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Descrição Indicativa:
onde se lê: ...229 pp.
leia-se: ...215 pp.

Dedicatória:
onde se lê: ...minhã ...
leia-se: ...minha ...

onde se lê: ATéia ...
leia-se: À Téia ...

Agradecimentos:
onde se lê: Aos bibliotecários da FGV ...
leia-se: Aos funcionários e bibliotecários da
FGV ...

Sumário:
onde se lê: Sumário
leia-se: Índice

onde se lê: I.2-As empresa Estatais .
leia -se: 1.2 - As Empresas Estatai s .
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onde se lê: I. 3 - O desempenho do Setor
Produtivos Estatal ...
leia-se: 1.3. - O desempenho
Produtivo Estatal ...

do Setor

Capítulo I
p. 3 - l7a linha
onde se lê: ...definem o desenvolviemtno ...
leia-se: ...definem o desenvolvimento ...

p. 4 - 19a linha
onde se lê: ...política bancária sobre a
taxas ...
leia-se: ...política bancária sobre a taxa ...

p. 6 - lsa linha
onde se lê: ...os

estrangulamentos ...
leia-se: ...os pontos de estrangulamento ...

pontos de

p. 7 - lIa linha
onde se lê: ...retração conjungado ...
leia-se: ...retração conjugado ...

p. 7 - l6a linha
onde se lê: ...essa retração não siginifica ...
leia-se: ...essa retração não significa ...
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p. 7 - 28a linha
onde se lê: Entretanto" num segundo ...
leia-se: Entretanto, num segundo ...

p. 8 - 23 a 1inha
onde se lê: ...as funções do Estado deveria .
leia-se: ...as ~unções do Estado deveriam .

p. 13 - 22a linha
onde se lê: ... a aglutinação de
siginificativas ...
leia-se: ...a aglutinação de significativas ...

p. 14 - 2a linha
onde se lê: Os anos 40 registra ...
lia-se: Os anos 40 registram ...

p. 16 - 2a linha
onde se lê: ...foram mantidos os controles de
os preços e da taxas de juros.
leia-se: ...foram mantidos os controles sob os
preços e da taxas de juros.
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p. 18 - 4a linha
onde se lê: A criação da Petrobrás, em 1953,
sintentizou os ...
leia-se: A criação da Petrobrás, em 1953,
sintetizou os ...

p. 18 - 6a linha
onde se
ide10gia .
leia-se: emancipação do País, ideologia ...

lê: ...emancipação do País,

p. 18 - 10a linha
onde se lê: ...detinha a monopólio ...
leia-se: ...detinha o monopólio ...

p. 18 - 14a linha
onde se lê::...privada foram desistimuladas ...
leia-se: ...privada foram desestimuladas ...

p. 18 - 19a linha
onde se lê: ...ocorre a tranformação .
leia-se: ...ocorre a transformação .

p. 18 - 21a linha
onde se lê: Esta tranformação foi .
leia-se: Esta transformação foi .
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p. 19 - 34a linha
onde se lê: ...linhas
crédi to .
leia-se: linhas especlals de crédito ...

de especlals de

p. 19 - 24a linha
onde se lê: ...ocorre da unificação da
leia-se: ...ocorre a unificação da ...

p. 20 - 8a linha
onde se lê: ..econômica

ainda, o gov
desenvolvimento)
leia-se: ...econômica do Brasil.

j k,

do
a

Brasil." (ver
ideologia doe

p. 21 - 12a linha
onde se lê;:...dispêndios aut onômo s ...
leia-se: ...dispêndios autônomos ...

p. 22 - 23a linha
onde se lê: ...cujo o objetivo era
aprlmorar .
leia-se: cujo objetivo era aprimorar ...

p. 22 - 33a linha
onde se lê: ...desenvovimento.
leia-se: ...desenvolvimento.
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p. 23 - 6a linha
onde se lê: ...poder, 'susbstituídos' pela ...
leia-se: ...poder, 'substituídos' pela ...

p. 24 - 23a linha
onde se lê: ...no sistema tributária, criou e
aLterou vários impostos, de renda, sobre o
cosumo, .
leia-se: no sistema tributário, criou e
aLterou vários impostos, de renda, sobre o
consumo, ...

p. 25 - 9a linha
onde se lê: ...grandes industriais•.
nacionais .
leia-se: grandes indústrias nacionais ...

p. 27 - la linha
onde se lê: ...seja, a tranferência .
leia-se: ...seja, a transferência .

p. 27 - 19a linha
onde se lê: ...dos mescanismos utilizados para
obter a poupança forçada; possibilitando,
assi.m, que à inici tiva privada receba - via
tranferência - os recursos ...
leia-se: ...dos mecanismos
obter a poupança forçada;

utilizados para
possibilitando,
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asslm, que à iniciativa privada receba - via
transferência - os recursos ...

p. 28 - 9a linha
onde se lê: ...modificações em suas empresas,
possibitando a ...
leia-se: ...modificações

possibilitando a ...
em suas empresas,

p. 29 - 17a linha
onde se lê: ...parecem estar sobre controle ...
leia-se: ...parecem estar sob controle ...

p. 30 - 21a linha
onde se l~: ...a tendência de déficts no .
leia-se: ...a tendência de déficits no .

p. 31 - 21a linha
onde se lê: ...l0% aa., .
leia-se: ...10% a.a., .

p. 34 - 17a linha
onde se lê: ...a divída externa aumenta
significativamente (no biênio 77-78 há um
crescimento na taxa média de 30% aa ...
leia-se: ...a dívida externa aumenta
significativamente (no biênio 77-78 há um
crescimento na taxa média de 30% a.a.)
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p. 34 - 27a linha
onde se lê: ...foi 9,9 % aa. passa para 14,4%
aa em 79 e 16,8% aa em 80) ;...
leia-se: ...foi 9,9% a.a. passa para 14,4%
a.a. em 79 e 16,8% a.a. em 80); ...

p. 36 - 18a linha
onde se lê: ...sore o setor produtivo .
leia-se: ...sobre o setor produtivo .

p. 40 - nota da rodapé
onde se lê: ...COUTINHO, L. e REICHSTUL, H.P,
"O Setor Produtivo Estatal e o Ciclo"; ...
leia-se: ...COUTINHO, L. e REICHSTUL, H.P., "O
Setor Produtivo Estatal e o Ciclo", ln:
MARTINS, C.E. (org.), Estado e Capitalismo ...

p. 45 - 10a linha
onde se lê: ...e, torno de US$ 3 a US$ 4 ...
leia-se: ...em torno de US$ 3 a US$ 4 ...

p. 46 - 30a linha
onde se lê: ...finaciados pelos créditos .
leia-se: ...financiados pelos créditos .
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p. 47 - 1a linha
onde se lê: ...energia elétrica e prospeção .
leia-se: ...energia elétrica e prospecção .

p. 48 - 9a linha
onde se lê: 3. Petréleo e Petroquímica ...
leia-se: 3. Petróleo e Petroquímica ...

p. 48 - 35a linha
onde se lê: ...a partir do 11 PND, tona .
leia-se: ...a partir do 11 PND, torna .

p. 49 - 12a linha
onde se
equipamentos ...
leia-se: ...estatais importar equipamentos ...

lê: ...estataisimportar

p. 50 - 2a linha
onde se lê: ...atitutde explícita a uma ...
leia-se: ...atitude explícita a uma ...

p. 52 - 2a linha
onde se lê: ...ajustamento da pri.me ara cri se
de petróleo, quando ocorrem dois novos
choeques.
leia-se: ...ajustamento à primeira crlse de
petróleo, quando ocorrem dois novos choques.
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p. 53 - 2a linha
onde se lê: ...parssou de 9,1% em 78, ...
leia-se: ...passou de 9,1% em 78, ...

p. 56 - 36a linha
onde se lê: ...recei ta
compromentida ...

própria ficou

leia-se: ...receita
comprometida ...

própria ficou

p. 57 - 3a linha
onde se lê: ...razão da morátoria do México.
leia-se: ...razão da moratória do México.

p. 60 - 4a linha
onde se lê: ...jurídica de direito privaado ...
leia-se: ..'.jurídica de direito privado ...

p. 61 - 12a linha
onde se lê: "Assegurar-se-á ás empresas ...
leia-se: "Assegurar-se-á às empresas ...

p. 62 - 13a linha
onde se lê: ...gastos que ultrapassvam ...
leia-se: ...gastos que ultrapassavam ...
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p. 63 - lIa linha
onde se lê: Sem entra, ainda no mérito .
leia-se: Sem entrar, ainda no mérito .

p. 66 - 7a linha
onde se lê: ...prestem serviçoes de
interesse .
leia-se: prestem serviços de interesse ...

p. 67 - 6a linha
onde se lê: ...rentabilidadeeconômica e ...
leia-se: ...rentabilidade econômica e

p. 68 - 2a linha
onde se lê: ...órgõs do Subsistema,
leia-se: ...órgãos do Subsistema, ...

p. 68 - sa linha
onde se lê: Parágrafo únido - ...
leia-se: Parágrafo único - ...

p. 69 - 26a linha
onde se lê: O orçamento de Dispêndios Globais

cUJa estrutura podemos observar na
tabela ... - é o instrumento utilizado para a
fixação de limites de gastos, através de
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rubricas básicas,
globais ...
leia-se: O orçamento de Dispêndios Globais é

o instrumento utilizado para a fixação de
limites de gastos, através de rubricas
básicas, cujos parâmetros globais ...

cUJos parâmentros

p. 71 - l2a linha
onde se lê: ...os programas de
investimento, ...
leia-se: ...os programas de investimentos, ...

p. 74 - la linha
onde se lê: ...curto prazo e permitr a ...

leia-se: ....curto prazo e permitir a

p. 74 - sa linha
onde se lê: ...entidades denomidas de .
leia-se: ...entidades denominadas de .

p. 74 - loa linha
onde se lê: Tal fato permitiu a SEST

submeter sob seu controle entidades de
natureza extremamente distintas, seja em razão
das suas dimensões, tipologia e funções
desempenhadas.
leia -se: Tal fato

sob seu controle
permitiu à

entidades
SEST submeter
de natureza



13

extremamente distintas, em razão das suas
dimensões, tipologia e funções desempenhadas.

Capítulo II
p. 78 - 17a linha
onde se lê: ...político-ideológica,
cultinando .
leia-se: político-ideológica, culminando ...

p. 81 - 42a linha
onde se lê: ...processo de privatizaçao.
leia-se: ...processo de privatização.

p. 81 - 49a linha
onde se lê: ...novos empresgos gerados a
partir da perspectiva de ganhos auferidos
pelos no~os acionistas em suas próprias
empresas, incentivo aos empregados no aumento
da produtovodade; ...
leia-se: ...novos empregos gerados a partir da
perspectiva de ganhos auferidos pelos novos
acionistas em suas próprias empresas,
incentivo aos empregados no aumento da
produtividade; ...

p. 82 - la linha
onde se lê: ..oacioária; ou seJa, ...
leia-se:.ooacionária; ou seja, 00.



p. 83 - 20a linha
onde se lê: ...proporionaram a ampliação .
leia-se: ...proporcionaram a ampliação .

p. 84 - 19a linha
onde se lê: ...do preço do merdado, ...
leia-se: ...do preço do mercado, ...

p. 84 - 24a linha
onde se lê: ...papel é determiado pelo .
leia-se: ...papel é determinado pelo .

p. 86 - lSa linha
onde se lê: ...se tornou bem sucessida, ...
leia-se: ...se tornou bem sucedida, ...

p. 87 - lSa ;linha
onde se lê: ...sua forma de atuaçãp; ...
leia-se: ...sua forma de atuação; ...

p. 87 - 21a linha
onde se lê: Office os Telecommunications ...
leia-se: Office of Telecommunications ...

p. 90 - 28a linha
onde se lê: ...aquém das necessidades ...
leia-se: ...longe das necessidades ...

14



p. 95 - 2a linha
onde se lê: ...apro

leia-se: ...aprox·

p. 96 - 2a linha
onde se

PIB nas
fiscal
leia-se: ...com

15

do de US% 500 bilhões.
de US$ 500 bilhões.

contribuição de 10% do
s líquidas ao orçamento

ntribuição de 10% do PIB

nas transferência .líquidas ao orçamento
fiscal.

p. 96 - 7a linha
onde se lê:

f i nanc i.amerrt o ...

leia-se: A neceSSl

p. 96 - 30a linha

necessidade de

de financiamento ...

a interrupção ...
leia-se: Porém, a ihterrupção ...:> ~

p. 97 - 27a l~nha
. ~

onde se lê: ...economia chielena ...
leia-se: ..:~çonomia~~hilena ...
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p. 102 - 16a linha
onde se lê: ex-filial ENDESA absorveus filial
EMELIG.
leia-se: ex-filial ENDESA absorveu filial
EMELIG.

p. 102 - 18a linha
onde se lê: ex-filial ENDESA absourveu
filiais.
leia-se: ex-filial ENDESA absorveu filiais.

p. 102 - 33a linha
onde se lê: lititação com pré-qualificação.
leia-se: licitação com pré-qualificação.

p. 102 - 48a linha
onde se lª: Legislatransformação em ...
leia-se: Legislação sendo eleborada.
Contemplaria transformação em ...

p. 104 - sa linha
onde se lê: ...vemdas realizadas no período ...
leia-se: ...vendas realizadas no período ...

p. 105 - 20a linha
onde se lê: ...memos 10% das ações ...
leia-se: ...menos 10% das ações ...



17

p. 105 - 2Sa linha
onde se lê: ...criado
desconcentração - ,...

compromisso de

leia-se: ...criado

desconcentração, ...
p. 107 - 8a linha

o compromlsso de

onde se lê: ...recursos vultosos e,
permitissem o ...
leia-se: ...recursos vultosos e, permitiriam
o ...

p. 108 - l2a linha
onde se lê: ...triburária total do governo ...
leia-se: ...tributária total do governo ...

p. 109 - 19a linha
onde se lê: ...uma avaliação malS aprofundade
merecerá ...
leia -se: uma
merecerá .

avaliação mais aprofundada

Capítulo III
p. 114 - 3la linha
onde se lê: ...conduta das empreasas ...
leia-se: ...conduta das empresas ...



p. 118 - 8a linha
onde se lê: ...pratica serla necessário .
leia-se: ...praticada seria necessário .

p. 118 - nota de rodapé
onde lê: ...por BATISTQ JR, Paulose
Nogueria .
leia-se: por BATISTA JR, Paulo Nogueira ...

p.120 - tabela 111.2.2.2

:

.---
x, -~

18



Onde se lê:

Tabela 111.2.2.2

Participação do Tesouro Nacional no Capital das Controladoras

Empresa Capital Social Patrimônio Número de Participaçao da % Partíclpação % Participação do % Participação da % Total em % da
em 31/12.92 Liquido em ações do capí- Uni:lo em nOde do Bndespar Fnd em nOde Cefem n° de uníão em ações

31/12.92 tal social em ações em e do Bndes açOes ações
31/12.92 31/12192 em n° de ações

CVRD 1.403,20 6.732,40 ord. 31 .247.893.cnl 23.738.496.CXX> 76,0 1.CXX>.910.CXX> 3,2 79,2
preto 17.321.969.cnl 1.003.039.CXX> 6,3 39.700.CXX> 0,2 6.5
total 48.400.882.016 24.831.535.CXX> 51,1 1.040.610.CXX> 2,1 53,3

ELETROBRÁS 11.520,80 36.592,40 ord. 33.219.106.351 19.951.785.404 00,1 8.791.204.3:>1 26,5 3.837.736.459 11,6 426.753.200 1,3 99,4
preto 6.239.221.849 1.611.671.356 25,8 138.457.200 2,2 78.313.587 1,3 6.357.800 0,1 29,4
total 39.458.328.200 21.573.456.700 54,7 8.929.661.501 22,6 3.916.000.046 9,9 433.111 .CXX> 1,1 88,3

TELEBRÁS 5.397,00 13.265,10 ord. 106.031.5n.t;SJ 62.163.4S.431 57,5 57,5
pref. 6.506.9n.439 3,9 3,9
total 68.670.385.870 24,9 24,9

PETROBRÁS 5.992,40 12.192,90 ord. 583.970.228 475.291 .CXX> 81,4
.81,4

preto 422.386.696 37.952.CXX> 9,0 9,0
total 1.006.357.197 513.243.CXX> 51,0 51,0

TOTAL 68.782,90

Fonte: MELLO, M.F.



Leia-se:
Tabela 111.2.2.2

Partícíoacão do Tesouro Nacional no Caoital das Controladoras

Empresa Capital Social Patrimônio Número de Participação da % Participação % Participaçâo do % Participaçao % Total
em 31/12/92 liquido em açOes do capi- Uni30 em na de do Bndespar Fnd em nade daCefem em %da

31/12/92 tal social em açOes em e do Bndes açOes nO de
U~~,31/12/92 31/12/92 em na de ações acOes em a as

CVRD 1.403,20 6.732,40 ord. 31,247.893.008 23.738.496.000 76,0 1.000.910.000 3,2 79,2
pref. 17.321.989.008 1.093.039.000 6,3 39.700.000 0,2 6,5
total 48.469.882016 24.831.535.000 51,1 1.040.610.000 2,1 53,3

ELETROBRÁS 11.520,80 36.592,40 ord. 33.219.106.351 19.951.785.404 60,1 8.791.204.301 26,5 3.837. 736.459 11,6 426.753.200 1,3 99,4
pref. 6.239.221.849 1.611.671.356 25,8 138.457.200 2,2 78.313.587 1,3 6.357.800 0,1 29,4
total 39.458.328.200 21.573.456.760 54,7 .8.929.661.501 22,6 3.916.050.046 9,9 433.111.000 1,1 88,3

TELE BRÁS 5.397,00 13.265,10 ord, 106.031.577.990 62.163.408.431 57,S 57,S
pref. 6.506,977.439 3,9 3,9
total 68.670.385.870 24,9 24,9

PETROBRÁS 5.992,40 12.192,90 ord. 583970.228 475.291.000 81,4 81,4
pref. 422.386.696 37.952.000 9,0 9,0
total 1.006.357.197 513.243.000 51 O 510

TOTAL 68.78290

Avaliação da Parte da Uni30 no Valor de Mercado das Controladoras Estatais

Empresa Tipo de Parte da Uni30 Parte da Uni30 Parte da Uni30 Parte da Uni30 Total das
Holding Aç30 no Valor de no Valor de no Valor de no Valor de açOes da

mercado em mercado em mercado em mercado em Uni30
US$ milhões USS milhões USS milhões USS milhõas em%
em 30/12/91 em 30/12/92 em 30112/93 em 06/04/94

CVRD ordinárias 1.170 1.213 2,128 2.431 79,2
preferenciais 70 67 96 120 6,5
total 1.241 1.280 2.225 2.551

ELETROBRÁS ordinárias 3.713 1.069 6.773 10.294 99,4
preferenciais 212 127 376 602 29,4
total 3.925 1196 7.149 10.896

TELEBRÁS ordinárias 786 604 1.798 2.082 57,S
preferenciaiS 117 116 224 256 3,9
total 903 720 2.022 2,338

PETROBRÁS ordinárias 1.102 563 2.666 2.442 81,4
preferenciaiS 176 84 356 383 9,0
total 1.278 647 3.023 2.825

TOTAL DA PARTE DA UNIAO: 7.346 3.842 14.419 18.610
VALOR TOTAL DAS EMPRESAS 14.692 9.695 28.367 34.757
08S:
.) A ooIaç1odas oç.'lospref"""d ••• do 8_ fel cr/rulado por m_ ~ da cdoçIo doa _ 8_ Pno. Pnbpol ", ••• _ no..,., da 1892

e cano se foss,," todas Pnb em 1993.
b) Aedaç., das prelwenclaósdi 8 ••_ "A".." 1991 6 de 19112191.

c)O d6lw ldzadoeo comatial de'-'!lndl doeU da cctaçlo:
lW12191 • 1.1100,50: 30112191 • 1.057,20: 1007/92- 3.692,65: 30112192- 122<3,00; 3()'12193- 320,92 • 0MJ0W.4. 987,04.

d) F•.. ee li t"tlpótesede qJ8 a ~d~ da Uni., nIo tenha \Wt.do de um lnO ~ cabo. ter"ila te m•.•"do 1,,-* • de 11i182.
.) No ta.o dt E1ttrcbrts On.• cdaçlo' de 11nm2. rol1I1If'lSform""" US$ 1JSWd).c:ctaçao <iH•• metma ~a
FO'IIe: MEllO. M.F.



p. 125 - 6a linha
onde se lê:...mostram que ao acesso
leia-se: ...mostram que o acesso ...

p. 125 - 16a linha
onde se lê: ...recursos

entretatanto ...
leia-se: ...recursos do BNDES, entreb

do

p. 125 - 30a linha
onde se lê: ...extemamente
leia-se: ...extremamente competitivas~~

p. 135 - 13a linha
onde se l~: ...privadda ativa~ades ...
leia-se: ...privada atividad~s ...

a ...

21

BNDES,

p. 136 - 5a linha
onde se lê: ...modificaões se·~comparássemos .
leia-se: ...modificações se comparássemos .

p. 140
onde

17a linha
se lê: ...finance'ra,

aceriando .

leia-se: financeiras, portãnto,acertando ...



onde se lê: ...com comprvada experiênc
leia-se: ...com comprovada experiência

22

p. 145 - 14a linha

p. 145 - 30a linha
onde se lê: ...junto ao merado de capi
leia-se: ...junto ao mercado de capita

p. 153 - 10a linha
onde se lê: MODELAGEM PRELIMINAR DO
DE
leia-se: MODELAGEM PRELIMINAR DO
DESESTATIZAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE

DE

p. 153 - 14a linha
onde se lê: REALIZAÇÕES _ DE A'JUSTES
OPERACIONAIS
leia-se: REALIZAÇÕES DE AJUSTES OPERÂGTONAIS
PRÉVIOS

p. 156 - 5a linha
onde se lê: ...e suas aões são depositadas ...

,
;1"leia-se: ...e suas ações são depositadas ...
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p. 157 - 7a linha
onde se lê: ...deduzindo-se

passivos .
leia-se: deduzindo-se os seus passivos ...

o os seus

p. 157 - 22a linha
onde se lê: ...o

avaliar .
leia-se: o melhor método de se avaliar ...

melhor métedo de se

p. 158 - 8a linha
onde se lê: ...verificados em transções .
leia-se: ...verificados em transações .

p . 162 - 5 a . 1inha
onde se lê: ...US$ 35 bilhões de poupança ...
leia-se: ..~U~$ 35 bilhões da poupança ...

p. 162 - 20a linha
onde se lê: ...do patrimonio líqüido em .
leia-se: ...do patrimônio líquüido em .

p. 164 - 4a linha
onde se lê: ...judiciais acabam obstruindo .
leia-se: ...judiciais acabaram obstruindo .
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p. 165 - 31a linha
onde se lê: A correção monetária é de 6% a.a.
e correção monetária com base na Taxa
Referencial - TR.
leia-se: Estes títulos rendem Juros nominais
de 6% a.a. e correção monetária com base na
Taxa Referencial - T~.

p. 166 - 31a linha
onde se lê: ...no valor de US$ 1,1 bilhão e;
leia-se: ...no valor de US$ 1,1 bilhão;

p. 172 - 25a linha
onde se lê: Fonte: BNDES/Conselho Federal de
Desestatização
leia-se: Fonte BNDES/Conselho Federal de
Desestatização - out/94

p. 176 - 5a linha
onde se lê: ...o virtual monólio no .
leia-se: ...o virtual monopólio no .

p. 177 - 6a linha
onde se lê: O Ministério da Justiá .
leia-se: O Ministério da Justiça .



8.584
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Conclusões
p. 181 - 22a linha
onde se lê: ...US$

leia-se: ...US$ vale
mencionar ...

p. 181 - 26a linha
onde se lê: ...público em
leia -se: ...público ert geral,

) , ...

p. 181 - 32a linha
onde se lê: os processo
avaliados e, .
leia-se: o processo pode se

ser melhor

lhor avaliado
e, ...

Anexo 1
p. 186 - 10a linha

onde se lê: c) será realizado' esforó ...
leia-se: c) será realizado

p. 186 - 18a linha
onde se lê: ...prática de determianar, ...
leia -se: ...prática de. _determ±~ar, ...
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p. 188 - la linha
onde se lê: CONSTITUIÇÃO FEDRAL DE 1988
leia-se: CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

p. 188 - 14a linha
onde se lê: XII explora, diretamente .
leia-se: XII explorar, diretamente .

p. 195
onde se lê: p. 195
leia-se: p. 194

Omissão de publicação
Capítulo III

p. 144 - Quadro 111.4.1

,



Quadro 111.4.1
Estrutura Organizacional do BNDES

AJ: AREA JURIDICA

AOII: AREA DE OPERAÇÓES INDUSTRIAIS I

AOIII: AREA DE OPERAÇÓES INDUSTRIAIS 11

API: AREA DE PROJETOS DE INFRA-ESTRIURA

AC: AREA DE CRI"DITO

AP: AREA DE PLANEJAMENTO

AFI: AREA FINANCEIRA E INTERNACIONAL

AAD: AREA DE ADMINISTRAÇAo

ARI: AREA DE RELAÇÓES INSTITUCIONAIS

AOD 1: AREA DE OPERAÇÓES DE DESESTATIZAÇAo 1

AOD 2: AREA DE OPERAÇÓES DE DESESTATIZA;CAo 2

SGAD: SECRETARIA GERAL DE APOIO A DESESTATIZAÇAo

Fonte: BNDES
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho
gênese do processo de
empresas estatais no Brasil.

pretende examinar a
privatização das

Este processo deve ser entendido como uma
manifestação da Crise do Estado, especialmente
a partir dos anos 80.

O capítulo I pretende resgatar,dessa
manelra, as razões que levaram o Estado a
intervir mais intensamente na economia,
através das empresas estatais; posteriormente,

. . .prlnclpalscaracterizar
desdobramentos.

os seus

O capítulo 11 irá descrever as
experlencias internacionais nessa área,
particularmente, os casos da Inglaterra e
Chile. O interesse pelas experí.ênc í.as desses
países foi motivado por duas razões básicas:
em primeiro lugar, porque de forma pioneira
introduziram o programa de privatização nos
seus respectivos continentes e, em segundo
lugar, pela abrangência que o processo vêm se
desenvolvendo em cada país.

O capítulo 111 analisa o programa de
privatização brasileiro. Em primeiro lugar,
apresenta quals foram os principais
fundamentos que nortearam o processo.
Posteriormente, é realizada uma descrição das
várias experlencias existentes, o papel do
BNDES como condutor do programa, a questão das
"moedas sociais"e os resultados-alcançados.



Finalmente,
avaliação do
apresentando as
necessárias.

2

o último capítulo realiza a
programa de privatização,
perspectivas e as revisões
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CAPÍTULO 1
trajetórias
do Processo

A cri se do
das Empresas Estatais
de Privatização.

Estado: As
e a Gênese

1.1 - O Caráter Cíclico do Papel do
Estado na Economia.

A presença do Estado na Economia vem se
alterando ao longo do sistema capitalista,
assumindo formas variadas de intervenção com
períodos de expansão e retração e, ainda com
intensidade variável no tempo.

Essas formas de intervenção, portanto,
dependem do processo de acumulação
capitalista, na medida em que "o estado, como
organização e como cristalização de
interesses, é um instrumento fundamental para
a garantia da reprodução ampliada do sistema
de relações que definem o desenvolviemtno
capitalista, intervém de diversas maneiras no
universo econômico. As formas desta
intervenção em atividades diretamente
produtivas dependerão do modo e das condições
em. que se dá o processo de acumulação em uma
determinada formação sócio-econômica. ",

Assim, o Estado Gendarme (ou Liberal), se
caracteriza por apresentar uma intervenção
limitada, com nível de organização
extremamente frágil e desempenho pessa,vo como
agente econômico, permitindo ao sistema de
livre mercado realizar a alocação ótima de
recursos e favorecendo o processo inicial da
acumulação capitalista.

1 ABRANCHES,Sérgio Henrique, ~A empresa estatal e capitalismo: Uma an~li3e comparada~ p.7, in: MARTINS,
Carlos Estevam (org), Estado e Capitalismo no Brasil, S:!o Paulo, Hucitec-Cebrap, 1977. Ver ainda,
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, "Os ciclos do Estado e a crise brasileira~, in: A crise do Estado -
Ensaios sobre a economia brasileira, S:!o Paulo, Ed. Nobel, 1992
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o marco de referência para o crescimento
da participação do Estado corno agente
regulador da ordem econômica está relacionada
com o ano de 1929: A Grande Depressão. Os
países desenvolvidos enfrentavam a maior crise
econômica presenciada no sistema capitalista;
com nível de desemprego alto, baixa
produtividade e sem perspectivas de reverter o
ciclo.

Keynes defendia a intervenção do Estado na
econorru.acorno única forma de superá-las, bem
como de sustentar a expansão econômica: "O
Estado deverá exercer uma influência
orientadora sobre a propensão a consumir, em
parte através de seu sistema de tributação, em
parte por meio da fixação da taxa de juros e,
em parte, talvez, recorrendo a outras medidas.
Por outro lado, parece improvável que a
influência da política bancária sobre a taxas
de juros seja suficiente por si mesma para
determinar um volume dos investimento ótimo.
Eu entendo, portanto, que uma socialização
algo ampla dos investimentos será o único meio
de assegurar uma situação aproximada de pleno
emprego, embora isso não implique a
necessidade de excluir ajustes e fórmulas de
toda a espécie que permitam ao Estado cooperar
com a iniciativa privada. fI. O Estado passa,
aSSlm, a regular as políticas à nível macro e
microeconômico.

Entretanto, como já mencionamos acima, na
medida em que o grau de acumulação se acentua,
novas formas de intervenção são necessárias,

• KEYNES, John Maynard, WNotas Finais sobre a Filosofia Social a que poderia levar a Teoria Geralw, in: A
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. sao Pau Lo , Abril Cultural, CoLeção Os Pensadores, 1983,
p.256.
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de modo a adequar o aparelho estatal do aporte
necessário para responder as novas demandas
solicitadas pela sociedade.

o Estado Empresário (ou Produtor) é quem
adquire essas características, ao assumar
diretamente a produção de bens e serVlços
através de suas empresas; controlando setores
estratégicos, especialmente quando se trata de
países em estágio de desenvolvimento.

Atualmente, segundo Bresser Pereira,
podemos identificar na economia contemporânea
os seguintes modelos históricos de
desenvolvimento e acumulação: "(1). o Estado
como substituto do mercado na coordenação da
economia (estatismo ou modelo soviético); (2).
o Estado como um agente decisivo na promoção
da acumulação de capital e do desenvolvimento
tecnológico (o modelo histórico de
industrialização japonês e alemão, adotado
neste século em variados graus pela maioria
dos países em desenvolvimento); (3) o Estado
como agente de política macroeconômica,
promotor do bem-estar, regulador
microeconômico da ação das empresas sobre o
mercado, estimulador Vla medidas fiscais e
creditícias do crescimento tecnológico voltado
para a competitividade internacional, e agente
de barganha no comércio internacional em nome
de seus respectivos países (atual modelo dos
países da OECO)".3

No caso da América Latina, em geral, e do
Brasil, em particular, que iniciaram sua
industrialização de forma tardia, podemos
identificar essa transformação do Estado;

• BRESSER PEREIRA, L.C., wUma aboIdagem pIagm~tica paIa a intervençao do Estadow, in: A cIise ...
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inicialmente como agente regulador e
posteriormente, como produtor direto de bens e
servlços.

A iniciativa privada desses países não
apresentavam poupança interna suficiente para
criar um setor de bens de capital, que exigiam
um volume elevado de investimentos (frente às
grandes plantas e escalas de produção), longos
períodos de maturação, altos rlSCOS e ainda,
baixa rentabilidade.

Atuando, inicialmente através das
políticas regulatórias; o Estado amplia seus
investimentos e a produção, moderniza setores
da economia através de renúncias fiscais e
subsídios, realiza uma maior distribuição de
renda via tributação progressiva, etc.; enfim,
sua atuação aumenta com o objetivo de se
eliminarem os pontos de estrangulamentos
existentes neste momento, provocados pelas
distorções do mercado.

Ademais, coube ao Estado atuar como agente
fomentador do desenvolvimento econômico,
garantindo uma sólida infra-estrutura
industrial através de suas empresas que atuam
nos setores considerados estratégicos
(siderurgia, erierqaa, petróleo, entre outros)
e, aSSlm, dar início ao p~ocesso de
substituição de importações.

Entretanto, uma vez consolidada a
industrialização, Vla substituição de
importações e superada a fase inicial do
desenvolvimento, a expansão do Estado na
economia passa a criar distorções, com
crescente aumento de suas despesas, excessiva
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regulamentação, problemas no Balanço de
Pagamentos, desempenho insatisfatório de suas
empresas, entre outros, dando origem à crise
fiscal; ou seJa, transforma-se em um obstáculo
à retomada do crescimento econômico.

É necessário
participação na
fiscal, as
privatizações.

portanto, uma redução
economia, promovendo o
desregulamentações

de sua
ajuste

e as

Esse movimento de expansão e retração
conjungado com a permanente transformação na
sua forma de atuar com graus de intensidade
variável no tempo que consideramos ser o
caráter cíclico da Intervenção Estatal.'

É oportuno reforçar que essa retração não
siginifica o seu desmantelamento, mas uma
readequação do capitalismo estatal, que com
certeza responderá as novas demandas exigidas
pela sociedade civil. Esta idéia é nítida para
Inácio Rangel: " Num determinado momento no
ciclo o debate entre privatistas e estatistas,
que nunca cessa completamente, tende a assumlr
formas agudas, preparando uma nova
distribuição das atividades que compõem o
sistema econômico... Sempre, depois da
batalha, os privatistas parecem os vencedores
porque o Estado teve de renunClar a
determinadas atividades. Entretanto" num
segundo momento - mais uma questão de conceito
que de cronologia - o organismo social forçará
o Estado a assumir novas responsabilidades.'"

BRESSERPEREIRA,Luiz Carlos, "O Caráter c1clico da Intervenç:!o Estatal", in: Revista de Economia
Po11tica, são Paulo, Ed. Brasiliense, voL, 9, na 3, 1969. Ver também, BRESSERPEREIRA,Luiz Carlos,
Lucro, AcumuLaçãoe Crise - A tendência dec1inante da taxa de lucro reexaminada. sao Paulo, Ed.
Brasiliense, 1966 e A crise, op. cit., no qual o autor verifica tortes evidências entre os ciclos
econOmicose o caráter c1clico da intervenç:!o estatal.

• RANGEL,Ignácio~ "Estatismo versus privatismo", 1964, citado por BRESSERPEREIRA,L.C., "O Caráter
c1c1ico da Intervenç:!o Estatal" p.126
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1.2 -
evolução

As Empresas Estatais: orlgem e

I .2 . 1 Introdução

No Brasil, essa crescente presença do
Estado na economla foi motivo de debates
acalorados, dentre eles, ganhou notoriedade a
célebre discussão entre Roberto C. Simonsen e
Eugênio Gudin, sobre o planejamento da
economia brasileira na década de 50.

Roberto C. Simonsen era um defensor
ardoroso da participação estatal na ecorionu.a :
"Impõe-se, assi.m, a planificação da ecoriorru.a
brasileira em moldes capazes de propi.c i.a r os
melOS adequados para satisfazer as
necessidades essenciais de nossas populações e
prover o país de uma estruturação econômica e
social, forte e estável fornecendo à nação em
lugar condigno, na esfera internacional."·

o Prof. Eugênio Gudin, por sua vez,
afirmava a necessidade da economia brasileira
ser totalmente liberal e contestava
veementemente essa intervenção, as funções do
Estado deveria se restringir a "cooperar com a
iniciativa privada, através de medidas
legislativas e administrativas, que permitam e
facilitem a livre expansão de seus
empreendimentos ...deve o Estado abster-se de
participar dos empreendimentos da seara da
iniciativa privada ou de com eles concorrer
por meio de organizações ou entidades
estatais, paraestatais ou mistas.'"

• GUDIN,Eugênio e SIMONSEN,Roberto C., A controvérsia do Planejamento na Economia Brasileira. Rio 'tIe
Janeiro, IPEA, 1978, p.33. Vale lembrar, foi este emprestu:io que atribuiu a. indOstria, a sua importante
funçao social (geradora de riquza social, barateamento de produtos, etc.), tentando, assim, conciliar os
interesses da indll.stria com a do pais. LUZ, Nicia Vilela" A luta pela industrializaçao no Brasil. são
Paulo, Editora AlfaOmega, 1978

, GUDIN,E. e SIMONSEN,R.C., A controvérsia ... p.133.
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Podemos perceber nitidamente, nessas
passagens, o grau de antagonismo - político e
econômico que representou a intervenção do
Estado brasileiro na economia ao longo de sua
história.

Alguns analistas acreditam que existem
fortes evidências de que essa interferência
não foi concebida de forma intencional; mas em
razão de circunstâncias conjunturais cri ses
econômicas internacionais, controle sobre o
capital estrangeiro, industrialização que
induziram o Estado, através de suas empresas,
a atuar mais intensamente na economia.

Assim, na presença das empresas do Governo
na economia brasileira não é recente, não foi
planejada, nem teve motivação ideológica, à
exceção do estatismo característico do Estado
Novo (1937/45) e do nacionalismo econômico que
predominou na decisão sobre certos setores,
como, por exemplo, siderurgia e petróleo.
Tampouco é um fenômeno isolado no concerto das
nações em desenvolvimento. nl

Em oposição a essa argumentação encontra-
se Luciano Martins, que enfatiza à motivação
ideológica para a atuação do Estado na
economia; segundo o autor, "é historicamente
inexato, portanto, afirmar que a ação
empresarial do Estado surge no Brasil de forma
quase acidental e como que desligada de um
projeto político definido. Ao contrário, ela
surge como resultado de um longo debate

I SUZlGAN, W., "As empresas do governo e o papel do EBtado na Economia Brasileira", in: REZENDE, Fernando
et alli, Aspectos da participaçao do Governo na Economia, Rio de Janeiro, IPEA!INPES, 1976, Monografia
nO 26, p.B1; ver BAER, Werner; KERSTENETZKY, Isaac e VILLELA, Aníbal, "As modificaçOes no papel do
Estado na economia brasileira". Pesquisa e Planejamento EconOmico, Rio de Janeiro, 3 (4) dez.1973,
p.BB3.
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político, fundada numa ideologia e com
recurso, às vezes, a uma intensa mobilização
popular em seu apolo (caso da Petrobrás).
Condições essas que serviam, precisamente,
para lhe dar 'legitimidade' política.
Legitimidade essa, por sua vez, indispensável
na medida mesma em que a constituição de tais
empresas, na época a que nos referimos,
dependia de uma alocação inicial de recursos,
baseada em poupanças forçadas, que tinha que
ser politicamente justificada, dado o sistema
de representação de interesses de então. n,

Contudo, essa motivação ideológica não foi
suficiente para criar uma ação planejada, uma
vez que o Estado se mostrou incapaz de criar
mecanismos de controle sobre o processo de
proliferação dessas empresas.

Portanto, a intervenção do Estado na
economia brasileira não apresentou um padrão
definido, como ocorreu em outros países, mas é
o resultado de uma atitude pragmática
objetivando enfrentar as crises conjunturais;
além disso, a heterogeneidade das empresas
estatais dificulta a coordenação e articulação
em razão da diversidade de interesses dos
vários setores acarretando em indefinição de
objetivos e, finalmente, a ausência de
controles eficientes que proporcionaram sua
proliferação.

• MARTINS, Luciano, Estado Capitalista e Burocracia no Brasil Pós 64. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1965,
p. 60.
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1.2.2 O processo de expansão
empresas do estatais: Um retrospecto

das

A tendência do aumento da intervenção do
Estado na econorru a brasileira está associada,
como foi possível depreender, a diversos
fatores e circunstâncias ao longo de sua
trajetória.

Nesse sentido que, a intenção neste ítem é
realizarmos uma restropectiva das razões que
induziram o Estado a intervir malS
intensamente na econonu.a . ,.

1.2.2.1 - A era pré 30

Podemos verificar que a participação do
Estado até a década de 30 era pouco
representativa, atuando principalmente nos
setores de transportes e financeiro.

Ao final da década de 20, dois terços da
rede ferroviária, Ja se encontrava nas mãos do
Estado, e na década de 50 atingiria a cifra de
94%.; além da baixa rentabilidade gerada no
setor, que tornava pouco atrativo às empresas
privadas, o governo passou a atuar no controle
das tarifas nos servlços de utilidade pública.

Ao longo dos anos, a rede ferroviária foi
paulatinamente sucateada em favor de outro
setor que se tornará hegemônico no Brasil,
qual seja: as Rodovias."

,. Segundo Wilson Suzigan, no Brasil essa intervençao obedeceu quatro fases distintas: "a primeira até fins
da década de 20, em que a intervençao era incidental; a segunda entre 1930 e 1945, de intervencionismo
consciente; a terceira, de fins da década de 40 até meados da de 60, de intervençao circunstancial; e a
quarta dai por diante, caracterizada como de dixi çi smo da economia pelo Estado." SUZlGAN, W. "As
empresas do governo e o papel do Estado na Economia Brasileira", p.125. Seguindo a mesma linha
argumentativa ver DAIN, Sulamis, "Empresa Estatal e politica econOmica no Brasil~ in: MARTINS, Carlos
Estevam (org), Estado e Capitalismo ••.pp.141-165. Ver ainda, FARIAS NETO, Pedro Sabino de, Gestao efetiva
e Privatizaçao - Uma perspectiva brasileira. sao Paulo, Qualitymark Editora, 1994.

11 DAIN, Sulamis, Empresa Estatal e Capitalismo Contemporaneo: uma análise comparada. Rio de Janeiro, Tese
de Doutorado, UFRJ, 1980, p.63. .
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Quanto ao setor financeiro, encontramos,
além do Banco do Brasil criado em 1808, o
Banco de Crédito Real de Minas (1889), o Banco
da Paraíba (1912), o Banco do Estado de São
Paulo (1927), o Banco do Paraná e do Estado do
Rio Grande do Sul (ambos de 1929); todos com
objetivo precípuo, nos respectivos estados, de
dar apoio ao setor agrícola.u

1.2.2.2 - Década de 30

É a partir da década de 30 que o Estado
passa a intervir de forma deliberada, em razão
das grandes transformações de ordem social,
política e econômica no qual atravessava o
país, acelerando o processo de
industrialização e assim, atenuar o impacto da
Grande Depressão internacional.

Num primeiro momento, de 30/37, a
participação do governo se restringe a
regulamentar a economia; posteriormente, com o
Estado Novo de 37/45, passa a interferir
diretamente na produção.

Basicamente, podemos elencar as principais
medidas do Novo Governo (30/37) como sendo:
programa de apoio ao café, com controle de
preços e produção até então sob controle dos
governos estaduais; estabelecimento do
controle cambial (1931); criação do Instituto
do Açucar e do Álcool (1933), limitando a
produção e formando estoques reguladores dos
preços; limitação da cobrança de juros
(1933); fixação das tarifas de energia
elétrica, transportes, etc.; criação do Plano

12 SOARES, Alcides R., Formaçao Histórica e papel do Setor Estatal da Economia Brasileira (1930-1989). sao
Paulo, LUME, 1991.
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Rodoviário Nacional; criação do Conselho
Federal de Comércio Exterior (1934) e
encampação do Lloyd Brasileiro (1937), criada
em 1890, o seu dominio se alternou durante
anos entre o Estado e o setor privado.

Foi em razão dessas implementações,
conjugadas com a aLt.a inflacionária que
crlaram distorções no funcionamento do
mercado, e propiciaram, assi.m , a necessidade
da intervenção do Estado. Essas distorções
ocorreram principalmente pelo "atraso na
institucionalização e diversificação do
sistema financeiro e a incapacidade do capital
privado de arcar com os investimentos nos
setores básicos e de infra-estrutura."13

o Estado Novo ampliou a atuação das
empresas do governo na atividade econômica,
através da criação de órgãos coordenadores que
definiriam em linhas gerais à politica de
industrialização, com destaque para os setores
de insumos básicos que exigem a aglutinação de
siginicativas massas de capital, grandes
escalas e tecnologia. Datam dessa época:
Conselho Nacional de Petróleo, o Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), o
Instituto do Mate e o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, todos criados em
1938. Em 1939, foram criados o Plano de Obras
Públicas e Aparelhamento de Defesa e o
Conselho de Águas e Energia.

" SUZIGAN, W., "As empresas do governo e o papel do Estado na Economia Brasileira", p.86.
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1.2.2.3 - Década de 40

Os anos 40 registra um momento de inflexão
- Fim do Estado Novo - que marca dois momentos
distintos; expansão, e porterior, retração das
atividades econômicas do Estado.

Assim, na primeira metade da década de 40
há uma intensificação da intervenção direta do
Estado, com a criação de várias empresas
estatais por razões de segurança nacional, do
nacionalismo e ainda, do fomento em atividades
ou setores considerados essenClalS ao
desenvolvimento.

Neste período, as empresas estavam
concentradas basicamente, no setor industrial.
Na indústria de transformação; cria-se em 1940
a Fábrica Nacional de Motores (FNM), cujo
objetivo inicial era manter e produzir motores
para aVloes; com a sua ampliação passa a
produzir tratores, caminhões, automóveis e
refrigerantes. A partir de 1968, a empresa foi
vendida à Alfa Romeo. Foram criadas ainda, a
Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Cia
Nacional de Álcalis (1943) e a Cia de Aços
Especiais 1tabira (1944).

Na mineração, além da encampação, em 1942,
da Cia. Brasileira de Mineração ~ Siderurgia
S.A. e 1tabira de Mineração; foi criada a
Companhia Vale do Rio Doce, que com fortes
traços nacionalistas impediu à participação de
empresas estrangeiras na exploração das
jazidas de ferro em Minas Gerais.

Nos transportes temos; em 1940, foram
nacionalizadas as empresas Company of Port of
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Pará e The River Steram Navegation Company
Limited, e fundidas no Serviço de Navegação da
Amazônia e Administração do Porto do Pará
(SNAAPP)i posteriormente desdobrado, na Cia.
Docas do Pará e Empresa de Navegação da
Amazônia (1968). Houve ainda, a encampação, em
1942. do patrimônio da Cia. Lage e Irmãos, que
resultou na Companhia Nacional de Navegação
Costeira. Finalmente em 1943, foi criado o
Serviço de Navegação da Bacia do Prata através
da nacionalização de empresas que servaam à
região.

o Departamento Nacional de
Ferro, criado em 1941, passa a
rede ferroviária quase totalmente
do governo, neste período.

Estradas de
coordenar a

sob controle

No setor financeiro, foi criado em 1942, o
Banco de Crédito da Borracha, que tinha por
objetivo atender a demanda externa de borracha
natural, tornou-se posteriormente o Banco de
Crédito da Amazônia (1960) e finalmente, no
Banco da Amazônia S.A (1966). Em 1943, foi
criada a Caixa de Crédito Cooperativo que
visava fomentar o cooperatismo, que se tornou
o Banco Nacional de Crédito Cooperati vo
(1966).

Pode-se constatar, assim, qqe o poder
regulador do Estado foi reduzido, em oposição
à década de 30. Eliminou-se o controle do
mercado cambial, reduziu-se a proteção
aduaneira, o programa de suporte federal ao
café foi praticamente abandonado; e ainda, as
tentativas de planejamento foram reduzidas.
Porém, com a criação da Superintendência da
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Moeda e do Crédito, em 1945, foram mantidos os
controles de os preços e da taxa de juros.

No período subsequente, o pós-guerra, não
ocorreram novas incursões na área produtiva
pelo governo; retomando, porém, o controle dos
preços e tarifas de serviços básicos e da taxa
de Juros e, ainda, fixação da taxa câmbio
frente à forte inflação, criando novas
distorções no mercado. Além disso, o "governo
engajou-se crescentemente em atividades de
planejamento com o fim de permitir um
crescimento mais equilibrado e obter
assistência externa. Durante os anos 40 vários
planos foram elaborados, os quai s em última
instância levaram a uma posterior, expansão
das atividades econômicas nos anos 50."14

1.2.2.4 Década de 50

É a partir do segundo governo Vargas
(51/54) que o Estado reassume seu papel de
condutor do desenvolvimento econômico, através
da implantação de uma infra-estrutura
industrial, nos setores básicos.

o presidente Vargas manifesta essa
intenção na abertura da sessão legislativa de
15.03.54, "tradicionalmente, o Estado
brasileiro se tem abstido de atuar de forma
direta, a iniciativa privada, nacional ou
estrangeira, mostra-se desinteressada em
aplicar-se na supressão daqueles pontos de
asfixia. O Poder Público vai sendo compelido,
portanto, em face das circunstâncias, a

14 BAER,Werner et alli, WA:Jmodificações no papel do Estado na economia bcas í.Le.í.za"; p.889.
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assumlr novos encargos para os quals se
esforça por se aparelhar adequadamente.""

Esses pontos de estrangulamentos
"asfixia" foram constatados pela, Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU),
recentemente constituída; que sugerlu a
necessidade de se craarem orqaru.smo s de
financiamento.

Foi dentro deste contexto que, o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE),
foi criado em 1952; com o objetivo de
financiar os investimentos em infra-estrutura
e indústrias de base, bem como de certos
setores agrícolas. A partir de 1982, passou a
denominar-se de Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social.

Vale lembrar que, ao suprir os recursos
necessários em investimentos de longo prazo, o
BNDE, passou a integrar o corpo societário de
alguns emprendimentos (p.ex. USIMINAS e
COSIPA) , essa participação "societária do
BNDES é, portanto, um meio através do qual,
tanto o Estado pode fomentar empresas privadas
eficientes, como subsidiar empresas
ineficientes com a aplicação dos recursos
públicos. É, ainda, um meio de o Estado se
transformar em proprietário - .muit~s vezes, de
forma relutante e temporária - de empresas que
atuam em certos ramos."u

Data
Brasil,
agente

do mesmo ano, o
atuando a nível
financeiro da

Banco do Nordeste do
regional se tornará o

Superintendência de

11 VARGAS,Getúlio, "Mensagemao Congresso Nacional", abertura da seasao legislativa de 15.03.54, in O
Governo Trabalhista do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 4 volumes, 1969, p.137.

1< SOARES,A.R., A formaçao•.. p 27.
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Desenvolvimento
década de 60.

do Nordeste (SUDENE), na

A criação da Petrobrás, em 1953,
sintentizou os anselOS políticos e econômicos
da época: "defesa nacional, nacionalismo
econômico, emancipação do País, idelogia
desenvolvimentista, crescimento da função
econômica do Estado, etc."l'); que se
consubstanciou no lema "O Petróleo é Nosso".

A Petrobrás, portanto, detinha a monopólio
da exploração e mantinha sob seu controle a
malor parte das operações de refino.
Entretanto, essas operações realizadas pela
iniciativa privada foram desistimuladas, poi.s

o governo proibiu que as instalações das
refinarias particulares fossem ampliadas.

Mas é a partir da segunda metade dos anos
50, durante o governo de Juscelino Kubitschek
(1956/60), que ocorre a tranformação
qualitativa do papel do Estado na economia.u

Esta tranformação foi obtida graças a
primeira experiência concreta de planejamento:
o Plano de Metas.

Com base nesse Plano, o governo e o BNDE,
vi.a financiamentos diretos, obj etivavam a
criação e ampliação de indústrias produtoras
de insumos básicos, do setor produtor de bens
de capital e dos serviços públicos; ou se]a,
atuando na infra-estrutura e nos setores pouco
atrativos ao empresariado.

17 IANNI, Octavio, Estado e Planejamento EconOmico no Brasil (1930-1910). Rio de Janeiro, Civilizaçao
Brasileira, 1979, p.128.

1. LESSA, Carlos, 15 anos de Polltica EconOmica. sao Paulo, Editora Brasiliense, 1981, pp. 112-116.



19

Ademais, o Plano de Metas, distinguia -se
dos seus antecessores, ao crlar um extenso
programa de incentivos à iniciativa privada;
linhas de especiais de crédito,
principalmente, junto ao BNDE com longos
prazos de restituição e Juros negativos;
concessão de isenções fiscais e tributárias;
importações de equipamentos e insumos básicos
estimulados por taxas cambiais favorecidas,
entre outros.

Desta maneira, o Estado assume os setores
menos rentáveis da economia, que exigem massas
substanciais de capital e longos prazos de
maturação; como também, reduz os custos de
capital constante (controle de tarifas e
preços) e mão-de-obra; portanto, era a maneira
pela qual tentava-se acentuar o processo de
acumulação do capital.

Assim, com o objetivo de ampliar a
capacidade geradora de energia elétrica, foram
criadas à nível federal, as Centrais Elétricas
de Furnas (1957), a Cia. de Eletricidade do
Amapá (1959) e a Cia. Hidrelétrica do Vale do
Paraíba; no setor de transportes, ocorre da
unificação da ferrovia com a criação da Rede
Ferroviária Federal S.A (1957), e, finalmente,
no setor de indústrias de base, a Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais USIMINAS
(1956); a Cia. Ferro e Aço Vitória (1959) e a
Cia Siderúrgica Paulista - COSIPA (1960).

De acordo com Ianni, "o que distinguiria
as políticas econômicas dos Governos Getúlio
Vargas (1951/54) e Juscelino Kubitschek de
Oliveira (1956/60) seria o seguinte: teria
havido uma transição (casual ou deliberada,
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conforme o nível em que se desenvolve a
análise) de uma política destinada a criar um
sistema capitalista nacional para uma política
orientada para o desenvolvimento econômico
dependente. Isto é, durante o Governo
Kubitschek predomina uma das tendências do
movimento pendular que caracteriza a história
econômica do Brasil. li" (ver ainda, o gov jk, e
a ideologia do desenvolvimento)

1.2.2.5 A década de 60

Os anos de 61/64, foram marcados por uma
profunda crise de ordem política (renúncia de
Jânio Quadros e posse de João Goulart,
distanciamento entre os Poderes Executivo e
Legislativo); econômica (inflação a taxas
crescentes; desestímulo da iniciativa privada
em realizar novos investimentos; entre outros,
que resultaram na tendência declinante no
nível de atividade) e social (ascensão das
massas urbanas como atores políticos; reformas
de base - agrária, tributária, etc.).

Essa crise pode ser considerada como o
resultado das contradições acumuladas ao longo
da década anterior, que havia privilegiado a
burguesia industrial; encerrando, assim, a
aliança estabelecida pelo nacional-
desenvolvimentismo.

Através do Plano Trienal de
Desenvolvimento Econômico e Social (1963/65);
o governo pretendia, conciliar dois objetivos:
manter sua taxa histórica de crescimento (em
média 7% a.a.) e estabilizar a economia.

11 IANNI, o., Estado •.. p. 149.
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Entretanto, devemos lembrar que a
inflação, até então, era um recurso utilizado
pelo governo federal para formar poupança
forçada, e dessa forma, criar me i.o s de
inversões para o setor industrial (público e
privado) ; porém, o uso frequente deste
mecanlsmo, especialmente em momentos de crise
- política e econômica - a agrava, resultando
em inflação de custos.

A política econômica passa, então, a
prlorlzar o combate à inflação urna vez que
impedia a manutenção dos dispêndios autonômos
requeridos para sustentar o nível de atividade
exigida pela economia.

Estabelece as seguintes medidas de combate
à inflação:

"a) elevação da carga fiscal;

b) redução do dispêndio público organizado;

c) captação de recursos do setor privado no
mercado de capitais;

d) mobilização de recursos monetários. "2.

Entretanto, essas medidas foram
infrutíferas; principalmente, porque existia
urna discrepância entre a taxa projetada pelo
plano (que a subestimavam) e as utilizadas em
empréstimos; de modo que, durante o período
(61/64) as respectivas taxas foram: 38,1,
53,3, 73,5 e 91,5.21

2. LESSA, C., 15 ... p 132.
21 SIMONSEN, Mário Henrique, Brasil 2001, Rio de Janeiro, Apec Editora S.A., 1969, p.314
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Por outro lado, apesar das discussões
sobre a necessidade do país encontrar um novo
modelo de desenvolvimento, pois a forma
anterior, via substituição de importações, já
tinha se exaurido; o governo permaneceu
investindo, prioritariamente, nos setores de
energla e transporte.

Em 1961, foi criada a primeira holding
nacional, Centrais Elétricas Brasileiras
Eletrobrás; que pOSSUla um duplo papel, quals
sejam: financiar agências concessionárias e,
coordenar e planejar os investimentos
setoriais.

No setor de transportes, surge também em
1961, a Companhia de Navegação - Docenave, que
se tornou subsidiária à Companhia Vale do Rio
Doce em 1963.

Além disso, foram criados ainda, no setor
metalurgico, a Beneficiamento Itabirito S.A. -
BENITA (1961); a Companhia Brasileira de
Alimentos COBAL (1962), a Companhia
Brasileira de Armazéns - CIBRAZEM (1962), cUJO
o objetivo era aprlmorar o abastecimento,
armazenagem entre outros.

Em resumo, era evidente que as
contradições existentes na sociedade
brasileira, agudizadas pela crise; só poderiam
ser superadas com profundas reformas de base;
com o restabelecimento das relações entre o
Executivo e Legislativo, do combate efetivo à
inflação; novas alternativas de
financiamentos; enfim, de um novo modelo de
desenvovimento.
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Entretanto, não foi exatamente o que
aconteceu ..."O golpe de 1964 correspondeu, à
redefinição do pacto do poder no país ...
representou o afastamento dos setores mais
atrasados das classes dominantes do núcleo do
poder, ,susbstituídos ' pela burguesia
industrial e financeira. Simultaneamente, ele
representou o esmagamento e a desarticulação
das forças populares, excluídas, doravante, de
toda a possibilidade de participação em
qualquer instância do aparelho de
Estado ....Somente nos quadros de um reglme
político de exceção a continuidade do modelo
econômico inaugurado em 1955 estaria
garantida. "22

A implantação do regime autoritário
permitiu que o Estado fosse progressivamente
ampliando sua participação; com o propósito de
aprlmorar o modelo econômico anterior.

Desta forma, os governos militares que se
seguiram - Castelo Branco, Costa e Silva e,
Médici ..possu.í.am,em linhas gerais, as mesmas
diretrizes, podemos destacar dentre elas:
redução da taxa de inflação, racionalização do
sistema tributário e fiscal, estímulo (com
controle governamental) do mercado de
capitais, criação e estímulo à entrada de
capitais estrangeiros; elaboração de plano de
integração nacional, entre outros;

Devemos destacar ainda, que no período de
64/70, as políticas econômicas foram
beneficiadas pelas condições políticas que a
favoreciam. Supremacia do Poder Executivo
sobre o Legislativo, através dos Atos

12 MENDONÇA,Sania Regina de, Estado e Economia no Brasil: OpçOes de Desenvolvimento. Rio de Janeiro,
Graal, 1988, pp. 74-75.



24

Institucionais,
Institucional n°
Consti tuição de 69,
ao Executivo.

expecialmente o Ato
5 e, finalmente, a nova

conferindo plenos poderes

o governo Castelo Branco, com base no
Programa de Ação Econômica do Governo PAEG
(1964/66), que objetivava estabilizar,
desenvolver e reformar a democracia; definia a
política econômica a ser adotada:

a) acelerar o ritmo de desenvolvimento
econômico;

b) conter, de
inflacionário,
de 66;

forma progressiva, o processo
a fim de estabilizá-lo a partir

c) melhoria das condições de vida e;

d) corrigir a tendência a déficts do balanço
de pagamentos.

Assim, foram necessárias amplas reformas
nas políticas tributária, monetária, bancária,
cambial, investimentos e salarial. Ampliou-se
também sua área de atuação nos setores de
habitação, educação, entre outros. A
reformulação no sistema tributária criou e
alterou vários impostos, de renda, sobre o
cosumo, à sonegação fiscal, a correção
monetária, etc, enfim, atuando sobre a sua
totalidade. Em 1965, criou o Banco Nacional da
Habitação - BNH, com o objetivo de estimular à
construção civil; novas fontes de crédito
foram criados, como o Fundo de Financiamento
para Aquisição de Máquinas e Equipamentos-
Industriais - FINAME, o Fundo de Financiamento
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de Estudos de projetos e Programas FINEP,
entre outros. Inicia-se também, um ampla

dareforma nos
administrção
municipal.

níveis
pública

organizacionais
federal, estadual e

o "tratamento de choque" aplicado ao
combate à inflação criaram enormes
dificuldades às pequenas, médias e mesmo as
grandes industriais nacionais; com aumento do
número de concordatas e falências."

Tal fato já era previsto no PAEG: "Cuidar-
se-á, também, de evitar qualquer descompasso
entre o combate à inflação do lado da demanda
e do lado dos custos, a fim de que a contenção
monetária não provoque a insolvência do setor
empresarial.""

Assim, com o objetivo de se absorver o
impacto inflacionário às empresas nacionais, o
governo estimula a participação do capital
estrangeiro, ao disciplinar os investimentos e
garantir a remessa de lucros, consubstanciados
na Instrução n ? 289 (25.01.65), no Acordo de
Garantia de Investimentos (06.02.65) e nas
regulamentações sobre o capital estrangeiro
(Lei nO 413/62, posteriormente modificada pela
Lei n o 4.390/64).

Foram os assalariados, Vla arrocho
salarial, que efetivamente contribuiram para
que a política antiinflacionária fosse bem
sucedida, e aSSlm, constituissem a formação de
uma nova poupança

•• Segundo Ianni, o número de concordatas no Estado de sao Paulo cresceram de 86 em 63 para 524 em 69; o
mesmo ocorrendo com as falências que foram respectivamente, de 106 para 896. ~I, O., Estado ..• p.259 .

•• Programa de Açao EconOmica do Governo, p. 33, citado por ~I, O., Estado ... p. 259.
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compulsória."

Portanto, estava efetivamente se
concretizando a readequação do processo de
reprodução e concentração capitalista entre o
Estado e as empresas nacionais e estrangeiras."

Dentro deste contexto que, no primeiro
governo militar são criados os mecanlsmos
institucionais e instrumentais que readequaram
a economla com o objetivo de retomar os níveis
de crescimento compatíveis com a da década
anterior; entretanto, o resultado superou as
expectativas, o novo ciclo (68/74) seri.a

conhecido como "milagre econômico".

o governo Costa e Silva (67/69), assim,
prossegue as diretrizes formuladas na gestão
anterior; através do Programa Estratégico de
Desenvolvimento (68/70), que prioriza o
desenvolvimento econômico.

o PED havia identificado que, por uma
lado, o setor privado estava debilitado devido
a redução da liquidez e queda da demanda e,
por outro, o excesso de pressão exercido pelo
setor público, sob várias formas aumento de
preços e tarifas, recebimento de novas

25 Evoluçao do Sal~rio Real (1958-1969)
sao Paulo

Sal~rio Médio Mensal
Ano Nominal (NCr$) Real (NCr$)
1958 8,54 8,54
1959 11,53 8,29
1960 15,86 8,67
1961 23,00 8,98
1962 36,79 9,36
1963 66,23 9,25
1964 121,20 9,61
1965 169,68 8,14
1966 220,58 6,88
1967 275,73 6,49
1968 344,66 6,51
1969 .430,83 6,58
Fonte: IANNI, O., Estado... p.279

2. EVANS, Peter. A trlp1ice aliança - As mu1tinacionais, as estatais e o capital nacional no
desenvolvimento dependente brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1980.
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contribuições,
dos recursos
público.

etc ou, se]a,
do setor privado

a tranferência
para o setor

Com base nesse diagnóstico e, conjuntura
econômica favorável inflação estável, aLto
nível de desemprego, custo reduzido da mão-de-
obra não qualificada, baixa capacidade
produtiva e, grande liquidez internacional,
etc.- após anos de recessão; que o governo
decidiu implementar uma política econômica que
ampliasse o nível de atividade.

Desta forma, que o governo passa a
praticar ampla política de crédito, cujo
recursos são originários: da poupança
compulsória, dos empréstimos externos e do
mercado de capitais.

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
que extinguiu a estabilidade do emprego, é um
dos mescanismos utilizados para obter a
poupança forçada; possibilitando, assim, que à
inicitiva privada receba via tranferência
os recursos necessários para financiar, com
longo prazo de pagamento e juros ínfimos, os
seus empreendimentos. Outro mecanismo de
captação foi através do sistema financeiro,
com os títulos de curto prazo, que visavam
ampliar o crédito a classe média para o
consumo de bens duráveis. 21 Finalmente, temos o
sistema tributário, que ampliou, a partir de
66, a captação do governo federal.H

21 Neste periodo o crescimento da produção de bens de consumo dur áve í s foi de 23,6\ aa. superior aos de
bens de capital de 18,1\ aa. A aceleraçao deste último ~omente ocorreria após o ano de 70. SERRA, José,
"Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira do Pós-Guerra", in: BELLUZO,Luiz Gonzaga de Mello
e COUTINHO,Renata (org.), Desenvolvimento Capitalista no Brasil - ensaios sobre a crise, são Paulo,
Editora Brasiliense, 1982. vol. 1, p. 88.

2' OLIVEIRA, Fabricio Augusto de, A reforma tributi1.ria de 66 e a acumulaçao de capital no Brasil, Belo
Horizonte, Oficina de Livros, 1991.
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o governo torna-se o maior tomador de
empréstimos externos, com o obj eti vo de
ampliar o seu setor produtivo, basicamente os
ramos industriais considerados estratégicos
(siderurgia, energla, etc), e que eXlgem
elevados investimentos e longo período de
maturação. Além disso, com base no Decreto-Lei
nO 200, o governo realiza profundas
modificações em suas empresas, possibitando a
criação das holdings setoriais e subsidiárias.
É deste período a criação da holding, Empresa
Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL, que
integra a rede de comunicações nacional, do
sistema PETROQUISA (1967) , subsidiária da
PETROBRÁS; da Empresa Brasileira de
Aeronáutica EMBRAER; da Empresa Brasileira
de Filmes S.A., entre outros.

Finalmente, a atuação no
capitais com a emissão das
Reajustáveis do Tesouro Nacional
Letras do Tesouro Nacional (LTN)
acumulação financeira do capital privado, pois
o governo é o principal fiador dos
investidores ao invés dos ativos das empresas;
ou seja, ele atua nesse mercado "na qualidade
de capital financeiro geral que se converte em
pressuposto e garantidor do capital financeiro

mercado de
Obrigações

(ORTN) e as
- estimula a

privado" .20

Esses conjuntos de fatores permitiram que
o país alcançasse nível extraordinário de
crescimento econômico (próximo a 10% aa.);
aperfeiçoasse o status quo e mantivesse sua
estratégia de desenvolvimento associado ao
capitalismo internacional.

Z' OLIVEIRA, Francisco de, A Economia da dependência imperfeita, Rio de Janeiro, GRAAL, 1977, p.93



29

A administração Médici prossegulu os
objetivos definidos pelo seu antecessor,
considerando desnecessário a apresentação de
um plano ou programa elaborado sobre suas
prioridades.~ Sua maior preocupação era de
garantir a preponderância do executivo sobre
os demais poderes e; assi.m , garantir a
eficácia das ações a serem praticadas; como
fica nítida em Ianni, "como todas as
'variáveis' não econômicas (isto é, políticas
e sociais) estavam 'controladas', serla
desnecessário, além de arriscado, anunClar
projeções de longo alcance. Era preclso,
entretanto, aprimorar o controle imediato dos
meios; ou mesmo formular novos instrumentos
para a ação estatal. Quando todas as variáveis
não econômicas parecem estar sobre controle,
pode-se aperfeiçoar ainda malS a
tecnoestrutura, por meio do qual se consolida
e expande a hegemonia do Executivo."..

Portanto, podemos verificar ao longo das
décadas anteriores e de forma mais acentuada
nessa década, que as atribuições do Estado no
âmbito econômico se alteraram profundamente,
exercendo essi.m, as funções de: a) captador
dos recursos necessários; b) produtor e
redistribuidor desses recursos e; c) gerente
dos ativos financeiros.n; é sob esta lógica que
o sistema se orientará a partir des~e momento.

1.2.2.6 Década de 70

À despeito das adversidades
economias desenvolvidas enfrentavam
primeiro choque do petróleo em meados

que as
com o

de 73 e

• Somente em outubro de 70 que seria lançado o programa de Metas e Bases para a açao do governo.
31 IANNI, O., Estado ... p. 248 .
•• MENDONÇA, S.R., Estado ... p. 81.
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que, levou-as a se ajustarem; o governo,
recentemente empossado elabora o 11 Plano
Nacional de Desenvolvimento; sob os auspícios
do "milagre", fase áurea do desenvolvimento
brasileiro, com taxas inimagináveis de
crescimento; pretendendo dar continuidade ao
processo de substituição de importações
crescimento Vla endividamento
o país em "Brasil-potência".

e transformar

Segundo
apresentava
conjuntural
"choque do
qualsquer
sacríficios.

seus formuladores, essa crise
um caráter essencialmente

e transitório derivada do
petróleo" portanto, evitariam

ajustes que eXlglssem malores

A nível interno, ocorrem simultaneamente a
partir de 73, o recrudescimento inflacionário
provocado, principalmente, pelo crescimento no
nível das exportações de produtos agrícolasn e,
na dificuldade em se reverter, a curto prazo,
a tendência de déficts no balanço de
pagamentos~ em razão da estrutura econômica
iniciada no ciclo expansivo de 67/73.

Estes conjuntos de fatores, portanto,
demonstrariam, a partir de 74, os primeiros
sinais de esgotamento, mas considerados
irrelevantes aos formuladores do 11 PND.

Segundo Antonio Barros de Castro, a lógica
econômica contida no plano era de que: em
prlmelro lugar, os longos investimentos
realizados nos grandes blocos produtivos a

33 Entre 66/67 e 1973 houve um aumento de 12,0\ para 18,6\; refletindo no consumo doméstico. SERRA, J.,
"Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira do Pós-Guerra" p. 92.

~ rmpor tação de insumos bás í.cos e bens de capital, gerando déficit na balança comercial e; ainda, na
remessa de lucros pelas empresas multinacionais. SERRA, J., "Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia
Brasileira do Pós-Guerra" p. 94.
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safra do milagre que se encontravam em
vários, estágios não deveriam ser
interrompidos; evitando, assim, uma "reversão
conjuntural que não seria fácil conter"; e que
poderia ser "positiva" ao atenuar o impacto da
crise atual. E, em segundo lugar, a crise de
74, aprofundou a deteriorização dos termos de
intercâmbio, impedindo a economia de manter o
mesmo volume de investimentos necessários ao
seu funcionamento e, dar continuidade ao
desenvolvimento. Era necessário portanto,
iniciar um novo bloco de investimentos - safra
de 74 - evitando-se "um processo cumulativo de
retração" que conjugado à safra anterior,
poderiam assimilar os efeitos da crlse
internacional.

Desta maneira, as principais metas a serem
atingidas pelo 11 PND, segundo a avaliação de
José Serra, compreendiam:

a) obter entre 74/79 um crescimento do PIB de
10% aa., de 12% na indústria; de 7% na
agricultura e, no período, realizar duas vezes
e meia o volume de expotações;

b) substituir as importações, especialmente
nos setores de insumos básicos e de capital;

c) desenvolver projetos de exportação de
matérias primas e;

d) aumentar a produção interna de petróleo e
a geração de energia elétrica, desenvolver as
telecomunicações e o transporte ferroviário,
realizar a eletrificação rural, a construção
de armazéns, entre outros.
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Para que tais objetivos fossem atingidos,
o governo deveria se intrurnentalizar da
seguinte forma:

a) transferir parte da poupança privada do
setor de bens duráveis para o setor produtivo;

b) atrair investimento estrangeiro
(joint ventures), principalmente
projetos de exportação e,
financiamento externo;

de rlSCO
para os
granJear

c) redirecionar a
(PIS/PASEP) para o BNDE;
setor de bens de capital;
d) estimular e incentivar os investimentos
através do Conselho de Desenvolvimento
Industrial - CDI: de modo a conceder isenções
às importações de produtos, especialmente
equipamentos e máquinas e;

poupança forçada
a fim de fortalecer o

e) as empresas estatais devem ser mobilizadas
para realizarem os programas de investimento e
produção nas suas respectivas, áreas de
atuação.

Ainda que de modo implícito, o 11 PND
considerava fundamental a participação das
empresas estatais. Dessa forma que, na década
de 7O, essas empresas além de se expandirem
com a criação de novas holdings, nos setores
de telecomunicações (TELEBRÁS-1972),
siderurgia (SIDERBRÁS-1973), transportes
(PORTOBRÁS-1975), entre outros; receberam
vultosos investimentos de modo a viabilizá-loM•

Posteriormente, ao final da década, com o
.1 A Westatizaçaow da economia foi bastante criticada na época numa série de 11 reportagens publicados,

entre fevereiro a março de 75, no jornal o Estado de sao Paulo sobre WOscaminhos da Estatizaçaow•

CASTRO,Antonio Barros de e SOUZA,Francisco Eduardo Pires de, A economia brasileira em marcha forçada.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p.41
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obj etivo de conter a autonomia crescente das
empresas estatais, o governo criou a
Secretaria de Controle das Empresas Estatais -
SEST (29.10.79), além de dar início ao
processo de privatização através do Programa
Nacional de Desburocratização.

Portanto, caberia ao Estado, através de
polí ticas de estímulo e orientação além, da
reestruturação de suas empresas, absorver o
impacto da crise internacional; evitando-se
que as decisões econômicas ficassem a cargo à
iniciativa privada.

Com o objetivo de deixar nítida as
diferenças existentes, Barros de Castro,
elenca as escalas de prioridade que um grupo
de empresários haviam sugerido ao governo em
contraposição aos ministros de Estado:

"PRIORIDADES DE GOVERNO

Segundo Empresários
Itaipu
Ferrovia do Aço
Expansão da Siderurgia
Prospecção de Petróleo
Programa Nuclear
Saneamento Básico
Transportes Urbanos
111 Pólo Petroquímico
Programa Rodoviário
Telecomunicações

Segundo Ministros
Prospecção de Petróleo
Expansão da Siderurgia
Transportes Urbanos
Saneamento Básico
Ferrovia do Aço
Telecomunicações
111 Pólo Pe~roquímico
Programa Rodoviário
Programa Nuclear
Lt.a i.pu ">

Assim, apesar de bastante criticado por
apresentar metas de expansão incompatíveis com
a conjuntura internacional; o 11 PND para

•• CASTRO, A.B. e SOUZA, F.E.P. de, A economia ••. p.43.
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Barros de Castro, consegulu abortar a reversão
cíclica que se iniciava e, sustentar
praticamente por toda a década de 70 os níveis
de crescimento do pós-guerra, designando o
período por "a marcha forçada da economia".
Essa opinião é reforçada por José Serra, pois
"o 11 PNO teve êxito na substituição de
importações de produtos intermediários e um
resultado positivo à indústria doméstica de
bens de capital, sob a ação direta das
empresas estatais ou então graças ao forte
apolo do sistema BNOE e do COI ao setor
privado. "37

Entretanto, a partir de 77, com um novo
ciclo de expansão de créditos internacionais -
eurodólares e consubstanciado com a
explícita política de endividamento; a divída
externa aumenta significativamente (no biênio
77-78 há um crescimento na taxa média de 30%
aa.3t; em outros termos, demonstrava o forte
caráter financeiro dos novos empréstimos; de
modo que o custo da dívida exigia volumes
expressivos para o seu financiamento.

Finalmente, a situação se agrava no biênio
79-8O, com o segundo choque do petróleo e o
crescimento da taxas de juros internacionais
(a LIBOR de seis meses que no biênio de 77-78
foi 9,9 % aa.passa para 14,4% aa em 79 e 16,8%
aa em 80); demonstrando, aSSlm, a
vulnerabilidade da economaa brasileira frente
as "conjunturas mundiais r-e cessi vas e
inflacionárias." ..

n SERRA, J., "Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira do Pós-Guerra" p. 105.
•• CRUZ, Paulo Davidoff, Divida Externa e Politica Económica. A experiência brasileira nos anos setenta.

sao Paulo, Editora Brasiliense, 1984, p. 21 .
•• CRUZ, P.D., Divida ... pp. 24-25.
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Em última análise, podemos perceber que no
período de 74/80, a economia brasileira deixa
nítida a sua fragilidade, marcadas pelas
profundas crlses do endividamento
estatização da dívida e de esgotamento no
ritmo de crescimento promovido pelo Estado.

1.2.2.7 Década de 80

Nos primeiros anos da década de 80, a
economia brasileira sofreu profundo processo
de ajustamento z ecessavo r com o objetivo de
equilibrar o balanço de pagamentos
absorvendo o impacto do serviço da dívida - ,
conter a alta inflacionária e, o déficit
público.

o resultado mais imediato desse
ajustamento foi a abrupta reversão do P1B, que
no período entre 1971/80 era em média de 8,7%
passou em 1981 a apresentar 3,1%; levando
assirn, a queda na demanda agregada, no nível
de emprego, entre outros; mas que
proporcionaram resultados positivos na balança
comercial, que se tornou superavitária em
virtude do estímulo às exportações."

No que diz respeito ao combate à inflação
esse ajuste não foi bem sucedido; o
recrudescimento inflacionário é bastante
visível: ao final de 79 era de 77%, em 80 de
100%, e entre 83/85 ultrapassa a 200%; apesar
das políticas macroeconômicas conservadoras
praticadas: contenção monetária, fiscal e
salarial; controle sobre preços e tarifas do

.0 PEREIRA, Edgard Antonio e ROMANO, Ricardo, "Inércia e aceleraçao inflacionária no contexto do processo
de ajustamento da economia brasileira" in: REGO, José Mareio (Org.), Aceleraçao recente da inflaçao, sao
Paulo, Bienal, 1989, p.102.
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setor público; o tabelamento dos indexadores
básicos da economia como a taxa de câmbio e a
correção monetária; entre outros.

Esse mecani srno de controle sobre os
preços, se por um lado, favorece o setor
exportador em razão da política cambial
privilegiada inibindo às importações e
expandindo às exportações - e, assim propiciar
saldos superavitários na balança comercial;
por outro, cria uma série de distorções no
nível geral de preços dos demais setores;
"impactos das desvalorizações cambiais (máxi e
mini) sobre os preços dos produtos importados
(matéria prlma, equipamentos, combustíveis,
alimentos, etc.), e por conseguinte, sobre
toda a matriz produtiva; impactos dos preços
públicos (especialmente insumos básicos de uso
difundido) sore o setor produtivo; elevação
das alíquotas de impostos indiretos e/ou
retirada de incentivos e subsídios sobre
preços específicos; e elevação dos juros sobre
as necessidades de capital de giro das
emp.re sas t'<, ou seja, pressões sobre os custos
que serão transferidas, via indexação, parcial
ou integral; aos preços, levando, assim, a
formulação teórica sobre o caráter inercial da
inflação.

o setor público, por sua
enormes dificuldades frente ao
Com o endividamento, externo
volume de recursos para o
encargos financeiros são mais
capacidade do governo de gerar
corte de gastos, elevação dos
tarifas são insuficientes. O

vez, enfrenta
ajustamento.

e interno, o
pagamento dos
elevados e, a

receita, via
impostos e

processo de
" PEREIRA, E.A. e ROMANO, R., wInércia e aceleraçao inflacionária no contexto do processo de ajustamento

da economia brasileiraw p.l09.
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ajustamento, portanto, aprofunda essa situação
por várias razões: em prlmelro lugar, o
aumento dos Juros internos e as
desvalorizações cambiais tendem a agravá-lo;
em segundo lugar, os subsídios e isenções às
exportações, a desaceleração da economia,
reduzem as receitas de modo a desestabilizar
as finanças públicas, em terceiro lugar, as
restrições impostas pelo mercado internacional
colaboram para acentuar essas dificuldades e
dificultar a formulação de uma política
econômica eficaz; finalmente, o ajuste está
fadado ao insucesso na medida em que o
estímulo ao setor exportador é insuficiente
para fazer frente ao custo da dívida e,
promover novas inversões; e que para Romano e
Pereira, resultou na ruptura do padrão
existente na década anterior e na "tendência a
perpetuação do processo de ajustamento."

Dentro deste contexto que, surgem os
diversos planos de estabilização e
ajustamento: Cruzado, Bresser, Verão, Collor e
Real; que sinalizam a necessidade de mudanças
estruturais na economia - reforma tributária,
redução do déficit, conversão da dívida,
privatização, entre outros - com o objetivo de
superar a atual Crise do Estado.
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1.3 O desempenho do
Estatal nos anos 70 e 80.

Setor Produtivo

o Setor Produtivo Estatal, a partir da
segunda metade da década de 60, passa a ocupar
um lugar de destaque na economia brasileira.

Alguns analistas" consideram o SPE como o
principal responsável pela reversão cíclica
que têm início neste período, posteriormente,
atua como agente estabilizador da economia e,
finalmente, se torna um sério obstáculo a
retomada ao crescimento econômico.

Assim, nossa abordagem irá caracterizar o
desempenho do SPE em dois momentos distintos:
o prlmelro, durante o crescimento econômico
ocorrido entre 65/80 e, o segundo, a partir da
recessão econômica que se instaura a partir de
80.

1.3.1. o crescimento econômico: 1965/80

A economla brasileira experimentou intensa
transformação durante este período, segundo
Trebat, "it was a period during which GPD
expanded by 8. 5% per annum, real per capi ta
income doubled, and the output of the
industrial sector practically quad:r:upled."u

As emp resas'
SPE, podem ser

estatais,
apontadas

especialmente do
como as principais

transformação,responsáveis por essa

42 TREBAT, Thomas J., Brazil' a State-Owned Enterprises. A Case Study of the State as Entrepreneur. New
York, Cambridge University Pzess, 1983; RODRIGUES, Paulo Henrique. "A campanha 'antiestatizaçao e o
desempenho das principais empresas estatais (1965-1985)", in: Revista de Administraçao Pública, Rio de
Janeiro, vol. 24, nO 1, nov.1989/jan.1990; COUTINHO, L. e REICHSTUL, H.P, "O Setor Produtivo Estatal e o
Ciclo"; COUTINHO, Luciano G. e REICHSTUL, Henri P., ~Investimento Estatal 1974-1980: Ciclo e Crisew, in:
BELLUZZO, Luiz Gonzaga M. e COUTINHO, Renata, Desenvolvimento capitalista no Brasil, vol n? 2, são
Paulo, Editora Brasiliense, 1983; entre outros.

t. TREBAT, Thomas J., Brazil's ..., p.115.
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possibilitando a reversão do ciclo recessavo
que se segulu em meados dos anos 60, e
garantindo posteriormente, a estabilidade
econômica entre 74/80, em razão dos
investimentos realizados por essas empresas.

De um modo geral, os investimentos dos
setores público (governo e grandes empresas
estatais) e privado no pós-guerra permaneceram
constantes, em torno de 37% e 63%,
respectivamente (tabela I.1), o que nos
permite afirmar na existência de um
crescimento equilibrado entre estes setores.

Tabela I.l
PNB, FBCF e a participaçao estimada dos investimentos públicos e privados (1965-80)

*====================================================================================================*
Ano Crescimento

anual
do PNB

FBCF/
PIB

Participaçao na FBCF

Governo Grandes
Estatais

Setor
?úblico

Setor
Privado

1965 18,4 24,8 13,6 38,4 61,6
1966 3,8 19,2 20,3 13,9 34,2 65,8
1967 4,8 19,3 23,2 16,3 39,5 60,5
1968 11,2 21,2 19,5 14,1 33,6 66,4
1969 10,0 22,1 22,7 12,4 35,1 64,9
1970 8,8 22,3 18,5 16,0 34,5 65,5
1971 13,3 22,9 17,5 17,2 34,7 65,3
1972 11,7 22,9 16,2 18,2 34,4 65,6
1973 14,0 23,0 16,6 19,3 35,9 64,1
1974 9,8 24,2 16,5 20,3 36,8 63,2
1975 5,6 25,4 16,9 20,6 37,5 62,5
1976 9,0 23,7 17,7 25,1 42,8 ~7,2
1977 4,7 21,9 17,5 25,4 42,9 57,1
1978 6,0 22,0 16,1 23,3 39,4 60,6
1979 6,4 21,5 11,8 21,9 33,7 66,3
1980 8,0 22,0 22,0
roNTE: RODRIGUES, P.H .••

Entretanto, um exame mais atento na mesma
tabela nos revela que as alterações ocorrem no
âmbito das aplicações em investimentos do
setor público, a participação do governo que
representava 24,8% em 65 descresse para 11,8%
em 79; enquanto que as empresas estatais
passam de 13,6% para 21,9% no mesmo período.

Para
explicada

Trebat,
pelo

esta mudança
compromisso do

pode ser
governo

•• RODRIGUES, Paulo Henrique. "A campanha 'antiestatizaçao e o desempenho das principais empresas estatais
(1965-1985)" .
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brasileiro com a industrialização, mais
especificamente, em despesas nos projetos de
infra-estrutura e indústria de base, em
detrimento aos investimentos SOClalS, como
hospi tais, escolas, entre outros, que
evidentemente não foram considerados
prioritários pelo governo e receberam
tratamento diferenciado em relação aos
primeiros, refletindo aSSlm, a natureza do
modelo econômico brasileiro: "a relati ve
deemphasis of de role of government investment
.in redistributing wealth".4S

Desta manelra que, a proporção dos
investimentos brutos do SPE na Formação Bruta
de Capital Fixo (FBCF) subiu de 13,6%, em 65,
para 22,0%, em 80 (tabela 1.1); portanto,
comparativamente aos do setor privado seus
investimentos cresceram mais rapidamente, o
que permitiu a elevação no nível de
investimento global da economia.

As empresas do SPE apresentam outro
indicador favorável no período: a produção
industrial. Notamos, a partir da tabela 1.2
que, o valor agregado das maiores empresas
estatais aumentou cerca de 3,7 vezes entre 66
e 75 e, às empresas do setor privado apenas
2,4 vezes. Os blocos de setores com
desempenhos mais ilustrativos foram os da CVRD
e Eletrobrás que obtiveram, respectivamente,
4,7 e 5,6 vezes .

•• TREBAT, T.J., Brazil's state-Owned ..., p.123. Com o objetivo de atenuar a discriminaçao do governo em
favor do setor industrial, os setores agrlcola e exportador passam a receber, respectivamente, crédito
subsidiado e taxas irreais de cambio. Maiores esclarecimentos sobre esses setores ver, OLIVEIRA, Joao do
Carmo, "Transferência de recursos da agricultura no Brasil". Pesquisa e Planejamento EconOmico, Rio de
Janeiro, dez. 1984 e TYLER, W.G., "Incentivos as Exportações e as Vendas no Mercado Interno: Analise da
Polltica Comercial e da Discriminaçao as Exportações, 1980/1981". Pesquisa e Planejamento EconOmico, Rio
de Janeiro, 1983, pp.543-574.
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Tabela 1.2
Números-indice relativos ao valor agregado por empresas estatais e privadas (1965-75)
(1966~100)
*===================================~==================================================~====~=======*

Total
Ano CVRD Petrobrás Eletrobrás Siderbrás Estatais Setor

Industcial
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

100
93
91

163
208
222
261
392
465
468

100
110
131
161
158
168
183
247
237
323

100
124
167
139
268
308
375
401
501
564

100
124
152
170
198
234
257
283
291
307

100
110
134
156
183
200
231
288
334
371

100
103
119
132
146
163
185
213
230
240

Fonte: RODRIGUES, P.H.

Para Coutinho e Reichstul, a recomposição
dos investimentos ocorridos em alguns blocos
do SPE que proplcloU a reversão do ciclo
recessivo de 63/67, em suas palavras "foram as
empresas do setor produtivo estatal
(especialmente no setor elétrico), o primeiro
elemento a romper o ciclo estagnante, pelo
lado das inversões, reacionando a retomada da
acumulação de capital produtivo.""

o ritmo veloz dos investimentos foi
proporcionado pela mudança no padrão de
financiamento dessas empresas. As reformas
fiscal e financeira dos meados da década de
60, dotaram o SPE de considerável grau de
autonomia empresarial e financeira; de modo a
influir, ou mesmo definir, sobre às
prioridades de investimento e as políticas
setoriais.

Segundo Trebat, o SPE conseguiu financiar
de 40 a 60%, os seus investimentos brutos
entre 66/75 através dos seus lucros retidos e
as reservas de depreciação, conforme demonstra
a tabela 1.3. Esta percentagem aumentaria se
excluirmos as ferrovias, assim, o indíce de

•• COUTINHO, L. e REICHSTUL, H.P, "O Setor Produtivo Estatal e o Ciclo" p.74
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autofinancimanto
Nos anos de
auto financiamento

estaria
73-74,
do SPE

em torno de 46 a
o grau médio
estaria em torno
ao índice médio
pelas empresas

80%.
de
de

45% que as aproximaria
autofinanciamento obtido
setor privado, entre 50
período. "

de
do

a 60%, no mesmo

Tabela 1.3
Investimentos e excedentes (lucros e reservas para depreciaçao)
de empresas estatais - 1966/80
(valores em milhares de cruzeiros correntes)
*================================================================================================*

Residuo Quociente Quociente deAnos Investimento Excedente de Autofi- de Autofi- AutofinanciamentoTotal nanciamento nanciamento Excluindo
Ferrovias

(I) (E) (I - E) (E/I)
1966 1.026.395 616.083 410.312 60 81
1967 2.040.069 954.412 1. 087.657 47 56
1968 3.044.573 1.382.662 1. 661. 9ll 45 51
1969 3.566.512 1. 923.310 1. 643.202 54 631970 6.317.567 3.489.137 2.828.430 55 63
1971 10.134.055 5.219.835 4.914.220 52 59
1972 14.965.013 5.395.675 7.666.437 45 53
1973 20.833.4ll 9.230.277 ll.603.134 44 50
1974 31.953.318 14 .712 .189 17.241.129 46 54
1975 52.674.075 20.697.205 31.976.840 39 46
1976 92.8ll.000 27.512.900 65.298.100 30 35
1977 130.963.100 45.294.400 85.668.700 35 39
1978 178.9ll.400 59.974.100 ll8. 785.900 34 37
1979, 272.264.500 83.483.600 188.785.900 31 34
1980 557.700.000 140.200.000 531.900.000 25
(') Estimativa
Fonte: TREBAT, T.J.

É necessário lembrar que a estrutura de
financiamento das empresas do SPE é bastante
variável entre Sl; assim, as grandes
siderúrgicas no período de 68-73, apresentavam
a seguinte distribuição: 50% de financiamento
externo, 25% de financiamento interno
(dotações orçamentárias e BNDE) e pouco menos
de 25% sob a forma de recursos próprios. A
composição das fontes de financiamento da
Petrobrás, entre 68-70, foi a seguinte: 66,1%
de recursos próprios, 21,9% de recursos do
imposto único e apenas 5% de financimento
externo. Entre 70-74, período do crescimento
"explosivo" da empresa, a capacidade de
autofinancimento manteve-se elevado, em torno

.7 TREBAT, T.J., Brazil's State-Owned ..., pp. 205-206.
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de 80%. No setor elétrico, entre 67-73, a
distribuição das fontes de financiamento eram
compostas por: 71,14% de recursos próprios,
16,42% de financiamento externo e 12,44% de
outras fontes."

o financiamento dos investimentos através
do endividamento externo já vinha ocorrendo
mais fortemente desde 72/73, já que a média ao
longo dos anos 60, encontrava-se estabilizada,
e, torno de US$ 3 a US$ 4 bilhões (tabela
I .4) ."

Tabela 1.4
Evolução da Dívida Externa Bruta e
das Reservas Internacionais - 1960-1980

US$ 109
*=================================================*
Ano

Dívida
Externa Bruta

(1)

Reservas
Internacionais

(2)
*=================================================*
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

3,1
3,1
3,2
3,2
3,1
3,5
3,7
3,4
3,8
4,4
5,3
6,6
9,5

12,6
17,2
21,2
26,0
32,0
43,5
49,9
53,9

0,3
0,5
0,3
0,2
0,2
0,5
0,4
0,2
0,3
0,7
1,2
1,7
4,2
6,4
5,3
4,0
6,6
7,3

11,9
9,7
6,9

*================================================= *
Fonte: CRUZ, P.D.

c. Setor Siderúrgico e Petrobr~s ver, COUTINHO, L. e REICHSTUL, H.P, ·0 Setor Produtivo Estatal e o Ciclo·
pp.86-87, notas de rodapé. Setor elétrico ver, MATIAS, Antonio Manuel Marques, Auge e Crise do Setor
Elétrico no Brasil 1962-1993. sao Paulo, Dissertaçao de Mestrado, EAESP-FGV, 1994, p.39.

c. CRUZ, Paulo Davidoff. Divida Externa e Politica EconOm1ca. A experência brasileira nos anos setenta. sao
Paulo, Editora Brasiliense, 1984.
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o setor privado, inicialmente, foi quem se
utilizou mais frequentemente deste recurso,
respondendo, no período mencionado, por cerca
de 67% em média das captações realizadas
através da Lei nO 4.131 (tabela 1.5) .

Tabela 1.5
Empréstimos em moeda (Lei nO 4.131)
Estrutura dos ingressos b~utos anuais
do capital do tomador 1972-80

segundo a propriedade

US$ 106
=====================================================

Discriminação
Ano Público % Privado % Total
=====================================================
1972 623,1 24,9 l.874,4 75,1 2.497,5
1973 l.130,9 39,7 l.718,3 60,3 2.849,2
1974 l.098,0 35,3 2.011,5 64,7 3.109,5
1975 l.900,9 50,4 l.872,1 49, 6 3.773,0
1976 1.953,3 51,1 l.872,7 48,9 3.826,0
1977 2.500,5 51,5 2.356,9 48,5 4.857,4
1978 5.317,4 60,2 3.511,5 39,8 8.828,9
1979 6.642,9 76,8 2.007,4 23,2 8.650,3
1980 3.687,0 76,6 l.124,1 23,4 4.811,1
=====================================================
Fonte: CRUZ, P.D.

Entretanto, o ponto de inflexão encontra-
se em 1975, quando o setor público passa a
responder por mais de 50% da totalidade dos
empréstimos, iniciando o processo denominado
por Estatização da Dívida, em 1980, 76,6% dos
recursos externos são provenientes deste
setor.

Foram os investimentos das- estatais,
finaciados pelos créditos externos, entre
74/76, que possibilitaram a elevação da taxa
de investimentos da econorm.a , urna vez que o
setor privado havia reduzido os seus
investimentos. Como lembra Serra, "o
sustentáculo principal dos investimentos foi o
setor público o governo até 1976 e as
empresas estatais até 1979 (insumos básicos,
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energia elétrica e prospeção de petróleo). O
investimento privado desacelerou fortemente em
1975 e o investimento manufatureiro o fez
desde 1974. Depois de 1976, inclusive, o
montante de ambos, em termos absolutos, foi
inferior ao atingido em 1975.", impedindo,
aSSlm, o declínio da formação bruta de capital
f i.xo»

A participação do investimento fixo das
empresas estatais na economla, entre 70/77,
pode ser vista na tabela 1.6. Percebe-se, em
77, o papel relevante dessa empresas no total
da formação bruta de capital fixo,
representando 44,2% do total e, ainda, 9,7% do
P1B . 51

Tabela I.6
Brasil: Participaçao do Investimento Fixo
das Empresas Estatais na Economia - 1970/77

(Em %)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
A - Relaç!!oo Investimento Fixol 3,8 3,8 5,8 5,2 5,5 7,9 8,6 9,7

PIB
B - ReLação Investimento Fixol

Fo.rrnação Bruta de Capital 16,9 16,7 25,4 22,8 22,6 31 36,4 44,2Fixo
C - Número de Empresas da Amostra 25 27 34 39 48 49 52 48--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: THORSTENSEN, V.H.

As empresa estatais representavam uma
parcela significativa na demanda de bens de
capital, para citarmos um caso específico. Na
tabela 1.7, as 40 principais empresas estatais
representavam, entre 76/77, aproximadamente
30% em média. Os setores de importações de
bens de capital que se destacavam eram:
siderurgia, energla elétrica e transportes.

~ SERRA, J., "Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira do Pós-Guerra" p. 107 .
•, THORSTENSEN, Vera Helena. O setor de bens de capital, o Estado produtor e o Estado planejador: conflito

ou cooperaç!!o? S!!o PaUlo, Tese de Doutorado, EAESP-FGV, 1980, p.189.



48
Tabela 1.7
Brasil: Participação do Estado como
Comprador de Bens de Capital
sob encomenda - 1977

=====================================================

Setores
Aquisição pelo Estado
( % - Estimado)

=====================================================
1. Energia Elétrica
2. Siderurgia e Metalurgia
3. Petréleo e Petroquímica
4. Celulose e Papel
5. Cimento
6. Mineração
7. Ferroviário
8. Naval

100
70
80
40

O
100
100

90
=====================================================
Fonte: Estimativa da ABD1B citada por THORSTENSEN, V.H.

Thorstensen lembra que, as compras do
Estado, ou seja, das empresas estatais, de
bens de capital sob encomenda em 77, foram as
preponderantes (Tabela 1.8) .52

Tabela 1.8

Brasil: ImportaçOes Aparentes de Bens de Capital
das 40 Principais Empresas Estatais, segundo seus
Setores de Atividade Economica - 1976/77

1976 1977 MédiaSetores

Siderurgia
Mineraçao e Prospecçao
Química e Petroquímica
Indústrias Diversas
ComunicaçOes
Serviços de Transporte
Energia Elétrica
Prestaçao de Serviços

85,3
46,6
99,4
74,4

7,5
185,2
203,2

10,9
6,0

12,7
9,5

11,2
23,8
25,9

724,9
74,9

113,2
71,0
31,8
57,4

113,6
2,1

60,9
6,3
9,5
6,0
2,7
4,8
9,6
0,2

404,1
60,7

206,3
73,7
59,6

121,6
158,4

1,0

40,9
6,2

10,8
7,4
6,1

12,4
16,1

0,1
Total 782,4 100,0 1.189,1 100,0 985,7 100,0
Fonte: coRRtA DO LAGO, L.A., et alli.

o governo Geisel, a partir do 11 PND, tona
explícita a tentativa de utilizar-se das
empresas estatais como instrumento de política

12 coRRtA DO LAGO, Luiz A., et alli. A indústria brasileira de bens de capital - origens, situaçao recente,
prespectivas. Rio de Janeiro, Estudos Especiais n01, IBRE-FGV, 1979, p.242.
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econômica do governo para a compra de bens de
capital.

Entretanto, a questão, compra no mercado
interno x importação, pelas empresas estatais
não trouxeram resultados satisfatórios. "Ao
administrar o conflito gerado, de um lado,
pelos produtores nacionais insatisfeitos, que
eXlglam definições explícitas de que seus
produtos serlam comprados pelos usuários
governamentais, e, de outro, pelas restrições
e especificações de engenharia que levariam as
estataisimportar equipamentos do exterior, o
governo decide, não satisfeito com os
resultados obtidos, baixar uma resolução,
através do CDE, que procurasse solucionar a
questão." Em anexo a resolução n° 9 do CDE-53

Portanto, o governo Geisel tenta, pela
pri.me i ra vez, direcionar as compras das
empresas estatais para as empresas nacionais
do setor.

Entretanto, como concluiu Villela, por
várias razões essas determinações não foram
cumpridas, destacando-se entre elas: "a
composição das fontes de f.inanciamento de que
dispõem as empresas estatais obviamente
condiciona em grande parte a sua capacidade ou
vontade de comprar equipamentos .no mercado
interno. Nos casos em que são obtidos recursos
de instituições financeiras internacionais
como BIRD e o BID, é obrigatória a
concorrência internacional. Já nos casos em
que participam bancos que financiam às
exportações como os EXIMBANKS dos Estados
Unidos e do Japão e seus congêneres europeus,

•• THORSTENSEN, v. H.. o setor de bens de capital. o. p. 75 .
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existe por parte dessas instituições uma
atitutde explícita a uma participação maior de
seus fornecedores no investimento global da
estatal, o que claramente prejudica a
participação dos fabricantes brasileiros."".

Cria-se então, o que Thorstensen chamou
com propriedade: "os conflitos entre o Estado
Planejador e o Estado Produtor." O Estado
Planejador ao estabelecer suas políticas
macroeconômicas decide que as empresas
estatais Estado Produtor devem dar
prioridade às compras dos bens produzidos
pelas empresas nacionais. Porém, o Estado
Produtor não pode cumprir de modo satisfatório
essa diretriz, na medida em que estavam
sujeitas: ao combate à inflação, com cortes
drásticos nos orçamentos das estatais ; altas
taxas de juros devido ao controle do crédi to
que torna os custos financeiros elevados e
reduz sua capacidade de obter recursos
internos; política de preços e tarifas
contencionista em relação às taxas de
inflação, impedindo de gerar recursos
próprios; acordos bilaterais que exigiam a
importação de produtos similares ao nacional
e; finalmente, o refinanciamento da dívida
externa, que no período de 77/78, por exemplo,
eXlgla recursos expresslvos (U8$ 5 bilhões no
biênio) .

Essa autonomia relativa sobre às
prioridades setoriais não serão bem
interpretadas e a partir do governo Figueiredo
craa+s e a necessidade dessas empresas
submeterem-se ao controle do governo, questão

.que discutiremos mais adiante.
54 VILLELA,Annibal Villanova. Empresas do Governo corno instrumento de politica econOrnica: os sistemas

siderbrás, eletrobrás, petrobrás e telebrás. Rio de Janeiro, IPEA/INPES,1985, p.IIO.
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Portanto, durante o período de 65/80, as
empresas estatais brasileiras desempenharam um
papel relevante, segundo Trebat "the public
enterprise sector on the whole provided a
strong procyclical stimulus to the economy
during this period, especially in view of the
fact to increasingly larger proportions of
total investiment spending was directed to
domestic suppliers. "..

li TREBAT, T.J •. Brazil's State-OWned ... pp.134-135.
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1.3.2. A recessão econômica

Em meados de 79, a economia brasileira
continuava seu processo de ajustamento da
prlmelra crlse do petróleo, quando ocorrem
dois novos choeques. O efeito dessa nova crlse
levou Velloso a afirmar que: a crlse do início
dos anos 8 O, em termos econômicos e sociais,
foi ma i.s grave que a Depressão dos anos 30. "..

A tabela 1.9, demonstra as dificuldades
que a e cononu.a brasileira passou a enfrentar
em decorrência da nova crise do petróleo e com
o choque da taxa de juros internacionais.
Tabela 1.9
Principais Fatores Externos Condicionantes
do Déficit em Conta Corrente
1979/1984

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Petróleo 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19841.1. Preço médio barril importado
(US$/b - FCB) 12,4 17,1 29,5 34,4 32,9 29,4 28,41.2. Aumento de Preços (% ) 0,8 37,9 72,4 16,6 -4,4 -10,8 3,41.3. Valor das ImportaçOes
(US$ bilhOes) 4,2 6,4 9,8 11,0 10,1 8,2 6,9

2. Relaç:lo de trocas2.1. Global 100,0 91,9 75,6 64,0 62,8 61,6 67,4
2.2. Sem Petróleo 100,0 96,4 92,9 84,5 82,1 76,2 84,5

3. Crescimento comércio mundial
(ImportaçOes-volume) (%) 8,3 14,5 11,7 -10,0 -12,3 -8,2 8,8

4. Taxa juros média da divida
liquida (%) 9,1 10,4 14,2 16,5 17,5 12,1 11,0

5. Valorizaç:lo média
internacional do dolar
(% ) (base: DES) -7,2 -3,2 -0,7 9,4 6,4 3,2 4,1

Fonte: VELLOSO,J.P.dos Reis, (1986)

o preço médio do
78/81, passou de US$
corresponderia a
das importações

de US$

um
de

barril de
12,4 para
aumento de

petróleo,
bilhões

petróleo,
US$ 34,4,

178%. O

entre
o que
valor

passaram
bilhões,

4,2
no

para
162%.

período,
US$ 11

um aumento absoluto de

M VELLOSO, Jo:lo Paulo dos Reis. ° último trem para Paris - De Getúlio a Sarney: milagres, choques e crise
do Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986, p.349.
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A taxa de juros média da dívida líquida
parssou de 9,1% em 78, para 16,5% em 81; em 82
a taxa de juros atingirá seu ápice, 17,5%, ou
seja, praticamente dobrando no período.

A elevação da taxa de Juros internacionais
trouxeram efeitos perversos às empresas
estatais que possuiam elevados níveis de
endividamento. Soma-se a 1SSO, a
maxidesvalorização cambial ocorrida em
fevereiro de 83, que v i.e ram a agravar ainda
mais essa situação.

A tabela 1.10, leva em
empresas do

Siderbrás, CVRD,
Podemos verificar

consideração as
SPE: Petrobrás,

Eletrobrás e
que os encargos

principais
Telebrás,
Portobrás.
financeiros associados às correções cambiais e
monetárias dos débitos, representavam em 1980,
37% das receitas líquidas, em 1984, as
superavam em 36% do total. Desde 1983, que as
receitas líquidas são superadas pelos encargos
financeiros e as variações monetárias
líquidas.
Tabela 1.10
Indicadores de Comprometimento das Receitas Liquidas
Setor Produtivo Estatal

Cz$ Mil de Dez/85

1980 1981 1982 1983 1984 1985
Receita
Liquida (1) 168.351.344 182.094.513 177.466.040 153.005.591 161. 517.637 160.385.632

DF + VML (2) 62.124.311

(2)/(1) 0,37

91.157.774 114.642.163 175.493.350 219.527.464 169.075.159

0,50 0,65 1,15 1,36 1,05

(1) Receita Liquida
(2) DF: Despesas Financeiras; VML: VariaçOes Monetárias Liquidas
Inflator: IGP/DI
Fonte: MENDES, J.C."'

A criação
obstáculos,
profundos
do SPE , cerca

na
cortes

da Sest, em 79, cr10U novos
medida em que realizou

nos investimentos agregados
12% do PIB, entre 79/81 e, 27%

11 MENDES, Júlio César. "Uma análise do programa brasileiro de privatizaçao" in: Revista da comí.asao de
Valores Mobiliários, Rio de Janeiro, fevereiro de 1987.
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entre 80/83. Setorialmente, esses valores se
al.teram: a Petrobrás apresentou um corte de
27%, a Nuclebrás de I7%, a CVRD de ma i.s de
40%, entre outros.". Além disso, estabeleceu
ainda, tetos às importações diretas de modo
que em 83, essas importações representavam
cerca de 59% do valor existente em 80. De
forma desagregada as reduções da Siderbrás,
Petrobrás, Eletrobrás, foram respectivamente:
52%, 42% e, pouco menos de 30%.

o endividamento do SPE, pode ser visto na
tabela 1.11, cujos passivos deixavam nítidas o
predomínio das moedas estrangeiras.
Tabela 1.11
Endividamento do Setor Produtivo Estatal

Cz$ MilhOes de Dez/85
1980 1981 1982 1983 1984 1985

L Valor Total 417.796,5 486.063,8 546.180,0 623.303,6 635.324,6 669.439,9
2. Origem do Endividamento %)

Em Moeda Nacional 21,9 23,4 24,1 28,0 29,9 31,0
Em Moeda Estrangeira 41,7 40,9 43,4 50,2 51,8 51,9
Outras Fontes (* ) 36,4 35,7 32,5 21,8 18,3 17,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Inflator: IGP/DI
(*) Fornecedores, impostos, taxas, contribuiçOes previdenci~rias e trabalhistas, e outros.
Fonte: MENDES, J.C.

A política econômica de combate à inflação
provoca perdas siginificativas das empresas do
setor produtivo. Os índices reais de preços
setoriais é apresentado na tabela 1.12.9 Pode-
se constatar que no período de 80/85 as
empresas sofreram enormes contenções de preços
e tarifas; os casos mais críticos são:
Telecomunicações com uma defasagem-de 52,10% e
derivados de petróleo de 33,6%. Em 86, com o
congelamento de preços formulado no Plano
Cruzado, acentuam-se as perdas destes setores;

H WERNECK, Rogério L.Furquim. Empresas Estatais e Politica MacroeconOmica. Rio de Janeiro, Editora Campus,
1987, p. 83. Ver ainda, WERNECK, Rogério L.Furquim. "Estrangulamento externo e investimento público"in:
ARIDA, Pérsio (org.), Divida externa, recessao e ajuste estrutural. O Brasil diante da crise. Rio de
Janeiro, Editora Paz & Terra, 1983, p.121. BRAGA, José Carlos de Souza. "Os Orçamentos Estatais e a
Polltica EconOmica". in: Desenvolvimento Capitalista no Brasil - Ensaios sobre a crise. sao Paulo,
Editora Brasiliense, 1982, p.204/205.

51 SIMONSEN, M~rio Henrique. "A conta corrente do governo: 1970/1988", in: VELLOSO, Joao Paulo dos Reis
(coord.), Crise do Estado e Retomada do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1992
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como bem lembrou Miadaira, "a política de
preços públicos, no

de combate
Brasil, vem alternando

à explosão inflacionária
de recuperação e

momentos
tentativascom

realinhamento.""

Tabela 1.12
Análise Comparativa da Evoluçao de Preços e Inflaçao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986--------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFLAÇÃO
Média Anual
índice Acumulado 100,° 109,9

209,9
9~5, 4

410,1
154,5

1.043, 8
220,6

3.346,4
222,8

10.802,4
152,7

27.297,8--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREÇOS SETORIAIS
1. Energia Elétrica

Reajuste Médio
Ind.Acumulado (ISP)
ISP/índice Inflaçao
Defasagem Acumulada

100,0
1,00

0,0

118,9
218,9

1,04
(4,3)

92,3
420,9

1,03
(2,6)

134,2
985,9

0,94
5,6

2ll,9
3.074,9

0,92
8,1

225,6
10.0ll,8

0,93
7,3

130,°23.027,1
0,84
15,6--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Aços Planos
Reajuste Médio
Ind.Acumulado (ISP)
ISP/Índice Inflaçao
Defasagem Acumulada

100,0
1,00

0,0

125,3
225,3

1,07
(7,3)

50,1
338,1

0,82
17,6

lll,5
715,°

0,68
31,5

250,8
2.508,1

0,75
25,1

224,7
8.144,4

0,75
24,6

102,3
16.475,2

0,60
39,6

3. Transp.Ferr. de Cargas
Reajuste Médio 102,8 105,5 116,3 219,8 231,7 74,6Ind.Acumulado (ISP) 100,0 202,8 416,7 901,3 2.882,4 9.560,2 16.687,3ISP/Índice Inflaçao 1,00 0,97 1,02 0,86 0,86 0,89 0,61Defasagem Acumulada 0,0 3,4 (1,6) 13,7 13,9 11,5 38,9

4. TelecomunicaçOes
Reajuste Médio 82,4 78,8 106,8 162,9 171,3 86,5Ind.Acumulado (ISP) 100,0 182,4 326,0 674,1 1.906,9 5.173,7 9.648,0ISP/índice Inflaçao 1,00 0,87 0,79 0,65 0,57 0,48 0,35Defasagem Acumulada 0,0 13,1 20,5 35,4 43,0 52,1 64,7--------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Derivados de Petróleo
Reajuste Médio 120,7 83,8 156,1 202,3 128,5 81,3Ind.Acumu1ado (ISP) 100,0 220,7 405,6 1.038,6 3.140,1 7.175,8 13.006,9ISP/Índice Inflaçao 1,00 1,05 0,99 1,00 0,94 0,66 0,48Defasagem Acumulada 0,0 (5,2) 1,1 0,5 6,2 33,6 52,4

6. Serviços Portuários
Reajuste Médio 106,8 119,° 131,8 190,5 227,3 116,2Ind.Acumu1ado (ISP) 100,0 206,8 452,9 1.049,8 3.049,7 9.981,6 21.580,2
ISP/índice Inflaçao 1,00 0,90 1,10 1,01 0,91 0,92 0,79Defasagem Acumulada 0,0 1,5 (10,4) (0,6) 8,9 7,6 20,9

7. Minério de Ferro
Reajuste Médio 95,6 107,1 113,3 184,0 285,9 111,7Ind.Acumu1ado (ISP) 100,0 195,6 405,0 663,9 2.453,6 9.468,8 20.048,2ISP/Índice Inflaçao 1,00 0,93 0,99 0,83 0,73 0,88 0,73Defasagem Acumulada 0,0 6,8 1, z 17,2 26,7 12,3 26,6

Fonte: Simonsen, M.H.
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I. MIADAlRA, Paulo Luiz. A participaçao das Empresas Estatais na e1aboraçao de Polltica EconOmica: Aspectos
recentes de sua evoluçao e crise. sao Paulo, Dissertaçao de Mestrado, EAESP-FGV, 1992, p.182.



56

servlços portuários,
91."

a partir de setembro de

Interessante notar que, os preços e
tarifas das demais empresas, uma vez que não
constavam na pauta das privatizações,
permaneceram defasados em 91: telecomunicações
apresentava uma defasagem acumulada de 89,41%,
derivados de petróleo de 63,59% e, energla
elétrica de 42,33%.

A produtividade do SPE
à

apresentou
despeito

um
dasaumento significativo,

dificuldades enfrentadas,
tabela 1.13. Os setores
melhores desempenhos
petrolífero, de energla
telecomunicações.

como demonstra a
que apresentaram os
foram justamente:

elétrica e de

Tabela I.13
Indicadores de Produçao - Setor Produtivo Estatal

1980 1981 1982 1983 1984 1985--------------------------------------------------------------------------------------------------------ENERGIA ELÉTRICA
Produçao Bruta 100 109 114 127 149 168

. Consumo de Energia 100 99 105 119 140 158METALÚRGICO-SIDERÚRGICO
Produçao de Aço Bruta 100 82 82 97 121 140TRANSPORTES
Embarque e Desembarque de Cargas Em Portos 100 100 100 104 122 125. Transporte Ferroviário de Cargas 100 98 96 89 101 112

EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO-MINERAIS
Petróleo e Gás Natural 100 117 142 180 253 300
Extraçao e Venda de Minério de Ferro e Pelotas 100 98 86 85 115 121COMUNICAÇÃO
Telefones em Serviço 100 112 125 135 145 157
Chamadas Interurbanas 100 110 148 166 188 224

Fonte: MENDES, J.C.

A consequência imediata é que a geração de
receita própria ficou compromentida, com uma
redução de 14% para o período (Tabela I.14). A
participação do Tesouro elevou-se de 16,5% em

'1 ALMEIDA, Fernando Antonio Galvao de e FIORAVANTE, Moacyr Antonio, ·0 papel das empresas estatais·, in:
FARIA, Lauro Vieira de e FIORAVANTE, Moacyr Antonio (orgs.), Rio de Janeiro, Editora Fundaçao Getúlio
Vargas, 1993, pp.329-330.
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80, para 20,2%
haviam

em 85, já que os
sido suspensos desde
do México.

novos
82, emempréstimos

razão da morátoria

Tabela 1.14
fonte de financiamento de Investimentos

Setor Produtivo Estatal
Cz$ MilhOes médios de 1985

Origem 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Poupança Própria Liquida
Recursos do Tesouro
Oper.de Crédito Liquidas

28.920,7
11.354,7
28.735,5

24.828,9
17.373,0
32.160,2

19.960,7
13.829,5
38.723,3

20.605,2
10.173,7
29.556,8

25.056,3
10.770,8
23.502,2

24.789,0
12.629,2
25.127,6

Total 69.010,9 74.362,1 72.513,5 60.335,7 59.329,3 62.545,8

RelaçOes % 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Poupança Própria Liquida
Recursos do Tesouro
Oper.de Crédito Liquidas

41,9
16,5
41,6

33,4
23,4
43,2

27,5
19,1
53,4

34,2
16,8
49,0

42,2
18,2
39,6

39,6
20,2
40,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Inflator: IGP/DI
Fonte: MENDES, J.C.

Assim, com o esgotamento
financiamento existente durante
níveis de investimentos
drásticamente, o que agudizou a
80.

do padrão de
os anos 70, os
se reduziram
crlse dos anos

As empresas estatais, que respondiam por
cerca de 18,4% dos investimentos totais na
economla em 80, representam apenas 6,3% em
90,a sua participação na formação bruta de
capital fixo (Tabela 1.15) .52

.2 ALMEIDA, Fernando Antonio Galv~o de, e FIORAVANTE, Moacyr Antonio. "O papel das empresas estatais" in:
FARIA, Lauro Vieira de, e FIORAVANTE, Moacyr Antonio, A última década: Ensaios da FGV sobre o
desenvolvimento brasileiro nos anos 90. Rio de Janeiro, Editora da Fundaç~o Getúlio Vargas, 1993.
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Tabela I.15
Atividade Empresarial do governo federal
Empresas governamentais não-financeiras
Formação bruta de capital fixo (em Cr$ bilhões de 1980)
=====================================================

FBKF FBKF (1) FBKF
Empresas Total Empresas

Período Federais (2) Federais
(1) (2) (em %) PIB (em %)

=====================================================
1980 521,5 2,835 18,4 4,2
1981 483,0 2,484 19,4 4,1
1982 460,4 2,317 19,9 3,9
1983 400,4 1,944 20,6 3,5
1984 315,4 1,968 16,0 2,6
1985 303,7 2,141 14,2 2,3
1986 300,0 2,633 11,4 2,1
1987 329,9 2,603 12,7 2,3
1988 298,9 2,477 12,1 2,1
1989 224,5 2,507 9,0 1,5
1990 145,4 2,306 6,3 1,0
=====================================================
Fonte: ALMEIDA, F.A.G.de, e FIORAVANTE, M.A.

Dessa forma, essa retração nos níveis de
investimentos foi originada por uma conjunção
de fatores, podendo destacar: controle sobre
as empresas estatais com a criação da SEST;
limi tação das fontes de financiamento
(internas e externas); preços e tarifas como
instrumento de política econômica a fim de
conter a inflação, acarretando na perda da
capacidade de autofinanciamento e, finalmente,
a crise da dívida externa.

Em síntese, se se pensa em xecuperar o
crescimento econômico, necessariamente deve-se
recuperar a capacidade de investimento da SPE;
porque neste momento tornou-se um forte
obstáculo à retomada do desenvolvimento.
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1.4 O papel da SEST

1.4.1 Antecedentes: O descontrole

o Decreto-Lei n° 200, de 25.02.67, definiu
às premissas básicas de organização da
Administração Pública Federal."

De acordo com o artigo 40
i essas entidades

foram classificadas como:

I A Administração Direta, que
dos servlços integrados na
administrati va da Presidência da
dos Ministérios.

se institui
estrutura

República e

11- A Administração Indireta,
as seguintes categorias de
jurídica própria:

a) autarquias;

que compreende
personalidade

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

As entidades compreendidas pela
Administração Indireta obedeceriam as
seguintes definições:

"Art. 5° Para fins dessa lei,_ considera-
se:

I - Autarquia - serviço autônomo, criado por
lei, com personalidade jurídica, patrimônio e
receita próprios, para executar atividades
típicas da Administração Pública que
requeiram, para seu melhor funcionamento,

•• Posteriormente, acrescido de modificaçoes pelo Decreto nO 900 de 1969.
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gestão administrativa
descentralizada.

e financeira

11- Empresa Pública a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privaado,
com patrimônio próprio e capital exclusivo da
União, criada por lei para exploração de
atividade econômica que o governo seja levado
a exercer por força de conveniência
administrativa, podendo reverter-se de
qualquer das formas admitidas em direito.

III-Sociedade de Economia Mista a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada por lei para a exploração de
atividade econômica, sob a forma de sociedade
econômica, cujas ações com direito a voto
pertençam em sua malorla a União ou a entidade
da Administração Indireta."

Portanto, além de definir juridicamente as
empresas estatais, o Decreto-Lei enfatiza a
necessidade de estimular a descentralização
das entidades da Administração Indireta, a fim
de dotá-las de maaor eficiência na produção
pública.

o artigo
reforça
execução
Federal

essa
das

10° do citado Decreto-lei,
idéia ao estabelecer que: "A

atividades da Administração
deverá ser amplamente

descentralizada."

A supervisão (artigo 26°) será realizada
pelo ministro de Estado, com a tarefa de
orientar, coordenar e controlar, as entidades
cuja área de competência estiver a ele
vinculada e, assim, assegurar: "a realização
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dos objetivos fixados nos atos de constituição
da entidade; a harmonia com a política e a
programação do Governo, no setor de atuação da
entidade, a eficiência administrativa; e a
autonomia administrativa, operacional e
financeira da entidade."

o Decreto-Lei, estabelece ainda que, às
empresas públicas e às sociedades de economla
mista, apresentem comportamento semelhante às
do setor privado e; enfatiza a necessidade de
unidade programática (artigo 27°, parágrafo
único), ou seja: "Assegurar-se-á ás empresas
públicas e às sociedades de economia mista
condições de funcionamento idênticas às do
setor privado, cabendo a essas entidades, sob
supervisão ministerial, ajustar-se ao plano
geral do governo."

Portanto, a reforma administrativa de 67,
dotou as entidades da Administração Indireta
de amplas condições para: a descentralização
operacional; possibi tando a criação de várias
subsidiárias das empresas; a criação das
holdings setoriais, de forma a centralizar e
coordenar sua adminis tração e; finalmente, a
geração de excedentes, em razão de um nível
maior de eficiência, provocando um estímulo a
sua expansão tanto a nível vertical como
horizontal, po i s, "em sua dimensão produtiva,
o avanço das empresas estatais, que
frequentemente se manifesta através da criação
de subsidiárias, obedece a um amadurecimento
natural de empresas com alto potencial de
acumulação, que seguem a estratégia
oligopolista de diversificação horizontal ou
vertical, ou a - tentativa de centralizar
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através de novas holdings, os recursos
setoriais de orlgem pública."u

Entretanto, com a ausência de um mecanlsmo
centralizador, essas empresas passaram a
definir unilateralmente sobre suas prioridades
de investimentos e às respectivas políticas
setoriais, tais como: contratações de créditos
externos, vinculação de receitas fiscais,
estabelecimento de preços, etc., que às
impelia em várias ocasiões a caminhar em
sentido contrário às propostas governamentais.

Essa autonomia relativa resultou num nível
global de gastos que uItrapassvam à efetiva
disponibilidade de recursos, com consequentes
efeitos negativos para a economia: aquecimento
do processo inflacionário, desequilíbrio do
Balanço de Pagamentos, entre outros.

o governo Geisel tentou, a princípio,
conter essa autonomia ao instituir o controle
externo através da Lei n? 6.223 de 14.07.75,
que atribuia ao Tribunal de Contas da União a
competência de exercer o controle sobre essas
entidaddes. A Lei nO 6.525, de 11.04.78,
modifica a anterior e estabelece que: "as
entidades com personalidade jurídica de
direito privado, de cujo capital a União, o
Estado, o Distrito Federal, o ~unicípio ou
qualquer entidade da respectiva administração
indireta seja detentor da totalidade ou da
maioria das ações ordinárias, ficam submetidas
à fiscalização financeira do Tribunal de
Contas competente, sem prejuízo do controle
exercido pelo Poder Executivo."

•• DlUN, Sulamis, ftEmpresa Estatal e polltica econOm1ca no Brasil" in: MARTINS, Carlos Estevam (org),
Estado e Capitalismo ... p.146.
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Devemos levar em consideração que a
expansão das empresas estatais teve origem a
combinação de diversos fatores, ao longo dos
anos, o mesmo pode-se dizer dos controles
existentes, segundo Motta, "as empresas
públicas brasileiras nasceram de diversas
contingências, seus controles também foram
instituídos de forma fragmentária,
intermitente e bastante variável, de acordo
com cada situação ministerial e cada estado
específico. Sem entra, ainda, no mérito da
desejabilidade dos controles uniformes sobre
as empresas públicas, pode-se constatar, no
Brasil, a ausência de uma política geral de
controle dessas empresas. Os controles
existentes são envolvidos pelos ministérios ou
pelo Estado, segundo critérios próprios e
ajustáveis a cada situação. Portanto, não há
uniformidade nem direcionamento central de
controle abrangente sobre as empresas. "..

Assim, os sucessivos fracassos de se
estabelecerem controles efetivos sobre essas
entidades, levaram o governo federal a criar a
SEST.

•• MOTTA, Paulo Roberto, "O controle de Empresas Estatais no Brasil" in, Revista de Administraçao Pública,
Rio de Janeiro, 1980, vo I , 14, n? 2, abr/jun, pp.72-73. Este número foi inteiramente dedicado a
discussao sobre o tema.
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1.4.2 A Secretaria
Empresas Estatais - SEST

de Controle de

1.4.2.1 A Legislação

Na exposição de motivos que levaram o
governo a crlar a SEST, fica evidente a
necessidade de se romper com o quadro
existente, qual seja: as políticas setoriais
das empresas estatais se sobrepondo à política
macroeconômica do governo. "Diante de todo
este quadro, não é de estranhar que esses
mecanlsmos, permitindo decisões isoladas ou
específicas, e sem um referencial completo da
situação das empresas estatais e de seus
anseios, responsabilidade e limitações,
resultassem num nível global de gastos
superlores à efetiva disponibilidade de
recursos. Isto produziu os consequentes
efeitos negativos nas metas de controle
inflacionário e de equilíbrio do Balanço de
Pagamentos e induziu a execução desordenada de
vários projetos e programas prioritários do
governo. Em outras palavras, as razões que
levaram à criação da SEST decorreram da
necessidade de ajustar a atuação das estatais
aos interesses de política econômica global,
dentro de um marco referencial completo, que,
entre outros, se traduzissem em: a)
explicitação dos gastos totais e não apenas
dos investimentos; b) conciliação do total de
usos e fontes e consequente eliminação do
conceito de recursos a definir; c) abrangência
de todo o universo das estatais, incluindo as
subsidiárias e coligadas, em lugar de
restringir-se apenas às empresas líderes; e,
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também, d)
e efeitos
das suas

completo conhecimento dos estágios
dos empreendimentos em execução e

exigências e viabilidade de
recursos."..

Nesse sentido que, através do Decreto
Federal n° 84.128, de 29.10.1979, foi criada a
Secretaria de Controle das Empresas Estatais -
SEST, vinculada à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República - SEPLAN.

A intenção do governo centralizar em urna
única instituição as receitas e gastos das
empresas estatais está nítida no artigo 1° que
dispõe: "sobre o controle de recursos e
dispêndios de Empresas Estatais e dá outras
providências."

Portanto, é "o órgão central do subsistema
previsto no artigo 1°, integrante da
Secretaria Geral, na estrutura básica da
Secretaria de Planejamento da Previdência da
República ...." (artigo 3°)

o artigo 2° do Decreto caracteriza as
entidades denominadas por empresas-estatais:

r - empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e todas as
empresas controladas, direta ou indiretamente,
pela União:

rr - autarquias e fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público;

rrr - órgãos autônomos da Administração
Direta (Decreto-Lei nO 200/67, artigo 172).

•• Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST, As Empresas Estatais no Brasil e o Controle da
SEST. Antecedentes e Experiências de 1980. Bras1lia, 1981, p.17.
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Parágrafo Único. Poderão ser equiparadas
às empresas estatais, para efeito do controle
governamental de que trata o presente Decreto,
as entidades e organizações de Direito
Privado, que recebam contribuições parafiscais
ou transferências do Orçamento da União e
prestem serviçoes de interesse público ou
social, observado o disposto no artigo 183 do
Decreto-Lei n ? 200/67, de 25 de fevereiro de
1967, e no Decreto-Lei n° 772, de 19 de agosto
de 1969. ".,

No conjunto de competência e atuação da
Secretaria, apresentada no artigo 4°, vale
destacar, o lnC1SO I que delega a SEST a
determinação dos ajustamentos necessários, a
fim de se adequarem as políticas econômicas
governamentais:

"Artigo 4° Compete à Secretaria de
Controle de Empresas Estatais - SEST:

I Coordenar, por delegação do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República SEPLAN, as
atividades das empresas estatais, que envolvam
recursos e dispêndios globais passíveis de
ajustamento à programação governamental, tendo
em vista os objetivos, as políticas e as
diretrizes do Plano Nacional de
Desenvolvimento."

O inciso
estabelece a
apresentarem

IV, deste
necessidade

uma gestão

mesmo artigo,
dessas empresas
aos moldes da

.7 Após vàrios criticas a SEST alterou a versao original, ver no item avaliaçao critica a nova
distribuiçao.
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iniciativa privada, estando sob sua
responsabilidade o seu acompanhamento:

"IV Acompanhar
estatais no que
desempenho,
rentabilidadeeconômica

a gestão das empresas
tange à sua eficiência,

operacionalidade,
e situação econômico-

financeira;"

Acrescenta-se ainda, a preocupação de
limitar a expansão indiscriminada dessas
empresas na economia, conforme o disposto no
artigo 4°, inciso XII:

"XII Emitir parecer sobre qualsquer
propostas de criação de empresas estatais, ou
de assunção do controle por estas de empresa
privada, bem como de liquidação ou
incorporação de entidades descentralizadas em
crítica situação econômico-financeira
(Decreto-Lei nO 200/67, artigo 178°), antes de
serem submetidas à apreciação do Presidente da
República."

Finalmente, os artigos 5° e 6° atribuem ao
titular da Secretaria e a própria SEST,
mecanismos de controle significativos:

"Artigo 5° O titular da Secretaria de
Controle de Empresas Estatais SEST será o
representante do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da
República em seus impedimentos eventuais,
nas reuniões do Conselho Nacional de Política
Salarial."

"Artigo
Empresas

6° A
Estatais

Secretaria de Controle de
SEST exercerá controle e
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fiscalização das atividades específicas dos
órgõas do Subsistema, respeitada a supervisão
de cada Ministro de Estado sobre as empresas
estatais da respectiva área de competência."

Parágrafo únido Os representantes
governamentais nas assembléias-gerais, nos
órgãos de administração e conselhos fiscais,
ou assemelhados, de empresas estatais, bem
como os servidores destas, prestarão, sob pena
de responsabilidade todas as informações e
esclarecimentos que lhes forem solicitados
para efeito do controle de que trata este
artigo."

Portanto, de controles fragmentários e
da
na

aos

pouco efetivos na fase anterior, a criação
SEST "representou uma profunda mudança
orientação do governo no que diz
mecanismos de controle das empresas estatais"",
ou seja, à subordinação dessas empresas ao
efetivo cumprimento às determinações de curto
prazo de política econômica do governo.

1.4.2.2 Os
Estatais

Orçamentos das Empresas

O principal instrumento à disposição da
SEST para obter maior controle das empresas
estatais e adequá-las aos o~jetivos da
política de estabilização macroeconômica do
governo foram os quatro Orçamentos das
Empresas Estatais.

Como ficou estabelecido pelo
item 111 do Decreto n° 84.128/79,

artigo 4°,
a SEST deve

Ii REZENDE, Fernando, ~O crescimento (descontrolado) da intervençao governamental na economia brasileiraN
p. 22B, in: ABRANCHES, Sérgio Henrique e LIMA JR., Olavo Brasil de (coo.rdsi ) , As origens da Crise _
Estado Autoritario e Planejamento no Brasil. sao Paulo, Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 19B7.
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" .elaborar anualmente, com base nas
informações fornecidas pelas empresas
estatais, a proposta de fixação de limites
máximos de dispêndios globais dessas entidades
para a aprovação da Presidência da República,
no âmbito do Conselho de Desenvolvimento
Econômico - COE."

Este orçamento, que sintetiza toda a
programação financeira anual das empresas, se
constitui na peça chave de controle da ação
das empresas. "..

Portanto, "o objetivo maior de que as
empresas estatais estejam realmente envolvidas
não só com projetos efetivamente prioritários,
mas também ajustados às metas de combate ao
processo inflacionário e da busca do
equilíbrio da balança comercial. "'o

Assim, a programação financeira anual
dessas empresas é estabelecida, de modo
sintético, por estes orçamentos: Dispêndios
Globais, Recursos Externos, Importações e
Combustíveis; que constituem-se em peças
fundamentais para o controle da ação das
empresas.

1) Orçamento de Dispêndios Globais

O orçamento de Dispêndios Globais CU] a
estrutura podemos observar na tabela .... - é.o
instrumento utilizado para a fixação de
limites de gastos, através de rubricas
básicas, cujos parâmentros globais seriam:
taxas desejáveis de crescimento do PIB,

•• Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST, As Empresas Estatais no Brasil e o Controle da
SEST. Antecedentes e Experiências de 1980. Brasl1ia, 1981, p.19.

70 Secretaria de Controle das Empresas Estatais - SEST, As Empresas Estatais no Brasil e o Controle da
SEST. Antecedentes e Experiências de 1980. Brasl1ia, 1981, p.19.
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participação do setor público na economla,
entre outros.

Os itens básicos dos dispêndios globais
são:

* Despesas Correntes: que se referem as
despesas de pessoal e encargos soclals, as
despesas financeiras e os gastos com insumos e
manutenção de atividade corrente das empresas.
Essa rubrica é importante, na medida em que
serve de parâmetro da SEST para verificar a
eficiência gerencial.

* Despesas de Capital: que envolvem os
investimentos físicos, as transferências de
capital, as aplicações financeiras e as
amortizações. Essas duas últimas são despesas
consideradas incomprimíveis, decorrentes das
decisões realizadas no passado. As despesas de
investimentos e transferências são fixadas de
forma residual, ou seJa, é o resultado da
diferença entre os recursos disponíveis e as
despesas e amortizações.

2 ) Orçamento de Captação de Recursos
Externos

Anualmente, a SEST elabora e submete à
sanção presidencial o Orçamento S~ST/Recursos
Externos, que estabelece, por entidade, os
limites de empréstimos externos no exercício,
de forma compatibilizada com o orçamento
SEST/Dispêndios Globais, e, concomitantemente,
adaptada às metas estabelecidas da política
monetária e de Balanço de Pagamentos.
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Segundo o artigo 7o do Decreto de criação
da SEST, as estatais somente obterão
credenciamento pelo Banco Central para a
captação de recursos de instituições
financeiras externas se obtiverem
consentimento prévio da SEPLAN, através de
proposta da SEST.

Assim, as operações de crédito é a manelra
pela qual às empresas estatais poderiam
antecipar os recursos futuros, constituindo-
se, em uma das formas mais significativas para
viabilizar os programas de investimento, sendo
extremamente relevante com um dos instrumentos
de controle dessas operações pelo sistema
SEST.

3) Orçamento de Importação

O orçamento SEST/Importação tem por
finalidade estabelecer, anualmente, os limites
de entradas às importações diretas de bens,
compras ou locações de produtos externos pelas
empresas estatais, através de sanção
presidencial no âmbito do COE.

4) Orçamento de Combustível

Com o objetivo de reduzir às importações
de petróleo, a SEST se tornou responsável pela
elaboração de proposta que fixaria os limites
globais que seriam aprovados pelo Presidente
da República, vi.a COE, dos combustíveis
destinados aos veículos automotores das
empresas estatais e dos órgãos de
Administração Direta Federal, em função das
dificuldades enfrentadas durant-e os anos 80, e
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assim, atenuar os impactos do 2o choque de
petróleo.
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I.4.2.3 Avaliação Crítica

A SEST conseguiu desempenhar um papel
fundamentai na condição de órgão centralizador
e controlador efetivo das entidades do Setor
Público Descentralizado.

Realizou ainda, o levantamento sistemático
das empresas estatais, do número de
funcionários, produção; enfim, dos dados
existentes dessas empresas, até então,
desconhecidas pelo Governo e, sem dúvida, para
a sociedade civil.

Entretanto, apesar da enorme contribuição
que ofereceu julgamos necessário fazermos uma
avaliação do que foi realizado, a fim de
detectarmos os problemas e distorções que
possibilitem em subsídios para o ajuste do
sistema de controle dessas empresas.

A primeira questão refere-se a existência
de grave confusão entre os valores agregado e
bruto da produção, no Orçamento de Dispêndios
Globais. O equívoco encontra-se em direcionar
os dispêndios globais das unidades produtivas
existentes (que incluem as empresas privadas e
estatais) e, superam qualquer valor bruto. O
valor dos dispêndios globais, portanto, que
inclui as transações .i.rrtermedi.á rí.a s não pode
ser comparado a medidas que se referem ao
valor adicionado, uma vez que estas excluem as
duplicações (matérias-primas, produtos
intermediários, etc.). Portanto, o controle
dos dispêndios globais em si. representaria a
possibilidade de manter as empresas estatais
como instrumento de política macroeconômica de
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curto prazo e permitr a superação das cri ses
conjunturais.

A segunda questão nos conduz a
"heterogeneidade"que constituem o conjunto de
entidades denomidas de "Empresas Estatais".
Assim, empresas do setor público
descentralizado podem envolver: autarquias,
fundações, sociedades de economias mistas,
entre outros, com um grau de abrangência sem
precedentes. Tal fato permitiu a SEST submeter
sob seu controle entidades de natureza
extremamente distintas, seja em razão das suas
dimensões, tipologia e funções desempenhadas.
Posteriormente, a SEST modificou e passou a
tratar as Empresas Estatais em cinco conjuntos
distintos, como podemos verificar abaixo:

"a) Empresas do setor produtivo
estatal 'são as (234) empresas que
produzem bens e serviços, quase sempre de
forma monopolista ou
oligopolista ...Normalmente, essas empresas
são regidas pela Lei N° 6.404/76, que
regula a atuação das sociedades por ações
e, em geral, somente dependem de aportes
do Tesouro nas fases de implantação ou de
ampliação de seus projetos de
investimento. Os gastos operacionais são
atendidos através de recursos. próprios

I -,sa vo poucas exceçoes ... ;

b) Entidades típicas do governo
'são as (190) instituições regidas em
geral pela Lei N° 4.320/64 (órgão
autônomos, autarquias e fundações, entre
outros), que possuem objetivos t.Lp i.co s da
atividade governamental (educação, saúde,
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fiscalização, normalização) e dependem
basicamente de recursos do Tesouro';

c) Previdência Social 'são as
(sete) entidades que compõem o Sistema
Nacional de Previdência e Assistência
Social (Simpas), cUJa fonte básica de
recursos são as contribuições legais
feitas por empregados e empregadores';

d) Bancos oficiais federais 'são
as (14) instituições financeiras oficiais
regidas pela Lei N° 4.595/64, cujas
aplicações dependem do Conselho Monetário
Nacional';

e) Concessionárias 'são as (26)
empresas [dos Estados] que operam no setor de
energla elétrica por autorização do Governo
Federal [e que são incluídas no Cadastro Sest]
dado o grau de dependência de decisões na área
federal no que diz respeito ao programa de
investimento' ."71

Entretanto, essa separação não consegulu
eliminar os equívocos existentes pela
abrangência e inapropriedade de denominá-las
"Empresas Estatais" entidades tão abrangentes.

Finalmente, a última questão refere-se a
inoperância da SEST como órgão de interligação
entre os vários setores, de modo que
sobrepusesse à fragmentação existente; sua
postura se restringiu às questões de ordem
contábil de padronização de balanços e
orçamentos e, assim, atingir os objetivos de
ajustamentos macroeconômicos.

11 WERNECK,.Rogério L. FUrquim, As Empresas Estatais e Polltica MacroeconOmica, Rio de Janeiro, Editora
Campus, 1987, p.24.
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A análise de Giacometti nos coloca de
forma prec.i sa essa situação: "Contextual
factors are included .in the analysis to the
extent that they affect the structure of these
organizations, ande consequently, their
processes, functions, and objectives. A final
dimension is associated with the degree of
instrurnentality versus insti tutionali ty of
these organizations.u

n GIACOMETTI, Haroldo Clemente. public Enterprises: A Conceptual approch using The dimensions of
leadership, power and contexto Thesis for Doctor of Philosophy, University of Southern Calirfornia,
january of 1976.
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11. O Contexto Internacional da Privatização

As ecoriorru as desenvolvidas,
enfrentavam enormes adversidades
dos ajustes aos choques
especialmente, a quadruplicação dos
petróleo em outubro de 1973.

nos anos 70,
provenientes

externos,
preços do

o prlmelro choque do petróleo não
representava tão somente uma nova fase de
descenso cíclico, mas principalmente, um
indício claro da debilidade do padrão de
acumulação existente desde o ínicio do século".

Por essa razão, emerge uma cri se fiscal
sem precedentes no pós-guerra, demonstrando a
exaustão e os limites da utilização dos
instrumentos fiscais" que obriga a maioria dos
países desenvolvidos a contenção dos seus
gastos correntes e de investimento e iniciar a
ampliação do endividamento público no final da
década de 70; essa tendência expansionista da
dívida pública é observada ainda em 86, com
endividamento 25% superior ao início da crise,
da Organização de Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (OCDE)u.

A lenta e difícil recuperação foi
justificada às dimensões e rigidez do setor
público em se adaptar aos ajustes. promovidos.
As empresas estatais, que no passado
desempenharam papel relevante no crescimento
econômico e na estabilidade, polí tica e
social; se tornam o principal obstáculo a

71 BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello e COUTINHO, Luciano G., "Estado, Sistema Financeiro e Forma de
Manifestaçao da Crise: 1929-1973", in BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello e COUTINHO, Renata (org.),
Desenvolvimento Capitalista no Brasil - ensaios sobre a crise, são Pau Lo , Editora Brasiliense, 1982,
vo l . n? 1.

7. SANDERS, P. e KLAUS, F., Le rOle du sectur public - causes et consequences de l'elargissement du sectur
publico Paris, OCDE, 1989.

7. PRADO, Sérgio (coord.), O processo de privatizaçao no Brasil: A experiência dos anos 1990-92, sao Paulo,
IESP/FUNDAP, Relatório de Pesquina nO 11, março de 1993, p.19.
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recuperação econômica em decorrência do
gerenciamento ineficiente", concorrência
internacional exigindo avanços tecnológicos
nos setores de pontan, entre outros;
necessitando aportes constantes do tesouro.

Como sugere Prado, "o ponto essencial a
reter aqui é que o período no qual se expandem
e assumem importância os processos de
privatização é, coincidentemente, um período
em que o desajuste fiscal apresenta-se como
problema crescente, e os estoques de dívida
pública assumem, no nível mundial, dimensões
inusitadas perante o período de crescimento
estável e sustentado do pós-guerra"".

Na Grã-Bretanha, especialmente, a redução
do papel do Estado na economia encontrou forte
ressonância político-ideológican, cultinando na
indicação da primeira ministra Margareth
Thatcher, do Partido Conservador para dar
início ao processo.

Nos países da América Latina, que a
princípio utilizaram-se frequentemente dos
recursos disponíveis no sistema financeiro
internacional como padrão de financiamento do
setor público, passam a enfrentar uma cri se
crônica da dívida externa a partir de 81/82,
especialmente, a Brasil e Argentina. No caso
do Chile, onde uma parcela significativa da
dívida externa encontrava-se em mãos do setor
privado, houve necessidade do Estado intervir
assumindo completamente a dívida.

7. KAY, J.A., The state and the Market: The United Kingdom experience of privatization. New York, Ed. Group
of Thirty, 1986.

77 PRADO, s. o processo p. 19.
" PRADO, s. O processo p. 19.
70 A base teórica e pr át.Lca de Lnsp.í.ração keynesianas se mostram frtlgeis para enfrentar a instabilidade

clclica de modo que faz ressurgir os defensores do liberalismo econOmico.
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Desta manelra, os
privatização tornaram-se um

programas de
dos principais

instrumentos para superar a crlse.

Os programas de privatizações até
efetivados demonstraram uma rlqueza

agora
de

variações, uma vez que essa experiência é o
resultado das condições histórica, política e
social, dentro de um contexto econômico
específico. Portanto, é algo absolutamente
natural que as características, modelos e
razões que a efetivaram obedeçam a
especificidade existente em cada país.

Iremos a seguir verificar, primeiramente a
experlencia inglesa, que foi a percursora
desse processo nos países desenvolvidos e, em
seguida, a experiência chilena, que se tornou
a mais exitosa na América Latina, com a
totalidade das privatizações praticamente
concluídas.
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11.1 A Experiência Inglesa

11.1.1 Antecedentes

A estatização CUJO termo mais utilizado
da economia inglesa se

o período de 45/51, sob a
governo trabalhista.

é nacionalização
ampliou durante
administração do

Essas grandes corporações públicas (public
corporations) Empresas Estatais
encontravam-se especificamente nos setores
monopolistas (gás, eletricidade, estradas de
ferro) ou onde, a concorrência operou mui to
mal; enquanto que os setores mais viáveis
economicamente sempre enfrentaram maior
resistência (siderurgia, transporte,rodovias).

Porém, os governos sucessivos, tanto
trabalhistas corno conservadores realizaram
novas nacionalizações, ao longo do quartel
seguinte (indústria siderúrgica em 66, British
Leylant e Rolls-Royce em 70, entre outros) .

A tabela 11.1 nos fornece urna indicação
das indústrias nacionalizadas existentes na
economia inglesa até 89 '.,o que corresponderia
a "aproximadamente 10% do PIB, 7% do total do
investimento, 1,5 milhão de pessoas e dominava
os setores de energia, ,transporte,
comunicações, aço e construção naval"l1; além de
atuar nas atividades típicas do governo.

I. VICKERS, JOhn, e YARROW, George, Privatization: An Economic Analysis, MIT Press Series on the Regulation
of Economic Activity, Cambridge, Massachusetts, 1988,

'1 O caminho da Privatizaçao - Uma contribuiçao da Bolsa de Valores de sao Paulo, sao Paulo, maio de 1990,
p. 43.



Tabela II, 1
Empresas estatais na economia inglesa
31 de dezembro de 1989
Bank of England
British Aerospace
British Airports Authority
British Airways Board
British Broadcasting Authority
British Gas Corporation
British National Oil Corporation
Britsh Railways Board
British Shipbuilders
British Steel Corporation
British Transport Docks Board
British Waterways Board
Cable and Wireless LTD,
Civil Aviation Authority
Commonwealth Development
Corporation
Covent Garden Market Authority
Development Board for Rural Wales
Electricity Council
Highlans and Islands Development
Board
Housing Corporation
Independent Broadcasting Authority
Land Authority for Wales
National Bus Corporation
National Coal Board
National Dock Labbour Board
National Enterprise Board
National Film Finance Corporation
Fonte: VICKERS, J" e YARROW, G,
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National Freight Corporation
National Ports Council
National Research Development
Corporation
Natioanl Water Council
New Town Development
Corporations
and Conunissions
Northern Ireland Dvelopment
Agency
Northern Ireland Housing
Executive
Northern Ireland Transport
Holding Company
Northern Ireland Electricity Service
North of Scotland Hidro-Electric
Board
Passenger Transport Executives and
London Transport Executive
Post Office
Property Services Agency
Regional and National (Welsh)
Authorities
Royal Mint
Royal Ordenance Factories
Scottish Transport Group
South of Scotland Electricity Boara
Trust Ports
Welsh Development Agency

Entretanto, segundo Mello", toda a
legislação existente para garantir um melhor
desempenho e controle destas empresas se
mostraram inócuas.

Assim, o programa de governo proposto pelo
Partido Conservador em 1979, possuía como
fundamento ideológico a redução da
participação do Estado na economia, que seria
obtido através do processo de privatizaçao.
Seus interlocutores justificavam as enormes
vantagens que o programa resultaria: "elevação
da eficiência; redução do setor estatal;
prevenção do agravamento no tocante ao
endividamento de empresas estatais' articuladas
ao setor público; ampliação da vigente receita
do país; promoção de novos empresgos gerados a
partir da perspectiva de ganhos auferidos
pelos novos acionistas em suas próprias
empresas; incentivo aos empregados no aumento
da produtovodade; alargamento da base

H MELLO, Marina Figueira de. A privatizaçao no Brasil: Anôl.lise dos seus fundamentos e experiências
internacionais. sao Paulo, Tese de Doutorado, USP/FEA, 1992, p. V.s.
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acioária; ou seja, do número de possuidores de
ações; fortalecimento e desenvolvimento do
mercado de capitais; recuperação do prestígio
internacional do Reino Unido.""

De modo implícito, Margaret Thatcher
tentava reduzir o poder dos trabalhadores
sindicalizados, ampliando a participação
acionária da poupança popular para o mercado
de ações .

•• FARIAS NETO, P.S. de, Gestao Efetiva ... p.238.
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11.1.2 O Programa de Privatizações Inglês

A partir de 1979, o programa de
privatização inglês tem se efetivado através
da venda total ou parcial das participações do
Estado; outra característica marcante do
programa é o grau de amplitude com a
privatização de empresas consideradas típicas
do governo (água, monopólios, energia
elétrica, etc. ) e as empresas do setor
produtivo.

Inicialmente, as empresas eram submetidas
a um ajustamento econômico-financeiro para,
posteriormente, serem vendidas ao setor
privado, através de ampla colocação de ações,
sua operacionalização ocorreu da seguinte
manelra:

* Vendas em Bolsas (Public Flotation)

Consideradas as de maior importância no
programa inglês, as vendas em bolsas
proporionaram a ampliação do número de
acionistas, reforçou o mercado de capitais e
disseminou a propriedade, refletindo, assim,
as intenções do governo sobre a filosofia de
privatização.

Contudo, em razão dos cuidados exigidos
para a sua preparação, as vendas foram
limitadas as empresas de conhecimento público
e comprovada lucratividade; uma vez que os
custos envolvidos em campanha promocional para
atrair novos acionistas, eram vultosos.

das
o objetivo, portanto,

ações atingissem uma
era que as vendas

ampla parcela da
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sociedade e, asslm, não propiciasse
concentração de grupos de investidores.

Desta maneira, um dos métodos utilizados
foi a fixação do preço da ação inferior ao do
mercado, de forma que o público obtivesse
ganhos no momento da cotação em bolsa.

Além disso, foram oferecidas ao público e
aos empregados, facilidades em suas
aquisições, através da concessão de bônus em
ações.

o resultado, portanto, é que uma parcela
maior das ações em poder do público superassem
aos.dos trabalhadores sindicalizados.

Assim,
vendas em
sale) e em

foram estabelecidas duas formas de
bolsas: a preço fixo (offer for

leilão (sale by tender) .

A primeira forma
compradores, já que
normalmente inferior
que se baseiam no
venda.

visa privilegiar os novos
o preço fixo da ação é
aos do preço do merdado,

valor total potencial de

A segunda forma, um preço mínimo das ações
é estipulado pelo vendedor, entretanto, o
preço final do papel é determiado pelo
mercado, de modo que na apuração do montante
captado essas operações são superlores as
obtidas ao preço fixo.

Dentre as empresas vendidas em bolsas
poderíamos citar: British Petroleum, British
Telecom, British Steel, entre outras.



As privatizações realizadas em bolsas
totalidadeproporclonaram

população
ào acesso

mercado de
da

amplamente
no
correspondido

bem malor

ações
50.000

foie,
milcom

como, representaram
renda obtida no programa (f 27

44,8 bilhões entre 1979/88) ...
pela tabela 11.2
em bolsas.

novosacioni stas";
parcela de
bilhões

a

US$ou
Podemos
obtidos

verificar
nas vendas

os valores

Tabela lI.2
Ofertas públicas de venda
# preço fixo
* leilao
Companhia Data % vendido receita da

venda
(libras)

custos da venda
(libras)

------------------------------------------------------------------------------------------Amersham
International PLC # Fev/82 100% 71 milhOes 700 mil
Associated British Fev/83 49% ao público 22 milhOes 225 milPorts Holding 2,5% empregados

* Abr/84 48,5% 52 milhOes nenh= custo
BM PLC * Jul/87 100% 1281 milhOes milhOes
British Aerospace # Fev/81 51,6% 150 milhOes milha o# Mai/85 59% 551 milhOes milhOes
British Airways PLC # Fev/87 100% 900 milhOes milhOes
British Gas PLC Dez/86 97% 5434 milhOes 18 milhOes
British Petroleum # Jun/77 17% 564 milhOes nenhum custo# Nov/79 5% 290 milhOes nenhum custo* Set/83 7% 566 milhOes nenhum custo#* Out/87 36,8% 7017 milhOes 50 milhOes
British Steel # Dez/88 100% 2500 milhOes 20 milhOes
British Telecom Nov/84 50,2% 3916 milhOes 8 milhOes
Britoil PLC * Nov/82 51% 549 milhOes 4 milhOesAgo/85 48% 449 milhOes 15 milhOes
Cable, Wireless # Out/81 50% 224 milhOes 550 mil* Dez/83 22% 275 milhOes nenhum custoDez/85 31% 933 milhOes 12,5 milhOes
Enterprise Oil * Jun/84 100% 392 milhOes 2 milhOes

Jaguar PLC # Jul/84 99% 294 milhOes 300 mil
Rolls Royce PLC * Mai/87 100% 1363 milhOes 7 milhbes------------------------------------------------------------------------------------------
Obs.: O somatório do percentual vendido excede 100% quando houve distribuiçao de algum direito.Fonte: A contribuiçao ..

••I. FARIAS NETO, P.S. de, Gestao Efetiva ... p.240.
MELLO, M.F. de. A privatizaçao ... p. V.16 e O caminho ... p.48.
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* A Venda a Consórcios
entre Empregados e Administradores
buy-out)

constituídos
(Management

As empresas vendidas dessa forma não eram
atrativas para o público em geral em razão:
ocorrência de prejuízos de forma sistemática,
setor sem perspectivas e, a colocação no
mercado de capitais era pouco favorável.

Desta maneira, os empregados acreditando
no potencial da empresa arcaram com os riscos
do empreendimento.

A National Freight Company (NFC), empresa
ligada ao frete rodoviário, é a empresa
inglesa adquirida dessa forma em 1982, e que
se tornou bem sucessida,
produtividade, os
decuplicaram, de f. 4,3
milhões entre 81/87.")

com aumento de 30% em
lucros malS que
milhões para f. 48,2

* Vendas a Grupos Privados (Private
sales)

A empresa é adquirida por um ou mais
grupos, sendo que um deles será o seu
administrador. Do ponto de vista do vendedor é
a forma mais rápida e fácil de se concretizar
a operação.

As empresas incluídas nesse grupo não
possulam o porte necessário para serem
vendidas em bolsa de valores por não
apresentarem tradição de lucros ou por não
possuirem receptividade junto ao público.

•• o caminho .•. p.SO.
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Ao longo do programa
inovações, de maneira a
setores monopolistas
consideradas estratégicas
parte do processo.

foram feitas novas

e
permitir

as
que os

empresas
passassem a fazer

* Agências de Regulação

As Agências de Regulação foram
constituídas com o objetivo de garantir aos
consumidores à proteção necessária contra a
manipulação de preços e o poder de mercado dos
novos proprietários das empresas enquadradas
como monopólios.

À semelhança das autarquias brasileiras,
essas agências criadas por lei, possuiam
autonomia na sua forma de atuaçãp; suas
obrigações básicas consistiam em: garantir os
serviços em áreas não lucrativas, determinar
os preços dos bens e das tarifas e, promover a
competição em cada mercado no qual o monopólio
estava operando. São exemplos dessas empresas:
Office os Telecommunications (OFTEL) e Office
of Gas (OFGAS).

* Golden Share

Golden Share ou Special Share foi a forma
que o governo britânico encont~ou para a
privatização das empresas consideradas
estratégicas, assegurando dessa forma:
obstruir mudanças imprevistas no controle das
empresas (take over) por um determinado
período, impedir o controle acionário de
estrangeiros e, evitar uma possível liquidação
por deliberação em assembléia.
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Esta ação, com características especiais,
ficava submetida a veto/consentimento do
governo através da Secretaria de Estado
responsável pela área de atuação. São exemplos
dessa forma de venda: British Petroleum e
British Aerospace.
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11.1.3 Avaliação dos Resultados

o programa de privatização inglês, de um
modo geral, pode ser considerado como bem
sucedido.

A venda de ações no mercado de capitais
permitiu ampla disseminação da propriedade das
empresas privatizadas na sociedade.

Em 1986, 17% da população inglesa possuia
a çõe s». Entre 1979/89, o número de acionistas
triplicou sendo que, somente no ano de 89,
existiam 9 milhões de pessoas com ações."

A valorização das empresas negociadas
atingiu 247%, ou seja de US$ 205 bilhões em 80
para US$ 712 bilhões em 88."

Pode-se perceber pela tabela 11.3, a
redução obtida no déficit financeiro das
empresas estatais, refletindo a política
austera adotada pelo governo; os gastos em
investimentos em 70 atingiam 37,7% do PIB, em
85, representavam apenas 24,4%.'0

.7 MELLO, H.F.de. A privatizaçao ... p.V.19.
" o caminho p. 54.
li O caminho p. 54 .
•0 MELLO, M.F.de. A privatizaçao ... p.V.16.
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Tabela 11.3
Déficit financeiro das empresas estatais como
porcentagem de sua contribuição ao PIB
=====================================================
Anos Aa Bb
=====================================================
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970

-0,4
2,5
0,7
3,5
4,9

12,2
12,2

6,3
9,6

17,6
26,7
19,5
12,5
13,2
22,0
18,5

14,3
17,8
11,3
13,1
14,1
20,2
20,9
13,7
16,7
25,4
37,5
36,2
22,7
21,1
25,6
22,4

=====================================================
Fonte: VICKERS,J. e YARROW, G.

(a) Déficit financeiro como porcentagem da
contribuição ao PIB.

(b) Déficit financeiro mais subsídios como
porcentagem da contribuição ao PIB.

As receitas líquidas obtidas no programa
(Tabela 11.4) entre 1979/89, atingiu um
montante estimado em US$ 44,8 bilhões", ainda
aquém das necessidades de financiamento destas
empresa, com dispêndio anual de US$ 160
bilhões ..2

'1 MELLO, M.F.de. A privatizaçao ... p.V.16 e O caminho ... p.48.
'2 MELLO, M.F.de. A privatizaçao .•• p.V.16.
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Tabela Ir. 4

Receitas líquidas do programa de privatização inglês
=====================================================

Ano Milhões de libras esterlinas
=====================================================

1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990

377
405
493
488

1.142
2.132
2.702
4.750
5.000(*)
5.000(*)
5.000(*)

=====================================================
(*) valores estimados
Fonte: VICKERS,J. e YARROW, G.

Entretanto, segundo Mello, o impacto da
pri vatização nas finanças públicas apresentou
um lado negativo, uma parcela dos recursos
foram utilizados para suprir as necessidades
de financiamento correntes; e outro posi tivo,
as empresas privatizadas não exigiriam novos
recursos do setor público.

As empresas privatizadas, por sua vez,
apresentaram melhoria de desempenho. A
produtividade da Bri tish Telecom aumentou de
1,9% ao ano entre 1979/83 para 3,2% em 84/89.
O consórcio nacional de carga (National
Freight Company) obteve um aumento de
produtividade de 30% após a privatização."

A tabela 11.5, apresenta os lucros obtidos
das empresas privatizadas". A British Aerospace
seus lucros cresceram duas vezes e meia, a
Cable and Wireless quadruplicou, a da Bri tish
Telecom dobrou, a Jaguar que em 1981 detinha
um prejuízo de f. 31 milhões passa a obter a

•• FERRAZ NETO, Jo:!o O. e GUERRA, Silvio B .."Prí.vat.Lzação e desenvolvimento econõmí.co" in: Conjuntura
t. econOmica, junho de 1991, p.41.

FERRAZ NETO, Jo:!o O. e GUERRA, Silvio B .."Privatizaç:!o e desenvolvimento econOmico", p.43.
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partir da privatização lucros
atingiu em 1987, f 97 milhões.

crescentes,

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Tabela rr ,5
Perfomance do lucro da companhias inglesas privatizadas - evo1uçao da rentabilidade

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa e ano
da privatizaçao

Lucro antes do IR (perda) - retrospecto (milhOes de libras)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
British Aerospace
(1981) 50,3 52,8

Pos-privatizaçao--------------------------------------- --------------------------------------------------------------
70,6 84,7 82,3 120,2 150,5 182,2 161,0 236,0

Amershan International
(1982) 6,0 4,0 4,8 8,5 11,7 13,7 17,1 17,6 22,1 25,3

Cable and Wireless (1981) 59,4 61,0 64,1 89,2 156,7 190,1 245,2 287,3 340,5 356,1

National Freight Consortium
(1982 ) 4,3 10,1 11,8 16,9 27,2 37,0 47,4 67,1

Britoil (1982) 294 423,12 486,3 550,4 650,4 730,9 134,0 403,9
Associated British Ports
(1983) 22,4 11,5 -10,3 5,5 17,2 29,3 38,1
Enterprise Oil (1984) 138,5 111,1 2,9 72,5
Jaguar (1984) -47,3 -31,7 9,6 91,4 121,3 120,8 97,0 47,5

British Telecom (1984) 424 570 936 1. 031 990 1. 480 1. 810 2.067 2.297--------------------------------------------------------------------- --------------------------------
Antes da privatizaçao (último ano no setor público)------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Continuaçao da Tabela 11.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa e ano
da privatizaçao 1985 1986 1987 1988 1989------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Pos-privatizacao----------------------------------------------British Gas (1986)1 712 782 1.058 1.008
British Airways (1987) 191 195 162 228
Rolls-Royce (1986) 81 120 156 168
BAA (1987)1 72 84 90 136
British Steel (1988)2 -425 133 207
Anglian Water (1989) 21,1 37,4 52,2 58,7 72,2
Northumbria Water (1989) 0,1 3,0 7,1 10,8 6,4
North West Water (1989) -26 -6,9 8,9 25,3 44,3
Severn Tren t (1989) -17,8 39 52 96,6 97,5
Southern Water (1989) 22 36,9 47,3 59,3 65,1
South West Water (1989) 20,6 23,9 28,1 33,5 38,1
Thames Water (1989) 99,4 144,1 151,1 180,7 207,2
Weish Water (1989) -12,8 -3,5 11,9 16,4 24,9
Wessex-Water (1989) 9,9 15 21,5 25 24,1
Yorkshire Water (1989) 18,4 22,2 37 56,7 55,7------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes da privatizaçao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos os dados extraidos dos Relatórios Anuais
1 Convençao utilizada: custos correntes
2 Parte da BNOC
3 Efeitos da greve dos mineiros de carvao.
4 Nove mese apenas - atividades iniciadas em 1° de maio de 1983.
Fonte: FERRAZ NETO, J.O. e GUERRA, S.B.

o programa de privatização inglês,
iniciado sob a administração de Margaret
Thatcher, em 1979, trouxe profundas
transformações para a economia: reduziram o
poder dos sindicatos com a disseminação de
ações à população, pelo grau de amplitude das
privatizações, o déficit público apresentou
melhoria, as empresas privatizadas
apresentaram desempenhos siginificativos,
enfim, pode-se dizer que o programa teve êxito
nos objetivos pretendidos pelo Governo
Conservador.



94

11.2 A Experiência Chilena

11.2.1 Antecedentes

A intervenção do
chilena apresentou como
asslm como nos demais
Latina, a promoção
econômico,
importações.

através

Estado na e cononu a
principal motivação,

países da América
do desenvolvimento

substituição deda

Para tanto, foi criada
Corporación de Fomento de la
CORFO, com o objetivo de
investimentos necessários às
implantação de infra-estrutura
de industrialização.

em 1938, a
Produción

realizar os
estatais na

e no processo

Nos meados da década de 60, existiam
aproximadamente 46 empresas estatais, sendo as
mais representativas: Empresa Nacional de
Petróleo (ENAP), Compania de Acero deI
Pacífico (CAP), Empresa Nacional de
Eletricidad (ENDEPA), entre outras.

No governo de Salvador Allende, entre
70/73, o processo de estatização da econorru.a
aprofunda-se (mais de 500 empresas foram
transferidas ao Estado)", a CORFO desempenhou o
papel de investir de forma mais .aqr essí. va e
confiscatória, fazendo com que as empresas do
Estado atingisse a 40% da produção bruta."

Este crescimento desmensurado da
intervenção estatal provocou uma crescente

t. MELLO, M.F.de. A privatizaçao p. VI.2.
t. MELLO, M.F.de. A privatizaçao p. VI.2.
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desorganização do setor público, acarretando
em wn prejuízo aproximado de US% 500 bilhões."

o programa de privatização chileno tem
início com a implantação do governo militar, a
partir de 1974.

Como o caso inglês, o programa era marcado
por profunda motivação político-ideológica, o
governo militar procurava angariar junto ao
empresariado a base de sustentação do regime;
posteriormente, foi realizada wna política de
incentivo ao chamado "capitalismo popular",
cujo objetivo era romper os possíveis apoios
às forças de oposição, bem como, de cooptar os
empregados das empresas estatais."

No Chile, as empresas
situação
dos demais

estatais
financeira
países da

apresentaram
completamente
América Latina.

uma
distinta

As empresas estatais chilenas sofreram
profundas mudanças nos primeiros anos do
regime militar, a orientação adotada implicou
na "postergação de objetivos não-financeiros,
como os de gerar encadeamentos produtivos,
realizar inversões de rentabilidade monetária
e do aumento dos excedentes com fins fiscais."..
Acrescenta-se ainda, a limita ção de sua
expansão; as racionalizações administrativas,
com redução de pessoal e; finalmente, as
tarifas sofreram reajustes significativos.

o resultado obtido dessa reformulação é
que a partir dos meados da década de 7O, as

17 MELLO, M.F.de. A privatizaçao ... p. VI.3.
lO PRADO, Sérgio (coord.), O processo ... p.38.
OI MARCEL, Mario. "Pr Lvatí.zac.í.ony Finanzas Publicas: el caso de Chile, 1985-1988" in: Coleccion Estudios

CIEPLAN, Santiago de Chile, nO 26, junio, 1989, pp. 7 e 23.
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empresas estatais
líquidas do Setor
de 10% do P1B nas
orçamento fiscal

tornaram-se as
Público, com um

transferências

financiadoras
contribuição
líquidas ao

Na tabela 11.6, podemos observar a
evolução ocorrida no déficit do setor público
não-financeiro. As necessidade de
financiamento do Governo Geral (Setor Público
exclusive as Empresas Estatais), quando
omitidas as transferências das empresas
estatais, se elevam, entre 78/81, a um nível
médio de 2,5% do P1B, para o período de 83/87,
o resultado é surpreendente, 11% do P1B.

Tabela II. 6
Chile - Necessidade de Financiamento do Setor Público Nao-Financeiro (% PIS)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

NEC. FIN. SP
NÃO-FINANC. -1,44 -4,58 -5,36 -0,39 3,92 3,45 4,59 2,86 1,46 -0,26 3,6

COMP.ANTES TRFs
GOV. GERAL 2,17 3,18 2,04 2,69 9,38 ll,68 11,74 13,19 10,10 9,52
E.ESTATAIS -3,6 -7,76 -7,4 -3,08 -5,48 -8,23 -7,15 -10,33 -8,69 -9,39

COMP.APÓS TRFs
GCV. GERAL -7,35 -5,49 -2,91 2,19 3,05 3,53 3,69 1,01 -0,15 -3,3
E. ESTATAIS 0,79 0,55 0,13 2,42 1,61 0,4 1,0 -0,78 0,45 -O,ll 0,3------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: CEPAL 1990a e 1990b

Esse desempenho excepcional das empresas
estatais permitiu o financiamento não-
inflacionário do setor público, que
apresentava um déficit de 11% do P1B.

Porém, com a interrupção dos fluxos de
recursos externos provoca uma crise no sistema
financeiro doméstico, o Estado é obrigado a
assumir a maior parte da dívida; de 35,75% em
81 para 86,32% em 87 (Tabela 11.7).
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Tabela II.7
América Latina - Paises Selecionados
Participaçao da Divida Pública (1) na Divida Externa de Longo Prazo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Argentina México Chile Brasil
Anos Total Pública Total Pública Total Pública Total Pública--------------------------------------------------------------------------------------------------------1980 16.779 10.186 60,71 40.979 3.679 82,19 9.433 4.740 50,25 56.499 39.894 70,611981 22.751 10.585 46,52 52.923 42.723 80,73 12.666 4.528 35,75 64.625 44.833 69,371982 27.ll3 15.886 58,59 59.651 51.551 86,42 13.970 5.244 37,54 74.811 41.687 69,091983 35.833 25.440 71,00 81.565 66.765 81,85 14.723 6.598 44,81 81.247 59.735 73,521984 37.040 26.700 72,08 86.022 69.726 81,06 17.044 10.617 62,29 89.881 70.577 78,521985 41.902 37.327 89,08 88.446 72.701 82,20 17.628 12.897 73,16 91.638 74.461 81,261986 45.299 40.958 90,42 90.912 75.809 83,39 18.124 14 .689 81,05 99.255 84.614 85,251987 51.040 49.187 96,37 98.484 84.336 85,63 18.020 15.554 86,32 105.923 91.489 86,371988 49.314 47.514 96,35 86.492 80.561 93,14 16.054 13.692 85,29 101.398 89.884 88,641989 53.229 51.429 96,62 80.256 76.257 95,02 13.997 10.850 77,52 90.292 84.284 93,35--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: Prado, S. (coord.)
(1) Divida pública e divida garantida pelo Setor Público

A pressão
limitação do
(estagnada
década) agravaram o

do serviço da
nível real

do PIB,

dívida
de receita

pública e a
fiscal

dameadosem 20%

Desta maneira, o programa de privatização
chileno pretendia, por um lado, criar uma
ampla base de sustentação política para o
regime, com o incetivo ao chamado "capitalismo
popular" e, por outro, reduzir o impacto da
crise fiscal que abateu a economia chielena
nos anos 80.
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11.2.2 O Programa de Privatização Chileno

o Chile pode
pioneiro mundial no
que tem início em
setor privado das
governo Allende.

ser considerado como o
programa de privatização,

1974, com a devolução ao
empresas estatizadas pelo

Ao longo da década de oitenta, o programa
foi ampliando de modo que atingissem as
empresas tradicionais do setor produtivo
estatal e que, estabeleceria as bases
definitivas do programa. Podemos identificar
que o processo de privatizações do Chile
apresentou três fases distintas, quais sejam:
a primeira fase - 1974/1981, a segunda fase -
1982/1984 e, a terceira fase - 1985/.

A pri.me i.r a fase do programa de
privatização ocorreu, entre 1974/81, que
estabeleceu a devolução da maioria das
empresas, estatizadas em 70, aos proprietários
originais, perfazendo um total aproximado de
300 empresas, porém, sem envolver qualquer
compensação financeira.

A CORFO, nesse período, privatizou 156
empresas, adquiridas durante a administração
anterior e liquidou 47 empresas com a venda de
seus ativos, obtendo cerca de US$ 1 bilhão,
sendo que 80% desse valor foi arrecadado entre
74/79.,..

A característica fundamental dessa fase
foi a busca de resultados rápidos, para a
obtenção de receitas e, aSSlm, cobrir os
déficits fiscais.

100 MELLO, M.F.de. A privatizaçao ... p. VI.4.
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o governo não exigia qualquer pré-
qualificação dos candidatos, desta manelra,
segundo Prado "praticamente todas as vendas
foram amplamente financiadas pelos agentes
financeiros federais a prazos de 8-15 anos,
com alguns de carência. A maioria das vendas
foram para agentes internos: em 1978, 47
empresas tinham sido compradas por
investidores nacionais e apenas dez por
estrangeiros, dos quais a malor parte já
estabelecida antes no país. "101

A CORFO realizou, concomitantemente,
profunda reforma administrativa nas demais
empresas estatais com novos métodos de
gerenciamento; a formação de subsidiárias e
filiais sob o controle ds "holdings", elevação
do valor real das tarifas visando a
maximização dos lucros, o que tornou "pouco
justificável a permanência dessas empresas no
setor estatal. "'o.

Em 1980, o sistema previdenciário foi
colocado na pauta das empresas privatizáveis
com o objetivo de fortalecer o mercado de
capitais, bem como de colocar os fundos de
pensão em posição relevante e, assim, ampliar
a participação dos empregados no capital das
empresas.

o novo sistema foi dividido em doze
instituições independentes, as Administradoras
de Fondos de Pensiones AFPs, que seriam
geridas pelo setor privado. Caberia às
administradoras a aplicação das contribuições
realizadas pelos trabalhadores (mínimo de 10%

••• PRADO, Sérgio (coord.), O processo ... p. 36 .
• 01 MELLO, H.F.de. A privatizaçao ... p. VI.5.
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da renda bruta), estes por sua vez, poderiam
escolher livremente a administradora de sua
preferência e; finalmente, o governo
garantiria um nível mínimo para as pensões e
aposentadorias.

A segunda fase do programa, tem início em
82 e se estende até o final de 1984, foi
marcado por profunda recessão econômica.

A ma i or parte das pri vatizações
na prlmelra fase (74/81) Vlsava a
resultados rápidos de calxa, sem dar
solidez financeira dos adquirintes.

ocorridas
alcançar

atenção a

Com a crise de 1982, essas empresas,
principalmente, o sistema financeiro do país,
foram enormemente afetadas, tal fato, criou a
necessidade involuntária de ampliar o
universo das empresas controladas pelo Estado,
cerca de 50% do sistema de crédito e 70% dos
fundos de pensão.=

A terceira fase (1985/
estabeleceu as bases definitivas
de privatização.

que se
do programa

o objetivo inicial do governo era
transferir para o setor privado, especialmente
para os fundos de pensão, "cerca_ de 30% do
capi tal de 23 empresas controladas pela
CORFO"'0<; porém, o "número de compradores
ampliou-se consideravelmente e passou a
incluir o capital estrangeiro, capitais

lO. MARIN, G.. Privatizaciones y Rearticulacion de las Clases Dominates y el Estado en Chile. Texto
apresentado ao Quarto Semin~rio Internacional do Grupo de Trabalho Empres~rio e Estado, CLACSO, Santiago
de Chile, 1990.10<MELLO, M.F.de .. A privatizaçao ... p. Vr.S.
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privados nacionais e também os
trabalhadores de algumas empresas. ",0.

próprios

Entre 1985/88 foram vendidas 14 empresas e
outras três estavam na pauta para
privatização, nesse período foram arrecadados
cerca de US$ 1 bilhão.-

o programa de privatização chileno
destaca pela sua abrangência, bem como
brevidade de sua implantação.

se
pela

Na tabela 11.8, podemos verificar a
de 88. Estãosituação do programa até meados

constantes,
típicas do
eletricidade,
estatal (IANSA,

em sua maioria, as empresas
governo (telecomunicações,

etc.) e do setor produtivo
CAP, entre outros).~

,.5 MELLO, M.r.de .. A privatizaç:1o p. VI.8.
,•• MELLO, M.r.de .. A privatizaç:1o p. VI.8.
,.7 MARCEL, Mario."Las Privatizaciones de Empresas Pbulicas en Chile, 1985-1988" in: CIEPLAN, Notas

Tecnicas, nO 125, 1989.

BIBLI
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Tabela rr .8
Processo de privatizaçao no Chile - Situaçao em setembro/88

Empresa Ativ. principal Metodo de Privatizaçao ObservaçOes
AFP Bolsa Traba- Lici- Aumento Outros

lhado- taçao de
res Capital

A - PRIVATIZAÇÕES CONCLUÍDAS
CAP siderúrgia x x
CTC telefonia x x x
ECOM computaçao x
ENAEX explosivos
SOQUIMICH salitre x x x
TELEX-CHILE telex
CHILMETRO distr. eletricidade x x x
CHILGENER gero eletricidade x x x
CHILQUINTA distr. eletricidade x x x
EMEC distr. eletricidade
EMEL distr. eletricidade

EMELAT distr. eletricidade
PILMAIQUEN gero eletricidade
PULLINQUE gero eletricidade
B - PRIVATIZAÇÕES EM ANDAMENTO
ENDESA gero e distr. eletric.x x x

ENTEL telecomunicaçOes x x x
IANSA refino de açúcar x x
LAB CHILE laboratórios x x x
SCHWAGER carvao x x x
COFOMAP florestal e agropec.

C - PRIVATIZAÇAo APROVADA
COLBUN gero eletricidade x x x
EDELNOR distr. eletricidade

EDELMAG distr. eletricidade

ENECAR carvao x x x

LAN CHILE transporte aéreo x x x
ISE seguros x x

CHILE FILMS prod./distr. filmes x

D - PRIVATIZAÇAo POR APROVAR
EMPREMAR transp. marltimo

EMOS-ESVAL agua potavel
Fonte: MARCEL, M. (enero 1989)

x(b)
x(a) ampliou suas funçOes

controlada pelo grupo Bondx

x(c) participaçao FAMAE
ampliou suas funçOes

x
x (d)
x (d)
x(d)
x (d)

x (d)

x
x
x

ex-filial Chilectra
ex-filial Chilectra
ex-filial Chilectra

ex-filial ENDESA absorveus filial
EMELIG
ex-filial ENDESA absourveu
filiais
EMELCO e ENELMA
ex-filial ENDESA
ex-filial ENDESA
ex-filial ENDESA

x (d)
x (d)
x(d)

x(d) x reestruturaçao financeira
transferiu a CORFO divididas
em troca de açOes

x(e) participaçao do exército
inclui venda
inclui venda a agricultores
de beterraba
reestruturaçao financeiras

x(f) vendas por partes via
lititaçao com pré-
qualificaçao

x(d) x filial ENDESA criada en 1986
x ex-filial ENDESA vendida a

CORGO. Licitaçao fracassou em
1987. Em 1988 foi dividida em
partes.
ex-filial ENDESA
vendida a CORFO
vendida aos trabalhadores contra
férias
dividida seguros de vida
e seguros gerais
separado da Televisao Nacional
do Chile

rejeitado pela Junta em 1987
Legislatransformaçao em
soc.anonimas e privatizaçao
(até 49%)

a) aumento da participaçao do capital privado via reduçao do capital em poder ria CORFO
b) inclui aportes financeiros reembolsáveis segundo DFL 1 do Ministério dos Transportes 1987
c) inclui 33,4% vendido diretamente a FAMAE com pagamento a prazo
d) inclui aportes financeiros reembolsáveis de acordo com DFL 1 do Ministério de Mineraçao, 1982
e) inclui 12,5% vendido diretamente ao exército do Chile
f) venda por partes via licitaçao com pré-qualificaçao
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das
No período de 85/89 o processo
empresas estatais ocorreram da

de vendas
seguinte

forma:

* Venda em Bolsas

As vendas em Bolsas de Valores foi o
método mais utilizado no programa de
privatização, entre 85/87, perfazendo um total
de 51,6% (Tabela II.9 das vendas realizadas.

Tabela rr. 9
Destino da Venda das Empresas Públicas 1985/1987 (a)
( % valor das vendas em dezembro 1987)

----------------------------------------------------------------------------------Empresa AFP BOLSA TRABALHADORES LICITAÇÃO----------------------------------------------------------------------------------
CAP 58,5 41,5CILMETRO 24 45 31CHILGENER 14 80 6HILQUINTA 17 74 9EMEC 100EMELSA 100EMELAT 100ENDESA 29 51 20PILMAIQUEN 100PULLINQUE 100ECOM 100SCHWAGER 16,2 76,8 7
ENAEX 100ENTEL 54,5 45,5
CTC 11,9 15,4 10,7 61,9TELEX-CHILE 100IANSA 36,7 32,7 30,6LAB CHILE 8,2 65,8 25,9SOQUIMICH 26 56 18
TOTAL 14,3 51,7 23,9 10,1
Fonte: MARCEL, M.
a) Estas porcentagens correspondem a primeira venda de açOes e nao incorporam transaçOes posteriores.

Segundo Glade108
, o número de acionistas

apresentaram um crescimento significativo de
26.604 em 1985 para 47.167 em 88 e, que deu
orlgem a denominação de "capitalismo popular".

Condições especiais foram oferecidas aos
pequenos investidores: o financiamento atingia
95% do valor total, com um prazo de 15 anos,
sem juros e com 30% de desconto se o pagamento
fosse feito dentro do prazo de vencimento e,

10' GLADE, w. "Fu.rthe.r observations on Ch í.Le" in: GLADE, W. (ed.) Privatization of Public Enterprises in
Latin Arnerica, International Center for Economic Growth, Institute of the Arnericas, San Francisco, 1991.



104

ainda, a
reduzidas.

taxação das operações seriam

* Vendas aos Empregados

A participação dos empregados no total das
vemdas realizadas no período de 85,87, atingiu
23,90% do total (Tabela 11.9), posicionando-se
em segundo lugar na participação das vendas
realizadas, porém, como lembra Mello, "isso
não significa, naturalmente, que os
trabalhadores não tenham transferido essas
ações posteriormente. ",0.

Para ampliar a participação acionária dos
empregados, o governo estabelecu três
mecanlsmos:

a) sob a forma de adiantamentos das
indenizações por tempo de serviço, sendo os
recursos destinados para aquisição das ações.
Essa operação possibilitou que os
trabalhadores alcançassem dois incentivos
adicionais. Em primeiro lugar, os
adiantamentos (normalmente 20%) eram feitos em
dinheiro e, em segundo lugar, ao trabalhador
aposentado, que não tivesse vendido o título,
era assegurado pela empresa, o valor real da
compra.

b) como integrantes das sociedades de
investimento, apresentando como capital as
ações adquiridas pelo mecanismo anterior, nas
quais serviriam como garantia para levantar os
créditos necessários à compra no mercado de
ações adicionais. São exemplos desse
mecanismo:'CH1LMETRO e SOQU1M1CH.

10. MELLO, M.r.de. A pr í.vat Lzaçao ... p. VI.15.
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c) como me i.o de permuta, em épocas de
dissídios eram oferecidas a aquisição de ações
que substituiriam as gratificações e as
férias. As empresas EMEC e ECOM podem ser
citadas como exemplos dessa forma de venda.

* Venda para Fundos de Pensão

A venda para fundos de pensão exi q.i u uma
nova legislação, na medida em que a anterior
não permitia o investimento em ações.

A nova legislação determinava que todas as
compras efetivadas fossem aprovadas por uma
Comissão Avaliadora de Risco satisfazendo as
seguintes exigências: as AFPs não poderiam
possuar mais que 5% do capital da empresa e
apenas 10% do montante administrado por ela
poderia ser investido em ações.

Além disso, não era permitida que mais de
50% das ações adiquiridas pelas AFPs ficassem
nas mãos de um único acionista e que, pelo
memos 10% das ações estivessem nas mãos dos
acionistas minoritários.

Entretanto, como essas exigências criariam
dificuldades para a venda das ações das
empresas estatais, a fim de contorná-las foi
criado compromisso de desconcentração ,
onde o Estado (detentor de 50% ou ma i.s das
ações) ficaria comprometido de vender pelo
menos 30% do capital de qualquer empresa. Essa
prática, porém, não impediu no caso da Cia.
Telefônica, que o grupo Bond com uma
participação de 45% das ações, controlasse em
89, quatro das sete diretorias existentes na
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empresa e os fundos de pensão, por sua vez,
permanecessem com ações dessa empresa em suas
carteiras.

No período de
privatizadas foram
pensão, como pode
11.9.

85/87, 14,3% das empresas
adquiridas pelos fundos de

ser observado na tabela

* Venda por Licitação

A licitação foi empregada como meio de se
efetivarem as vendas integrais de empresas de
pequeno porte, da venda de lotes das empresas
estatais malS significativas e, venda de
partes de empresas. Muito utilizado no
princípio do programa, esse método, foi
bastante cri ticado em razão das dificuldades
encontradas pelos grupos compradores na crise
de 82.

Assim, as empresas vendidas em bloco, Vla
licitação foram: ENELAT, EMEL e EMEC,
distribuidoras de eletricidade; as centrais
P1LMA1QUEN e PULL1NQUE, geradoras de energia
elétrica; TELEX-CHILE, empresa de telex e a
ENAEX, fábrica de explosivos. Por licitação de
partes as empresas alienadas foram: a COFOMAP;
CTC e ENDESA (essas duas últimas por lotes
maiores de ações) .
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* Variações Patrimoniais

Em casos especiais, as vendas foram
realizadas através do artifício de variações
patrimoniais, que apresentavam três sistemas,. .quals seJam:

a) venda de um lote de ações novas para o
financiamento dos investimentos, que exigiam
volume de recursos vultosos e, permitissem o
acesso a novas tecnologias e obtenção de novos
recursos, como foi o caso da venda de 45% da
CTC ao grupo Bond) .

b) os aportes financeiros reembolsáveis
(AFR) foi o sistema utilizado para os setores
de telecomunicações e mineração, no qual os
seus usuários poderiam financiar uma possível
expansão dos serviços de seu interesse através
de aquisições de novas ações da empresa, por
exemplo. Pode-se considerar que a privatização
realizada por esse método foi mínima.

c) renovação de dívidas contraídas pela
ENDESA, em moeda estrangeira, em favor da
CORFO, na qual receberia lote de novas ações.
Tal fato, acarretou em substantiva
transferência de capital desta última para a
ENDESA, uma vez que os valores das ações
estavam sobreavaliados.
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11.2.3 Avaliação dos Resultados

o programa de privatização das empresas
estatais chilenas se destacou, não apenas pela
sua amplitude, mas também devido a rapidez de
sua implementação.

Em 1983, o SPE
empresas, em meados
apenas 14 empresas ."0

chileno
de 88

contava com 42
restringia-se a

o programa apresentou um enorme impacto no
orçamento, segundo Mello, "a arrecadação com a
venda de ativos da CORFO atingiu 5% da receita
triburária total do governo federal nos anos
de 1986 e 1987, o que equivale a dois terços
do total arrecadado com o imposto de renda. As
vendas de ativos da CORFO alcançaram em 1986 e
1987 um total de US$ 500 milhões de dólares.
No ano de 1988 as receitas
ainda maiores, atingindo o
milhões. "m

do programa foram
nível de US$ 400

Os recursos gerados pela privatização
tiveram destinos diametralmente opostos:
Estima-se que 50% foram utilizados em
empréstimos ao setor público, novos
investimentos, pagamento de dívidas, entre
outros; porém, a outra parcela foi utilizada
como receita fiscal.=

Portanto, se no curto prazo, o programa
apresentou um impacto positivo no caixa do
Tesouro, no longo prazo, as Finanças Públicas
irão apresentar um resultado restrito; na
medida em que somente 50% das receitas foram

110 PRADO,Sérgio (coordv) , ° processo ... p.40.
111 MELLO, M.F.de. A privatizaçao ... p. VI. 19.
111 GOMA, O.M. e SCHAMIS, H. "Las transfonnaciones de l, Estado en Chile y la Privatizacion", trabalho

apresentado na reuniao anual da rede de centros de pesquisa latinoamericanos, abril de 1991.
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destinadas ao pagamento das dívidas do governo
ou em investimento que podem elevar a receita
futura.

Em relação às empresas privatizadas
seus indicadores sãopodemos afirmar que

bastante favoráveis.

A rentabilidade da ENTEL, por exemplo,
subiu de 8,21% entre 74/82, para 28,28% entre
83/88; os correi.o s para os períodos citados,
passaram de 12,6% para 20,3%; o Banco do
Estado de 5,6% para 8,8%=

o nível de produtividade da ENTEL elevou-
se em 47,15%, no mesmo período, a CTC em
42,75%, o Banco do Estado em 107,67%, entre
outros.ll4

Portanto, podemos verificar que o programa
de privatização chileno, ainda em andamento,
avançou sensivelmente na terceira fase (85/ ),
porém, uma avaliação mais aprofundade merecerá
atenção no futuro.

113 FERRAZ NETO, Joao O. e GUERRA, Silvio B .."Privatizaçao e desenvolvilnento econOmico", p.45.
11. FERRAZ NETO, Joao O. e GUERRA, Silvio B .."Privatizaçao e desenvolvilnento econOmico", p.46.
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111 O processo de Privatização no Brasil: Em
busca de uma nova ordem

111.1 Introdução

A presença do Estado nos vários setores da
economla - infra-estrutura, insumos básicos e
serviços públicos - como pôde ser observado ao
longo do item 1.2 deste trabalho, permitiu a
consolidação, nos anos 5° e 60, de um parque
industrial substantivo.

As empresas do SPE, especialmente, com
expressivos
desempenharam
processo.

investimentos na economia,
um papel fundamental nesse

Entretanto, a partir da segunda metade dos
anos 70, com dificuldades no fechamento do
balanço de pagamentos, recrudescimento
inflacionário, entre outros, essas empresas
foram frequentemente utilizadas como
instrumentos de política econômica do governo.

Assim temos, por um lado, que a política
de contenção dos reajustes de preços e
tarifas, como instrumento de combate à
inflação limitou a capacidade de geração de
recursos próprios dessas empresas.

Por outro lado, o estímulo deliberado ao
endividamento externo, representou, ao final
da década de 70, em crescentes dificuldades
financeiras em virtude do pagamento do serviço
da dívida contraída, situação que se agrava
com a interrupção de novos empréstimos em 82.
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Interrompe-se, assim, a política de
crescimento com endividamento praticado nos
anos 7O. Portanto, a crise da dívida externa
no início dos anos 8O, pode ser considerada
como a causa básica da crise fiscal e de
financiamento do setor póblico brasileiro.=

Desta maneira, com o esgotamento da
capacidade financeira do Estado e, por
conseguinte, de suas empresas, faz ressurgir
mais intensamente o debate sobre a intervenção
estatal.

o imobilismo do Estado frente à crise
possibilita o surgimento de várias propostas,
entre elas, o programa de privatização das
empresas estatais que, passaremos a exanu nar
neste momento.1lt

113 Ver BRESSER PEREIRA, L.C., A crise ... r LOZARDO,Ernesto (org.), Déficit Público Brasileiro: Polltica
EconOmica e Ajuste Estrutural, Rio de Janeiro, editora Paz e Terra, 1987, B~ Monica, O Rumo Perdido _
A Crise Fiscal e Financeira do Estado Brasileiro, Rio de Janeiro, editora Paz e Terra, 1993; que
discutem com profundidade o assunto.

11< Ver sobre o assunto: MELLO, M.F. de, A pr ívat í.zação ... r COSTA, Sergio Gustavo Silveira da, A
privatizaçao no Brasil: uma contribuiçao para o debate. Rio de Janeiro, EPGE-FGV, 1990; PASSANEZI FILHO,
Reynaldo, Saneamento financeiro e privatizaçao da siderurgia brasileira, Campinas, Tese de Mestrado,
UNICAMP,1992.
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111.2 A "Rationale" teórica da privatização

Os defensores das propostas de
privatização das empresas estatais enumeram
várias razões para a sua implementação,
podemos destacar as seguintes: a mudança no
papel do Estado, o impacto sobre as contas
públicas e a questão da eficiência.

111.2.1 A mudança no papel do Estado

A crise fiscal põe em evidência, no plano
das concepções teóricas, a incapacidade das
propostas keynesianas, de fiscalidade,
regulação, etc., para enfrentar a
instabilidade cíclica que se iniciou nos anos
80.

Assim, os defensores do Estado "Mínimo"
argumentam a necessidade de se reduzir a
participação estatal na produção. A
privatização das empresas estatais p.r-omo'veri.a

o ajuste fiscal, na medida em que os recursos
arrecadados com as vendas possibilitariam o
combate ao déficit público; elas se tornariam
maas eficientes se fossem geridas pelo setor
privado; entre outros, essas são algumas das
justificativas que estão na pauta do que se
convencionou chamar de "Consenso de
Washington".

Podemos perceber que a presença do Estado
no Brasil foi fundamental para promover o
desenvolvimento econômico. As empresas
estatais, ao longo dos anos, participou
intensamente desse processo, basicamente, as
razões que justificavam sua criação foram:
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a) complementar o processo de desenvolvimento,
através da implantação de indústria pesada,
uma vez que o setor privado não tinha
interesse e/ou recursos suficientes para arcar
com os investimentos necessários;

b) substituir as importações e, aSSlm, poupar
divisas;

c) operar em setores considerados estratégicos
para a segurança nacional;

d) ocupar os "espaços vazios" e elevação da
lucratividade através das empresas
subsidiárias, especialmente, após a reforma
administrativa de 67.

Entretanto cabe indagar: Se o Estado (e
suas empresas) foi durante cinqüenta anos o
estruturador e o fomentador do desenvolvimento
(30/70), por que a partir dos anos 80, passa a
ser ineficiente?~

A causa fundamental é a c r.i se fiscal que
surge no início dos anos 8 O, o Estado
apresenta défici ts públicos pe rsLst errt es-«,
perde de modo significativo sua capacidade de
realizar poupança e investimento; a Formação
Bruta de Capital Fixo passa a ser declinante.

Como já foi visto anteriormente,
investimentos fixos das empresas estatais
representativos para a alavancagem
economia, porém, a deterioração

os
eram

da
dessa

115 SUZIGAN, Wilson, ~Estado e industrializaç:lo no Brasil "» in: Revista de Economia Polltica, são Paulo,
vol.8, n04, outubro-dezembro 1988 e; BRESSERPEREIRA, L.C., A crise ....

110 WERNECK,Rogério L. F., ~Aspectos macroeconOmicos da p.rí.vat.Lz ação no Brasil "» in: Pesquisa e Planejamento
EconOmico, Rio de Janeiro, 19(2), ago. 1989, pp. 277-308; BRESSER PEREIRA, L.C., A crise ..•.
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capacidade agudizou a crise e inviabilizou a
retomada de crescimento.

Dessa forma, sua superação, especialmente
em países em desenvolvimento, deve incluir a
participação efetiva do Estado, ou seJa, a
iniciativa privada e o Estado devem participar
na coordenação da eccnonu.a nacional de forma
compLemerrt ar-», e não como querem os
neoliberais, que propõem o abandono completo
da intervenção estatal, através do Estado
Mínimo. Essa posição é irrealista, na medida
em que os países em desenvolvimento ficariam
completamente submetidos às orientações
externas. Portanto, como argumenta Bresser
Pereira, "a presente redução do Estado será
uma redução cíclica, e não uma redução em
direção ao Estado Mínimo."~

o novo papel do Estado, assim, como
ocorreu no desenvolvimento dos países do leste
e sudeste asiático, deve contemplar a promoção
da competitividade, como lembra Seiji Naya,
"Os NICs asiáticos permitem amplamente que o
mercado funcione e adotam uma estratégia
baseada no setor privado para o
desenvolvimento econômico... Isto não
significa que elas sejam economias do laissez-
faire; de fato, os governos intervêm em grande
escala... No Leste Asiático há um
relacionamento hierárquico de manelra que o
governo possa influenciar diretamente a
conduta das empreasas privadas para o
benefício do bem público; ao mesmo tempo que

117 COUTINHO, Luciano e FERRAZ, Joao Caz Lo e (Coords.), Estudo da competitivdade da indústria brasileira,
Campinas, Editora da UNICAMP, 1994; OLIVEIRA, Amaury Porto de, ~Papel do Estado nos 'Tigres
Asiáticoswin: VELLOSO, Joao Paulo dos Reis (org.), Brasil em mudança, sao Paulo, Editora Nobel, 1991 e;
BRESSER PEREIRA, L.C., A crise ....

110 BRESSER PEREIRA, "Os ciclos do Estado e a crise brasileiraw, in: A crise ... r P .117.
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espera-se que
proteja."m

o Estado as assista e as

Segundo Coutinho e Ferraz~, a parcerla
entre o Estado e o setor privado para a
obtenção do desenvolvimento competitivo
exigiria a implementação de novos canais de
regulação, planejamento e coordenação, cUJa
participação seriam públicas e transparentes,
possibilitando, aSSlm, que os objetivos se
tornem convergentes. Essa cooperação mútua,
portanto, deverá superar as imposições
arbitrárias de regras e normas.

o programa de privatização, por sua vez,
deverá ser aperfeiçoado, com a busca de
configurações competitivas e articulação entre
os investimentos em infra-estrutura e
indústrias relacionadas. Sob, o aspecto
financeiro da privatização é necessário uma
revisão com: o pagamento em cash das empresas
mais rentáveis; ampliação das moedas de
pri vatização em razão da virtual exaustão de
estoque e assim, permitir uma maior amplitude
na participação (coletiva ou individualizada
dos trabalhadores) e, indução dos resultados
que permitam uma configuração competitiva pós-
privatização.

Em última análise, como lembra Bresser
Pereira, "essas reformas, entretanto, não
visam o Estado Mínimo, mas superar a crase
fiscal, restabelecer a poupança pública,
recuperar a capacidade do Estado de garantir a
moeda nacional, de estabilizar os preços, e de
se tornar novamente um agente de

U' NAYA, Seiji, citado por BRESSER PEREIRA, L.C., "Uma abordagem pr aqmát.t í.ca para a intervençao do Es t.ado ",
in: A crise .•.. p. 140 .

••o COUTINHO, L. e FERRAZ, J.C., Estudo da ... p. 410.



desenvolvimento econômico e agora,
desenvolvimento social."=

também,

lH BRESSER PEREIRA, L.C., ~Os ciclos do Estado e a crise brasileiraw, in: A crise •.. p.123.
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do
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111.2.2 O impacto da pri vatização nas contas
públicas

A redução do défici t é apontada como uma
das principais razões para a privatização, na
medida em que diminuiria as Necessidades de
Financiamento do Setor Público - NFSP.

As NFSP é o sistema contábil proposto pelo
Fundo Monetário Internacional FMI, onde se
somam todas as receitas e se deduzem as
despesas do governo.

Dessa maneira, segundo esse conceito, a
venda de ativos realmente reduziria o déficit,
uma vez que seriam consideradas como receitas;
por outro lado, os investimentos realizados
pelo governo aumentariam esse déficit.

Assim, ainda que a privatização reduza as
NFSP no presente, ela pode contribuir em
ma i.o r-es défici ts no futuro, já que o Estado
não disporá dos dividendos que a empresa
privatizada poderia gerar; portanto, não
contribuindo para o aumento da poupança do
Setor Público. Segundo Werneck, "é este
aumento que constitui a razão maior do ajuste
fiscal que se faz necessário no momento na
economia brasileira."=

Ademais, as NFSP é uma medida enganosa de
postura fiscal, ao não discriminar:

a) os gastos de custeio e de investimento, já
que o governo possui uma participação
representativa na totalidade dos investimentos
e, além disso, não levam em consideração, os

122 WERNECK, R.L.F, "Aspectos macroeconOmicos da privatizaçao no Brasil" p. 180.
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dispêndios
cambial da

relativos à correção monetária e
dívida pública, como faz, por

o Déficit Operacional;exemplo,

b) os dispêndios financeiros e não-
financeiros; uma vez que a dívida do setor
público é bastante elevada. Assim, a fim de se
obter uma melhor percepção da política fiscal
pratica seria necessário excluirmos do Déficit
Operacional, os pagamentos de Juros das
dívidas interna e externa, obtendo dessa
maneira, o que se denominou de
Déficit/Superávit Primário.~

Portanto, as NFSP que é a metodologia
adotada pelo FMI, não leva em consideração: os
altos índices de inflação e a participação
significativa do Setor Público na Formação
Bruta de Capital Fixo, como ocorre no Brasil.

De qualquer forma, há
vários analistas~ de
privatização no déficit
Público é marginal.

um consenso entre os
que o impacto da
permanente do Setor

Para Werneck, a receita
do PIB,

líquida
ou seja,representaria cerca de 0,4%

cerca de US$ 1,2 bilhões.

Pinheiro e Giambiagi, defensores da
privatização, acreditam que o ajuste fiscal se
tornou um objetivo de pouca grandeza: "em
resumo, o ganho que a privatização traria para
a redução do déficit permanente do setor

U3 Este assunto foi amplamente discutido por BATISTQ JR., Paulo Nogueria, Supertlvit Primtlrio, Encargos
Financeiros e Olvida do Setor Público Brasileiro: 1983/1988, sao Paulo, Instituto Latino-Americano de
Desenvolvimento EconOmico e Social, 1991.

"4 WERNECK, R.L. F, -Aspectos macroeconOmicos da pr Lvat.Lzação no Brasil·; HEMMING, R. e MANSSOR, A.M.,
-Privatization an Public Enterprises·, Occasional Papers nO 56, International Monetary Fund, Washignton
D.C.,1988 e; PASSANEZI FILHO, Reynaldo, Custo e significado das pollticas de saneamento e privatizaçao
da siderurgia brasileira, sao Paulo, Nota Técnica, nO 4, IESP/FUNDAP, 1993; MELLO, M.F., A
privatizaçao ..•, e; MELLO, M. F.,Privatizaçao e Ajuste Fiscal no Brasil, Rio de Janeiro, PUC-RJ, Texto
para Discussao nO 317.
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público serla menos de 1% do P1B. Esse
resultado, embora não desprezível, é
relativamente modesto, tanto em relação à
magnitude do ajuste primário do setor público
pretendido pelo Governo da ordem de 3% do
P1B entre 1991 e 1993 como em relação a
outros benefícios, de natureza não-fiscal,
decorrentes da privatização."~

Segundo Passanezi Filho, os resultados da
privatização seriam ainda mais modestos: "a
totalidade do processo de privatização traria
uma diminuição de apenas 0,11% do P1B no
déficit permanente do setor público."12<

Assim, na hipótese de se venderem todas as
demais empresas, o resultado poderia ser
alterado?

De acordo com
das principais
(PETROBRÁS, CVRD,
estimado em US$
111.2.2.1)121

Mello, o patrimônio líquido
de empresas estatais

TELEBRÁS e ELETROBRÁS), era
29 bilhões em 94 (tabela

125GIAMBIAGI, Fabio e PINHEIRO, Armando Castelar, As Empresas Estatais e o Programa de Privatizaç:l.o do
Governo Collor; Rio de Janeiro, IPEA, Texto para Discussao nO 261, 1992, p.41. Ver ainda, GIAMBIAGI, F.
e PINHEIRO, A.C., Brazilian Privatization in the 1990s, Rio de Janeiro, IPEA, Texto para Discuss:l.o n ?

323, 1993; GIAMBIAGI, F. e PINHEIRO, A.C., ~Privatizaçao: Aspectos Fiscais e outras consideraçOesw, in:
Perspectivas da Economia Brasileira - 1994, Rio de Janej.ro, IPEA, 1993.12<PASSANEZI, R., Custo... p. 4.

127MELLO,M.F., Privatizaçao e Ajuste Fiscal, p.21.
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Tabela III.2.2.l
Sstimativa do Patrimônio Líquido do Governo Federal ::"mUS$ Milhóes~

Patrimônio Smpresas Patrimônio Patrimônio
Liquido do Privat:lzadas ou Liquido Líquido
Gov. Fedral Liquidadas até Gov. Federal Consolidado
31/12/88 j an/94 j an/9 4 cadastro SSST

31/12/88
GRUPOS SMPRSSARIAIS

GRUPO PSTROBRAs 4.271 1.288 2.983 7.054
GRUPO CVRD 1.271 O 1.271 2.699
GRUPO TSLSBRÁS 3.402 O 3.403 5.706
GRUPO SIDSRBRAS -1. 520 -1.509 -11 -1.555
GRUPO SLETROBRAs 12.378 O 12.378 14.305
GRUPO RFFSA 6.279 O 6.279 6.975
GRUPO PORTOBRAS 457 O 457 704
GRUPO INB 586 O 586 ND
TOTAL GRUPOS
EI1PRSSARIAIS 27.125 -221 27.347 35.888

EMPRSSAS
SUBORDINADAS A
MINISTÉRIOS:
AERONAUTICA 102 19 83
AGRICULTURA 198 O 198
CIÊNCIA E TSCNOLOGIA 13 O 13
COMUNICAÇÕSS 147 O 147
SXtRCITO 40 O 40
FAZSNDA 420 105 316
HABITAÇAO B.S.SOC. 12 O 12
IND. E COMÉRCIO 2 O 2
INTERIOR 4 O 4
MARINHA 1 O 1
MINAS S SNSRGIA 104 O 104
PREVIDÊNCIA 28 O 28
TRANSPORTES -205 15 -220
PLANEJAMENTO 132 93 39
TOTAL EMPRESAS
DE MINISTtRISO: 998 232 767

ETG 825 6 829

CONCESS.DE ENERGIA 679 O 679

TOTAL: 29.638 17 29.613
Fonte. MELLO, M.F.

Entretanto, pelo valor de mercado,
valor de US$
já

essas
18,6empresas apresentariam um

bilhões, em abril de 94,
controladoras vendem suas
chips), como podemos
111.2.2.2120

que as grandes
na bolsa (blue

pela tabela
ações

observar

120 MELLO, M.F., Privatizaçao e Ajuste Fiscal, p.23.
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Tabela 111.2.2.2
Partlclpaçao do Tesouro Nacional no Capital das Conlroladoras

Empresa Capital Social Patrirnõnlo Número de Particlpaçao da % Particlpaçao % Partlcipação do % Participação da % Tolal em % da
em 31/12.t92 Liquido em ações do capi- união em n° de do Bndespar Fnd em nOde Cefem nOde União em ações

31/12.t92 tal social em ações em e do Bndes açOes açOes
31/12.t92 31/12.t92 em n° de ações

CVRD 1.403,20 6.732,40 ord. 31.247.893.CX:S 23.738.496.CXXl 76,0 1.CXXl.910.CXXl 3,2 79,2
pref. 17.321 .969.CX:S 1.000.039.CXXl 6,3 39.700.CXXl 0,2 6,5
total 48.469.882.016 24.831 .535.CXXl 51,1 1.040.610.CXXl 2,1 53,3

ELETROBRÁS 11.520,80 36.592,40 ord. 33.219.106.351 19.951.785.404 00,1 8. 791.204.~1 26,5 3.837.736.459 11,6 426.753.200 1,3 99,4
pref. 6.239.221.849 1.611.671 .356 25,8 138.457.200 2,2 78.313.587 1,3 6.357.800 0,1 29,4
total 39.458.328.200 21.573.456.700 54,7 8.929.661 .501 22,6 3.916.050.046 9,9 433.111.CXXl 1,1 88,3

TELEBRÁS 5.397,00 13.265,10 ord. 106.031 .577.'HJ 62.163.400.431 57,5 57,5
pref. 6.506.977.439 3,9 3,9
lotai 68.670.385.870 24,9 24,9

PETROBRÁS 5.992,40 12.192,90 ord. 583.970.228 475.291.CXXl 81,4 81,4
pref. 422.386.006 37.952.CXXl 9,0 9,0
lotai 1.006.357.197 513.243.CXXl 51,0 51,0

TOTAL 68.782,90

Fonte: MELLO, M.F.
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A dívida líquida do setor público era de
US$ 42,3 bilhões em agosto de 1993. Mas Mello
lembra que, "a pri vatização não tem o efeito
de reduzir a dívida e sim de alongar o seu
perfil já que o governo tem que emitir novos
títulos da dívida em favor das controladoras
setoriais."m

As empresas estatais brasileiras,
diferentemente de outros países da América
Latina, expandiram-se tanto vertical como
horizontalmente, possuindo uma certa
autonomia, permitindo aSS1m, que a
privatização das subsidiárias, como ocorreu
com a Petrobrás, o montante arrecadado foi
para essa empresa holding e não para o Tesouro
Nacional.

Além disso, os
constitucionais (arts. 21
constituição) existentes
desenvolvimento do processo,
vários interesses envolvidos.

impedimentos
e 177 da

dificultam o
bem como os

Desta maneira, como lembra Mello, a
"contribuição que o programa de prLva t i zação
pode dar para o ajuste fiscal não é grande. A
privatização, sozinha, não poderia de nenhuma
maneira substitui-lo e nem mesmo amenizá-lo de
forma significativa. Reconhecer 1SSO não
significa defender o fim da privatização mas
apenas adequá -las a seus fins maiores. "...

12. MELLO, M.F., Privatizaç.lo e Ajuste Fiscal, p. 41-
1~ MELLO, M>F>, Privatizaç.lo e Ajuste Fiscal, p. 42.



123

Nesse sentido, para Werneck a privatização
poderá se tornar o método de financiar o
déficit, sem que o mesmo seja eliminado, "a
venda de ativos púb.Lí.co s certamente não
constitui, em princípib, uma forma de se
reduzir o déficit púb lLco, mas sarn de
financiá-Io."m

~ WERNECK, R.L.F., -Aspectos MacroeconOmicos da Privatizaçao no Brasilw p.294
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111.2.3 A questâo da eficiência

A questâo da eficiência é
um dos motivos pelos quais
privatizar suas empresas.

considerada mais
o governo deva

A nível
privatizaçâo
os objetivos
estabelecerá

microeconômico espera-se que a
possa, entre outros, definir que
sejam mais claros e que o mercado
maior disciplina às empresas.

A nível macroeconômico, essas empresas
apresentam dupla face: a face privada estaria
voltada aos objetivos comerciais e, de outro
lado, sujeitas aos objetivos de política
econômica através, do controle da inflaçâo, do
nível de emprego, etc .. Portanto, trazendo
efeitos negativos para a eficiência econômica,
de modo que os objetivos se tornassem obscuros
para os seus administradores e que, os
objetivos sociais, em grande medida,
superassem os interesses comerciais de
rentabilidade da empresa. Essa situação nâo
existe no setor privado, as empresas estão
voltadas basicamente para o lucro.

Além disso, a direção das empresas
estatais são constituídas por administradores
indicados por critérios políticos, o que
possibilitaria que os objetivos p~ssoais e/ou
do partido político se sobreponham aos da
sociedade.

É necessário lembrar ainda que, uma
empresa estatal, ao contrário da empresa
privada, dificilmente vai à falência, na
medida em que o -acesso aos recursos do tesouro
garantem sua sustentação.
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Essas
justificar
implementar
estatal.

seriam as principais razões para
a privatização e, dessa forma,
uma malor eficiência da empresa

Em prlmelro lugar, as experiências
nacional e internacional mostram que ao acesso
ao tesouro não é exclusi vo às empresas
públicas; a CHRYSLER, é um exemplo do auxílio
que o governo americano dispensou a essa
empresa tradicional para que não fosse à
falência; no Brasil, verificaremos que o BNDES
e suas subsidiárias dispensaram, a partir da
década de 60, maior atenção ao setor privado.
A siderúrgica N. S. Aparecida S .A, empresa de
médio porte do Estado de São Paulo, recebeu
recursos do BNDES, entretatanto, em razão das
dificuldades enfrentadas a empresa não pode
honrar os avalS concedidos pelo BNDES que
assumiu 80 % do endividamento da empresa, além
de possuir, 38,4% do capital votante e 55% do
capital total.U2

Quanto à direção
pode-se argumentar
administradores são
setor privado e,
capacitação técnica.

das empresas
que alguns
requisitados

portanto,

estatais
de seus
junto ao

com alta

Além disso, a eficiência relativa das
empresas estatais e privadas são variáveis. As
estatais da Coréia do Sul e da França são
externamente competitivas a nível
internacional, nos Estados Unidos, o governo
intervêm para combater o possível truste no

1n Privatizaçao. A experiência da BNDESPAR - 1987/1989, Rio de Janeiro, Departamento de RelaçOes
Industriais, abril de 1992.
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setor telefônico temendo a ineficácia dosistema.

Portanto, a questão de eficiência não
estaria ligado a propriedade do capital:
público x privado, mas sim, nas condições em
que estariam atuando. Para Giambiagi e
Pinheiro "a propriedade do capital tem um
impacto secundário sobre a perfomance das
empresas, que é mais afetada pela existência
de competidores, a clareza dos seus objetivos
e a presença de uma administração pública
transparente e atuante. Não procede assim a
descrição usual das empresas estatais
brasileiras, apontadas como técnica e
alocativamente ineficientes, tecnologicamente
defasadas e gerencialmente anacrônicas."~
Segundo Mesquita, que realizou um estudo no
setor metalúrgico, as estatais "parecem ser
[cerca de 20%] mais produtivas no que concerne
ao capital investido enquanto as empresas
privadas parecem ser empregadores malS
eficientes de mão-de-obra."~

A nível internacional os vários estudos
existentes não apresentaram resultados
contundentes. Na Inglaterra, Vickers e Yarrow
indicam que as grandes concessionárias de
eletricidade não sugerem que o monopólio
privado seja mais eficiente que o público. Nos
EUA, Atkinson e Haslvorsen ao analisarem as
concessionárias de eletricidade e água
concluiram que não existem diferenças
significativas. Segundo Walter Primeaux a
introdução da competição trouxe resultados
positivos na performance das empresas estatais

133 GIAMBIAGI, F. e PINHEIRO, A.C., As Empresas ...p.18.
1~ MESQUITA, M., ~Desempenho recente e perspectivas das exportaçOes siderurgicas brasileiras", IPEA/DIPES,mimeo, 1992, p. 33.
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e privadas; com uma redução de 11% dos custos;
independentemente do setor a qual pertencem.~

Portanto, a conclusão que chegaram esses
analistas é que não existe uma demonstração
clara e cabal sobre a superioridade do setor
privado em relação ao estatal no que se refere
a performance.

um FERRAZ NETO, J.O. e GUERRA, S.B., ·Privatizaçao e desenvolvimento econOmicow p. 90.
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111.3 A experiência brasileira na
privatização

A pri vatização é um processo recente na
história brasileira, com início nos meados da
década de 70. Nos subitens que se seguem
procuraremos resgatar essas experiências.

111.3.1 A privatização no Governo João B.
Figueiredo: 1979/1984

o Programa Nacional de Desestatização
instituído pelo Decreto nO 83.740 de 18.07.79,
pode ser considerado como a primeira tentativa
do governo de reduzir sua intervenção.
Posteriormente, através do Decreto n? 86.215
de 15.07.81, são fixadas pela Comissão
Especial de Desestatização, as normas para a
transferência, transformação e desativação dos
investimentos das empresas controladas pelo
governo federal.

Os principais objetivos identificados pela
Comissão eram:

a) fortalecer a livre iniciativa;

b) limitar a criação de novas empresas
estatais e;

c) fechar ou transferir
empresas sob

não fosse

para a
controle

iniciativa
do setorprivada as

público que
justificável.

mals necessário ou

A Comissão
ministérios do

Especial, subordinada aos
Planejamento; Fazenda e
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Desburocratização, identificou
estatais que poderiam

140

curto prazo.
Figueiredo,

Desse
ser

total,
50que

empresas
privatizadas no

presidente
das

o

inicialmente
o resultado concreto
significativo:

autorizou
indicadas

reprivatizadas,
pertenciam ao setor privado,
obtida foi de US$ 190 milhões

apenas
já

fossem
do Programa

20

empresas
vendidas. Porém,

foi pouco

que
empresas

originalmente
recei ta total

(Tab e1a III .1) .

foram

a

Tabela lII.1

PrivatizaçOes (Venda: Controle Acionário/Ativo) Concluidas: 1981-1984
11M tJS$1000

1.Cia.Quimica do quirnica 238 PETROQUISA nov/81 venda direta
Rcoôncavo

SALGEMA
Quimicas

Indústrias 5.061,15

2.Cia. America têxtil BACEN nov/81 concorrência
Fabril

Sisema Cataguazes
Leopoldina através
da Multitêxtil S/A

28.755,97

3.Riocell Adm celulose
(holding)

8NDESPAR mar/82 venda direta KIV ParticipaçOes
S/A - soe.

77.542,18

4.Riocell Trade
GM8H
5.Rio Grande
Cia. de Celulose
6.Florestal
Riocell

7.Fábrica de têxtil 8ACEN jul/92 concorrência Cia.Fluminense de
Tecidos

16897,70
Tecidos Dona
Izabel
8.MtTODO LTDA. consult 361 DATAMEC S/A jul/82 venda direta Carlos Cintra Moura

Carvalho (sócio
11,65

minoritário)
9.IN8RAPEL papel 401 UNIÃO ago/82 concorrência Bamerindus-

Empr.Florestais
3.245,29

10.COPERBO borracha 1.033 PETROQUISA dez/82 venda direta NORQUISA,CONEPAR
METANOR

e 24.771,57

11.0PALMA óleos
veg.

550 CSN mar/83 concorrência Usina paranaguá S/A 3.055,46

12.Federal
Seguros S/A

de seguros 831 lAPAS abr/83 concorrência Carmo Indústria e
Comércio Ltda.

7.107,34

13.Nitriflex-
Indústria
Comércio

quimica 283 PETROQUISA abr/83 concorrência ITAP S/A Embalagens
(30%)

5.371,83
e

14.Cimento
Portland Perus

cimento 637 UNIÃo abr/83 concorrência Arrendatário Sergio
S.Chohfi

15.879,40

15.E.F.Perus-
Pirapora

16.Força e Luz energia
Criciúma S/A

89 CARB.PROSP. mai/82 venda CESC S/A 2.075,95

17.Liv.José editora
Olympio Ed.S/A

396 8NDES abr/84 leilao Henrique
Gregori

Sergio 281,21

18.Encine
Audiovisual S/A
19.5indacta S/A

20.Fiaçao e
Tecelagem Lutfala

têxtil 45 BNDES 1984 venda Grupo Carettoni n.d

SUBTOTAL (81/85) 190.038,59

Fonte: Praso, S.
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Entre as razões que explicariam o fracasso
do programa podemos destacar:

a) todo o processo foi conduzido à margem da
sociedade;

b) o principal objetivo implícito no programa
era de controlar a expansão das empresas
estatais;

c) a violenta recessão tornou a iniciativa
privada extremamente cautelosa.

A primeira tentativa de privatização
apesar de não apresentar resultados efetivos
através das vendas das empresas, trouxeram
experiência e conhecimento para as futuras
privatizações.

111.3.2 A privatização no Governo José Sarney:
1985/1989

o processo de privatização, durante o
governo Sarney, de um modo geral repetiu os
mesmos erros do governo antecessor.

o Decreto n ? 91.991 de 25.11.85, altera
alguns procedimentos do programa de
privatização ao tentar a~entar a
transparência e o apelo político. Entretanto,
mantiveram-se os pontos negativos da
legislação precedente, entre elas, podemos
destacar: o grau reduzido de empresas na pauta
das privatizações e restrições à participação
do capital estrangeiro.
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As alterações seremque merecem
mencionadas são:

a) empresas de consultoria privada;

b) os empregados passam a receber condições
favoráveis para aquisição de ações e;

c) as transferências
concretizadas através da
sempre que fosse possível.

deveriam ser
Bolsa de Valores,

Apenas a Cia. Melhoramentos Blumenau
Grande Hotel-Blumenau foi privatizada durante
a vigência desse decreto, por US$ 420 mil.
(Tabela 111.2)



Tabela II1.2

MOMB DA BMPUSA SETOR

PrivatizaçOes (Venda; Controle Acionário/Ativo) Concluidas: 1985-1989
COMPRADOR

132

1.Cia.Melhoram.Bl
umenau-G.Hotel
Blumenau

UNIAO

EM US$
1000

BMPRKGADOR CONTROLADOR TlU\NSI' . I'ORMA

hotelari 53 ago/86 concorrência Coml.Claudio
Gaertner

420,16

2.C.N.T.Nova
América

BNDES

1.428,50

têxtil 3.712

3.Máq.Piratininga
NE S.A.

bens capo 333 BNDESPAR

12.932,63

4.Máquinas
Piratininga S.A

bens capo 1.083 BNDESPAR

jun/87 leil.lo/bolsa Grupo Cataguases
(Multifabril S.A.)

15.854,51

106,60

6.ENGEMATIC EMBRAER 3.826,79

5.Siderurgica
N.S.Aparecida

siderurgia BNDESPAR

jul/87 concorrência Cim.Portland
Perus (Gr.Votorantin
)

7 .FERMAG S.A CVRD 853,26

mecânica 126

set/87 concorrência Wuppertal Ltda S.A.

px.ferro 40

dez/87 concorrência Villares-VIBASA
S.A.

8.SIBRA S.A. ferroligas 861 BNDESPAR

133.200,00

nov/87 n.d. ENGINSTREL

29.024,27

5.400,00

dez/87 concorrência ARAL DI
Partici açOes S.A.

1.400,00
9.Aracruz
Celulose S.A

BNDESPAR

21.000,00

celulose 6.806

abr/88 leil.lo/bolsa Ferro Ligas do
Norte S/A,
NKK/MARUBENI Cor
Diversos

mai/88 lil.lo/bolsa Albatroz S/A (Grupo
Safra)

10.CELPAG BNDESPAR 72.736,04

7.860 novos

1.400,00
celulose 520

11.Cariba Metais
S.A.

metal. 2.247 BNDESPAR

acionistas
Diversos

mai/88 leil.lo/bolsa S.A.Indústrias
Votorantin

ago/88 leil.lo/bolsa Marvin
(Gr.ARBI),Bco.Bahia
eCia.Paraibuna de
Metais

87.110,13

12.COSIM SIDERBRAS 4.123,23tubos 777

13.CIMETAL
Siderúrgica S.A.

tubos 4.682 BNDES/BDMG

set/88 JSD Comercial
Ltda. (DUFERCO)

set/88 leil.lo ativo Usina Bar.lo de 37.5000,00
Cocais

14.Cia.Bras.Cobre mineraç.lo
(CAMIBA)

BNDESPAR 7.216,55
Outros Ativos
Usina JOao Neiva 11.200,00

985 abr/89 distr. secund Bom Jardim
(Empregados da CBC)

10.300,00

15.cIA.bRAS.DE
zINCO-cbz

17.Cia.Celulose
da Bahia

BNDESPAR 14.409,05

16.Mineraç.lo
CARMEC

celulose 190 mai/89 leil.lo/bolsa Grupo Klabin

18.Cia.Ferro
Aço Vitória

e met./sid. 2.741 SIDERBRAS

19.USIBA siderurgia 1.406 SIDERBRAS

jul/89 leil.lo/bolsa DUFERCO
S.A.

Trading 8.214,77

54.240,01

Fonte: Prado, S.

out/89 leil.lo/bolsa TRONCOSUL Ltda. (Gr.
GERDAM)

._~_~_~_'!:~:r:~__J~_5/~2_L .. .. .. .. .._.. ~_~_~_:..?.2~!__~_~_·_
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Em 21.11.86, o governo instituiu o Decreto
nO 93.606, porém não representou alteração
substancial em relação ao anterior.

Finalmente, o Decreto n° 95.886 de
29.03.88, o último instituído pelo governo
Sarney, trouxe avanços em relação a todos os
seus antecessores e, objetivava: diminuição do
déficit público através das privatizações,
conversão de parte da dívida externa em
investimento ~e rlSCO. Durante a vigência
desse decreto foram privatizadas 11 empresas,
constantes na tabela 111.2.

Assim, ao longo da administração Sarney,
as modificações incorporadas aos decretos
trouxeram significativa evolução, porém, o
processo apresentou um número reduzido de
empresas privatizadas.

Vale destacar que, durante a gestão
Sarney, o BNDES desempenhou papel determinante
no processo de privatização. Das 39 empresas
privatizadas no período 81/89, uma parte
significativa das operações foram efetivadas
sob sua responsabilidade e, em particular,
pela sua subsidiária BNDESPAR.

A BNDESPAR criada em julho de 1982, que
unificou as empresas Mêcanica Brasileira S.A -
EMBRAMEC, Financiamentos de InsUmos Básico
S.A. FIBASE e, Investimentos Brasileiros
S.A. - IBRASA, tinha como principal objetivo,
a sustentação do parque industrial instalado
e, em algumas ocasiões, garantir a
sobrevivência dos grupos privados nacionais
que foram penalizados durante a crise dos anos
80. Porém, na medida em que as empresas do
setor privado não puderam honrar os
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financiamentos
"Hospital"
estatizadas.

obtidos
foram

junto ao BNDES
involuntariamente

A participação do BNDESPAR durante o
processo de privatização, entre 85/89,
apresentou uma estratégia bastante tímida na
divulgação das operações, restringindo-se em
editais nos órgãos de imprensa, de modo que o
resultado não garantiu a devida transparência
e de esclarecimento à sociedade.

111.3.3 A privatização no Governo Fernando
Collor: 1990/1992

o governo Collor, em 16.03.90, lança o
Plano de Estabilização Econômica, que vasava
reverter o processo inflacionário, sanear as
Finanças Públicas e, aSSlm, possibilitar a
recuperação do crescimento econômico. Para
tanto, o governo estabeleceu um conjunto de
medidas que podem ser expressas por: reformas
monetária e fiscal, política de rendas e
ajuste patrimonial.

A privatização era um dos pilares da
reforma patrimonial que em conjunto com as
reformas monetária e fiscal criariam os
esteios para o equilíbrio das finanças do
setor público.

A determinação política de se efetivarem
as desestatizações pode ser observada ao longo
da medida provisória nO 155, que foi
transformada na Lei n? 8.031 de 12.04.90, e
que passaria a regulamentar o processo de
privatização.
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Portanto, o objetivo
participação do Estado
produtivas e, aSSlm,
atividades consideradas
governo.

central foi reduzir a
em suas atividades
voltar-se para as

como típicas do

As principais metas contempladas na Lei na
8.031 estão estabelecidas no seu artigo 10:

"Art. 10 - É instituído o Programa Nacional de
Desestatização, com os seguintes objetivos
fundamentais:

I reordenar a posição estratégica do
transferindo à iniciativa
indevidamente exploradas

Estado na econonu a,
privadda atividades
pelo setor público;

11 contribuir para a redução da dívida
pública, concorrendo para o saneamento das
finanças do setor público;

111 - permitir a retomada de investimentos
nas empresas e atividades que vierem a ser
transferidas à iniciativa privada;

IV contribuir para a modernização do
parque industrial do País, ampliando sua
competitividade e reforçando a capacidade
empresarial nos diversos setores d~ economia;

V permitir que a administração pública
concentre seus esforços nas atividades em que
a presença do Estado seja fundamental para a
consecução das prioridades nacionais;

VI contribuir para o fortalecimento do
mercado de capitais, através do acréscimo da
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oferta de valores mobiliários e da
democratização da propriedade do capital das
empresas que integrarem o Programa."

Percebe-se que foram introduzidas várias
modificaões
anteriores:

se comparássemos aos programas

* as restrições às empresas que integram o
programa diminuiria sensivelmente, excluem-se
o Banco do Brasil (art. 192, lnC1SO 11 da
Constituição) e as empresas envolvidas nas
atividades consideradas exclusivas (arts. 21 e
177 da Constituição)~ do Estado (art. 2°, § 3°
da Lei 8.031);

* o programa reduz às restrições ao capital
estrangeiro que podem possuir até 40% do
capital votante, salvo autorização
legislativa, determinando a elevação do
percentual (art.13, incisos I a IV);

* institui uma Comissão Diretora diretamente
subordinada à Presidência da República, cuj os
membros serão nomeados por ele, e aprovada no
Congresso Nacional (art. 5°). Essa Comissão
terá a responsabilidade de sugerir ao
Presidente da República as empresas que
entrarão na pauta das privatizações, bem como
encarregada de coordenar, supervlslonar,
fiscalizar, entre outros;

* é criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, através das ações ou
quotas representativas do capital social das
empresas inclusas no programa (art. 9°).

131 Ver anexo 1.
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* o Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
deverá contratar empresas de consultoria, para
estabelecer a avaliação dos bens e auditoria
nos processos de alienação (art.21, inciso
IV). O BNDES foi o órgão indicado para essa
função.

* as formas de pagamento das alienações foram
ampliadas (art.16, incisos I a 111, § único) :

"I as instituições financeiras privadas,
credoras das empresas depositantes de ações
junto ao Fundo Nacional de Desestatização,
poderão financiar a vendas das ações ou dos
bens das empresas submetidas à privatização,
mediante a utilização, no todo ou em parte,
daqueles créditos;

11 os detentores de títulos da dívida
interna vencidos, emitidos pelo alienante das
ações ou dos bens e que contenham cláusula de
coobrigação de pagamento por parte do Tesouro
Nacional, poderão utilizá-los como forma de
quitação de aquisição, caso sejam adquirentes
das referidas ações ou bens;

111 - mediante transferência de titularidade
dos depósitos e outros valores retidos junto
ao Banco Central do Brasil, em decorrência do
Plano de Estabilização Econômica.

Parágrafo Único - A utilização das formas
operacionais mencionadas neste artigo será
aprovada com base nos procedimentos previstos
nos arts. 5° e 21 desta Lei."

A medida provisória n ? 157, que se
transformou na Lei nO 8.018 de 11.04.90, crla
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os Certificados de Privatização
novidade do programa, que
seguintes características:

- CP, a grande
apresentou as

* títulos de emissão do Tesouro Nacional
nominativos e não negoclaveis, exceto com a
expressa autorização do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento (art. l°,
lnC1SO I);

* os detentores dos Certificados de
Privatização terão direito de utilizá-los como
forma de pagamento de ações de empresas do
setor público que porventura vierem a integrar
o programa (art.2°);

* valor de face dos Certificados de
Privatização serão corrigidos por 100% da
correção monetária até a data da prlmelra
oferta de ações de empresa pública sujeitos a
serem adquiridos mediante a entrega dos
certificados. O percentual da correção
monetária será reduzido em 1 ponto percentual
ao mês sucessivamente, até um prazo máximo de
40 meses, a partir da data da primeira oferta.
Ao final do prazo estabelecido, a variação
mensal dos certificados se restringirá a 60%
da correção monetária (art. 3°, incisos I a
111) .

Ao longo do governo Collor foram
privatizadas 15 empresas, obtendo um montante
de US$ 3,515 milhões.
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111.3.4 A privatização
Franco: 1992/1994

no governo Itamar

o governo Itamar, diferentemente dos seus
antecessores, manteve a Lei nO 8.031.
Entretanto, fez algumas modificações no
decreto de regulamentação, de modo que o
Decreto n° 99.462 de 16.08.90 instituído pelo
governo Collor foi substituído pelo Decreto n°
1.204 de 24.07.94.

Segundo o novo decreto, a Comissão
Diretora foi ampliada, passando de oito
membros titulares e 12 suplentes para,
respectivamente, 15 e 14 membros.

o presidente avoca o direito de decidir
quaisquer matérias que se referem ao Programa
Nacional de Desestatização (art. 10).

Além disso, a participação do capital
externo poderá atingir 100% do capital
votante, enquanto que a regulamentação
anterior permitia até 40%.

As formas de pagamento passam a incluir
moeda corrente, por determinação do
presidente, que a partir deste momento,
passará a definir os meios de pagamentos e
formas operacionais aceitos na alienação, além
de, no futuro incluir nova moedas de
privatização.

Enfim, observa-se que durante a
administração Itamar, o presidente passa a
centralizar as decisões sobre as
desestatizações. Ao final do seu mandato foram
privatizadas 17 empresas, com um montante
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arrecadado de US$ 4.333 milhões, sendo que
23,72% correspondiam a moeda corrente.

111.3.5 A privatização no governo Fernando
Henrique Cardoso: 1995/1998

o presidente da República,
estarmos em início de governo,
ampliar o processo de privatizações.

apesar de
pretende

Através da medida provisória 841, que foi
encaminhada ao Congresso, o governo Fernando
Henrique tem intenção de reduzir e melhorar o
perfil da dívida; substituir a Comissão
Diretora pelo Conselho Nacional de
Desestatização, integrado pelos ministros da
Casa Civil, Fazenda, Planejamento e
Administração e; ainda, ampliar a privatização
dos servlços públicos e instituições
financeira; portanto, acenando para a
aceleração do processo.
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111.4
modelo

o papel do BNDES: a criação de um

o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) foi criado em 1952, com a
finalidade de financiar um amplo programa de
investimentos nos setores básicos da economla,
privilegiando, aSSlm, as empresas públicas.

Entretanto, a partir de 64, com a
consolidação do setor produtivo estatal, no
qual detinha o controle acionário das
principais empresas sí.derúr q.i cas-», o BNDE
reverte sua atuação, ou seja, as aplicações
realizadas pela instituição passa do setor
público para o setor privado; transformando-se
no "demiurgo" do empresariado nacional (Tabela
111.4.1) .

Tabela III.4.1
BNDE: Colaboraçao aprovada e prestaçao de avais ao setor público e ao setor privado (1963-1975)

(Em milhões de Cr$ e de dólares)

*-==========~-======================--===========~~~================================================~*
Colaboraçao aprovada em

moeda nacional
Colaboraçao em
prestaçao de aval

Ano
(em CR$ 1.000)

S.público % S.Privado
(em US$ 1. 000)

S.Público % S.Privado-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1963 39.766 90,50% 3.956 9,05% 8.755 81,40% 2.000 18,60%
1964 97.600 94,17% 6.041 5,83% 2.481 100,00% O 0,00%
1965 239.920 67,39% 116.109 32,61% 41.778 75,38% 13.645 24,62%
1966 308.819 58,13% 222.435 41,87% 4.641 10,48% 39.627 89,52%
1967 493.262 65,53% 259.425 34,47% 8.889 20,00% 35.553 80,00%
1968 453.970 45,84% 536.419 54,16% 58.457 65,19% 21. 309 34,81%
1969 541.346 40,14% 807.499 59,36% 92.404 82,64% 19.417 17,36%
1970 645.752 34,63% 1.218.808 65,37% 12.986 39,93% 80.214 86,07%
1971 1.093.908 34,00% 2.123.609 66,00% 65.623 66,40% 33.207 33,60%
1972 1. 061. 649 21,80% 3.808.300 78,20% 72 .161 78,40% 19.881 21,60%
1973 1. 032.000 18,60% 4.506.000 81,40% 2.600 4,60% 62.600 95,40%
1974 5.572.017 33,00% 11.312.883 67,00% 28.361 8,00% 326.160 92,00%
1975 8.555.905 22,67% 29.187.177 77,33% 249.744 57,9H .181.239 42,05%-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Os dados de 1973 e 1974 nao incluem os recursos da FINAME.
Fonte: Martins p. 106

In O BNDES tinha partticipaçOes acionárias nas seguintes siderurgicas: USIMINAS, 46,6%, COSIPA, de 41,7%,
COFAVI, de 42,5% e na USlMEC, de 51,2%.
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Segundo Martins, o BNDE ~passou a se
outorgar, então, o papel de protetor e
defensor do setor privado nac i.oria L">,
considerado o elo mais fraco do ~tripé". Para
tanto, cria o FINAME, cuja orientação é
destinar recursos para o financiamento e
comercialização, institui os programas de
Apoio à Capitalização da Empresa Privada
Nacional PROCAP, de Operações Conjuntas,
entre outros.

Desta maneira, passa a assumir uma posição
claramente antiestatizante, sendo que em 1976,
em proposta "confidencial"13O ao presidente da
República sugere a transferência de' empresas
do governo para grupos do setor privado,
previamente selecionado.

Embora não fosse intencional, várias
empresas privadas passaram ao seu controle, na
medida em que essas empresas não puderam
honrar os compromissos assumidos com a
instituição e suas subsidiárias .140

A partir de 82, o BNDE passa a denominar-
se de Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES. Foi criada também
a BNDESPAR que unificava as empresas EMBRAMEC,
FIBASE e IBRASA.

Durante o governo Sarney, essa instituição
passa a atuar como agente de privatização, mas
é a partir administração Collor que consolida
sua posição, como gestor do FND, tendo como
atribuições: realizar licitação para

ut MARTINS, L., Estado Capital:!:sta p , 109.
1~ MARTINS, L., Estado Capitalista p. 109.140Entre elas podemos citar: CELPAG- Cia. Guatapará de Papel e Celulose (1981), Cia. Nacional de Tecidos

Nova América (1985), COSINOR - Cia. Siderúrgica do Nordeste (1982), Máquinas Piratininga S .A. (1982),
máquinas Piratininga do Nordeste S.A. (1982), SrBRA - Eletrosiderúrgica Brasileira S.A. (1982).
Privatiza30.A experiência do BNDESPAR- 1981/1989.
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contratação de consultores e auditores;
superVlSlonar o trabalho desses contratados;
recomendar à Comissão Diretora as condições
qerai s de privatização e os ajustes prévios
necessários; operacionalizar as diretrizes
estabelecidas pela Comissão Diretora; proceder
à divulgação dos processo de privatização;
entre outros (art. 21, inciso I a XVI da Lei
8.031) .

A estrutura organizacional do BNDES pode
ser observada no quadro 111.4.1.
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Quadro 111.4.1
Estrutura Organizacional do BNDES
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o programa de privatizações conduzidos
pelo BNDES e sua subsidiária BNDESPAR, têm
mostrado que essas instituições vem adquirindo
lmensa experiência no processo, entretanto,
dada a heterogeneidade das empresas
envolvidas, com atuação em vários setores da
economla, a prática operacional tem
demonstrado a dificuldade em se estabelecer um
modelo unificado de privatização,
processos tem sido conduzidos
absolutamente particular.

ou seJa, os
de forma

o BNDES,
através de

inicialmente
licitação, de

acionária

faz a contratação,
duas empresas de

experiência para
da empresa ou

objeto da

consultoria,
realizar as
participação
desestatização.

com comprvada
avaliações

A primeira consultora serviçó A
executa a avaliação econômico-financeira da
empresa e estabelece o preço mínimo de venda.
A segunda servlço B realiza o mesmo
trabalho, além de atuar como agente de
privatização em todo processo realizando:

"* avaliação econômico-financeira
patrimonial da empresa;

e

* montagem e execução do
alienação de desestatização;

processo de

* proposta de sistemática para alienação de
ações;

* atuação junto ao merado de capitais;

* preparação de informações a terceiros;
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* acompanhamento e
procedimento de venda; e

assessoramento do

* auditoria especial da empresa."141

Se as avaliações do preço mínimo de venda
excederem a 20%, é facultada à Comissão
Diretora, a contratação de um terceiro
avaliador, que servirá de referência para a
definição do preço de venda(Tabela 111.4.2).

Tabela 111.4.2

PND - Licitações de Empresas de Consultoria para Realização da Terceira Avaliação-91/93

Processos DATAS NÚMERO DE EMPRESA

PROPOSTAS VENCEDORA

Assinatura Serviço A Serviço A

Contrato Serviço B Serviço

17.02.93 9 Trevisan (1)

10.09.93 10. Metaldata

30.11.93 7 Apsis

Publicação Apresentação

Edital de Propostas

Ultrafértil 22.01.93 08.02.93

Mine.Caraiba 03.06.93 13.07.93

Alclor/Cinal/N 08.10.93 09.11.93

itroclor

Fonte: BNDES - Relatório de Atividades 1993.

Posteriormente, através do Decreto n? 724
de 19.01.93, a Comissão Diretora julgou
necessária a inclusão de uma terceira empresa

servlço C para realizar a avaliação
patrimonial e a auditoria contábil e jurídica,
atribuições que o serviço B respondia; porém,
não ocorreu a contratação de novas empresas de
consultorias para executar essas funções
propostas pela nova sistemática.

o processo de desestatização apresenta
ainda, o acompanhamento de uma auditoria
externa, selecionada mediante licitação e com

141BNDES - Relatório de Atividades 1992.
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credenciamento junto à Comissão de Valores
Mobiliários.

Podemos verificar pela tabela 111.4.3, as
empresas de consultoria e auditoria
contratadas para avaliação do processo, entre
91/93.
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Tabela 111.4.3

PND - Licitações de Empresas de Consultoria e Auditoria de Processo - 1991/93

PROCESSOS AVALlAÇAO ECONOMICA (SERViÇO A) AUDITOR EXTI:RNO DO

E PATRIMONIAL (SERViÇO B) PROCESSO

Datas Número de Empresa Propostas Empresa

Publicação do Apresentação Assinatura Propostas Vencedora Recebidas Vencedora

Edital Propostas Contrato Serviço A

Serviço B

(CSn 31.08.90 05.10.90 04.12.90 11 Booz Allen 2 Boucinhas

7 Capitaltec (1)

Usiminas 06.09.90 11.10.90 06.12.90 9 Máxima (1) 4 Loudon

Usimec 5 Consermp (1)

Mafersa 14.09,90 16.10.90 14.12.90 7 Arbi 4 Rpdyo's

25.10.90 (B) 14.11.90 (B) 2 Coparibe (1)

Goiasfértil 21.09.90 23.10.90 21.12.90 12 Coopers 4 Loudon

08.11.90 (B) 29.11.90 (B) 27.12.90 (B) 2 Jaakko poyry (1)

ICC 27.09.90 25.10.90 07.01.91 12 Price (!) 4 Assete

11.12.90 (B) 09.01.91 (B) 20.02.91 (B) 3 Jaakko Poyry (1)

UltrafértiVNitrofér- 02.10.90 14.11.90 14.01.91 8 Price (1) 4 F.Motta

tillFosfértil 22.07.91 (B) 20.08.91 (B) 22.10.91 (6) 4 Attantic (1)

Cosinor 11.10.90 20.11.90 17.01.91 10 Coopers 4 F.Mendes

2 LL Projetos (1)

Piratini 16.10.90 22.11.90 16.01.91 13 Balm 5 KPMG

3 Brasilpar (1)

Caraíba 29.10.90 27.11.90 23.01.91 7 Desenvolvimento 5 Indep

1 LL Projetos (1)

CopesuVTriunfo/ 16.09.90 21.12.90 25.02.91 5 Interaltlãntico (1) 4 Nardon

PolisuVPPH 10 Projeta (1)

Celma 30.11.90 18.12.90 14.02.91 7 Desenvolvimento 4 Coopers

3 Balm (1)

EnasalSNBPlFra- 10.12.90 09.01.91 18.03.91 10 AFI 5 Teixeira

nave 2 KPMG (1)

IndaglArafértil 20.12.90 11.01.91 19.03.91 9 AFI 4 F.Motta

5 Máxima (1)

PetroflexINitriflex 24.01.91 04.03.91 29.04.91 9 Price (1) 3 Deloitte

8 Attantic (1)

Álcalis 08.03.91 10.04.91 18.06.91 10 Price (1) 5 F.Motta

Deloitte (1)

Acesita 29.04.91 04.06.91 14.08.91 13 Máxima (1) 3 Teixeira

10

Continua
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PROCESSOS AVALIAÇÃO ECONóMlCA (SERVIÇO A) AUDITOR EXTERNO 00

E PATRIMONIAL (SERViÇO B) PROCESSO

Datas Número de Empresa Propostas Empresa

Publicação do Apresentação Assinatura Propostas Vencedora Recebidas Vencedora

Edital Propostas Contrato Serviço A

Serviço B

PQU/CBElOxite- 07.02.92 20.03.92 01.06.92 9 Arthur D.L. (1) 4 Boucinhas

nolPolibrasiV 7 Tozzini (1)

Poliderivadosl

Poliole1inaslPe-

trocoque

CSN 11.02.92 25.03.92 01.06.92 7 Máxima (1) 4 Loudon

5 Brasilpar (1)

Embraer 14.02.92 30.03.92 01.06.92 6 Oeloittr (1) 3 Boucinhas

6 Projeta (1)

Cosipa 20.02.92 27.03.92 01.06.92 7 Setepla 5 Nardon Nasi

4 Interatlântico

Lloydbrás 06.03.92 28.04.92 15.07.92 4 AFI 3 Boucinhas

4Deloitte

Açominas 16.03.92 29.04.92 01.07.92 6 Setepla 4 Rodyo's

4 Booz Allen (1)

RFFSAlAgefl 25.05.92 10.07.92 29.09.92 5 Emat & Young (1) 4 Coopers

Valec (Serv. Único)

CopenelAcrinorl 03.07.92 17.08.92 23.11.92 6 Price (1) 3 FSA

CPC?Ciquinel 8 Hanover

CQRlEDNlNitro-

carbonolNitro-

clorlPolialdenl

Politeno

Cobra 26.06.92 19.08.92 05.11.92 4 Deloitte (1) 8 Loudon

4 Máxima

SalgemalAlclorl 20.07.92 21.08.92 05.11.92 6 Arthur D'Little 4 Directa

CinaVCoperbo 6 Atlantic (1)

LightlEscelsa 03.09.92 19.10.92 30.06.93 4 Oeloitte 5 Moreira Aud.

9 Trevisan (1)

(1) Empresas lideres de associaç6es ou consórcios.

Nota: O Oec;reto 724 que estabeleceu a sistemática do Serviço C não alterou os processo que já estavam em curso em 19.01.93, data da sua

edição. Como não se iniciaram novos ~ no ano de 1993, a sistemática do Serviço C ainda não foi implantada.

Fonte: BNDES • Relatório de Atividades 1993
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Assim, na seleção do modelo de venda são
analisadas basicamente:

"a) a adequação do processo de pulverização do
controle acionário, em função do porte da
empresa e de sua relevância na economla
nacional;

b) a preservação da continuidade operacional
do empreendimento em sua configuração
industrial básica, inclusive sua força de
trabalho, de modo a evitar implicações sociais
e econômicas negativas na sua região de
influência;

c) a utilização de leilão ou distribuição
secundária em bolsa de valores, com pré-
qualificação de candidatos, para venda de
ações de forma pulverizada ou pelo menos em um
número significativo de blocos;

d) a adequação de vendas de ações em grandes
blocos, visando a um controle acionário
compartilhado regulado ou não através de
acordo de acionistas no caso de se
identificar a necessidade de investimentos
para consolidação, modernização ou expansão,
indispensáveis para o empreendimento se tornar
economicamente viável; e

e) a avaliação de venda de ativos ou cisões da
sociedade, para efeito de vendas separadas de
unidades, no caso de uma configuração
industrial incluindo unidades fabris com
outras atividades não-afins, invlaveis
economicamente como um todo " ou ainda no caso
de obsoletismo tecnológico irrecuperável."m

142 Programa Nacional de Desestatizaçao - Relatório de Atividades, 1992, p.26.
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Podemos acompanhar pela Tabela 111.4.4 e
Quadro 111.4.2, respectivamente, a modelagem
de vendas das empresas em processo de
privatização e o seu fluxo.



Tabela 111.4.4
MODELAGEM DE VENDA

Empresas com editais de venda divulgados até 30.09.94

Modelagem da Oferta de Ações Ofertas em % do Capo Total
t::MPRt::~A Lellao t::mpregaaos t-'UDIlCO

Leilao lotes ordinárias/oferta em- USIMINAS 37,6 10,0 10,0
pregados/oferta pública preferen- 27,9

Com Oferta ciaisl1eilao lotes preferenciais.

Leilao de ordinárias em lotes, com PETROFLEX 80,0 10,0 10,0
oferta aos empregados, seguidos COPESUL 62,9 10,0 9,1

ao Público CSN 65,0 20,0 5,8
EMBRAER 55,4 10,0 10,0

Leilão de ações ordinárias, com COPENE 11,8 3,1 15,8
oferta de ações preferenciais CELMA 78,9 10,2

Venda aos empregados e ao público.
Com Leilão de ordinárias em lotes, com FOSF~RTIL 78,3 10,0Em

oferta de ordinárias aos emprega- ACESITA 64,0 10,0
Oferta dos. ULTRAFÉRTIL 90,0 10,0Lotes

COSIPA 40,0 10,0
aos pau 50,0 8,9de

COBRA 63,6 19,9

Ações
Empre- Leil!o de ações ordinárias/prefe- AÇOMINAS 79,9 20,0
gados renciais em lotes, com oferta de

ações ordlpref aos empregados.

Com Leilão de ordJpref.seguido de \ei- CST 71,0 12,4
lão de ord., em lotes, com oferta 5,7

Oferta aos empregados.

Leilao de ordinárias em lotes. POLlSUL 31,0
ao Sem AGRINOR 17,7

POLlTENO 24,9
Público Oferta POLlANDEN 13,6

a Leilao de ordinárias em lotes, se- PPH 10,0
guido de leilao de preferenciais em 9,0

Empre- lotes.

gados Leilao de ordinárias/preferenciais PETROCOaUE 35,0
(*) em lotes. OXITENO 15,2

COPERBO 23,0
ClaUINE 31,4
CPC 23,4

Leilão em blcoco único de ordi- MAFERSA 90,0 10,0
náriastpreferenciais, com ofer- COSINOR 89,8 10,0

PIRATINI 64,4 7,4
ÁLCALIS 90,0 10,0Venda Com Oferta

Leilão em bloco único de ordi- SNBP 90,0 10,0
em a Empregados nárias, com oferta aos empre- ENASA 90,0 10,0

gados.

Bloco Leilão em bloco único de ordi- GOIASFÉRTIL 90,0· 10,0
náriastpreferenciais. CARAiBA 80,0 20,0

Único LLOYDBRÁS 79,8 20,0
INDAG 35,0

Leílão em bloco único de ordi- NITRIFLEX 40,0
Sem Oferta nárias. CBE 23,0

a Empregados POLlOLEFINAS 31,5
(*) ARAFÉRTIL 33,3

oos: n pa~:lClpaçOes mlnorttanas

Fonte: BNDES - Sistema de Informações - seU94



lADRO 111.4.2

rxo de Atividades Operacionais

>cesso de Desestatizações de Empresas

I INCLUSAO DA I
EMPRESA NO FND I

~lCADASTRAMENTO I J LlCITAÇAO DE J DEPOSITO DE IDE CONSULTORES I CONSULTORES AÇÓES NOFND

Serviço A

Serviço B

Serviço C

Auditoria de Processo

SELEÇAOE
CONTRATAÇAO DE

CONSULTORES

~
AVALIAÇAO

PATRIMONIAL
AUDITORIA ESPECIAL

ANÁLISE JURíDICA I MODELI'GEM I
I AVALlAÇAO PRELIMINAR I PRELIMINAR DO

ECONÓMlCO-FINANCEIRA 1 PROCESSO DE

~ ~I REAlIZAÇOES DE AJUSTES I I AVALIAÇAO ECOfl OMICO-FINANCEIRA E I DEFINIÇAO DA I
OPERACIONAIS PATRIMONIAL SISTEMÁT1CA DE

Reestruturação de Passivo Relatório de Mercado VENDA DAS AÇÓES

Reestruturação Societária Relatório Técnico

Negociação/Acordos Acionistas Relatório de Avaliação

Reforma de Estatutos Relatório de Auditoria Especial

PREPARAÇAO DO IJ DEFlNIÇAO DE L
PROCESSO DE-I PREço MiNIMO r

ALIEfllACÃO

Montagem/ExecuçãoI DEFINIÇAO DO PERCENTUAL l klo processo
EM MOEDA CORRENTE

Sistemática de

Avaliação

I DIVULGAÇAO/ACOMPANHAMENTO DOI Providências para
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~
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Relatório de Auditoria do Processo

ENCERRAMENTO DO I
PROCESSO

.l
Entrega de Dossiê Final ao TCU

!te: BNOES • Relatório de Atividadn/1993
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As empresas em processos de desestatização
sofrem ajustes prévios necessários à sua venda
e que interferem na velocidade de definição do
modelo de venda:

~a) a necessidade de prévia reorganização
financeira da empresa a ser desestatizada,
dentro do critério de que uma empresa malS
capitalizada permite alavancar acréscimos no
valor de suas ações superiores aos custos de
reestruturação do seu passlvo; podem ser
selecionados procedimentos de aporte de
capital, conversão de débitos em capital,
seguida ou não de write-off. [baixa] de ativos,
consolidação de dívidas de curto prazo em
empréstimos a longo prazo, diminuição das
taxas e/ou redução de principal do débito;

b) a exigência de se negoclar acordos de
acionistas ou disposições estatutárias,
preexistentes na empresa, contendo condições
restritivas à venda de ações ou ativos, ou
prejudiciais à atratividade do empreendimento;

c) a conveniência de se proceder à
reestruturação societária das empresas,
através de cisões, fusões ou incorporações,
objetivando sempre a otimização dos valores
totais de venda de suas ações;

d) a oportunidade de se utilizar classe
especial de ações, com poderes e direitos
especiais, sem correlação com o· percentual
detido em relação ao capital votante ou total,
com a finalidade de assegurar determinados
compromissos considerados indispensáveis na
futura gestão da empresa com seus novos
acionistas controladores;
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e) a resistência de acionistas, controladores
ou minoritários, ao processo de
desestatização, sob a argulção de perdas com a
alienação da parte estatal do empreendimento;
e

f) a necessidade de aumento de comunicação e
articulação da instituição gestora do processo
com os poderes constituídos da República, com
os sindicatos e a sociedade em geral."~

As empresas na pauta das privatizações
apresentam um prazo médio de 275 dias de
preparação, corno podemos observar no quadro
111.4.3.

lU Programa Nacional de Desestatizaç:!o - Relatório de Atividades, 1992, p.26.
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Quadro 111.4.3
Cronograma de um Processo

Fonte: BNDES

a. Empresa é incluída no PND e suas aões são
depositadas no FND;

b. Escolha de consultores e auditores via
licitação pública;

c. Trabalho de consultoria e ajustes prévios;

d. Aprovação do preço mínimo e método de
venda;

e. Publicação do edital de venda e;

f. Leilão público de ações.
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A fixação do preço mínimo das avaliações é
realizada, cornojá mencionamos, pelas empresas
de consultorias

o valor econômico da empresa é obtido pelo
valor presente dos fluxos operacionais de
caixa projetados para o empreendimento,
deduzindo-se o os seus passivos e adicionando-
se o valor de mercado de seus ativos não-. .operaClonalS.

A taxa de desconto do
assi.m, quanto ma i.o r for o
maior será essa taxa.

fluxo é variável,
rlSCO do negócio

Portanto, o valor econômico da empresa não
corresponde ao seu valor patrimonial que
refere-se ao seu patrimônio líquido
escriturado nos demonstrativos financeiros da
empresa. Em algumas ocasiões duas empresas
podem apresentar o mesmo valor contábil, porém
com perspectivas distintas nos seus resultados
futuros.

Assim, o valor econômico é considerado do
ponto de vista técnico o melhor métedo de se
avaliar uma empresa.lU

Além disso, em razão das
valores obtidos

exigências
devem serexistentes os

comparados com:

"a) o valor de reposição de unidade nova de
produção;

"b) o valor de reposição depreciado em função
das condições reais existentes;

"'MELLO, M.F., A privatizaçao ... p.IV.S; e MELLO, M.r., Privatizaçao e Ajuste ... p. 8.
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c) valores baseados em indicadores econômico-
financeiros de outras empresas semelhantes, do
mesmo setor econômico;

d) valores de mercado obtidos de relações
entre preços/lucros, no caso de negociações em
bolsa de valores de ações de empresas
semelhantes, do mesmo setor econômico; e

e) valores verificados em transções efetuadas
de empreendimentos do mesmo setor no país ou
no exterior. "14.

A tabela 111.4.5 apresenta os valores
obtidos pelas análises técnicas dos preços
mínimos exigidos para a privatização das
empresas estatais, entre 91/93. O valor mínimo
de alienação refere-se ao valor da
participação do governo no preço mínimo da
empresa.

145 BNDES - Relatório de Atividades 1992, p. 28.
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Tabela 111.4.5

PND - Valores de Avaliação das Empresas - 1991193

SETOR! VALOR DE AVALlAÇAO (100%) VALOR % VALOR MINIMO
EMPRESA VALOR ECONÔMICO AJUSTADO MíNIMO DA PART. DE

EMPRESA ALIENAÇÃO (1)
Serviço A Serviço B 3" avaliação

Sidrurgla 4.765,0 4.731,9 4.936,8 87,6 4.322,5

Usiminas 1.650,2 1.819,6 1.844,7 85,6 1.578,4
CST 350,0 400,0 400,0 89,0 356,0

Acesita 417,0 476,6 476,6 74,0 352,7

Piratini 33,2 42,9 42,9 96,0 41,2

Cosinor 8,5 9,0 9,3 99,8 9,3

CSN/FEM 1.m,7 1.462,8 1.587,9 90,8 1.441,0

Cosipa 229,0 201,0 229,0 86,4 197,9

Açominas 346,4 320,0 346,4 99,9 345,9

Petroquimlca 1.n6,O 1.920,3 2.109,9 62,4 1.106,6
Copesul 675,8 784,1 784,0 82,9 650,2

Petroflex 179,0 169,3 180,0 100,0 180,0
Polisul 145,2 170,8 178,8 31,0 55,4

PPH 221,1 225,8 226,0 19,0 42,9

Nitriflex 65,0 62,5 64,4 40,0 25,8

CBE 47,4 47,2 47,4 23,0 10,9

Poliolefinas (2) 90,6 92,9 273,7 31,5 86,2

Oxiteno 350,9 367,7 255,6 15,2 54,1

Fertilizantes 405,6 397,6 204,7 399,6 92,7 370,3
Fosfértil 176,3 160,1 160,1 89,6 143,4

Goiasfértil 12,4 12,8 13,1 100,0 13,1

Indag 18,8 17,8 19,4 35,0 6,8

Ultrafértil (3) 196,0 206,8 204,7 207,0 100,0 207,0

Outros 169,3 163,2 186,5 96,2 176,6
Mafersa 17,0 16,6 14,4 100,0 14,4

Álcalis 52,6 56,8 81,0 100,0 81,0

Celma 82,0 82,1 82,1 89,1 73,2

SNBP 7,7 7,7 8,0 100,0 8,0

Total 1993 2.946,6 2.651,2 2.999,6 rtr 2.332,1
Total 1992 2.401,6 2.634,4 2.681,7 73,4 1.967,6
Total 1991 1.767,7 1.927,3 1.960,6 86,9 1.676,3
Total 1991/93 7.104,8 7.212,9 7.631,8 78,3 6.974,9

1) O valor mlnimo de alienação corresponde ao valor mlnimo da empresa multiplicado pelo nlvel de participaçao governamental.
2) Valor após a distribuiçao dos dividendos realizada após a aprovação do preço mlnimo e antes do leillo.
3) Preços ajustados pelas contingêngias fiscais e trabalhistas e considerados também os ativos nao-operacionais.
Fonte: BNDES - Relatório de Atividades 1993
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Finalmente, através do quadro 111.4.4,
podemos verificar as companhias incluídas no
Programa Nacional de Desestatização até
outubro de 94; o setor siderúrgico se destaca
na medida em que foi totalmente desestatizado.

Assim, ao longo dos anos 80 e 90, o BNDES,
consolidou a sua posição, tornando-se o
principal interlocutor e, dessa forma, criando
perspectivas de continuidade do processo.

,
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tUSIMINAS tCOPESUL o POLI BRASIL tINDAG o RFFSA tMAFERSA

tPIRATINI tPETROFLEX o CBP tFOSFÉRTIL OVALEC tUSIMEC

tCOSINOR tNITRIFLEX o CPC tGOIASFÉRTIL o SNBP tCELMA

tCST t POLISUL o DETEN tULTRAFÉRTIL • FRANAVE tALCALIS

tACESITA tPPH o EDN tARAFÉRTIL • ENASA tM.CARAíBA

tCOSIPA tCBE OMETANOR • NITROFÉRTIL o LLOYD • COBRA

t AÇOMI NAS tPOLIOLEFINAS ONITROCLOR • PETROFÉRTIL o LIGHT o EMBRAER

tPQU o POLI DERIVADOS • ICC o ESCELSA OAGE F

tOXITENO o PETROCOQUE o B.MERIDIONAL

tACRINOR o PRONOR o NUCLEP

tCIQUINE o CQR

tPOLIALDEN o POLIPROPILENO

tPOLITENO OSALGEMA

tCOPERBO OALCLOR

o FCC o COPENE

o TRIUNFO • ALCOOLQuíMICA

ONITROCARBONO

TOTAL: 68 tPrivatizadas • Em processo • Retirada do OA privatizar OUT/94

de liquidação PND

Fonte: BNDES
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111.5 As moedas da privatização

o presidente Collor, ao aSSUffilr a
presidência em março de 90, instituiu o Plano
de Estabilização Econômica, que modificou a
moeda nacional de Cruzado Novo para Cruzeiro;
sequestrando cerca de US$ 35 bilhões de
poupança financeira do setor privado (em
cruzados novos), que ficariam disponíveis
somente em outubro de 91.

Além disso,
12 .04 . 9 O, que
Desestatização
data, tornava
Certificados

através da Lei 8.031 de

instituições
previdência,
capitalização:

cri ava o Programa Nacional de
e a Lei nO 8.018, da mesma
compulsória a aquisição de
de Privatização pelas

financeiras, entidades de
sociedades seguradoras e de

* as instituições financeiras iriam adquirir
um montante mínimo de 3% do ativo circulante e
realizável a longo prazo até o limite de 18%
do patrimonio líqüido em 31.12.89 (resolução
CMN nO 1.721 de 27.06.90);

* as sociedades seguradoras,
capitalização e as entidades
privada deveriam aplicar 10%
garantidores de sua reserva
Certificados de Privatização

sociedades de
de previdência

dos recursos
técnica em

(art. 3° da
resolução) e;

* as entidades fechadas de previdência privada
deveriam adquirir os Certificados de
Privatização observando os percentuais que
foram estabelecidos pelas respectivas reservas
técnicas: 25% para entidades patrocinadas por
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empresas públicas e 15% nos casos demais casos
(art. 2°, incisos I e 11).

Os Certificados de Privatização, como já
foi mencionado anteriormente, apresentava as
seguintes características:

* títulos de emissão do Tesouro Nacional
nominativos e não neqocí.áve i s, exceto com a
expressa autorização do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento (art. l°,
lnC1SO I);

* os detentores dos Certificados de
Privatização terão direito de utilizá-los como
forma de pagamento de ações de empresas do
setor público que porventura vierem a integrar
o programa (art.2°);

* valor de face dos Certificados de
Privatização serão corrigidos por 100% da
correção monetária até a data da prlmelra
oferta de ações de empresa pública sujeitos a
serem adquiridos mediante a entrega dos
certificados. O percentual da correção
monetária será reduzido em 1 ponto percentual
ao mês sucessivamente, até um prazo máximo de
40 meses, a partir da data da primeira oferta.
Ao final do prazo estabelecido, a variação
mensal dos certificados se restringirá a 60%
da correção monetária (art. 3°, incisos I 'a
111) .

Assim, os formuladores do Programa tinham
expectativas que o processo ari,a rapidamente
se desenvolver, na medida em que após a
primeira oferta pública os Certificados de
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Privatização - principal moeda do programa
passaria a se desvalorizar.

Entretanto, as diversas liminares
judiciais acabam obstruindo a dinâmica do
processo, acarretando em atraso no cronograma
estabelecido.

A primeira privatização somente se
efetivou em outubro de 1991. Nesta data, já
haviam ocorridos diversas liberações de
Cruzados Novos, seja pela liberação da
poupança de pessoas idosas (com idade superior
a 65 anos), seja em razão do cumprimento de
sentenças judiciais; o montante de recursos
retidos no Banco Central era de
aproximadamente US$ 19 bilhões.~

o governo esperava pinda, obter cerca de
US$ 8 bilhões na venda dos Certificados de
Privatização, contudo o valor arrecadado
atingia a 6% da meta inicial; ou seja, US$
480,3 milhões.147

Assim, na medida em que os Certificados de
Privatização e os cruzeiros serlam
insuficientes para a aquisição das Empresas
Estatais, o governo foi obrigado a incluir as
chamadas "moedas podres", isto é, os títulos
da dívida interna que eram basicamente:

a) os Débitos Vencidos e Renegociados de
fornecedores e empreiteiras, de qualquer
empresa que estivesse na pauta do Programa,
desde que garantido pelo Tesouro Nacional,
cujo valor total era de US$ 6 bilhões;

141 Mello, M.F., A p.rivatizaç:lo p. VII.32.
147 PRADO, S. (org.), O processo p.lOl,
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b) Obrigações
Desenvolvimento
pelo Decreto-Lei
patrimônio do

do Fundo Nacional de
OFND, que foi instituído

nO 2.288 de 23.07.88, o
Fundo Nacional de

Desenvolvimento é constituído por ações de
empresas controladas direta ou indiretamente
pela União ou de entidades da Administração
Federal Indireta. As fundações eram obrigadas
a aplicar compulsoriamente 30% de suas
reservas, pelo prazo de 10 anos e
rentabilidade mínima equivalente às Letras do
Banco Central - LBC e corrigido monetariamente
pela Taxa Referencial Diária TRO;
representavam em out/9l, cerca de US$ 800
milhões;

c) As Debêntures da Siderbrás, foram colocadas
em 02.09.88, em três séries de títulos no
mercado: série A, adquirida principalmente por
investidores institucionais alcançavam um
montante equivalente a US$ 300 bilhões e
pagamento em 08 anos; série B, adquirida por
bancos em geral, totalizou US$ 451 milhões e
prazos de 05 anos e; série C, também vendida a
instituições bancárias, principalmente para o
BNDES, respondiam por US$ 1.357 milhões e
pagamento de 08 anos. Em outubro de 91, as
debêntures alcançavam um valor de US$ 3,6
bilhões;

d) Títulos da Dívida Agrária - TOA, emitidas
pelo Tesouro Nacional para o pagamento
realizadas em desapropriações de terras. A
correção monetária é de 6% a.a. e correção
monetária com base na Taxa Referencial - TR. O
valor nominal difere de acordo com o ano e o
mês da emissão. Em- outubro, as TOAs
representavam cerca de US$ 400 milhões.



166

o programa de Desestatização permitia que
fossem incluídas os créditos e títulos da
Dívida Externa, porém diferentemente dos
títulos da dívida interna que utilizavam o
valor de face; aqueles sofreriam um deságio,
podendo ser utilizado 75% do valor de face.

Os créditos e títulos da Dívida Externa
são:

a) Multi Year Deposity Facility Agreement
MYDFA, que surgiram a partir do P'roj eto 4 do
Acordo de Negociação da Dívida Externa em 88 e
são obrigações de médio e longo prazo, cuj o
vencimento ocorreria entre 1987 e 1993, no
entanto, foram transferidos para 2007.
Representam cerca de US$ 34 bilhões, sendo que
US$ 26,5 bilhões se referem ao principal e US$
7,5 bilhões aos juros;

b) Parallel Facility Agreement PFA, surgiu
do acordo formalizado em 20.09.88, relativo ao
empréstimo-ponte de US$ 3,3 bilhões, para o
pagamento de atrasados do governo brasileiro;

c) Commercial Bank Co-Financing Agreement
CBA, surgiram do acordo formalizado em
20.09.88 e se referem às operações de
empréstimos vinculados ao projetç do Banco
Mundial, no valor de US$ 200 milhões;

d) Exit Bonds ou Brazilian lnvestment Bonds -
BlB, são bônus emitidos pelo governo
brasileiro em troca de dinheiro novo no acordo
de 20.09.88, e eram representados por
certificados no valor de US$ 1,1 bilhão e;
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e) New Money Bonds NMB, como os BIB, são
representados por certificados títulos ao
portador - no valor de US$ 800 milhões e prazo
de 25 anos.

A tabela 111.5.1 apresenta a estimativa do
estoque de dívidas dessas moedas em outubro de
91, totalizando US$ 69,6 bilhões, portanto,
superlor ao patrimômio líquido estimado de
todas as empresas estatais que perfazem o
valor de US$ 50 bilhões.~

"" Mello, M.F., A pr í.vat Lzaçao ... p. VII.40.
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Estoque e Remuneração das Moedas de Privatização
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DIVIDA AUTORIZADA A PARTICIPAR DO
PROGRAMADE PRIVATIZAÇÃO

PRAZO DE REPRESEN- NEGOCIAVEL
RESGATE TADA POR NO MERCADO

TÍTULOS SECUNDÁRIO

VALOR
ESTIMADO

EM US$
BILHÕES
(OUTUBRO

91)

RENTABI-
LIDADE

Cruzados Novos 19,0 Não SimTR + 6% a.a. 9
prestaçõe
s mensais

iguais
Certificados de Privatização 0,4 NãoTR até

início
privatização

Sim

Dívidas da própria empresa a ser
privatizada, ou de suas
subsidiárias, com o sistema
financeiro privado ou dívidas
vencidas não securitizados de
empresas estatais controladas direta
ou indiretamente pela União

6,0 Variável Vencidos Não Não

Obrigações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento

0,8 TR +
remuneração
da LBC (6%)

1996 Sim Sim

Debêntures da Siderbrás 3,6

Não

Títulos da Dívida Agrária 0,4

Multi Year Deposit Faci1ity
Agreement (MYDFA): principal*

26,5

IGP + 6%
a.a.

1993 a
2000

Sim Sim

TR + 6% a. a. Só
vencidos

Sim Sim

LIBOR +
13/16 6

meses

2007 Sim

Multi Year Deposit
Agreement (MYDFA): juros*

7,5 NãoFacility LIBOR +
13/16 6

meses

2007 Sim

Parallel Facility Agreement (PAF)** 3,3 NãoLIBOR +
13/16 6

meses

1999 Sim

Commercial Bank
Agreement (CFA)

Cofinancing 0,2

1999Brazilian Investment Bonds (BIB) 1,1

LIBOR +
13/16 6

meses

1999 Sim SimNew Money Bonds (NMB)*** 0,8

Total 69,6

Fonte: Mello M.F.

LIBOR +
13/16 6

meses

1999 SimNão

6% pago
semestralmen

te

Sim Sim

* 17/09/91 a 16/03/92 6,5% a.a.pago no final do período.

** 15/10/91 a15/04/92 6,125% a.a. pago no final do período.

*** 15/10/91 a 15/04/92 6,3125% a.a. pago na data da liquidação.
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Finalmente, a tabela 111.5.2 apresenta os
valores efetivos alcançados nas privatizações
entre 91/93, totalizado um valor total de US$
6.615,7 milhões, ou seJa, levando-se em
consideração o estoque estimado para 93, o
valor obtido até o momento representaria
apenas 14,29%, pouco significativo em razão
das expectativas.
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Tabela UI. 5.2

(1)
US$ Milhoes

PNO - Moedas Utilizadas nas Ofertas de Privatizaçao das Empresas Total 93

_USA/TIPO OI: OftMA SIBa CP onm OISEC OIVEX LHCZF Ncz$ US$
Poliofefinas
Leilao ord. (1" Liq.) 30,5 13,1 43,5
Leilao ord. (2" Liq.) 30,5 13,1 43,6
Total 61,0 26,2 87,1 3,4
CSN
Leilao ordinárias 131,6 92, ° 31,4 501,2 90,1 1,2 168,9 40,2 1.056,6
Oferta empregados 0,0 0,0 60,8 10,8 1,5 2,9 76,0
Oferta público 79,4 2,6 1,4 5,2 43,2 7,3 139,1
Total 211, ° 94,6 32,8 567,2 144,1 1,2 177,7 0,0 43,1 1.272,7
Ultrafértil
Leilao ordinárias 0,0 163,5 40,9 204,4
Oferta empregados 4,9 1,2 6,1
Total 0,0 163,5 4,9 42,1 210,5 8,2
Cosipa
Leilao ordinárias 196,5 4,5 112,5 2,4 12,7 330,5
Oferta empregados 17,1 0,7 17,9
Oferta Femco 11, ° 0,4 11,4
Total 226,6 4,5 112,5 2,4 13,9 359,6 13,9
Açominas
Leilao ordinárias 89,2 6,1 0,1 397,8 23,0 10,3 27,7 554,2
Oferta empregados 42,1 2,2 44,3
Total 131,3 6,1 0,1 397,6 23,0 10,3 29,9 598,5 23,2
Oxiteno
Leilao ord.pref. 0,0 25,4 0,2 25,6 2,7 53,9
Total 0,0 25,4 0,2 25,6 2,7 53,9 2,1

Total 93 (6 empresas) 566,9 166,2 32,9 1.266,4 174,5 26,9 167,9 0,0 157,9 2.581,6 39,0
Total 92 (14 empresas) 153,4 761,0 283,6 803,0 255,2 36,4 105,6 0,1 0,4 2.398,7 36,3
Total 91 (4 empresas) 630,6 352,1 280,7 210,4 82,7 4,5 0,0 11,1 3,2 1.635,3 24,7

Total 93/91 (24 empresas) 1.352,9 1.279,3 597,2 2.339,8 512,4 67,8 293,5 11,2 161,3 6.615,7 100,0
Em % 20,5 19,3 9,0 35,4 7,7 1,0 4,4 0,2 2,4 100,0

1) Pelo dólar comercial de venda na data da liquidaçao financeira da operaçao.
Obs: Devido ao arredondamento utilizado, os somatórios de parcelas podem diferir dos totais em um
algarismo significativo.
SIBR:
CP:
OFND:
OISEC:
TOA:
DlVEX:
LHCEF:

Debêntures Siderbrás
Certificados de Privatizaçao
Obrigo FND
Divida Securitizada da Uniao
Titulas da Divida Agrária
Titulos da ~ivida Externa
Letras Hipotec. CEF

Fonte: Programa Nacional de Desestatizaçao Relatório de Atividades 1993
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111.6 Avaliação dos Resultados

o Programa de Desestatização brasileiro
está se desenvolvendo de forma gradual.

Os resultados obtidos ao longo do
processo, entre 81/94, perfazem um total de
US$ 8.584 milhões (Gráfico 1116.1), com 71
empresas privatizadas; parte significativa
desse valor (91,45%) corresponde aos valores
arrecadados durante os governos Collor e
Itamar Franco.



Gráfico 111.6.1

Número de Empresas Desestatizadas (1981-1994)

Períodos

Valores Obtidos: 1981-1994

81..94

Fonte: BNDES/Conselho Federal de Desestatização
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Esse
alcançar
programa.
esperava
governo
portanto,

resultado, portanto, não consegulu
as metas pretendidas no início do

O governo Collor, por exemplo,
obter nos prlmelros nove meses de
o valor de US$ 8.750 m i Lhões-«,
a totalidade obtida até o momento

Contudo, a participação da moeda corrente
cresceu de forma substancial, a partir do
governo Itamar, comparativamente ao governo
Collor (Tabela 111.6.1).

Tabela 111.6.1

Balanço do Programa

Balanço do Programa Valores Obtidos nas
, ofertas - US$ Milhões

Governo Número de Empresas Número de Ofertas Moeda Corrente Total *
Desestatizadas Realizadas

FERNANDO COLLOR 15 29 16 3.515

ITAMAR FRANCO 17 35 1.028 4.333

TOTAL 32 64 1. 044 7.848

* Não inclui a parcela financiada do leilão da Alcalis

Fonte: BNDES

Diversamente do ocorrido
Chile, a participação das
ainda é bastante reduzido.

na Inglaterra e
pessoas físicas

O que se percebe é a preponderância de
pessoas jurídicas e empresas financeiras que
representam cerca de 67,73% (Gráfico III.6.2).
Esta situação é preocupante na medida em que

151 PRADO,s. (coord.), o processo ... p.90.
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Gráfico 111.6.2
Resultado de Vendas

,

11Olvida Securitizada:

.Debênt.Siderbrás:

[] CertoPrlvatlzaçao:

1.445

1.289

1.044

Fonte: BNDES - out./94

• Empr. Financeiras: 2.155

[] Ent.Prev.Prlvada: 1.001

13Pessoas Flsicas: 570

• Capital Estrangeiro: 353
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o grupo Gerdau, com exceção da COS1M e
US1M1NAS, adquiriu desde 81, todas as
siderúrgicas privatizadas: C1METAL, US1BA,
COS1NOR e P1RAT1N1. Além disso, a COS1NOR
possibilitou a esse grupo o virtual monólio no
mercado de aços não-planos das regloes Norte e
Nordeste. A US1BA e a P1RAT1N1 tornaram o
grupo o único produtor de ferro-esponja.~

o grupo
adquiriu as
CST.

Bozano~, Simonsen, por
siderúrgicas US1M1NAS,

sua vez,
COS1PA e

A tabela 111.6.3, apresenta as empresas e
suas fatias no mercado do setor siderúrgico.

Tabela 111. 6. 3

As empresas e a fatia no mercado dos barões do setor siderúrgico

Bozano Júlio Jorge Gerdau

Usiminas Açonorte

Cosipa Cearense

CST Comesa

Cosigua

Riograndense

Usiba

Cosinor

Aços Finos Piratini

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

61,3% da produção de aços planos comuns 14,4 % da produção de aços longos especiais

(laminados) (laminados)

90% da produção de placas (semi-acabadas) 40,7% da produção de aços longos comuns

(laminados)

100% de chapas grossas 14,4% da produção de blocos e tarugos

(semi-acabados)

Fonte: Revista Isto é, 15.09.1993, n01250

152 GIAMBIAGI, F e PINHERIO, A.C., As empresas estatais ... p. 52.
15. Júlio Bozano foi intitulado pela Revista Vej a de 14.12.94, corno o ~Homernque engole estatais".
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No jornal do Brasil de 05.09.93, o governo
manifestava sua preocupação quanto à possível
concentração do setor. A siderurgia
privatizada assumia características de
oLi.qopó I i.o ;»

o Ministério da
Secretaria de Direito

Justiá através da
SOE,Econômico

instaurou processo administrativo, em
10.08.94, para invalidar a fusão entre a
USIMINAS e a COSIPA, em virtude do acerto
prévio que o empresário Aldo Narcisi,
proprietário da Brasturbo havia feito com o
Banco Bozano, Simonsen.~

o grupo Mendes Junior adquiriu a AÇOMINAS,
porque poderia perder o fornecimento de
tarugos
Gerdau.

concorrente,para o seu o grupo

Portanto, o programa se afasta das suas
metas pretendidas, quais sejam: democratização
do capital através da pulverização das ações e
ampliação da competitividade entre as
empresas. O que se deseja realmente é que as
privatizações criem situações de
competividade; de modo que os preços e
qualidade tragam benefícios para a população
em geral.

Os setores elétrico e de telecomunições já
se encontram na pauta de prováveis empresas a
serem desestatizadas. É necessário como
lembrou o presidente Fernando Henrique que os
novos adquirentes não explorem somente as
regiões mais lucrativas, mas também atuem em

15. Jornal do Brasil, 05.09.93.
lSS Folha de sao Paulo, dias 11. 08, 12 e 22.09.94.



178

áreas de baixa rentabilidade, portanto, é
fundamental incluir estas obrigações nos
processos de vendas das empresas estatais no
futuro.
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Conclusões

Este
recuperar
Estatais,
Estatal.

trabalho procurou, inicialmente,
toda a trajetória das Empresas
em particular do Setor Produtivo

As razões que levaram o Estado, a criar e
expandir suas empresas, sofreram influências
tanto de ordem ideológica, como a criação da
PETROBRÁS; mas também, pragmática com o
objetivo de consolidar o parque industrial
nacional.

O desempenho dessas empresa, ao longo dos
anos 70 e 80, num primeiro momento,
contribuiram para a retomada do crescimento;
posteriormente, atenuaram o impacto da crise
externa, principalmente do choque de petróleo.

Entretanto, o governo federal cria a SEST
em 79, para inibir a expansão dessas empresas.
Além disso, tornam-se instrumentos de política
econômica, através da contenção de preços e
tarifas, e também, como captadoras de recursos
externo.

A redução das tarifas
crescimento do serviço da
essas empresas a recorrer
Tesouro Nacional; porém
aprofunda em 82, com a
empréstimos externos.

públicas e o
dívida, obrigam

consta_ntemente ao
a situação
interrupção

se
dos

A questão da dívida externa pode ser
considerada como o marco de referência para o
surgimento da Crise Fiscal
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As economias inglesa e chilena,
apresentavam um quadro semelhante. Os governos
desses países decidem iniciar seus programas
de privatizações; em ambos os casos, são
nítidos os conteúdos político-ideológico do
processo.

A venda
possibilitou
participação
identificado

de
a

da

ações na
amplitude
sociedade,

Bolsa de Valores
do processo à
passando a ser

como "capitalismo popular",

No caso ingles, Margareth Thacher
pretendia reduzir o poder dos sindicados nas
empresas; no Chile, o governo militar
objetivava alcançar legitimidade política para
o movimento, e assi.m , afastar os opositores
políticos.

No Brasil, o programa de privatização teve
início em 79, com o governo João B.
Figueiredo, que reprivatizou dezenove empresas
durante a sua gestão. A razão principal,
todavia, era limitar à expansão das empresas
estatais.

A partir dos anos 90, com o governo
Collor, o processo ganha vulto. A intenção do
governo era reduzir de forma drástica a
participação do Estado na economla.

Através da Lei nO 8.031, foi instituído o
Programa Nacional de Desestatização que
visava, entre outros, transferir
privado às empresas produtivas,
dívida pública, modernizar
industrial.

ao setor
reduzir a

o parque
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o BNDES se torna o principal condutor do
programa. Em virtude da complexidade das
empresas ' envolvidas, esse órgão tem conduzido
de forma específica cada empresa objeto da
desestatização. Empresas que pertençam a um
mesmo segmento de atuação podem apresentar
características distintas, o que impede a
criação de um modelo único de privatização.

Assim, as empresas são normalmente
avaliadas de acordo com o seu valor econômico,
ou seja, do valor presente do fluxo de caixa
futuras, caso o Estado permanecesse com a
empresa.

Em razão da insuficiência de moedas para a
aquisição das empresas, o governo instituiu
como formas de pagamento a serem aceitas no
programa, as chamadas ~moedas sociais", que
correspondem aos títulos das dívidas interna e
externa.

Os resultados obtidos até o momento são
poucos significativos, totalizando cerca de
US$ 8... , vale mencionar que, a partir do
governo Itamar Franco, a moeda corrente vêm
ampliando sua participação.

Constatou-se ainda, a pequena participação
do público em geral ( ), contrariamente do
que ocorre nas experiências inglesa e chilena.
Este fato chama atenção, p01S possibilita a
criação de mercado altamente concentrado, como
ocorre no setor siderúrgico.

Desta maneira, o gradualismo é importante,
na medida em que os processo podem ser melhor
avaliados e, aSSlm, estabelecerem critérios de
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participação e
atendendo dessa
sociedade.

obrigação
forma as

dos adquirentes,
necessidades da

Finalmente, a privatização não deve ser
considerada um objetivo em si mesmo, mas um
instrumento para a reestruturação da economia
e, em última ins tância, como reordenador do
novo papel do Estado, que apesar das novas
atribuições deverá em parceria e cooperação
com a iniciativa privada estabelecer um novo
projeto para o desenvolvimento econômico e
social.
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ANEXO 1

RESOLUÇÃO N° 9, DO CDE

"O Secretário-Geral do Conselho de
Desenvolvimento Econômico torna público que o
Presidente da República, no uso de suas
atribuições, aprovou a seguinte Resolução:

I-O apoio do Governo à maior participação
da empresa privada nacional no desenvolvimento
de setores industriais dinâmicos se fará
prioritariamente, no atual estágio, nas áreas
de Bens de Capital, Insumos Básicos e
Mineração.

lI-Os órgãos do Ministério da Indústria e
do Comércio e do Ministério das Minas e
Energia, bem como as instituições de apoio
financeiro e entidades gestoras de incentivos
fiscais, setoriais e regionais, adotarão
procedimento de, uma vez identificada certa
oportunidade de investimento, procurar esgotar
as possibilidades da participação do setor
privado nacional.

111-0 sistema do BNDE, aSSlm como quaisquer
outros mecanismos oficiais de participação ou
apoio financeiro, atribuirão alta prioridade à
viabilização de empreendimento sob.controle de
empresa privada nacional, nas referidas áreas.

IV-Para tais setores, e notadamente para
Insumos Básicos e
como uma das
empresarial de
empregado, em
Petroquímica.

Mineração, será consolidado,
alternativas,' o modelo

associações que se tem
particular na Indústria
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Tal modelo deverá ser aperfeiçoado,
principalmente quanto aos seguintes pontos:

a) fortalecimento da posição do sócio
nacional, que terá preferência na negociação
inicial, e a quem serão oferecidos, quando
necessários, recursos para capitalização,
através dos mecanismos oficiais;

b) garantia, pelo sócio estrangeiro, de
abertura das tecnologias externas de processos
e/ou produtos, e compromisso, por parte dos
sócios nacionais, de obter sua real
transferência e efetiva assimilação;

c) execução, no País, a
crescentes, da engenharia básica;

índices

d) realização, no País,
engenharia de detalhamento;

de toda

e) conveniência de
nacional a posição de
para execução do projeto;

confiar
contratante

à firma
principal

f) necessidade de o empreendimento
alcançar o malor índice de nacionalização
possível das máquinas e equipamentos,
inclusive componentes;

g) necessidade de maior participação de
sócio estrangeiro no capital de risco;

h) necessidade de crescente
de máquinas, equipamentos e
componentes;

padronização
respectivos



185

i) nas associações decorrentes de
carência tecnológica nacional, dar-se-á
preferência às associações que permitam
desenvolver, no País, a tecnologia de projeto.

V-A malorla acionária por empresa
governamental, quando necessária, e
principalmente nos setores de Petroquímica e
Fertilizantes, deverá limitar-se aos projetos
básicos (centrais de matérias-primas e de
utilidades, amônia e uréia, por exemplo) que
demandam grandes investimentos.

Nos projetos de segunda geração ("down
stream") a participação de órgãos e empresas
de Governo, mesmo minoritária, deverá ocorrer
apenas quando necessário.

VI-No tocante
política a
basicamente:

à área de Bens
ser executada

de Capital, a
compreenderá,

a) observância da orientação,
consubstanciada no Decreto nO 78.945, de
15/12/76, segundo a qual os órgãos e empresas
governamentais só realizarão importações de
máquinas e equipamentos, mesmo dispondo de
limites no orçamento de importações, quando
não houver similar nacional;

b) o CDI, o CONSIDER, a SUDENE, a SUDAM,
a SUFRAMA e outros órgãos ou entidades com
atribuições legais da mesma natureza, quando
da análise e aprovação de projetos, deverão
observar a orientação de evitar, de um lado, o
monopólio e,
empresas na
vistas a

de outro, o excessivo número de
mesma linha de produção, com

uma relativa especialização. O
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obj eti vo será ter urn adequado grau de
competição no setor. Tal diretriz será
observada também pelo BNDE, no apolo de
participação ou financiamento, e pela FINAME,
no credenciamento de fornecedores, bem como
pelas empresas governamentais setoriais
compradoras, entre as quals se destacam a
ELETROBRÁS, PETROBRÁS, TELEBRÁS, SIDERBRÁS,
CVRD e Rede Ferroviária;

c) será realizado esforó de progresslva
nacionalização de componentes;

d) na execução de projetos de interesse
de empresas e/ou órgãos governamentais, mesmo
amparadas por financiamento externo
excetuados os casos vinculados a compromissos
expressos com outros países ou com agências
financeiras internacionais adotar-se-á, de
preferência, a prática de determianar,
prlmelro, o volume de fornecimento de
equipamento pela indústria nacional,
realizando, em seguida, concorrência
internacional (ou outra forma de licitação ou
negociação), para a parcela a ser adquirida no
exterior;

e) nos casos de consórcios para
fornecimento, dar-se-á preferência àqueles sob
a liderança de empresas nacionais.

VII-As empresas e órgãos governamentais
deverão abster-se de fazer colocação de
encomendas, para linha de produção, bem como
contratação de quaisquer serviços relacionados
com proj etos que ainda dependam de aprovação
pelo COI, INPI e/ou outras entidades gestoras
de incentivos fiscais. Casos excepcionais
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dependerão de prévia consulta aos órgãos
governamentais competentes, que os submeterão
para deliberação da Administração Superior.

Brasilia, em 30 de março de 1977."
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CONSTITUIÇÃO FEDRAL DE 1988

"art. 21. Compete à União:

X manter o serviço postal e o correlO aéreo
nacional;

XI explorar, diretamente ou mediante
concessão a empresas sob controle acionário
estatal, os servlços telefônicos,
telegráficos, de transmissão de dados e demais
serVlços públicos de telecomunicações,
assegurada a prestação de serviços de
informações por entidades de direi to privado
através da rede pública. de telecomunicações
explorada pela União;

XII explora, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, de
sons e lmagens e demais serVlços de
telecomunicações;

b) os serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estado
onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a
infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário
e aquaviário entre portos brasileiros e
fronteiras nacionais ou que transpassem os
limites de Estado ou Território;
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e) os serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passagelros;

f) os
lacustres;

portos marítimos, fluviais e

art.177. Constituem monopólio da União:

1- a pesquisa e a lavra das
petróleo e gás natural
hidrocarbonetos fluidos;

jazidas de
e outros

11- a refinação do petróleo nacional ou
estrangeiro;

111- a importação e exportação dos
produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;

1V- transporte marítimo do petróleo bruto
de origem ancional ou de derivados básicos de
petróleo produzidos no País, bem assim o
transporte, por me i,o de conduto, de petróleo
bruto, seus derivados e gás natural de
qualquer origem;

V- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento,
a industrialização e oo reprocessamento,

comércio de minérios e . .mlneralS nucleares e
seus derivados."



190

ANEXO 2
Tabela 1
PND - 91/94
RESULTADO DAS OFERTAS DE VENDA
DISTRIBUIÇÃO ANUAL - US$ MILHÕES 30.09.94

TOTAL EM %
SETOR EMPRESA 1991 1992 1993 1994 91/94 TOTAL SETOR
SIDERURGIA USIMINAS* 1429,7 51,3 480 1961 24,9 36,2

CSN 1277,4 210,2 1487,6 18,9 27,4
AÇOMINAS 598,5 598,5 7,6 11
ACBSITA 465,4 465,4 5,9 8,6
COS I PA* 359,8 80,5 440,3 5,6 8,1
CST* 347,4 347,4 4,4 6,4
PIRATINI 107,9 107,9 1,4 2
COSINOR 13,6 1,4 15 0,2 0,3
TOTAL 1443,3 973,4 2235,7 770,8 5423,3 68,8 100

QUIMICA E COPESUL 797,1 30,5 32,9 860,5 10,9 45,7
PETROQUÍMICA PQU 287,5 287,5 3,6 15,3

PETROFLEX 234,1 234,1 3 12,4
POLIOLEFINAS 87,1 87,1 1,1 4,6
ÁLCALIS 81,4 81,4 1 4,3
PPR 59,4 59,4 0,8 3,2
POLI SUL 56,8 56,8 0,7 3
OXITENO 53,9 53,9 0,7 2,9
POLITENO 44,9 44,9 0,6 2,4
NITRIFLEX 26,2 26,2 0,3 1,4
COPERBO 25,9 25,9 0,3 1,4
CIQUINE 23,7 23,7 0,3 1,3
POLIALDEN 16,7 16,7 0,2 0,9
ACRINOR 12,1 12,1 0,2 0,6
CBE 10,9 10,9 0,1 0,6
TOTAL 1265,8 171,6 443,8 1881,2 23,9 100

FERTILIZANTES ULTRAFERl'IL 205,6 O 205,6 2,6 49,2
FOSFÉRTIL 182 O 182 2,3 43,5
GOAIASFÉRTIL 13,1 O 13,1 0,2 3,1
ARAFÉRTIL 10,7 10,7 0,1 2,6
INDAG 6,8 O 6,8 0,1 1,6
TOTAL 201,9 205,6 10,7 418,2 5,3 100

OUTROS CELMA 91,1 91,1 1,2 57,8---
MAFERSA 48,5 0,3 48,8 0,6 31
SNBP* O 12 12 0,2 7,6
CARAÍBA 5,8 5,8 0,1 3,7
TOTAL 139,6 12,3 O 5,8 157,7 2 100

TOTAL GERAL 1582,9 2453,4 2612,9 1231 7880,3 100 -
20,1 31,1 33,2 15,6 100 - -

(*) Processos não encerrados.
Fonte :'BNEDS - Sist. Intornações - set/94
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Tabela 2
PND - 91/94
RESULTADOS DE VENDA DE EMPRESAS, POR TIPO DE OFERTAS

US$ milhões 30.09.94
TIPO DE OFERTAS

LEILAO EMPRE- PUBLICO TOTAL
SETOR EMPRESA (**) GADOS
SIDERURGIA USIMINAS* 1396,4 33,2 531,3 1961

CSN 1266,9 76 144,8 1487,6
AÇOMINAS 554,2 44,3 598,5
ACESITA 450,3 15,1 465,4
COSIPA* 340,1 29,3 70,9 440,3
CST* 332,3 15,2 347,4
PIRATINI 106,5 1,4 107,9
COSINOR 15 15
TOTAL 4461,7 214,5 747 5423,2

QUIHICA E COPESUL 797,1 30,5 32,9 860,5
PETROQUOOCA PQU 269,9 17,6 287,5

PETROFLEX 215,6 6 12,5 234,1
POLIOLEFINAS 87,1 87,1
ÁLCALIS 81,4 ° 81,4
PPH 59,4 59,4
POLI SUL 56,8 56,8
OXITENO 53,9 53,9
POLITENO 44,9 44,9
NITRIFLEX 26,2 26,2
COPERBO 25,9 25,9
CIQUINE 23,7 23,7
POLIALDEN 16,7 16,7
ACRINOR 12,1 12,1
CBE 10,9 10,9
TOTAL 1781,6 54,2 45,3 1881,2

FERTILIZANTES ULTRAFERTIL 199,4 6,1 205,6
FOSFÉRTIL 177,1 4,9 182
GOAIASFÉRTIL 12,7 0,4 13,1
ARAFÉRTIL 10,7 10,7
INDAG 6,8 6,8
TOTAL 406,7 11,5 418,1

OUTROS CELMA 90,7 0,4 91,1.
MAFER.SA 48,7 0,1 48,8
SNBP* 12 12
CARAÍBA 5 0,8 5,8
TOTAL 156,4 1,3 157,7

TOTAL G~ 6806,4 281,5 792,4 7880,3

(*) Processos não encerrados.
(**) Inclusive sobras adquiridas pelos compradores (US$ 4,4 milhões).
Fonte: BNDES - Sistema de Informações - set/94
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Tabela 3
PND - 91/94
RESULTADO CONSOLIDADO DAS OtERTAS DE VENDA
DISTRIBUIÇAo POR TIPO DE ADQUIRENTES US$ milhões 30.09.94

SETOR ENTIDADES EMPRESAS CAPITAL PESSOA TOTAL
SETOR EMPRESA tINANCEIRO DE PREVID. NACIONAIS ESTRAN- tíSICA VENDA

NACIONAL PRIVADA NAo tIN.I\NC. GEIRO
SIDERURGIA USIMINAS* 458 466,7 323,9 146,3 86,1 1481

CSN 577,1 180,1 458,7 47,9 223,8 1487,6
AÇOHINAS 168,7 2,4 381,8 0,5 45,1 598,5
ACESITA 149 204,4 60,9 9,9 41,3 465,4
COSIPA* 0,6 0,6 317,1 12,2 29,4 359,8
CST* 226,1 10,2 92,4 0,2 18,6 347,4
PIRATINI 106,5 1,4 107,9
COSINOR 15 15
TOTAL 1579,5 864,3 1756,3 217 445,7 4862,8

QUIMICA E COPESUL 271,1 89,6 372,2 57,9 69,8 860,5
PETROQUDaCA PQU 228,9 11,6 27,7 1,7 17,6 287,5

PETRDFLEX 6,8 70 137,6 1 18,7 234,1
POLIOLEFINA 87,1 87,1
S
ÁLCALIS 81,4 81,4
PPB 44,1 15,3 59,4
POLI SUL 45,4 11,4 56,8
OXITBNO 0,6 26,3 27 53,9
POLITBNO 44,9 44,9
NITRIFLEX 26,2 26,2
COP1UU30 25,9 25,9
CIQUINE 23,7 23,7
POLIALDBN 16,7 16,7
ACRINOR 7,6 4,5 12,1
CBE 10,9 10,9
TOTAL 506,8 171,8 977,7 118,7 106,1 1881,2

FERTILIZANTES ULTRAFERl'IL O 199,4 6,1 205,6
FOSFÉRTIL 21,3 O 154 0,9 5,8 182
GOAIASFÉRTI 12,7 0,4 13,1
L
ARAFÉRTIL 5,4 5,4 10,7
INDAG 6,8 6,8
TOTAL 21,4 O 378,3 6,2 12,3 418,2

OUTROS CELHA 47 5,6 22,5 11,3 4,7 91,1
HAFERSA 48,7 0,1 48,8
SNBP* 12 12
CARAÍBA 5 0,8 5,8
TOTAL 47 54,3 39,5 11,3 5,5 157,7
TOTAL GERAL 2454,6 1090,5 3151,8 353,2 569,6 7319,8

29,4 14,9 43,1 4,8 7,8 100
(*) Processos
encerrados.

Fonte: BNDES

não A d~str~bu~ção rea1~zada não ~nclu~ os
resultados de:

. leilão de preferenciais da COSIPA (US$ 9,6 milhões);
oferta ao público da COSIPA (US$ 70,9

milhões) ;
oferta internacional e doméstica da USIMINAS (US$ 480

milhões) .
Sistema de

Informações - set/94



Tabela 4

PND- 91/94

OFRTAS EM LEILÃO

193

30.09.94
EMPRESA

OBTlDO

MES PARCELA
CAPITAL

TOTAL

DO VALOR MINIMO RESULTADO

DO LEILÃO DE VENDA

AGIO MINIMODE

MOEDA

CORRENTEOFERT VENDIDA US$ milhões
ADA

US$ milhões

USIMINAS - ordinárias out/91 37,60% 37,60% 987,1 1128,2 14,30% -
USIMINAS - nov/91 27,90% 16,70% 268,2 268,2 0,00% -preferenciais
CELMA nov/91 86,10% 86,10% 72,5 90,7 25,00% -
MAFERSA nov/91 90,00% 90,00% 18,5 48,4 161,10% -
COSINOR nov/91 89,90% 89,80% 12 13,6 13,80% -

TOTAL 91 - - 1358,4 1549,2 14,00%

SNSP jan/92 90,00% 90,00% 7,8 12 54,40% -
INDAG jan/92 35,00% 35,00% 6,8 6,8 0,10% -
PIRAT1NI fev/92 64,40% 64,40% 42 106,2 153,10% -
PETROFLEX abr/92 80,00% 80,00% 178,6 215,6 20,70% -
COPESUL mai/92 62,90% 62,90% 617,1 797,1 29,20% -
ÁLCALIS (*) jul/92 90,00% 90,00% 78,9 78,9 0,00% -
CST - ordJpref. juV92 70,90% 70,90% 295,4 295,4 0,00% -
CST - ordinárias jul/92 5,70% 5,70% 36,9 36,9 0,00% -
NITRIFLEX ago/92 40,00% 40,00% 26,2 26,2 0,00% -
FOSFÉRTlL ago/92 78,30% 78,30% 139,3 177,1 27,10% -
POLISUL set/92 31,00% 31,00% 56,8 56,8 0,00% -
PPH - ordinárias set/92 10,00% 10,00% 25,1 40,8 62,20% -
PPH - preferenciais nov/92 9,00% 9,00% 18,6 18,6 0,00% -
GOIASFÉRT1L out/92 90,00% 90,00% 12,7 12,7 0,00% -
ACESITA out192 64,00% 64,00% 347,7 450,3 29,50% .
CSE dez/92 23,00% 23,00% 10,9 10,9 0,00% .

TOTAL 92 · · 1900,6 2342,1 23,20%

POlIOLEFlNAS mar/93 15,70% 15,70% 87,1 87,1 0,00% 30,00%
CSN • 1° leilão abr/93 65,50% 60,10% 1056,6 1056,6 0,00% 3,80%
ULTRAFÉRTlL jun/93 90,00% 90,00% 199,4 199,4 0,00% 20,00%
COSIPA . leilão ago/93 40,00% 40,00% 166,3 330,5 98,80% 3,80%
ordinárias
AÇOMINAS set/93 79,90% 79,90% 284,8 554,2 94,60% 5,00%
OXITENO set/93 15,20% 15,20% 53,9 53,9 0,00% 5,00%

TOTAL 93 · · 1848,1 2281,8 23,50%

PaU jan/94 50,00% 40,50% 269,9 269,9 0,00% 30,00%

CSN - 2· leilão (sobras) mar!94 8,80% 5,30% 127 127 0,00% 100,00%
ARAFÉRTlL abr!94 33,30% 33,30% 10,7 10,7 0,00% 10,00%
CSN· 3· leilão (sobras) abr!94 3,50% 3,50% 83,3 83,3 0,00% 100,00%
COSIPA . leilão jun/94 2,30% 2,30% 7,7 9,6 24,70% 100,00%
preferenc.
CARAÍSA jul/94 80,00% 80,00% 5 5 o.oos 10,00%
ACRINOR ago!94 17,70% 17,70% 12,1 12,1 0,00% 10,00%
COPERBO ago!94 23,00% 23,00% 25,9 25,9 0,00% 10,00%
POLIALDEN ago!94 13,60% 13,60% 16,7 16,7 0,00% 10,00%
CIQUINE ago!94 31,40% 31,40% 23,7 23,7 0,00% 10,00%
POLITENO agol94 24,90% 24,90% 44,9 44,9 0,00% 10,00%

TOTAL 94 · · 627 628,9 0,30%

TOTAL GERAl 1991!94 · · 5734,1 6802 18,60%

Fonte. BNDES - S~stema de Informações - setf94



Tabela 5
PND
91/94
OFERTAS AOS EMPREGADOS

30.09.94
EMPRESA MÉS PARCELA DO CAPITAL VALOR SUBSCRITO EMPREGADOS ADQUIRENTES

OFERTADA SUBSCRITA US$ milhOes NÚMERO VALOR MEDIO
DE AQUISIÇÃO
US$/empregado

CELMA out/91 10,00% 3,00% 0,4 342 1279
USIMINAS nov/91 10,00% 9,60% 33,2 17287 1865
MAFERSA mar/92 10,00% 9,50% 0,1 2474 48
COSINOR mar/92 10,00% - - ° -
PIRATINI mai/92 9,90% 9,50% 1,4 1106 1289
PETROFLEX jul/92 10,00% 10,00% 6 1365 4431
CST jul/92 12,40% 12,40% 15,2 6086 2491
ÁLCALIS ago/92 10,00% 0,10% O 25 752
FOSFÉRTIL ago/92 10,00% 10,00% 4,9 1971 2500
ACESITA set/92 10,00% 10,00% 15,1 13191 1145
GOIASFÉRTI out/92 10,00% 10,00% 0,4 676 576L
CSN abr/93 20,00% 11,90% 76 30504 2491
COSIPA set/93 20,00% 20,00% 29,3 13682 2144
AÇOMINAS out/93 20,00% 20,00% 44,3 5281 8390
COPESUL nov/93 10,00% 10,00% 30,5 1409 21678
ULTRAFÉRTI dez/93 10,00% 10,00% 6,1 1600 3844L
PQU jun/94 9,80% 9,80% 17,6 1447 12190
CARAiBA ago/94 20,00% 20,00% 0,8 907 838

TOTAL 281,6 99893 2819
Fonte: BNDES - Sistema de InformaçOes -
Set. /94
(*) Subscritores apenas de açOes ordin~rias; as açOes preferenciais foram subscritas por
11.258 funcion~rios.

(**) Mês da última liquidaçao financeira.

195
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Tabela 6
PND - 91/94

OFERTAS AO PÚBLICO

30.09.94
EMPRESA MES PARCELA DO CAPITAL VALOR TOTAL LIMITES DE COM- ADQUIRENTES

DE VENDA PRA PI INVESTIDOR NÚMERO VALOR MÉDIO
US$ DE AQUISIÇÃO

OFERTADA SUBSCRITA US$ milhOes MINIMO MAX IMO US$/adquirente
USIMINAS nov/91 10,00% 6,00% 51,3 77 7.660 18.753 2.737

PETROFLEX mail92 10,00% 10,00% 12,5 82 8.158 9.201 1.355

CSN jul/93 13,00% 9,90% 144,8 49 48.751 17.394 8.324

COPESUL jul/94 9,10% 9,10% 32,9 100 50.000 43.400 758

COSIPA set/94 10,30% 10,30% 70,9 1.498 59.993 - -

USIMINAS
Oferta set/94 12,20% 12,20% 360,5 - - - -internacional

Oferta set/94 4,00% 4,00% 119,5 - - - -doméstica
TOTAL 792,4 88.748 2.350
Fonte. BNDES
Set./94

S~stema de InformaçOes
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Tabela 7
PND - 91/94
Ofertas em Leilão
Participação do Capital Estrangeiro 30 09 94

QUANTIDADE CAPITAL VALOR DA AQUISIÇAO PARTICIPAÇAO
ADQUIRIDO

EMPRESA MÊS DE % CAPITAL % CAPITAL US$ EM% NO LEILÃO
ADQUIRENTES ORDINÁRIO TOTAL MILHÕES DO TOTAL

1.USIMINAS-ord. outJ91 16 4,5% 2,2% 66,0 18,7% 5,8%
2.USIMINAS-prefl novi91 29 5,1% 80,3 22,8% 30,6%-
3.CELMA novi91 2 12,1% 12,1% 11,3 3,2% 12,5%
TOTAL 91 156,6 44,7%

4.PETROFLEX abrl92 5 0,4% 0,4% 1,0 0,3%
5.COPESUL mai192 25 5,5% 5,5% 58,0 1650,0% 0,5%
6.CST jull92 2 0,1% 0,1% 0,2 0,1% 7,3%
7.FOSFÉRTIL agol92 4 0,4% 0,4% 0,9 0,2% 0,1%
8.POLlSUL set192 1 6,7% 6,2% 11,4 3,2% 0,5%
9.PPH set192 1 7,5% 3,8% 15,3 4,3% 20,0%
10. ACESITA out192 14 1,8% 1,4% 9,9 2,8% 25,8%
TOTAL 92 96,6 27,4% 2,2%

11. CSN- 1° leilao abr..93 8 1,4% 1,4% 25,1 7,1% 2,4%

12. COSIPA agom 3 2,6% 2,6% 12,2 3,5% 3,7%
13. AÇOMINAS setI93 3 0,0% 0,0% 0,3 0,1% 0,1%
14.0XITENO set193 1 8,9% 7,6% 27,0 7,7% 50,1%
TOTAL 93 18,3%

15. PQU jan194 2 0,3% 0,3% 1,7 0,5% 0,6%
16. CSN 2" leilao mari94 14 0,9% 0,9% 22,1 6,3% 17,6%
17. ARAFÉRTIL abri94 1 16,7% 16,7% 5,4 1,5% 50,5%
18. ACRINOR ag0i94 1 - 6,6% 4,5 1,3% 37,1%
TOTAL 94 33,7 9,6%

TOTAL GERAL 91194 352,4 100,0% 5,9%

Fonte: BNDES - Sistema de Informações - seti94
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Tabela 8
PND -91/94

OFERTAS EM LEILÃO

PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

QUANTIDADE CAPITAL VALOR DA PARTICIPAÇAO
ADQUIRIDO AQUISiÇÃO

EMPRESA MÊS DE % CAPITAL % CAPITAL US$ EM% NO LEILÃO
EPP's ORDINÁRIO TOTAL MILH6ES DO TOTAL

1.USIMINAS-ord. out!91 20 26,1% 13,0% 385,5 35,4% 34,2%
2.USIMINAS-pref. now91 28 4,9% 81,2 7,4% 29,1%-
3.CELMA nov.91 1 6,2% 5,3% 5,6 0,5% 6,2%
4. MAFERSA nov.91 1 90,0% 90,0% 48,4 4,4% 100,0%
TOTAL 91 520,7 47,8%

j5.PETROFLEX abr.92 15 26,0% 26,0% 70,0 6,4% 32,5%
6.COPESUL mai.92 22 8,5% 8,5% 89,6 8,2% 11,2%
7.CST - 1° leilão julJ92 1Q 1,7% 2,4% 10,1 0,9% 3,4%
~. CST - 2" leilão julJ92 1 0,0% 0,0% 0,1 0,0% 0,1%
fg.FOSFÉRTIL ago.92 1 0,0% 0,0% 0,0 0,0% 0,0%
10. ACESITA out!92 40 36,1% 29,2% 204,4 18,7% 45,6%
TOTAL 92 374,2 34,3%

11. CSN- 1° leilão abr.93 25 3,3% 3,3% 57,2 5,2% 5,4%
12. COSIPA ago.93 4 0,2% 0,1% 0,6 0,1% 0,2%
13. AÇOMINAS setJ93 9 0,6% 0,6% 2,4 0,2% 0,6%
14.0XITENO set193 1 0,2% 0,2% 0,6 0,1% 1,1%
TOTAL 93 00,8 5,6%

15. PQU jaru94 2 1,7% 1,7% 11,6 1,1% 4,3%
16. CSN 2" leilão mart9<l 34 3,4% 3,4% 79,9 7,3% 63,6%
17.CSN - 3" leilão abrt9<l 2 1,8% 1,8% 43,0 3,9% 51,7%
TOTAL 94 134,6 12,3%

TOTAL GERAL 91.94 1<R>,2 100,0% 18,2%

Fonte: BNDES - Sistema de Informações - set.94
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Tabela 9
ACIONISTAS 00 CAPITAL ORDINÁRIO ANTERIOR POSTERIOR ACIONISTAS 00 CAPITAL ORDINÁRIO ANTERIOR POST.

USIMINAS PIRATINI
SiderbráslBNDES 83,5% Siderbrás 96,2% 0,0%
BNDES/opção minoritários 9,4% 0,6% Outros acionistas 3,8% 0,7%
Nippon-Usiminas 5,0% 13,8% Empregados 9,5%
Outros acionistas antigos 0,3% 0,3% Gerdau 89,8%

Empregados 9,6% TOTAL 100,0% 100,0%

CVRD-Cia. Vale do Rio Doce 14,7% PETROFLEX

PREVI-Caixa Prev. Func. Banco do Brasil 15,0% Petroquisa 100,0%
VALIA-Fund. Vale do Rio Doce 7,7% Consórcio PiC: Suzano 20,4%
Outras ent. prev. privada (17) 3,4% Norquisa 10,4%
Bozano, Simonsen 7,6% Unipar 10,2%
Banco Econômico 5,7% Coperbo 10,0%
Outras in.tit. financeiras 14,9% Ent. prev. privo nacionais 26,0%
Distribuidores de aço 4,4% Instit. financeiras nxionais 2,6%
Outros acionistas adquirentes 2,3% Capital estrangeiro 0,4%

TOTAL 100,0% 100,0% Empregados 10,0%

CELMA Outros 10,0%

União Federal 85,5% TOTAL 100,0% 100,0%

Pratt & Whitney 10,8% 10,8% COPESUL

FND - Fundo Nacional de Desenvolvimento 3,3% Petroquisa 67,2% 15,0%
Outros acionistas antigos 0,1% 0,1% BNDESPAR 30,7%
Empregados 3,0% PoIiolefinas 0,7% 0,7%
Banco Boa Vista SA 21,4% Polisul 0,2% 0,2%
Banco Safra S A 21,4% PPH 0,2% 0,2%
Construtora Andrade Gutierrez 21,4% Consórcio PPE 28,8%
General Electric do Brasil S A 9,7% Petroquímica Triunfo 0,6% 0,6%
TELOS-Fundo de Pensão 5,3% Petroflex 0,3% 0,3%
Pessoa Física 4,0% WhiteMartins 0,1% 0,1%
Banco Bradesco SA 1,9% Empregados 10,0%
Banco Montreal SA-Montrealbank 1,1% Oferta ao públ'lCO 10,0%

TOTAL 100,0% 100,0% Fundo Poolinvest M. Privatização-DS 4,6%

MAFERSA Banco Real 4,5%
Sistema BNDES 99,9% Banco EconOmico 4,1%
Outros acionistas antigos 0,1% 0,1% Banco Bamerindus 2,8%
Empregados 9,5% Garantia !-Fundo Priwl CP 1,0%
REFER 90,4% Capital estrangeiro (26) 4,8%

TOTAL 100,0% 100,0% Entidades de prev. privada (22) 7,1%

COSINOR Outros 5,4%

Sistema BNDES 99,8% TOTAL 100,0% 100,0%

Outros acionistas antigos 0,2% 0,2% ALCALIS
Tronconorde&te Ad.Part.Ltda. (Gerdau) 99,8% Petroquisa 92,5%

TOTAL 100,0% 100,0% BNDES 7,5%

SNBP Cime (Grupo Fragó&o Pires) 99,9%
União Federal 100,0% Empregados 0,1%

Reserva para empregados 10,0% TOTAL 100,0% 100,0%

CINCO-Cia.lntem.Naveg.e Comércio 90,0% CST

TOTAL 100,0% 100,0% Siderbrás 74,0%

INDAG CVRD 0,1% 15,0%
Petrofértil 35,0% Kawasaki SteeI 13,0% 13,0%
IAP SA 65,0% 100,0% Uva 13,0% 13,0%

TOTAL 100,0% 100,0% Empregados 8,8%

Grupo Bozano, Simonsen 25,4%
Unibanco 20,0%
Outros 4,7%

TOTAL 100,0% 100,0%
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Continuação Tabela 9
NITRIFLEX CBE

Petrofértil 40,0% Monsanto 48,3% 48,3%
ltap SA 60,0% 100,0% Unigel 27,8% 50,9%

TOTAL 100,0% 100,0% Petroquisa 23,0%

FOSF~RTIL Outros 0,8% 0,8%
Petrofértil 76,4% TOTAL 100,0% 100,0%
BNDESPAR 11,9% POLlOLEFINAS
CVRD 11,5% '11,5% Petroquisa 31,5%
COMIG 0,2% 0,2% Unipar 31,5% 31,5%
Empregados 10,0% Odebrecht 31,5% 62,9%
Consórcio Fertif6s 68,5% Bankamerica 4,4% 4,4%
Banco Bamerindus 6,0% Hanover 1,2% 1,2%
Banco América do Sul 1,6% Outros 0,0% 0,0%
Grupo Noroeste 1,0% TOTAL 100,0% 100,0%
Outros 1,3% CSN

TOTAL 100,0% 100,0% SiderbráslTesouro 90,8% 0,0%

POUSUL Compradores 1" leilão sobras 5,3%
Petroquisa 33,3% Compradores 2" leilão sobras 3,5%
Ipiranga 33,3% 60,0% Empregados 11,9%
Hoechst 33,3% 40,0% Caixa Benef. Empregados CSN-CBS 9,2% 9,8%

TOTAL 100,0% 100,0% Docenave 9,4%

PPH Grupo Vicunha 9,2%
Petroquisa 20,0% Bamerindus .9,1%
Petropar 30,0% 35,7% União Comércio Parto (Bradesco) 7,7%
Himont 30,0% 35,7% Privatinvest 6,3%
Odebrecht 20,0% 25,0% Outras instit. financeiras 12,5%

TOTAL 100,0% 100,0% Outras ent. prev. privada (26) 2,7%

GOIASF~RTIL Pessoa física 0,1%
Petrofértil 82,7% outros tundos de privatização 1,4%
BNDESPAR 17,3% Outros 11,1%
Fosfértil 90,0% TOTAL 100,0% 100,0%

Empregados 10,0% UL TRAF~RTIL

TOTAL 100,0% 100,0% Petrofértil 100,0%

ACESITA Fosfértil 90,0%
Banco do Brasil 91,5% Empregados 10,0%

Outros acionistas prévios 8,5% 8,5% TOTAL 100,0% 100,0%

Empregados 12,4% COSIPA
Caixa Prev. Banco do Brasil-PREVI 15,0% SIDERBRAs 99,9%
Fundação SISTEL 9,2% Anquila 34,4%
Banco Safra/Albatroz SA 8,8% Brastubo 23,0%
Banco Real SA 5,6% Empregados 20,0%
Banco Comercial Bancesa SA 4,2% Lotten 5,0%
Fundação PETROS 2,2% Alamo Participaç6es 2,6%
Outras ent. prev. privada (37) 9,7% Outros 0,1% 15,0%

Capital estrangeiro (14) 1,8% TOTAL 100,0% 100,0%

Outros adquirentes 22,7% AÇOMINAS

TOTAL 100,0% 100,0% SIDERBRÁS 99,0%

Cia. Min. Parto Industrial 26,8%
BancoSRL 13,4%
Empregados 20,0%
Banco de Crédito Nacional-BCN 9,9%
Mendes Júnior 7,6%
Aços Villares 6,8%
Outros 1,0% 15,5%

TOTAL 100,0% 100,0%
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Continuação Tabela 9
OX/TENO POL/ALDEN

Ultraquímíca 60,6% 69,3% Petroquísa 33,3%
Petroquísa 18,5% 0,6% Conepar 33,3% 66,7%
Monteiro Aranha 11,3% 11,3% Mitsubishi 16,7% 16,7%
Dresdner 8,9% Nisshoiwai 16,7% 16,7%
GBOEX 0,2% Outros 0,0% 0,0%

Outros 9,6% 9,6% TOTAL 100,0% 100,0%

TOTAL 100,0% 100,0% C/QU/NE

PQU Petroquisa 33,2%
Petroquisa 67,8% 17,5% Conepar 33,2% 66,5%
Unipar 28,9% 30,0% Mitsubishi 27,9% 27,9%
Banco Ind. e Comércio 1,3% Nisshoiwai 5,4% 0,5%
Bradesco 0,8% 0,8% Outros 0,3% 0,3%

Odebrecht 0,7% 7,4% TOTAL 100,0% 100,0%

EDN Estireno do Nordeste 0,5% 0,6% POL/TENO
Union Carbide 13,0% Petroquisa 30,0%
Reserva para empregados 9,8% Conepar 20,0% 35,0%
Po/ibrasil 6,8% Suzano 20,0% 35,0%
Privatinvest 4,5% Sumitomo 20,0% 20,0%
Fundação CESP 2,9% Itochu 10,0% 10,0%
Ultraquímica 2,0% Outros 0,0% 0,0%

Banco Real 1,9% TOTAL 100,0% 100,0%

Unigel (CBE) 1,3% Fonte: BNDES • Sistema de Informações. SetJ94

BancoBIC 1,3%
Outros 0,2%

TOTAL 100,0% 100,0%

ARAFERTIL

Quimbrasil 33,3% 49,9%
Petrofértil 33,3%
Fertisul 33,3% 50,1%
Outros 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0%

CARAIBA

BNDESPARlBNDES 100,0%

Empregados 20,0%
Caraíba Metais 80,0%

TOTAL 100,0% 100,0%

ACRlNOR

Petroquisa 35,0%
Rhodia 35,0% 48,0%
Copene 26,0% 48,0%

Unigel 4,0% 4,0%

TOTAL 100,0% 100,0%

COPERBO

Petroquisa 23,1%
Copene 15,4% 20,5%
Petroftex 53,6% 71,5%
Gov. Est. PE 5,2% 5,2%
Outros 2,8% 2,8%

TOTAL 100,0% 100,0%

Fonte: BNDES - Sistema de Informações - set 94
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Tabela 10
PND - 1990/94
INDICADORES ECONÔMICOS
EMPRESAS CONTROLADAS INCLUíDAS NO PND 30.09.94

DATA VALORES EM US$ MILHOES % DO GOVERNO
SETOR/EMPRESA UF DE RECEITA OPE PATRIMONIO ATIVO ANO NO CAPITAL NO CAPITAL

VENDA RACIONAL LíQUIDO TOTAL ORDINÁRIO TOTAL
LíQUIDA

smBRORIUA

USIMINAS MG out/91 930 508 1125 90 95,0% 95,3%
CSN RJ abr/93 1453 3962 5113 92 90,1% 90,7%
AÇOMINAS MG set/93 394 2567 3323 92 99,9% 99,9%
ACESITA MG out/92 355 470 752 91 91,5% 90,9%
COSIPA SP ago/93 901 1090 2947 92 100,0% 100,0%
CST ES ju1/92 536 1998 2159 91 74,0% 89,5%
PlRATINI RS fev/92 74 -24 64 90 71,9% 57,2%
COSINOR PE nov/91 15 4 23 90 100,0% 99,8%
l'BTROQ11ÍNICA

COPESUL RS mai/92 482 561 743 90 82,9% 82,9%
PQU SP jan/94 316 752 893 92 67,1% 67,8%
PETROFLEX RJ abr/92 148 170 210 91 100,0% 100,0%
ÁLCALIS RJ jul/92 43 146 195 91 100,0% 100,0%
nR!I.'J:LlZAN'lBS

ULTRAFÉRTIL SP jun/93 151 215 276 91 100,0% 100,0%
FOSFÉRTIL MG ago/92 113 263 319 91 88,3% 88,3%
GOlAS FÉRTIL GO out/92 18 63 73 91 90,0% 90,0%
ICC SC - 27 2 31 90 100,0% 100,0%
OtrrllOS
CELMA RJ nov/91 22 48 68 91 89,1% 89,1%
EMBRAER SP 248 O 1146 93 98,2% 33,8%
MAFERSA SP nov/91 37 19 91 100,0% 100,0%
CARAiBA BA jul/94 55 22 28 92 100,0% 100,0%
LLOYDBRÁS RJ 76 -139 231 92 99,7% 99,7%
ENASA PA - 3 -4 13 91 100,0% 100,0%
SNBP MS jan/92 3 2 3 90 100,0% 100,0%
FRANAVE MG - 1 O 2 90 100,0% 100,0%
ESCELSA RJ 157 558 719 93 72,9% 72,9%
LIGHT ES 907 4559 5729 93 81,6% 81,6%
RFFSA RJ 1402 -1581 16256 93 100,0% 99,0%
AGEF RJ 2 9 9 93 100,0% 100,0%
VALEC RJ -4 359 392 92 100,0% 100,0%
MERIDIONAL RS - 229 1274 93 100,0% 82,4%
NUCLEP RJ 3 37 77 92 100,0% 100,0%

8868 16864 44192
Fonte: BNDES - Sistema de InformaçOes - Set./94
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Tabela 11
PND - 1990/94

INDICADORES ECONÔMICOS

PARTICIPAÇÕES DA PETROQUISA E DA PETROFÉRTIL INCLUíDAS NO PND 30.09.94

DATA VALORES EM US$ MILHOES % DO GOVERNO

SETORlEMPRESA UF DE RECEITA OPE- PATRIMONIO ATIVO ANO NO CAPITAL NO
CAPITAL

VENDA RACIONAL LIQUIDO TOTAL ORDINARIO TOTAL

LIQUIDA

PETROQUIMICA - CAMAÇARUNE

COPENE BA 815 1861 938 93 48,2% 36,2%

ACRINOR BA ago/94 42 57 78 93 35,0% 17,7%

CBP BA - 23,7%

CIQUINE BA ago/94 99 170 259 93 33,2% 31,4%

CPC BA 242 328 557 93 33,3% 23,7%

CQR BA 22 66 163 93 - 36,9%

DETEN BA 35,6% 33,2%

EDN BA 70 49 142 93 33,3% 26,7%

METANOR BA 47,5% 18,4%

NITROCARBONO BA 84 94 119 93 24,6% 19,0%

NITROCLOR BA 34,1% 21,7%

POLIAlDEN BA ago194 79 123 154 93 33,3% 13,6%

POLIPROPILENO BA O 98 99 93 42,9% 31,2%

POLITENO BA ago/94 87 166 303 93 30,0% 24,9%

PRONOR BA 49,3% 35,2%

SALGEMA AL 172 428 686 93 23,2% 29,2%

ALCLOR AL 25,0% 24,4%

CINAL PE ago/94 18,6% 15,2%

COPERBO 86 68 115 93 23,1% 23,0%

PETROQuíMICA - TRIUNFO

POUSUL RS set/92 120 80 134 91 33,3% 31,0%

PPH RS set/92 155 91 20,0% 19,0%

TRIUNFO RS 45,2% 53,1%

PETROQuíMICA - CUBA TÃO

POLIOLEFINAS SP 187 258 352 91 31,5% 31,5%

OXITENO SP mar/93 136 121 338 91 18,5% 24,5%

CBE SP dezJ92 63 12 33 91 23,0% 23,0%

POLIBRASIL SP 149 55 123 93 25,7% 25,7%

POLIDERIVADOS SP 34 15 75 93 47,9% 47,9%

PETROCOQUE SP 33 19 73 91 35,0% 35,0%

PETROQuíMICA - RIO

NITRIFLEX RJ ago/92 91 55 90 91 40,0% 40,0%

FCC RJ 40,0% 40,0%

FERTILIZANTES

ARAFÉRnL MG abr194 89 61 81 92 33,0% 33,3%

INDAG SP jan/92 8 15 18 90 33,3% 35,0%

TOTAL PARTlCIPAÇOES MINORlTARIA~ 2863 4199 4930

DA PETROQUISA E DA
PETROF~RTIL
Fonte: BNDES - Sistema de Informações - Set.194
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