOW, Georpí';. Er.i:Y'.1:LL.i:'::D..tiaJ. ....:.::._Lili
e.conomic._analys.is. p ,428-9 .
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Capitulo 10

10.1 - A ABORDAGEM NORTE AMJ~RICANA

o. durável gosto dos americanos pela livre empresa sempre

impôs desvios em direç~o das alternativas privadas.

Enquanto os países desenvolvidos apresentavam, dos

anos 70, 6,7% de sua força de trabalho empregada em

empreendimentos governamentais, nos Estados Unidos esse

número ficava em ,apenas 1,5%. Era o único país do primeiro

mundo com um sistema de telecomunicação pública

intei r ame nt.epri.ve.do, não possuia nenhuma emprest\ pública

na produção de carvão, petróleo, aço, ~ nenhum estaleiro

civil. E, ainda, poucos paises se comparavam no nível de

..participação da iniciativa privada na produção e

distribuição de energia elétrica e de gás 254

Dentro deste quadro, quando em outros países a palavra

"privatização" significa a venda de ativos je propriedade

do governo, distanciando-Q de negócios como o transporte

aéreo, fabricação de automóveis ou da indústria quimica,

nos Estados Unidos -:f') termo vai referir-se, co.m mais

intensidade, como a entrega privada de bens ou serviços

pagos pela coletividade255.

Apesar da.s caracteristjcas da economia americana que

descrevemos brevemento no inicio, um movimento de

privatizacão veio a existir nos EUA, e não foi resultado

somente do pânico tL=;Cf1 L do e eno ss 80. Pet.e r- Dr-uker j a u.s ava

o termo em 1968 e a Rand Corporation pr:opós planos para
---------

ende .._private._means. p_ti.
255 DON/\l·l~Jb:, ,Jnhn U. :;"heJuixLrt.í ?í'iJ~iQ" de c: i5io.lL.:::,-];:~b.l.i(;.

end::Lprbrate._me.ans. p. 222.
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execuç~o privada de ãerviços público já em 1972. No âfubito

burocrático oficial, entretanto, as diretivas pró-

privatização são maís antigas. Em 1955, o Bureau of the

Budget emitiu uma resolução que desencorajava as agências

federais de produzirem par-a elas mesmas qualquer "produto ou

serviço que possa ser adquirido de empreeas privadas através

de cánais comuns de negócios". Essa política foi reforçada e

ampliada periodicamente, e a agência sucessora, o Office of

Management and Budget, a reformulou no final do anos 60,

consolidando na Circular A-76, que paSE;OU a ser o rótulo

institucional da privatização a nível de governo
federa1256•

A- efetividade da política descrita acima é, porém,
questionada. Steve H. Hanke, da John Hopkins Universi.ty,

sobre a A-76, escreveu: ao deliberarem se devem ou

não privatizar a produção de bens e serviços realizada e

utilizada pelo governo dos Estados Unidos, os burocratas

utilizam, ou deveriam utilizar, a chamada Circular A-76 do

Off1ce of Management.and Budget. Esse documento estabelece
,./ .

as políticas e os procedimentos para comparar oe custos de

pr-e et.acão de serviços pelos setores púb Iicos e .r:;riv adoe ,

Em principio, se uma avaJ.iação conduzida com base na A-'76
demone t r-ar- que os C1JStos púb Lí.coe são mai oree do que o::::

privados, então a etív í dade em questão devera ser

privatizada. Com o emprego desse procedimento t.ecnoc ré t.Lco,

os bens e serviços use.dos pelo governo de vem ;.:::erf.orriec i do e

pe.Lo s 1.S r.ema menos di.epen.dioao , Acon t.ece , no entanto, que a
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utilizada. Além disso, quando chegou a ser utilizada,

verificou-se elevada tendenciosidade de manter a produção

de bens e eer-vicoe na esfera do governo federal. "~~58

Na década de 80 a ideologia de menos governo possivel da

administração Reagan, o desequilíbrio fiBcal de

pr"oporções nunca antes ocorrido, e o exemplo br t tán:i.coque

começava a encantar os lntelectuais conBervaciores,

impulsionou aindá mais as estruturas do Estado norte

americano, em seus três niveis, em direç~o de uma
participação maior da • • ' .j..'lnlClavlva privada na execução de

tarefas públicas.

A conservadora Heritage Foundation, think t.enk da

administração Reagan, consolidou o pensamento privatízante

com a necessidade prática do governo no trabalho Pr i.vati izine

Federal Spendihg: A Strategy to El imi net:e the Defici t., de

autoria do diretor da Heritage Stuart M. Eutler. Numa

evidência de que a privatizaçao era uma prominent

edm.in i et.re tion po l i cv , estavam no primeiro escalão do
,L'-

governo E.S. Savas, -aut.or- de Privatizing t.he Pub li c 'Sect~)l·..

como secretário de Housing and Urban Development. Manuel

.Johrieori , autor de Bet.tier Governmen t: at Hel F t.he Pri ce , como

governor no Federal Rese r-ve . Uma comlE:::::Elopre:3ich"nc.i al

foi constituida, a Privatization Task Force of the Privatc

Sector Survey on Cost Control, conhecirta com Crac.e

Commissi.on, que recomendou o corte de 500.000 postos de

trabalho na adminiBtraç~o através da contratação'externa

para funções governa~entajs. E, dentro do Office of

258 ti/\Nt:ft: ~ S. H.
sucedidas.

ERtratégias de privatjzuó~o b0m-
p.1.06.
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t1anangement and Búdget, foi criado um departamento

especificamente para promover a privatizaç~o 259

Con~iderando a dimensão das expectativas, as realizações

em torno da privatizaão toram frustradas, ainda que os

proponentes obtivessem algumas vitórias significativas. O
governo vendeu 5 bilhões de dólares de empréstimos

federais e a estrada de ferro Conrail. Empresas privadas

foram contratadas para a verificação de antecedentes de

candidatos a empregos públicos, parA a cobrança de créditos

do tesouro de contribuintes relutantes, e para él auditoria

dos livros da General Servic~R Administration. Foram criados

disposi t.ivos legais. que v í nou Lavam a di etr í.bu.í.cão cjJ~~

subsidios federais para o transporte de massa urbano e

estadual, à contratação de operadores privados. Dentro da

área militar. a presença de empresas privadas na execução

os serviços de suporte apresentou um aumento s~nsivel. E,
como ilustração, a Casa Branca contratou freelancers para

escrever alguns importantes pronunciamentos do Presi.dente

Reagan.260

10.1.1 - O problema do Pentágono

A maior participação, em termos de dóla.res dos

contribuintes rlispendidos com fornecedores privados, é. por

larga margem, da área militar. Em 198'1, o or-cament.omilitar

norte a.mericano foi de 295 bilh5es de dólares, dois terços

deste total foram gastos na aquisição de bens e serviç0~

de forneoedo r-ea pr Lvado e , chef(.3.ndo a soma de) j;:5b biLh oe:»
258 DON Af·H.H<, .1Oll n D. TJlC _Pl'..iva.t.2.2.r3_t.i. OJL. d.CD.:L;:.: iD:1 __::__p:.::b Lí.c

.enru'L...J..u:Lva.te..-1l1e..a.I.ls. p , 4-0.
260 DONAIJl.JE, .] uh n LI. 'Ihe.'py·j Y[;Lt.iz.a1.i.cLlL.d.c.c.i.s.iQ'::L_-=--l~"jJ_hlJ..c.

endELPL:i.\ú3..te. ..me.ans. p _5 .
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de dólares (como parâmetro, citamos que a arrecadação de

imposto de rend.a das empresas no mesmo ano foi de 84
bilhões). As compras relativas a área de defeea

correspondem a 4~~ do PNB americano2e~.

A contratação de empresas privadas para o atendimento das

demandae militares, mer-e ce atenção, não somente porque é

importante, mas porque é largamente conhecida como um
problema. Durante a e.dmLn í.e t.r-ac ào foram

verificados escândalos 1 • ,re~aClonaoos com - c:.'C11o..0)
, • -o'aq1..1 Jo~31(;()f_~S cio

Pentágono comtlma frequência anual. E, usualmente, uma

grande fração dos principais fornecedores

investigação por algum tipo de abuso, e cada um dos doze

maiores fornecedores ganhoU manchetes durante os anos 80,

por acusaç5es de apresentar preços exceSSIVOS. baixa

qualidade, faturamentos impróprios e outras

irregulàridades262.

Os problemas se agravaram na ültima década, mas não são

exatam~nte novos. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando

avanços tecnológic6s tornaram-se decisivos em campo de

batalha, e a indústria·privada assumiu o prüneiro postaDo

se um

contribu:intes263• De :1.9(30 a 1989, 14 Lmpo r-t.e.nt.e e e.ne I ~j.F.:ee

quatro cond.sE6e::::presidp.ncia.i.s 2C4

261 DONAHUE, a ohn D. ::I.11.t:Lpr..Lv~t.iz.at.i.ülLJ:iec.i1!:..i.o~_-1!uhlic.
uncL:;pr i v.:lt.c. ..tne.i3.HE1. p. lO! " .

DONAHUE, .,}o hrí D. TJl8.._ I:-'l::ivcltiZi:it.í.on ...dc.c.í,e 1.Ol'l .._-:._J:~llbJ.ic
é.!J:10d~~_.l2'1" LvLi.t t::: mean.s _ [:1 ~ L!) l ~

263 DONA1-1UE, .John D. l'he_l)l.:..i.'l.i:it.izati01L.cit:.G..;ôiü!l.~_.1mblj.c
erid s ...prlvLlte .nie.aue . p. L:-::'1.

264 DONAHUE, .Iohn D. l'hB-j:.'r.i'l.at.izat.iDfi._decls.wn_.:::. __vUbllc.
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A aquisição de bens na fronteira do desenvolvimento

tecnológico 'leva a mui tos dos problemas observados> os

contratos são incompletos, por ignorância do que se vai

exatamente adquirir; a competição é fragmentada, uma vez

que o número ,de fornecedores se reduz na mesma proporçao

que a comp Lex í.dade do bem ou serviço adquirido se

incremente; e o limitado poder de ação governamental eobr e

os mais importantes fornecedores tende a ampliar custos e

reduzir o controle265•

Alguns aspectos são agravantes. As empresas em condições

de fornecer a maioria dos mais avançados sistemas são

tão poucas, que nunca foram punidas severamente quando

'.flagradas em abusos, porque acredita-se nos meios mí.Lí.t.e re s ,

que é mais produtivo para o país tê-las participando do

desenvolvimento de novos sistemas de defesa do que t ê+Lae

afastadas por causa de irre~llaridades. Do ponto de vista da

defesa, economia não é o mais importante, e sim o grau de

"readiness", consequentemente, menor atenção é dispendida

no aspecto custo266. E, dentro da dernocrac iô.dos "Lobb í.ee: ,
,

o poder poli tico par Lamerrt ar- e burocrático das compe.nhlae é

impressionantemente alto, a General Dynamics, por exemp.!.o,

contribuiu para a campanha política de 41 dos 4'7 membr-o-. do

House Armed Forces Committee, nas eleiçôes de 18~b, assim.

é licito suspeitar que essa companhia P0338,

influir em deo í eõe e eobr-e o oz-cemerrt o irtíli t.ar-. 267

---'----_._-_._----_._._-------- ----_ .._-_._-------
e..nd;;L.J2rLv.3..t:e._me..c.-ill5. p , 11.1 .

265 DONAHUE, John D. Th~L..P.r_i.v.éttJ.zat,.i_<.)JL_de_ci.EüDn_=__P.uhlLc
eude Pl:1-ya.t ::L.lllU.aus • i? . J. L1 .

266 r)U·-~;lAl·'·jI.;''J~ h: 1") rf'j, •. \ O" "J:"i .... t'j ..• J ., v-,.1...-.: ·,n _ ",';" i.: ..L J~ n\ 1:., 1.)uH 1.-_ -l.~lí:.._..b-..r:..l.'Li..J.~~.d._ ~on_ ..\.J.(.·.l..· ..;;.,.<....L..~~..__ ..J;...!.u.!...L~· __

.CLLJS r:l.·i v ar.e lr;.ea.ll~ _ r-. 1 :'~'I' ·_·L~..
26'( DONAJlIJE:, .Jo hn D. Th!3_;:'ri\~a:t_iz.i:l.ti.on_dec_isio~·L:::._.l;.~llblic

ends_._pri_vat.e __.llie.aus _ p , 1:21.
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Tendo algumas pouc ae empresas com a "exper-t í ae ", equipamento

e capital, necessários, às· vezes, apenas para apr~ciar um

edital, o ideal de competição fica pr-e.jud Lcado . Em a]gunt:~

projetos, o custo pode tornar-se

insuportável, onde cada empresa investe mais de um bilhão

de dólares para chegar ao ponto de realizar uma oferta, O

verice dor- progredirá, o perdedor, ou perdedores. poderão

falir, caso não tenham uma margem de segurança cobrada nos

e í.etemae que vendem par~a cobe r tura de even t.ua Le j.nf3UCf)e~30S,

o que significa um aumento de ouat.os generallzado2sB,

COIH a evidente impossibilidade· de regulamentar--·se

procedimentos científicos, no intuito de produzir-S8

equipament.os de 1 •a •.1::,a qualidade, mas com o menor cuut.o

possível, uma reforma do sistema bastante promissora é a

separação dos contratos de "design" dos contratos de

produção. O governo tomaria as idéis surgidas dos

laboratórios privados e de universidades, as aperfeiçoar'ia

em um bem especificado "de s í gn ?, e então, solicitaria

ofertas a preço fixo para a realizaçfio da produção do

projeto ou
.r-:

de parte dele aos fornecedores privados,

ampliando, assim, a efetiva competição 268

A contratação de pessoal especializado pelo governo é

ainda o grande problema p~r~ a concretizac50,
escala, dessa proposta, apesar de a.igutue.e r-ea L izaçóf::!;:;

eerv í rem como exempLo . O ar-ar Stdcwinder toi

de e.envo lvi do pel o NaVi·LL \tJeHpon:3 Cen ter' at Chirie Lil;'.(::;,

266 DONAHUE, .•.Iohri D. 1·.hf.LP1.:.i.v.3Li.~::,e.tiQrL.:jC'çt.~ÜQn._.::_._.E!11~t.i(~:
ends privilte means. p.1?e.

288 l)C)NAt-ifJE ~ J O}'j.l1D.. The.-l~:r..i.1~E.!..1:.i:-:a D.01L. Clt;':_C~i.5~i~~)rl_.__-:~J~:jJ.J:.;.li_i...~
811d s_.p~·i.\t t:te_lHe ans ,
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Califórnia, e sua produção contratada com várias firmas

privadas. Desenvolvimentos básicos relativos a radares e a

misseis balisticos também foram realizados em laboratórios

militares e sua produção contratada a empresas

privadas.270

10.1.2 - A privattzação na esfera local

Os efeitos mais significativos da pressão privatizadora,

apesar do grande destaque politic6, não se fizeram notar

no governo federal, e 3J.m nos gove~nos locais.

principalmente a ideologia é que conduziu as iniciativas de

privatização a nível federal, nos estados e muní c í.ploa ,

foi mais frequente a necessidade de. numa situação de

rebeliaão fiscal e cr-e acent.ee demandas por parte dOE::

constituinte, aliada a pressões do func.ionalismo público,

continuar provendo serviços a niveie ~ceitáveis271.

Uma pesquisa realizada em 1780 cidades, em 1982, apresenta

alguns dados relevantes: o uso de firmas de advocacia

"

municipais, cresceu de 8:1~ das cidades em 1973 para 44:;1; em

1982; a contratação de empreiteiras para a reparação da

Ll.um.í.riaç.ão urbana passou de 3 para 28% no me erno período; o

processamento de dados passou de 0,5 para 19%.272

270 DONMH!E, .Jo hr: 1). T.hf::_.l")Ti.v,}.~:j,~...t)J:. :ís:~!J_çlf:?(j.:::>Ü)n .._..::.__I?.ll.JLLL~
ends .cz-Lvat.e .menne . p . 1.>~!).

271. DONAH(JE, :jn}l!l D. 'I'he....privntiza.tion ..de cLsí.ou .:-:_.publj.c
ends._.pr:lV_.:lt.iL.lllC"i'ns. p . 1J L.

2':72 DCJN/\ l·HJE, •.J ohn ]). T!.lE::'. l-;>r:iv d tiza1:,ü.:>n_d.c-cj.8..1 'J1L.:::.. __nub lic
e.ndJ:L_PT..i.Y:at.e.......me.ans.·p .1~12.
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A tabela a seguir, demonstra, segundo o tipo de serviço, o

percentual de cidades que o contratava externamente,
constatado na pesquisa citada anteriormente .

.Tabela 10.1

Serviço
Percentual de oco r-r-é nc ia
de contratação externa

Remoção de carros e guarda 57,8

Serviços jurídicos 44,3

Manutenção de veículos 30,0

Reparação de iluminação pública 28,1
Coleta de lixo 27,3
Poda de árvores e plantio 25,3
Reparação de ruas 24,9

Manutenção de sinais de trânsito 22,:9
Relações trabalhistas

Tratamento de lixo 19,:2
Processamento de Dados 18,:3

Serviço de Ambuláncia 11,0

Fonte: Carl Valente e Lydia Manchester, Rethinking Local
Servi cee : Exemini ng Ai t erne ti ve Del i vez-j>, r-epr-oduz i da. em
Doriahue , .John , The Pri vs c i.ee t.Lon Deoi e i on . New Yor k , 1Hm~,
p.132.

Alguns casos p8rticulares merecem destaque: !3. cí dade de 1,;3

Miranda, ,'", l·..ç·o t ~ Q,,<1.._1..1.0r.11.C .. ( 40 . 000 hcb . ) .. contra téJ.. ex t e rnamcn te

mais de 60 eer-v Lco s e tem um contingente de 55 f'unc íoné r í.os

públicos; em Lakewood, também na Califórnia (60.000 hàb.),

uma pioneira na contrataç~o de serviços, t.em. apenas 8

func Loria rLc a em tolha; te;, mais surpreendente, um ssubú rb í.o de

Dal 18r:: , com ~:.tjOO ho.b., nfio tem nenhum fune i.on.i r-i o

pública, contvatanto apenas um t3ecretário, que mantém
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organizado o conjunto de contr!'itosque proporcionam os

·serviços públicos demandados pela comlJnidaqe.27~

Comentários finais

A ausência de grandes ... .a"lVOS governamentais, para serem

vendidos no mercado acionário, não diminuiu o impeto

ideológico conservador referente a participação do Estado

na economia. Eata energia reformista foi, no caso americano.

direcionada a levar para a responsabilidade privada, a

execuç~o de inúmeras tarefas públicas, mantendo-se,

geral, o financiamento coletivo.

Os problemas que surgem frequentemente no Pentágono, ape;::,ar

de oferecerem ampla munição aos bponentes dos processos de

privatizaçao, reforçam os - ..•.precelvOS teóricos sobre a

necessidade de efetiva competição ou regulamentação para

a melhoria da eficiência econômica. E, naturalmente, não

existem razões teóricas, ou evidência emplrlca, para

imaginarmos que se a indústria bélica fosse estatal, tais

problemas não existiriam.

A nivel local, a privatização foi uma saida administrativa

me.í.e do que ideológica, com orçamentos f Lxoe ou de·c I í.nant~s,

aumento das demandas dos funcionários públicos, pressões

rebeliaão fiscal, que impediria, também, o a ume n.t.o

endi v í.damen to para Lnve et imen tos em obree ou menu i:,f-;nç~;() 11(;

---------_._-----
273 DONAl-iUE, .John D. 'l'be_--p-,,'iva:t.lZi.at_iQ1L...de.cJ..ô.iLUL_=-.Pw_LLG

eru:ü:'L-r;·Livatc._lll.eü.n;::; _ p _l::lh_
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o processo, entretanto, não está livre de criticas, os

oponentes à privatização de funções argumentam que a

participação privada é uma inesgotáve 1 :fonte eie

corrupção e ~le áo final o contribuinte acaba tendo maior

dispéndio. Em adição, sugere-se que as economias

apresentadas são r eeuItado epe nes do pagamento de menore e

581.3.1:' Ioe e be ne f fcLo e , embora haja evidência empirica

contrária274•

A sociedade americana é r-ec ept.Lva às Ldé í.ae de

pr i v r:t i.zaç[.io nenhuma out.ra, e.e e.lm ,

vigorosa oposição, principalmente

sindicatos de funcionários públicos e os politicos a eles

vinculados, os processos de transferência foram iniciados .
.

Com tarefas razoavelmente simples de definir

contratualmente, e um grande parque de provedoree potenciél.iB

de serviços, as comunidades podem estabelecer um ambiente de

real competitividade para a prestação de serviços, obtendo

eí.gní f í.ce't.Lvos ganhos econômicos275• Superados O~5 pr ob Leme.e,

probidade de alguns--funcionários püblicoa pOSSAm gerar,

através de j.nstrumentos de controle e fiscalizaçffo mais

precisos que a experlenClB venha a permitir, é certo qt!8 ?

atividades, CIUC; emoora nbo diminuindo o tamanho do ~'.., .
.ê.S't':'i.l1u,

como deee,j evam .1.1g11. n;::;conc;ervadores J' •rac't1.C.3.1.S, 'Ia1. t()rrli~-10

mais .ber-e t o e mais eficiente.

:"::7 ~ DONAIJtJE, ,J ohn D. The......P.r:.iY!3.tj.ZJD'<jD_!l.-.dc.J:il.ÚIJ..Il._:..J..:.ut,--Ul~
finUEL, p.r:i.Y..:.LttL.llieilll::~. p . 1;3~J, 14"+" 14b.

2'75 D()NAHUE, .] ohn D, Ibe ..:Pl'.ivLi t.í.z.o__t..l.oll_....de.G.i.5iO'!L.::- .J~'llbl.ic
e.nda_prJ..\lLLt.e-ID.C.a..u.3.· p. 1 JU •
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CONCLUSÃO

Na busca por um sistema econômico que produza mais
eficientemente, para que mais necessidades sejam atendidadas

com os escassos recursos di~poniveis, as sociedades vem

questionando o papel do Estado como agente promotor do bem
comum.

Dentro do desejo de obter os bens e aer-v í.coa CDm .... meLro r

relação custo beneficio, os cidadâos vem demandando do

Estado que esse crie as condições para que de alguma

forma, aqueles "out.put.e" cheguem à população com o menor

dispêndio de recursos possível.

Vimos que o tipo de propriedade do agente importa, mas que

competição e efetiva regulamentaçijo importam maia na

b~sca da eficiência. Ao promover as duas ~ltimas, é possivel

que se chegue a conclusões onde uma ou outra serão

incompa~iveis com o tipo de propriedade. e mudaric es :~e
~:.-

,/

tornarão necessárias~ Se a regulamentação for inevitável
mas impraticável, o agente sera, ao final, estatal.
mercado for o ee nhor- da d í ec í c lLne, o agente ,:::(;1'é 1-'1'ivado ,

Na busca pela eficiência, não haverá lugar para o
dí.etr-Lbutí v ísmos v í.a entrega gratulta. As corrf,:,çC5esde,::;

disparidades sociais devem ser feitas no regime dI) tro~as. e

até estarem completadas, de forma direta, on~etor possivel,

através do eube í d í o individual, de forma qu-e o ciciüd;i;)

perdas por fricção dentro. da máquina estatal.



Os exemplos de países apresentados ao final do trabalho,
dernon at.r-am o qU~ao< d 1',f i-C<""i 1 é '~ar-j-,~.~ r-I00"«<=~· encr!:>J' a rem- '. - ."- ~- _o, 1-' (. ~:..o 110..,., >';0, ~ /::.';". 1-

se em mudanc as d<é fundo no que tange á atu::.:tçao do EetadCi,

a longo prazo, a inércia e o conformismo. teriam,
certamente, um preço maior.

1'73
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