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O tema da privatização sempre provoca controvérsias, mas hoje, os
grupos que criticam essa política ampliaram suas fronteiras de
negociação e aprofundaram sua capacidade de argumentação

UM NOVO DESENHO NO
ESPAÇO DAS POLÊMICAS

Patrícia Duarte
Jornalista da ALEMG

I	ma das peças da
campanha, lançada
pelo governo fede-
ral, de esclareci-
mento da opinião
pública sobre aspec-

tos relevantes do Programa Na-
cional de Desestatização trazia
uma mensagem simples, mas car-
regada de significados. O tom,
marcado por uma nota só, sinteti-
zava, no entanto, o espírito dos
programas de privatização mais
recentes e, ao mesmo tempo, rea-
firmava o alto teor de polêmica
que o tema suscita. Uma frase
curta, repetida em várias peças:
"O Estado no lugar certo".

Mas qual Estado? Que lugar é
esse? Certo para quem? São ques-
tões que precisam ser respondidas
com clareza. Embora a discussão
hoje pareça menos polarizada, não
há dúvida de que a chama da con-
trovérsia permanece acesa. Se não
há mais quem defenda, em sã cons-
ciência, a presença do Estado em
áreas tão pouco estratégicas como,
por exemplo, as do setor têxtil e de
hotelaria, há grupos que permane-
cem impassíveis e irredutíveis,

combatendo as privatizações em
todos os setores estratégicos.

Essa inflexão tem muito pouco
a ver, no entanto, com a intran-
sigência que marcou o início das
discussões sobre privatização no
Brasil. Desde a época em que foi
lançado o debate, no final dos anos
70, pela então todo-poderosa Fede-
ração das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), as oposições,
reunindo principalmente trabalha-
dores, nacionalistas e segmentos
da esquerda, não admitiam sequer
conversar sobre o assunto. Ainda
assim, a polêmica sobre priva-
tização seguiu seu curso e ganhou
diferentes motivações. Nos dias de
hoje, perdeu-se um pouco do calor
da paixão, e, tanto entre os contras
quanto junto aos defensores, ado-
ta-se o timbre mais sereno da ra-
zão.

Os sindicalistas, críticos ferre-
nhos dos programas de priva-
tização, que, para o bem ou para o
mal, sempre acabam atingindo o
trabalhador com planos de demis-
são, são um exemplo de que houve
amadurecimento da discussão. Em
vez de agitar os palanques de con-
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fusas assembléias, o Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunica-
ções (Sinttel) do Distrito Federal,
por exemplo, optou por questionar
a privatização da banda B da tele-
fonia celular na Justiça. A entida-
de entrou com ações populares em
19 Estados.

O coordenador-geral do Sindi-
cato dos Eletricitários de Minas
Gerais (Sindieletro), que reúne
quase 10 mil associados, todos fun-
cionários da Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig), Maun'lio Chaves, adota a
mesma sobriedade quando discute
o risco de privatização da estatal
mineira. A proposta que o
Sindieletro está defendendo nos
fóruns sindicais é a de encaminhar
à Assembléia Legislativa de Minas
um projeto de iniciativa popular
condicionando uma possível
privatização da Cemig à realiza-
ção de um plebiscito.

Além de propor caminhos
trafegáveis para essa discussão, os
trabalhadores procuraram tam-
bém ampliar suas fronteiras de
negociação. Maurílio Chaves reco-
nhece, por exemplo, que, por trás
da política de privatização, está
mesmo o projeto neoliberal, uma
praga que contaminou o discurso
dos principais governantes do

"As
instituições
públicas
financeiras
serviram
muito mais ao
capital privado
do que ao povo
mineiro e ao
próprio

_d Estado"

íWaurílio Chaves

mundo, independentemente do co-
lorido da sua bandeira. Está cons-
ciente também de que a priva-
tização não tem fôlego para
minimizar o déficit crônico das con-
tas do Estado, uma ameaça que
paira solene sobre a estabilidade
da economia brasileira.

Novas fronteiras - Mas, em vez
de construir um discurso a partir
dessas duas constatações, a pri-
meira bastante óbvia e a segunda
fácil de ser destruída pela evidên-
cia dos números, os eletricitários
optaram por buscar um novo norte
para balizar suas posições no meio
sindical. "Quando iniciamos a dis-
cussão, perguntamos, primeiro, a
quem a estatal está servindo. A
partir daí, foi possível avaliar a
sua importância estratégica para
o País" - explica Maurício. Foi se-
guindo esse roteiro que os
eletricitários concordaram, por
exemplo, com a privatização dos
bancos estaduais de Minas Gerais,
Bemge e Credireal.

"As instituições públicas finan-
ceiras, como a Minascaixa, o
Agrimisa, o próprio Credireal e o
Bemge - pondera Maurílio Cha-
ves -, serviram muito mais ao capi-
tal privado do que ao povo mineiro
e ao próprio Estado. Os serviços
que oferecem aos clientes podem

Privatização
20 anos de travessia

O mote da privatização foi
lançado no Brasil em meados de

1974, tendo como fonte
inspiradora o II Plano Nacional

de Desenvolvimento, que
propunha alterar as bases

estruturais da economia
brasileira, fortalecendo o capital
privado nacional e diminuindo o

grau de estatização e
desnacionalização da economia.

Mas foi a Federação das
Indústrias de São Paulo quem
desencadeou a campanha pela

desestatização, patrocinando
11 reportagens no jornal
"O Estado de S. Paulo",

intituladas "Os caminhos da
estatização". "Mais do que a

privatização - explica a
professora Rosiléia Milagres, da

Fundação Dom Cabral -, os
empresários reivindicavam maior

controle sobre o Estado e sua
tecnoburocracia, o que lhes traria

maior influência na política
econômica."

Centravam fogo também contra
as empresas públicas que

invadiam terrenos próprios da
iniciativa privada. A Fiesp
questionava o tratamento

diferenciado dado a elas, como
favorecimento na política de
preços, isenções tributárias,

acesso facilitado a
informações técnicas, prioridade
nos recursos para investimentos,

entre outras benesses.
Rosiléia Milagres observa que

esse questionamento não
implicava, no entanto, uma

ruptura da aliança entre o Estado
e o capital privado. Mesmo

brandindo contra o poder público,
os empresários reconheciam que
a economia de mercado não era
suficiente para transformar os

caminhos da economia brasileira.
A pressão do setor privado foi

determinante para a criação do
Programa Nacional de

Desburocratização e da
Secretaria de Controle das

Empresas Estatais.
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muito bem ser obtidosjunto a qual-
quer outra instituição privada, sem
prejuízo para a população."

Também concordam (e até
acham interessantes) com as par-
cenas que a Cemig faz com a inici-
ativa privada para a construção de
novas usinas. Os consórcios, fir-
mados principalmente com os gran-
des consumidores, estão viabi-
lizando a construção da Usina de
Igarapava e, futuramente, de mais
outras quatro, que hoje ainda es-
tão em fase de negociação. "Se o
Estado não tem recursos para in-
vestir em novos projetos - pondera
o sindicalista—, por que não buscar
a participação do capital privado?"
Ele observa, ainda, que a energia
produzida nas novas usinas será
compartilhada com o Estado e
redistribuída para as regiões aten-
didas pela estatal, inclusive as de-
ficitárias.
Os limites - Tudo isso e muito
mais é possível desde que, na mesa
de negociação, não se avance em
propostas mais ousadas, como a de

transferência do controle da com-
panhia, hoje nas mãos do Estado,
para a iniciativa privada. "Estamos
falando de um setor estratégico -
defende Maurflio Chaves -, pois
energia elétrica é essencial para a
população e, mais do que isso, a
atuação social da Cemig jamais
será assimilada e incorporada por
uma empresa privada."

O presidente do Sindieletro ex-
plica que a Cemig opera em regime
de compensação. As áreas
superavitárias, como a da Região
Metropolitana de Belo Horizonte,
financiam as regiões deficitárias,
como a do Vale do Jequitinhonha.
"Uma empresa privada terá essa
mesma disposição de garantir o
atendimento das regiões carentes?"
- indaga o sindicalista.

Os argumentos desfavoráveis à
privatização da Cemig são listados
um a um pelo presidente do
Sindieletro, mas, ainda que tenham
uma posição clara e definida sobre
essa questão, os eletricitários, di-
ferentemente do que ocorria em

outras épocas, também não estão
mais dispostos a levar sozinhos
esta bandeira. "Se a energia elétri-
ca é um bem público e se a Cemig
é a estatal que presta esse serviço
essencial, não só para a população,
mas para o desenvolvimento do
Estado, entendemos que é a socie-
dade quem deve estar à frente de
um movimento contra a sua
privatização. Se ela acha impor-
tante preservar o controle do Esta-
do sobre essa empresa, que se ma-
nifeste sobre isso" - desabafa
Maurílio Chaves.

Ele antecipa que os eletricitários
já aprovaram um programa de ação
para sensibilizar outros segmen-
tos da sociedade e convencê-los a
assumir publicamente a liderança
desse movimento, dividindo a cena
com os trabalhadores. "Não quere-
mos que a sociedade confunda essa
luta, que deve ser de todos, com um
movimento corporativista, em de-
fesa de interesses particulares" -
diz ele.

O Partido dos Trabalhadores,

•Cemig
Estado mantém
mínimo necessário
para não perder controle

O processo de discussão sobre a
privatização da Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig) foi deflagrado durante o
segundo governo Hélio Garcia, em
meados de 1993. Nessa época, o
Executivo encaminhou à Assem-
bléia Legislativa um projeto de lei
pedindo autorização para aliena-
ção de ações preferenciais da com-
panhia. A notícia teve forte impac-
to junto à categoria dos
cletricitários, sensibilizando-os
para uma ampla mobilização e pro-
vocando a paralisação de várias
áreas dentro da empresa.

Ainda no final do governo Hélio
Garcia, um novo projeto foi encami-
nhado à Assembléia e aprovado, sem
que nem mesmo as oposições perce-
bessem o seu conteúdo. Mas, até en-
tão, a privatização era vista como um
risco remoto. Detendo 84% das ações
ordinárias e 6% das preferenciais, o
governo do Estado mantinha o con-
trole absoluto sobre a empresa.

Foi no final de 1995 que a questão
passou a ser discutida com maior
ênfase. Autorizado pelo Poder
Legislativo, o governo de Minas anun-
ciou a venda de ações da companhia,
reunindo, num só lote, todo o exce-
dente de ações que compõe o controle
do seu capital votante. Isso
corresponde a 33% do capital ordiná-
rio. "O risco do Estado vir a perder o
controle da empresa hoje é muito
grande, pois ele passa a deter apenas
51% das ações ordinárias" - observa

Maurílio Chaves.
Mas o sindicalista garante que

os trabalhadores estão atentos aos
movimentos do governo. "Não te-
memos pelos nossos empregos -
disse ele -, pois a Cemig tem uma
estrutura enxuta e até carente em
algumas áreas. A nossa preocupa-
ção é pelo caráter estratégico deste
setor e o papel preponderante da
empresa no desenvolvimento do
Estado."

Ele questiona ainda o resultado
da privatização de outras empre-
sas no setor. Em todas elas, houve
um aumento significativo das tari-
fas, sem a melhora correspondente
na qualidade dos serviços ofereci-
dos. "Isso aconteceu com a Compa-
nhia de Energia do Rio de Janeiro
(Cerj), com a do Espírito Santo
(Escelsa) e com a Light, sem exce-
ção" - afirma Maurilio Chaves.
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que também sempre adotou uma
postura crítica em relação aos pro-
gramas de privatização, também
não se opõe mais cegamente. O
partido é contrário à privatização
do Bemge, por exemplo, mas não
põe obstáculos à venda do
Credireal. "Somos contra a
privatização da Cemig - afirma o
deputado estadual Gilmar Macha-
do (PT) -, mas não contra parce-
rias com a iniciativa privada. Tam-
bém não nos opomos à venda de
parte de suas ações. Só não abri-
mos mão de que o Estado detenha
o controle da empresa, pois este
setor é estratégico para o desen-
volvimento de Minas."

Aplicação e controle - O PT
defende com barricadas os segmen-
tos que considera prioritários para
garantir a soberania do Estado e o
desenvolvimento independente do
País. Da mesma forma, escala um
exército de paladinos para cobrar e
fazer o acompanhamento da apli-
cação dos recursos arrecadados com
os programas de privatização. "Não
podemos errar neste momento, pois
esses recursos não voltam mais -
afirma Gilmar Machado—. Por isso,
esse dinheiro deveria estar sendo
reinvestido em programas sociais
e nunca desviado para pagar dívi-
das geradas por uma política eco-
nômica que, no nosso entender, é
equivocada."

Mas não é só o P1' que acha isso.
Na outra margem, do outro lado do
rio, o ministro das Comunicações
do governo Fernando Henrique
Cardoso, o franco-atirador Sérgio
Motta, que lidera um processo de
privatização tão polêmico quanto o
da Companhia Vale do Rio Doce -
o da telefonia -, bate na mesma
tecla. O processo de privatização
dos serviços de telefonia móvel ce-
lular das bandas A e B e do Siste-
ma Telebrás, excluída a Embratel,
poderá render aos cofres públicos
algo entre R$ 25 e R$ 30 bilhões.

O ministro recebe chumbo gros-
so de todos os lados, pois será pelas
suas mãos que o primeiro monopó-
lio estatal será efetivamente que-
brado no País. Sérgio Motta não se
inibe e garante que, até o final
deste ano, terá concluído a venda
da banda B de telefonia celular e
iniciado a privatização da banda A,
da Telesp e da própria Embratel.
Ele só fica incomodado quando
questionado sobre o destino dos
recursos que irá arrecadar.

Em entrevista à "Gazeta Mer-
cantil", no final de fevereiro, o mi-
nistro dizia firmemente que o di-
nheiro das privatizações na área
de telefonia seria para incentivar a
produção e não para abater dívi-
das. Antes disso, em outras de suas
tantas conversas com a imprensa,
Sérgio Mottajá deixara escapar a
sua posição sobre esse assunto: "E
no mínimo desconfortável pensar
que estamos vendendo uma em-
presa para pagar dívidas."

Resultados pífios - E o ministro
tem mesmo bons motivos para re-
virar-se na sua cadeira, quando
tentam convencê-lo da eficácia des-
sa política. A análise da economis-
ta mineira Rosiléia das Mercês
Milagres sobre os números do go-
verno Collor, consolidados em pro-
gramas de privatização como o da
Usiminas, é extremamente desfa-
vorável. Professora da Fundação
Dom Cabral e autora da tese "Um
Estudo sobre o Programa de Pri-
vatização no Brasil", defendida em
1993, no Centro de Desenvolvimen-
to e Planejamento Regional da
UFMG, ela antecipa que o resulta-
do final deixou muito a desejar.

Os quase US$ 5 bilhões arreca-
dados com a venda de estatais, no
período de 1990 a 1991, significa-
ram uma redução anual de apenas
0,03'/c do PIB no déficit permanen-
te do setor público. Com base em
outros estudos sobre o mesmo pe-
ríodo, Rosiléia Milagres observa

Anos 80
Tímidas ações

Lançada a semente em 1974, o
processo de privatização só veio a

desabrochar, no entanto, em
meados dos anos 80. Isso não

significa que essa foi uma década
perdida. Ainda que timidamente
e de forma desarticulada, numa

primeira fase do programa, de
1979 a 1984, foram privatizadas

20 empresas, que já estavam sob
controle transitório da União, e

desativadas outras 200 menores,
que foram liquidadas ou

incorporadas às suas holdings.
"Tratava-se mais de uma resposta

à campanha antiestatização da
década anterior e da tentativa de

diminuir a expansão do setor
público do que de um

instrumento de política
econômica capaz de alterar os

moldes da estrutura produtiva"—
analisa a economista

Rosiléja Milagres.
Essa tendência permaneceu

durante toda a segunda metade
dos anos 80. As empresas

atingidas eram as de pequeno
porte, e não havia compromisso

político para deslanchar o
programa nem consenso da

sociedade acerca da privatização.
As principais iniciativas desse

período foram a criação do
Conselho Interministerial de

Privatização, mais tarde
Conselho Federal de

Desestatização, e a ampliação dos
objetivos do programa.

acrescentando, além da venda
das estatais, a concessão e

desregulamentação da economia.
Nesse período, foram

privatizadas 18 empresas, entre
elas a Cimetal Siderurgia S.A., a

Aracruz Celulose S.A. e a
Companhia Brasileira de Cobre
(CBC, na época assumida pelos

próprios funcionários. O papel do
Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) foi determinante

nesse período, e a maior parte das
privatizações se deveu à sua

atuação.
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"A aplicação do
dinheiro das
privatizações
para
reorganizar
as contas
públicas é um
mau negócio"

Pompílio Canave

UM NOVO DESENHO NO ESPAÇO DAS POLÊMICAS

que, ainda que fossem adicionados
US$ 10 bilhões em títulos da dívi-
da externa ao processo, o impacto
fiscal chegaria só a 0,08% do PIB
ao ano.

"Com isso - diz - o processo de
pnvatização colaboraria apenas
com uma redução de 0,11% do PIB
no déficit permanente do setor
público. Esse resultado não repre-
senta alívio para o governo nem o
exime de uma política de ajuste
fiscal profundo." Mesmo favorável
aos programas de privatização,
Rosiléia Milagres reconhece que
se trata de uma política fortemen-
te questionável se entendida dessa
forma, como instrumento para
equacionar o problema do déficit
público.

Divisão paritária - Mesmo cien-
te disso, o governo não deverá abrir
mão de utilizar pelo menos parte
dos recursos para essa finalidade.
Nem mesmo Sérgio Motta, um
peso-pesado no ranking de poder
em Brasília, conseguirá evitar a
debandada de boa parte do dinhei-
ro da privatização para políticas de
contenção do déficit público. Isso
porque o governo não tem mesmo
muitas saídas.

O edital de privatiz ação da Com-
panhia Vale do Rio Doce (CVRD),
publicado no início do mês de mar-
ço, confirma essa opção do gover-
no, ainda que ela venha tempera-
da pelo bom senso, ao fazer uma
divisão paritária dos recursos. A
pressão dos opositores serviu, pelo
menos, para minar a intenção dos
economistas do Ministério da Fa-
zenda e de alguns membros do
Banco Central, que defendiam a
idéia de reservar o dinheiro da
venda da companhia exclusiva-
mente para o abatimento da dívi-
da pública. Com o aval do presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, parte dos recursos será aplica-
da em projetos de investimento.

Dos R$ 3 bilhões que o governo

pretende arrecadar com a venda
da Vale, metade será utilizada para
resgatar títulos da dívida pública
federal e a outra metade, aí, sim,
irá compor o Fundo de Reestru-
turação Econômica Nacional
(Fren), destinado exclusivamente
a financiar investimentos do setor
privado em projetos de ampliação
e melhoria da infra-estrutura e de
incentivos à exportação.

E essa postura é a que deverá
prevalecer na negociação de ou-
tras empresas. Numa entrevista
ao suplemento especial da revista
Exame, "O Brasil e o Mundo em
97", o economista Demosthenes
Madureira de Pinho Neto, diretor
do Unibanco Asset Management,
confirma essa tendência, ao comen-
tar que o fracasso na aprovação
das reformas econômicas em 1996
deixou poucas alternativas para o
governo enfrentar o seu déficit. No
ano passado, o furo do caixa fechou
em torno de 4% do PIB, e o Progra-
ma Nacional de Desestatização
está sendo visto como um dos pou-
cos que poderá ajudar o governo a
minimizar a baixa performance das
suas contas.

Destino certo - No âmbito do
Estado, essa discussão assume a
mesma intensidade e polarização,
mas sem o mesmo desfecho.

Lastreada principalmente em tí-
tulos mobiliários, com vencimento
em curto prazo, a dívida pública
está estrangulando os governos
estaduais, que, para garantir um
novo perfil e melhores condições
de financiamento desse débito,
aceitam vincular seus programas
de privatização a essa renegociação
junto ao governo federal. "A maio-
ria dos Estados já abriu mão de
suas empresas de energia elétrica,
durante a renegociação da dívida
com o BNDES - exemplifica o pre-
sidente do Sindieletro, Maurílio
Chaves -, e Minas Gerais foi o
único Estado que ainda não acei-
tou essa condição."

Mas concordou em vender ou-
tros de seus ativos, considerados
não estratégicos, e participações
da sua companhia energética. De-
pois de intensa negociação, o Exe-
cutivo mineiro teve aprovado, na
Assembléia Legislativa, um pro-
jeto de lei autorizando o governo a
vender seus dois bancos - Bemge
e Credireal -, a Centrais de Abas-
tecimento de Minas Gerais
(Ceasa), a Companhia de Arma-
zéns e Silos do Estado de Minas
Gerais (Casemg) e, se for neces-
sário, mais uma lista de imóveis.
Os recursos auferidos nesse pro-
cesso já estão carimbados e serão
aplicados na redefinição do perfil
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da dívida estadual.
De um lado da mesa, o líder do

governo na Assembléia, deputado
Péricles Ferreira (PSDB), destaca
os aspectos positivos dessa nego-
ciação. "Ela viabilizou o Estado fi-
nanceira e economicamente" -
afirma. E adverte: "Sem ela, esta-
ríamos falidos". O deputado lem-
bra que, quando Eduardo Azeredo
assumiu o governo, em 1995,a dí-
vida mobiliária do Estado não pas-
sava de R$ 3,8 bilhões. Em menos
de um ano e meio, esse valor se
multiplicou, chegando aos R$ 8,2
bilhões, um crescimento em pro-
gressão geométrica que in-
viabilizava totalmente a adminis-
tração pública. "Por isso, o governo
foi sábio ao renegociar a dívida -
garante Péricles Ferreira -,
recolocando-a dentro de parâ-
metros mais aceitáveis."

O líder do governo pondera que
uma dívida de curtíssimo prazo e
com juros escorchantes de merca-
do foi substituída por outra de lon-
go prazo, a um custo bem mais
razoável. A taxa de mercado, que
vencia diariamente pelo overnight,
foi substituída por juros de 6% ao
ano, e a dívida, escalonada ao lon-
go de um prazo de 30 anos.

Perda de patrimônio - Mas, na
outra ponta da mesa, o deputado
Gilmar Machado (P1') questiona
essa opção. "Os mineiros construí-
ram um patrimônio que está sendo
dilapidado pelo governo, sem que
se coloque nada no lugar. O dinhei-
ro da privatização deveria estar
sendo reinvestido em programas,
como, por exemplo, o de habitação.
Programas que estimulassem a ge-
ração de empregos e promovessem
a melhoria da qualidade de vida da
população do Estado."

Na ponta do lápis, Gilmar Ma-
chado calcula que IJS$ 12 milhões,
dinheiro a ser arrecadado, por
exemplo, com a venda de uma
Gasmig, empresa do complexo do

Sistema Cemig, seriam suficien-
tes para financiar um programa
de investimento na área
habitacional, de construção de pelo
menos 50 mil casas. "Um progra-
ma desses - sugere o deputado -
poderia ser administrado pelo
Bemge, e teríamos dois ganhos: a
aplicação produtiva dos recursos
da privatização e a redefinição da
linha de atuação do banco, voltan-
do-o para a área social."

Panacéia ineficaz - Esses dois
ingredientes temperam também a
discussão sobre privatização entre
os quase 15 mil bancários sindica-
lizados no Estado e espalhados em
mais de 170 municípios. Mas, an-
tes disso, o presidente do Sindicato
dos Bancários, Pompílio Canavez,
questiona a forma como os progra-
mas de privatização são apresen-
tados à sociedade. "A privatização
é vendida como uma panacéia que
irá solucionar todos os problemas
brasileiros, mas, na prática, não é
bem assim"— garante ele.

Na avaliação do sindicalista, a
venda da Usiminas, Acesita, Light
e tantas outras, anunciada como
imperiosa para evitar que o País
entrasse no caos, não deixou o Bra-
sil mais rico nem evitou que os
recursos da área social continuas-
sem a diminuir, tornando-se cada
vez mais escassos. "A aplicação do
dinheiro das privatizações para re-
organizar as contas públicas é,
assim, comprovadamente um mau
negócio" - critica Pompílio
Canavez.

"Esta lógica não tem senso
- diz -, é como se tivéssemos com-
prado a prazo uma série de eletro-
domésticos e, depois, para quitar
nossa dívida, estivéssemos venden-
do todos os aparelhos. No final,
vamos ficar sem o dinheiro e sem
os eletrodomésticos. Qual o benefi-
cio disso tudo?" O líder dos bancá-
rios em Minas questiona também a
privatização dos bancos estaduais,

Anos 90
Motivação mais forte

O balanço das privatizações nos
anos 90 não é muito mais

favorável do que na década
anterior. No mais das vezes, os

programas implantados no
Brasil caem na coisa miúda, que

é a de resolver o problema do
déficit público, perdendo a

grande oportunidade de
repensar o papel do Estado na

economia.
A era Collor não foi diferente.

Apesar de apresentar um
programa de governo rico em

objetivos e boas intenções,
Fernando Colior perdeu fblego
em poucos meses de trabalho.

Depois de uma seqüência
infindável de erros, a única
política que sobrou foi a da

privatização. E sobreviveu muito
em função da necessidade de

combater o déficit.
Até maio de 1993, 20 empresas

foram privatizadas, e duas,
liquidadas. A primeira a ser
anunciada para venda, pelo

presidente Collor, foi a
Usiminas, urna empresa

eficiente, capaz de despertar o
interesse de qualquer investidor.
Ao agir assim, o governo buscava

reafirmar a importância do seu
programa de privatização e

garantir resultados que
viabilizassem sua política de

combate ao déficit.
Mas, no acerto final, o retorno do

programa de privatização do
governo Colior foi igualmente

pífio, permitindo uma redução
anual de apenas 0,03% do PIB
no déficit permanente do setor

público. Diferentemente do que
ocorreu nas décadas anteriores,

no entanto, o governo Coilor teve
a seu favor o posicionamento

mais favorável da população à
política de privatização.

Com Itamar Franco, o Programa
Nacional de Privatização sofreu

algumas alterações, mas o
governo pecou novamente, por

não vinculá-lo a uma política de
reestruturação industrial de

médio e longo prazos.
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que, na sua opinião, engorda a lista
de contra-sensos dessa política go-
vernamental.

Banco social "O Brasil não pre-
cisa de mais um Bradesco, ou de
um Unibanco, ou de outra institui-
ção financeira privada qualquer;
por outro lado, na estrutura do
Estado, o banco pode desempenhar
um papel importante"— defende,
resoluto. Mas Pompílio Canavez
faz coro com aqueles que criticam
o atual modelo de gestão dos ban-
cos estaduais. "Só que não é ven-
dendo o banco que vamos resolver
esse problema, que é mais de or-
dem administrativa" - diz, lem-
brando que a própria Consti-
tuição mineira tem instrumentos
que poderiam auxiliar nessas mu-
danças.

"Em um dos seus artigos - lem-
bra -, está prevista a criação da
figura do diretor representante nos
bancos estaduais mineiros, esco-
lhido entre os funcionários de car-
reira da instituição. E um cargo
administrativo, não de decisão,
mas já seria um canal para pres-
sionarmos por mudanças, di-
recionando a atuação do banco para
a área social. Mas esse artigo até
hoje não foi regulamentado."

O diretor de Assuntos Jurídicos
do Sindicato dos Bancários, Sebas-
tião Carlos, o Cacau, ressalta que o
Bemgejá tem ações nessa direção,
e o Credireal, antes de saneado
para ser privatizado, também de-
senvolvia uma estratégia compro-
metida com o social. "O Bemge -
lembra Cacau - tem agências pio-
neiras em 220 municípios minei-
ros. Que banco privado manterá
esse compromisso, bancando algu-
mas agências até deficitárias, só
para não deixar desassistida uma
região do Estado? Com certeza,
nenhum, por motivos óbvios, por-
que eles visam ao lucro."

O diretor do sindicato pondera,

no entanto, que não defende um
banco estatal deficitário. "Até am-
pliando a sua atuação na área soci-
al, o Bemge pode dar lucro. Se o
governo soubesse valorizar os di-
versos segmentos que hoje estão
desassistidos no Estado e que são
nichos para atuação de um banco
estatal, como o setor agropecuário,
o segmento das pequenas e
microempresas, os funcionários
públicos e outros, ele poderia al-
cançar boas receitas e ter uma po-
lítica de atendimento mais respei-
tada" - enumera o sindicalista.

Defendendo o controle do Esta-
do sobre pelo menos um dos seus
bancos, transformando-o num bra-
ço do setor público na definição de
políticas de investimento, os ban-
cários aceitam, no entanto, algu-
mas privatizações, que consideram
até necessárias. "O Estado tem
mesmo que se afastar de alguns
empreendimentos, para os quais,
inclusive, foi, muitas vezes, em-
purrado, com a missão de recupe-
rar desatinos de empresários
malpreparados" - reconhece
Pompílio Canavez.
Transparência - Defendem com
unhas e dentes apenas aqueles
setores que consideram estratégi-
cos, e, principalmente, cobram
transparência absoluta para o pro-

"A renegociação da
dívida mobiliária
viabilizou o Estado, pois,
sem ela, estaríamos
falidos"

Deputado Pérícles Ferreira

cesso de privatização, como requi-
sito indispensável para a sua boa
aceitação. O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial, condutor da política de
privatização do governo federal,
tem procurado estimular o debate
e ampliar a divulgação de informa-
ções sobre o Programa Nacional de
Desestatização, usando os meios
de comunicação convencionais e
não convencionais, como a Internet.
Mas o que se questiona não é a
falta de dados, como os que são
oferecidos nahomepage do BNDES.
O que se quer são informações mais
completas sobre o processo da
privatização, da formação do preço
ao detalhamento do que se está
privatizando.

Em Minas, os dados são distri-
buídos ainda com mais parcimônia,
mas os secretários de Estado en-
volvidos com essa política não se
têm furtado a debatê-la em auditó-
rios mais formais, como o plenário
das Comissões Técnicas da Assem-
bléia Legislativa e auditórios
especializados. Logo depois da di-
vulgação do edital de venda de
33% do capital votante da Cemig,
em meados do mês de março, o
secretário da Fazenda, João
Heraldo Lima, que coordena, em
última instância, o programa de
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"O Brasil escolheu
momento errado
para privatizar,
pois, num contexto
de altas taxas de
juros e crescimento
da dívida interna,
o resultado dessa
política ficará
comprometido"

Cláudío Gon/ijo
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privatização do Estado, compare-
ceu à Assembléia para discutir com
os deputados os detalhes do docu-
mento.

Na reunião, que teve a partici-
pação de mais de 30 deputados, o
secretário, quando questionado
pelo líder do PT, Marcos Helênio,
sobre a legalidade da operação e
transparência do processo, respon-
deu: "Não estamos escondendo
nada de ninguém, mas tudo tem
seu tempo para ser revelado. Tudo
que é necessário ser público, é pú-
blico" - insistindo, no entanto, que
é preciso avaliar a oportunidade de
algumas declarações.

Derrubando mitos - O governo
pode ter boas razões para defender
esse argumento, mas não pode dei-
xar mesmo de apresentar e dar
ampla publicidade aos objetivos e
metas desse programa, seja em que
âmbito for, porque as justificati-
vas, até então adotadas para sus-
tentar suas ações, estão cada vez
mais fragilizadas.

Um dos grandes mitos alimen-
tados pela privatização, por exem-
plo, é o de que, nas mãos do setor
privado, as empresas estatais se
tornarão mais eficientes. O econo-
mista Cláudio Gontijo, professor
da Faculdade de Economia da
UFMG, garante, no entanto, que

não existe nenhum padrão reco-
nhecido que permita avaliar esse
tipo de questão e sustentá-la con-
sistentemente.

"Uma pesquisa realizada por
uma universidade inglesa mos-
trou que mais ou menos 1/3 das
empresas privatizadas registrou
aumento de eficiência. Outro 1/3
manteve a mesma performance, e
o 1/3 restante teve redução da
eficiência. Ou seja, a influência
desse tipo de programa é muito
relativa." O economista reconhe-
ce que, no caso argentino, as em-
presas apresentaram melhor de-
sempenho depois de privatizadas,
"mas há uma explicação para isso,
pois elas ficaram livres dos con-
troles macroeco-nômicos do Esta-
do e ganharam agilidade para
atuar no mercado".

Outro argumento freqüente-
mente lançado nas mesas de dis-
cussão a favor da privatização é o
de que, nas mãos do setor privado,
as estatais tendem a aumentar seus
investimentos. Para o economista,
não há razão técnica quejustifique
isso. "O que ocorre - diz - é que as
empresas estão sendo privatizadas
num momento em que o Estado
passa por uma crise aguda de re-
cursos, inibindo qualquer gasto.
Quando trocam de mãos, existe

Atenda 97
Governo FHC

O governo Fernando Henrique
Cardoso também encontrou um
clima favorável à privatização.

Em 1996, concluiu as vendas no
setor petroquímico, com o leilão
de cinco empresas, e encerrou a

primeira fase do Programa
Nacional de Privatização,

iniciado em 1991.
Outras duas iniciativas da sua

gestão são o modelo e
cronograma de venda da Vale do

Rio Doce, que encerra as
privatizações no setor industrial,

e a aceleração do programa nos
setores de infra-estrutura,

iniciando a fase de transferência
de serviços públicos para o setor
privado, mediante concessão ou

arrendamento.
Além disso, no setor elétrico,

houve a privatização da Light e
da Cerj, com o inicio do

processo de venda de várias
outras empresas estaduais de

distribuição de energia.
Houve avanços também no setor

de transportes, com o
arrendamento de cinco das seis

malhas da Rede Ferroviária
Federal S/A e a transferência de

860 km de rodovias federais,
incluindo a Via Dutra e a Rio-
Juiz de Fora. A inclusão de 31

portos no Programa Nacional de
Desestatização, sete já em fase

de encaminhamento, foi também
confirmada neste governo.

A arrecadação do programa em
1996 fbi de USS 4 bilhões, que,

somados ao montante de
US$ 1,2 bilhão apurado nas

privatizações estaduais,
representa o dobro da

arrecadação obtida em 1993, de
US$ 2,6 bilhões, considerada a

maior até então.
Para 1997, a agenda de

privatizações inclui importantes
empresas, como a Vale, a malha

Nordeste da Rede Ferroviária
Federal, as de energia elétrica

estaduais, Furnas, várias
empresas do sistema de telefonia

e os portos.
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então uma onda de investimento,
mas que não necessariamente per-
manecerá."

Nem mesmo a vinculação dessa
política com a eficiência ma-
croeconômica do sistema de um
país, condicionando o seu cresci-
mento auto-sustentável a um pro-
grama de privatização, consegue
convencer diante da evidência de
experiências práticas. Tanto no
caso da Argentina quanto do Méxi-
co, esses nós se desataram, conta-
minados pela apatia da economia.
O México registrou, em 1995, uma
queda do seu Produto Interno Bru-
to (PIB) de 6,6%, e a Argentina, de
4,4%.

Superando obstáculos - A lista
de pequenos obstáculos aos pro-
gramas de privatização não tem
fim. Cláudio Gontijo adverte ainda
que essa política, mesmo que ne-
cessária e irreversível, pode cau-
sar estragos de proporções razoá-

veis, exigindo que seja bem avalia-
da pelo governo antes de ser
deflagrada. "A Argentina, por
exemplo - cita Gontijo - está en-
frentando hoje uma situação deli-
cada. Como a maioria das suas
estatais foi parar nas mãos de gru-
pos estrangeiros, hoje a remessa
de dólares para o exterior está che-
gando a US$ 800 milhões anual-
mente." Isso tem contribuído para
agravar um dos principais proble-
mas do país, na atualidade, que é 
déficit na balança de transações
correntes.

"Esses são alguns problemas
que devem ser analisados pelos
gestores de programas de
privatização" - frisa Cláudio
Gontijo -, que, em tese, não é
contrário às privatizações, mas
defende limites bem definidos
para políticas dessa natureza e
um momento adequado para sua
imple-mentação. "O Brasil - diz -
certamente escolheu o momento

errado, pois num contexto de al-
tas taxas de juros e de rápido
crescimento da dívida interna, o
resultado dessa política fica com-
prometido. Essas taxas deprimem
o valor presente das empresas, e
o crescimento da dívida anula
qualquer ganho financeiro que
possa ser obtido pela venda das
estatais."

A economista Rosiléia Milagres,
mesmo francamente favorável à
privatização, aponta mais uma das
tantas pedras que atravancam o
caminho desses programas no País.
"Essa política - diz - não pode ser
vista simplesmente como uma res-
posta aos problemas fiscais nem
como urna inspiração neoliberal.
Ela é muito maior do que isso. Não
podemos perdera oportunidade que
ela nos oferece para repensar o
papel do Estado, para definir que
Estado é esse que estamos queren-
do e quais devem ser suas atri-
buições."

UResistência

Governo não obtém
consenso para venda
da Vale do Rio Doce

A falta de entendimento prévio
sobre o destino das centenas de
alvarás de pesquisa e lavra qu
estão nas mãos da Companhia V.
do Rio Doce é uma das princip
críticas do ex-governadorAureli
Chaves ao processo de privatizu
da empresa. Ele questiona tam-
bém o fato de, na avaliação da
CVRD, não se estar levando em
conta o passivo social e ambiental
que envolve toda atividade
mineradora.

O ex-governador participou como
um dos expositores do "Ciclo de De-
bates: A Vale do Rio Doce na Econo-

mia Nacional", promovido pela Assem -
bléia Legislativa de Minas Gerais, no
final do mês de março. O arcebispo de
Mariana, Dom Luciano Mendes, tam-
bém questionou a pressa do governo
federal em finalizar o processo de
privatização da Vale, cobrando um
tempo maior para a discussão dos ter-
mos do edital, só agora divul-gado.

Ministro das Minas e Energia do
governo Sarney, Aureliano Chaves
argumentou que os princípios do na-
cionalismo sobrevivem aos movimen-
tos de modernização e globalização
da economia e condenou a
privatização da Vale, que detém a
maioria do conhecimento das rique-
zas do subsolo brasileiro. Aureliano
Chaves questionou ainda a capaci-
dade do governo de definir os limites
de exploração das jazidas pelos gru-
pos que vierem a assumir o controle
da empresa.

O presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), Luiz Carlos Men-
donça de Barros, argumentou que
o processo de privatização da Vale
não é uma questão pontual, mas
um elemento dentro de uma visão
estratégica do governo Fernando
Henrique Cardoso, que prevê a
reformulação da intervenção do
Estado na economia.

Mendonça de Barros disse que
o processo da CVRD tem seguido
dentro de padrões democráticos.
Sem-número de vezes fui ao Se-

nado, oficial e oficiosamente, para
discutir a privatização da Vale. E
uma coisa eu posso garantir: o
edital de venda da companhia é
fruto da discussão e do trabalho de
todos os que discutiram e levaram
em consideração o beneficio da po-
pulação brasileira", afirmou. Para
ele, esse cuidado por parte do go-
verno tem garantido a preservação
dos direitos da sociedade. "Não exis-
tirão perdas para a população".
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