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Não há necessidade de privatização formal para que a Cemig esteja,
de fato, nas mãos do setor privado, adverte o economista Pedro
Krettli, ao comentar as implicações do leilão de ações da empresa
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a primeira sema-
na de março, fo-
ram negociados os
termos do edital
para o leilão das
ações da Cemig

dadas como garantia do emprés-
timo feito pelo BNDES ao gover-
no mineiro (via Minas Gerais Par-
ticipações—MGI). De fato, este
emitiu debêntures lastreadas em
18,9 bilhões de ações ordinárias
da Cemig - cerca de 14,6% do seu
capital total, 33% do capital vo-
tante - que nela possui. Justiça
seja feita! não foi uma operação
feita pela empresa; recursos ela
captou, sim, mas lançando
eurobonds e ADRs em 1994.

Se ações que o governo de Mi-
nas Gerais tem na Cemig serão
leiloadas brevemente, isso signi-
fica que a Cemig está sendo
privatizada? Em princípio, não,
pois o governo continuará como
acionista majoritário na empre-
sa, com 51% do seu capital votan-
te. Por outro lado, é ponto pacífico
admitir que estará havendo
privatização parcial, a não ser

que a compradora seja também
estatal.

Evidentemente, a privatização
não é um fenômeno adstrito a
Minas: ela está sendo posta como
imperativo da crise fiscal, do es-
gotamento dos mecanismos tra-
dicionais da política econômica,
embora, filha legítima da onda de
conservadorismo, seja, de fato,
uma exigência de plena liberdade
de explorar recursos materiais e
humanos. Diz-se que a priva-
tização cumprirá a dupla função
de alcançar maior eficiência eco-
nômica e de ajudar no ajuste da
situação patrimonial dos gover-
nos, trocando-se dívida pública
por participação do setor privado
em empresas estatais. Supõe-se,
ademais, que a privatização re-
sulte em mais investimentos e
melhoria da produtividade das
empresas, diminuindo bastante o
déficit público, com a vantagem
adicional de reduzir a interven-
ção política e o peso da burocracia
nas empresas, tornando-as mais
ágeis e motivando os empregados
através de incentivos, principal-
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mente de natureza pecuniária.
No caso do setor elétrico, a

privatização é colocada como pa-
nacéia para atração de recursos
financeiros, representando com-
pleta inversão dos argumentos
pró-estatização, que, durante
anos, foi tida como instrumento
de desenvolvimento econômico, e,
assim, o Estado forneceu bens e
serviços a preços deteriorados
para o setor privado, socializando
prejuízos, inclusive os decorren-
tes da correção de desequilíbrios
ambientais causados pela depre-
dação dos recursos naturais.

A primeira questão: qual será
o preço mínimo? Pergunta rele-
vante, pois a venda dessas ações
deverá dar-se pelo preço mínimo,
dado que pode não haver concor-
rência entre os possíveis partici-
pantes do leilão. Além disso, ten-
derá a privatização da Cemig a
seguir o figurino de privatizações
anteriores? Ou seja, caracterizar-
se-á por baixo preço ou condições
de pagamento extremamente fa-
cilitadas? A sua compra será fi-
nanciada com dinheiro empresta-
do pelo mesmo BNDES? Se o
BNDES pode financiar a opera-
ção para o setor privado, por que

não pode emprestar esse dinheiro
ao setor público? Para alcançar
preço melhor do que com a venda
direta, o que estaria garantindo o
governo ao novo sócio?

Especula-se, estariam sendo
prometidos ao novo sócio assen-
tos no Conselho de Administra-
ção e importantes diretorias, por-
que o governo quereria com isso
atrair sócio estratégico para essa
sua principal empresa. Se é ver-
dade que o novo sócio terá direito
a indicar representantes no Con-
selho de Administração e em di-
retorias estratégicas, é bom ficar
atento para a verdade irrefutável
de que, através do controle da
área operacional, ele pode contro-
lar toda a Cemig. Não há necessi-
dade de privatização formal para
que a Cemig esteja, de fato, nas
mãos do setor privado. Será o
melhor dos mundos para o novo
acionista: com pequeno capital,
passa a deter o controle de um
patrimônio público formidável.
Mais do que a eficiência da Cemig
- não é o caso de questioná-la -,
aqui o que está atraindo sócios é
a possibilidade de adquirir o con-
trole efetivo dela com aporte mí-
nimo de capital, de preferência

financiado a perder de vista e sem
juros a desembolsar. Assim, para
o novo sócio, a Cemig não precisa-
rá ser privatizada; a menos que o
governo, mais adiante, precisan-
do de dinheiro para novos empre-
endimentos, resolva ceder o res-
tante de sua participação a bom
preço, em condições bem mais
atrativas do que agora. Não é
impossível isso.

Evitá-lo seria mais fácil, se a
Cemig fosse uma empresa onde
houvesse gestão democrática, que
deveria caracterizar a empresa
pública. Aliás, a luta contra a
privatização da Cemig - e das
estatais em geral - deve andar
junto com a luta pela democrati-
zação da sua gestão. A estatização
de per si não é uma bandeira que
deva ser empunhada em quais-
quer circunstâncias pelos brasi-
leiros.

Pode-se aceitar o argumento
de que a política econômica vigen-
te na década de 80, de utilização
das estatais na captação de recur-
sos externos e no combate à infla-
ção, tenha acarretado agravamen-
to do seu endividamento externo
e perda de recursos próprios, afe-
tando-as fortemente, em especial
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no que diz respeito à capacidade
de investir. Em que pese isso, a
Cemig poderia estar em situação
mais confortável, se não tivesse
de cumprir a missão de criar
economias externas para o setor
privado. Quem leva a culpa é o
Vale do Jequitinhonha!

O fato de estar o setor elétrico
atravessando uma fase de escas-
sez de recursos não autoriza afir-
mar que a privatização a contor-
ne e, muito menos, a resolva. E
preciso manter certa reserva com
relação ao efetivo potencial de
solução a se esperar da iniciativa
privada, pois o setor privado ob-
viamente só realizará investimen-
tos em associação com o setor
público se estiver sobejamente
convencido de que isso o ajudará
a resolver seus próprios proble-
mas. Manter o setor elétrico sob
controle público - que é muito
mais do que mantê-lo como esta-
tal - é importante, pois o planeja-
mento energético deve ser inte-
grado ao planejamento global, e a
política energética é um instru-
mento indispensável na gestão do
interesse público.

Argumentos como o da possi-
bilidade crescente da ocorrência
de blecautes e de racionamento
de energia elétrica têm servido
até hoje como forte apelo e estra-
tégia de marketing para justifi-
car a realização de investimentos
públicos e, agora, para ceder em-
preendimentos estratégicos para
o setor privado em nome de provi-
dências realistas, a fim de evitar
uma escassez que se diz iminen-
te. Ninguém estranhe que a argu-
mentação mude daqui a alguns
anos, quando, definitivamente
sucateadas, as empresas do setor
elétrico agora privatizadas ou em
processo de privatização sejam
compradas a peso de ouro pelo
setor público, em razão de uma
pretensa responsabilidade so-

cial, mormente se até lá tiver sido
recuperada a capacidade pública
de endividamento no exterior com
empréstimos de médio e longo
prazos.

E de se perguntar por que re-
cursos públicos vão financiar pro-
jetos de participação do setor pri-
vado no setor elétrico, quando
poderiam ser destinados ao pró-
prio setor público; caberia às em-
presas de energia elétrica lutar
por esses recursos junto aos orga-
nismos públicos de financiamen-
to como o BNDES. Aliás, a
privatização dos serviços públi-
cos é mais um fator de agrava-
mento da miséria para a popula-
ção: o atendimento não só não
será universalizado, em termos
de classes sociais e em termos de
abrangência geográfica, bem como
os preços dos serviços aumenta-
rão, a menos que o governo assu-
ma parte da conta dos consumi-
dores de baixa renda.

E, no mínimo, problemático
endossar afoitamente programas
de privatização sob o argumento
de que as bases de sustentação à
expansão da economia deveriam
ser a desregulamentação, o in-
vestimento privado e a moderni-
zação das atividades produtivas,
cabendo ao setor público o papel
de assegurar o funcionamento dos
mecanismos de mercado e garan-
tir ambiente favorável à produ-
ção e às inversões.

A expansão do setor elétrico está
sofrendo uma série de restrições,
com a crescente tomada de consci-
ência da questão ecológica e com a
concorrência de outros usos da
água, ônus com que o sócio estraté-
gico privado não estará disposto a
arcar. Empresa privada, em geral,
não tem esse tipo de preocupação;
naturalmente importa-lhe o lucro,
e nisso tentará garantir para si
externalidades em cima de outros
setores.

Há quem veja a privatização
como inevitável, e tornando-se
majoritária essa opinião, um cená-
rio tão provável quanto seu contrá-
rio transforma-se em fato
inexorável. Se tal acontecer, oxalá
a nova legislação venha imputar
riscos ao setor privado, pois até
agora foram suportados pelas con-
cessionárias estatais e, em última
análise, pela sociedade. Certamen-
te as empresas serão mais eficien-
tes, no sentido de gerarem mais
lucros, mas cairá a confiabilidade
do fornecimento, principalmente
para os consumidores residenciais
e pequenos empreendimentos co-
merciais, e, não por acaso, isso ocor-
rerá em regiões onde a população
não está mobilizada na defesa de
seus direitos.

Pode parecer pessimismo,
mas haverá elevação das tarifas
em termos reais e piora na qua-
lidade dos serviços. Não haverá
preocupação com a redução dos
impactos ambientais na utiliza-
ção e na produção de energia;
atuará sobre a demanda, só vi-
sando reduzir a necessidade de
investimentos no suprimento de
energia, não se sentindo direta-
mente comprometido com ques-
tões como o uso múltiplo da água,
impactos ambientais negativos,
esgotamento de fontes de ener-
gia e, muito menos, em acesso
ao fornecimento de energia pela
população de baixa renda. Tudo
indica que a vida das camadas
mais pobres da população setor-
nará mais difícil com a
privatização generalizada dos
serviços essenciais. O padrão de
fornecimento de energia elétri-
ca extremamente deficiente do
Vale do Jequitinhonha deverá
generalizar-se para outras regi-
ões do Estado, questão real que
não pode ser desconsiderada.
Não é bem o caso de querer ver
para crer!
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