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Wilson Brumer

ESTADO TEM NOVO PAPEL
COM AS PRIVATIZAÇÕES
Com a privativa ção, o Estado retoma o papel que lhe compete e libera as
amarras que impedem a modernização das estatais, condição para manterem
seu lugar num mercado que se torna, a cada dia, mais competitivo e exigente

té o ano 2000, o setor siderúrgico terá investido, a contar de
1994, cerca de US$ 7 bilhões na modernização das empresas

7 Para o presidente da Companhia Aços Especiais Itabira
(Acesita), Wil son Brumer, esse é o preço do não-sucateamento
da indústria siderúrgica brasileira. A Acesita acumulava
prejuízos anuais e, no ano de sua privatização, o déficit foi de

US$ 100 milhões. Nas mãos do Estado, ela coma o risco de ser fechada, afirma
Brumer. Defensor da privatização, ele argumenta que o Estado brasileiro não

teria condições de investir esse mon-
tante na siderurgia, e nem seria
essa a prioridade do Estado. Brumer
expõe, nesta entrevista, suas opini-
ões sobre a privatização, a entrada
de capital estrangeiro no País e o
papel do Estado na nova ordem eco-
nômica.
Wilson Nélio Brumer é administra-
dor de empresas. Iniciou sua carrei-
ra como técnico em Economia e Fi-
nanças, em 1976, na Companhia
Vale do Rio Doce, onde chegou, em
1990, ao cargo de diretor-presiden-
te. Deixou a Vale em 1992, para
assumir a presidência da Acesita,
logo após a privatização da empre-
sa. Ocupou também os cargos de
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Aço Minas Gerais S.A.
(Açominas) e de presidente da Cia.
Siderúrgica de Tubarão (CST).
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Revista do Legislativo - Como vem sendo
o desempenho da Acesita nesses últi-
mos anos, depois da privatização?
Wilson Brumer—AAcesita foi privatizada
em outubro de 1992. Passados quatro
anos, entendo que os resultados fo-
ram positivos. Há muito ainda por
fazer, mas dificilmente o que foi feito
nesses quatro anos teria sido possível
se a empresa ainda fosse estatal. Al-
guns exemplos: a média de investi-
mentos que a Acesita tinha por ano,
enquanto estatal, nos anos que ante-
cederam a sua privatização, foi de
cerca de USS 17 milhões. Isso signifi-
cava menos da metade da sua depre-
ciação anual. Ora, dificilmente uma
empresa teria condições de sobrevi-
ver num mercado cada vez mais com-
petitivo, numa economia cada vez
mais aberta, com esse nível de inves-
timentos. Após a privatização, em
1994, foram investidos USS 77 mi-
lhões; em 1995, US$ 165 milhões; no
ano de 1996, US$ 160 milhões; e este
ano estamos estimando cerca de US$
150 milhões. Se olharmos para o his-
tórico anterior, dificilmente o gover-
no teria condições de investir esse
montante.
RL - Esse investimento antes da
privatização vinha só da parte do
Estado?
Brumer - Não, vinha de onde a empre-
sa tivesse condições de captar.

RL - A que se destinam, esses novos
investimentos?
Brumer - Esses investimentos estão
agrupados em três segmentos da
empresa: modernização da planta,
área elétrica e ampliação da linha de
aço inoxidável. A modernização da
planta inclui equipamentos, aspec-
tos de qualidade, aspectos
tecnológicos e ambientais. A Acesita
tinha problemas ambientais de toda
natureza. Isso não é uma crítica ao
passado, pois certamente as pessoas
que aqui passaram tiveram que en-
frentar enormes dificuldades. Os pro-
blemas ambientais eram de tal mon-
te que, para solucioná-los, investi-
mos cifras superiores a US$ 35 mi-
lhões. E sabemos que, por trás de

problemas ambientais, também há
problemas tecnológicos, porque os no-
vos processos, os novos equipamen-
tos, já levam em conta as novas de-
mandas da sociedade, de não ter pro-
blemas ambientais. A maior parte
desse investimento em moderniza-
ção foi concluída agora, em 1997.
Estamos fazendo também investi-
mentos na área elétrica. A empresa
tem uma pequena hidrelétrica, que
gera cerca de 40% de suas necessida-
des. Em fevereiro, foram iniciadas as
operações de ampliação dessa usina,
que passará a atender a cerca de 60%
da nossa demanda. Isto está dentro
da filosofia, defendida não só pelos
últimos governos, como também pela
própria Cemig, de participação mai-
or do setor privado na geração de sua
energia. AAcesita está em comunhão
com essa iniciativa, mesmo porque
acredita que, à medida que ficamos
mais auto-suficientes, liberamos
energia, hoje suprida pelo Estado,
para ser utilizada em outros projetos.
Ao mesmo tempo, a Acesita também
se protege contra problemas futuros
nessa área. E outro projeto em anda-
mento, que ficará pronto no final des-
te ano ou início do próximo, é a ampli-
ação da nossa linha de aço inoxidá-
vel. Quando a empresa foi
privatizada, a capacidade de produ-
ção de aço inoxidável era de cerca de
120 mil toneladas. Com o projeto de
modernização, encerramos o ano pas-
sado a um ritmo de 160 mil toneladas
e, após a conclusão desse projeto,
teremos cerca de 290 mil toneladas.
Aí fica a pergunta: será que, como
estatal, a Acesita teria condição de
fazer isso? Seria muito dificil. Ao
mesmo tempo em que ela está inves-
tindo em sua modernização, partiu
para uma participação maior em ou-
tros segmentos da siderurgia. Hoje, a
Acesita tem um terço do capital total
da Companhia Siderúrgica de Tuba-
rão (CST), que também foi
privatizada, e um terço do controle
da Indústrias Villares, que, por outro
lado, controla a Aços Villares. Então,
é uma empresa que não só está na
linha de aços especiais, sejam planos

"Depois de
privatizada, a

Acesita já recebeu
investimentos da
ordem de US$ 400
milhões, valores

que o governo
dificilmente teria

condições de
investir"
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e não-planos, como também na área
de aços comuns, através da CST.
RL - A Acesita continua corno única
produtora de inox na América Latina?
Bwmer - Na América do Sul, somos os
únicos produtores de inox e também
de aço silício, muito utilizado no setor
elétrico.
RL - E a dívida da Acesita, que era de
US$ 220 milhões na época da
privatização?
Brumer - Era uma dívida grande para
o período, e ainda tinha o efeito infla-
cionário. Agora, com esses investi-
mentos, temos um nível de
endividamento compatível com a ge-
ração de caixa e com a geração de
negócios da empresa. Importante é
mencionar que, enquanto estatal, a
Acesita foi uma empresa que, duran-
te muitos anos, perdeu em termos de
resultados. Historicamente, aAcesita
era uma empresa de prejuízos anu-
ais. No ano em que foi privatizada,
ela perdeu US$ 100 milhões. Enquan-
to estatal, era até possível conviver
com essa situação, mas não corno
empresa privada. Já em 1993, ela
apresentou resultados positivos, re-
petidos em 1994 e 1995. Em 1996,
apesar dos resultados muito mais
modestos, tivemos um pequeno lu-
cro. Então, historicamente, depois da
privatização, a Acesita não teve mais
prejuízo, esta crescendo e se colocou
como uma das importantes empresas
no setor siderúrgico brasileiro.
RL - Antes, o grupo era formado pela
Forjas Acesita e pela Acesita
Energética. Hoje, são dez empresas.
Isso é conseqüência da priva tização,
ou é uma tendência do mercado?
Brumer - O que esta acontecendo com
a siderurgia brasileira não é muito
diferente do que ocorre em outros
segmentos da nossa economia. Boa
parte das empresas brasileiras, não
só no setor de siderurgia, foram pre-
paradas para uma economia fecha-
da. O que esta acontecendo no Brasil
é uma grande transformação: inúme-
ros investimentos são feitos em vá-
rios segmentos da indústria brasilei-
ra, como preparação das empresas

para uma economia aberta, para uma
economia que certamente vai sofrer
cada vez mais a concorrência inter-
nacional e, principalmente, para uma
economia que, no meu modo de ver,
tem que ser competitiva para expor-
tar. Ouvia-se muito, no setor indus-
trial, que exportação era um bom
negócio para reduzir custo fixo, mas
hoje sabemos que precisamos expor-
tar também para ganhar dinheiro,
precisamos buscar mercados que se-
jam compatíveis com o nosso produ-
to, mercados em que possamos ser
competitivos. Para isso, precisamos
nos modernizar, precisamos ter pre-
ços e custos internacionais.
RL - Um dos argumentos contra a
privatização é que as empresas esta-
tais têm um papel social. Depois do
processo de privatização, esse traba-
lho social permanece?
Brumer - A visão de boa parte dos
empresários brasileiros tem sido a de
que o problema social não será resol-
vido apenas pelo Estado brasileiro, é
um problema também dos empresá-
rios. O Brasil sempre foi visto como
um pais de grande futuro. Com quase
160 milhões de habitantes, certamen-
te é um país com um grande potencial
de consumo. O que precisamos, cada
vez mais, é criar consumidores neste
país, e, para isso, o primeiro passo é a
estabilidade econômica. Sem ela, di-
ficilmente vamos ter consumidores.
O exemplo está aí: o nível de consu-
mo, após a estabilização com o Plano
Real, realmente cresceu. Hoje temos
muito mais consumidores do que tí-
nhamos com a inflação alta. A infla-
ção foi o maior tributo que a socieda-
de brasileira pagou nos últimos anos.
As empresas criaram mecanismos
para se proteger. As pessoas mais
ricas também souberam se proteger,
e até ganhar com a inflação. O mesmo
não aconteceu com as classes menos
favorecidas. A inflação foi a grande
responsável por tirarmos muitas pes-
soas da faixa de consumo. Para os
empresários, interessa ter cada vez
mais consumidores, porque certa-
mente as empresas poderão crescer,
poderão continuar investindo, pagar

"A Acesita era
uma empresa de
prejuízos anuais:

no ano de sua
privatização, ela
perdeu US$ 100

milhões, situação
insustentável

para uma
empresa privada"
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melhores salários e, no meu modo de
ver, ajudar mais na solução dos pro-
blemas sociais. No caso específico da
Acesita, foi criada a Fundação Acesita,
para o desenvolvimento social da re-
gião. Temos exemplos concretos do
que foi feito após a privatização. Mas
sem o conceito paternalista.
RL - O que seria esse conceito
paternalista?
Brumer - A sociedade achava que a
empresa teria que resolver tudo. O
que defendemos é que não. A empre-
sa é uma parceira da sociedade. O
conceito que estamos colocando é ode
que somos parceiros da sociedade.
Nós queremos que Timóteo, onde está
localizada a empresa, se desenvolva
econômica e socialmente. E mais: que
a sociedade dependa cada vez menos
da empresa. Então temos ações não
só no aspecto social, como no aspecto
econômico. Através da Fundação, de-
senvolvemos ações nas áreas cultu-
ral e educacional. Na área do desen-
volvimento econômico, foi criada uma
agência de desenvolvimento em Ti-
móteo, a ADT, que congrega a Acesita,
a Prefeitura, Sebrae, mdi, BDMG,
Associação Comercial local, que nor-
malmente se colocam como parcei-
ros. E o sentido dessa agência de
desenvolvimento, que tem sido toma-
da como paradigma para outras agên-
cias de pequenos produtores criadas
em Minas, é atrair projetos para a
região. Acredito que a economia bra-
sileira vai crescer de maneira des-
centralizada. Então não há mais es-
paço para grandes projetos concen-
trados em poucas regiões do País. E,
mesmo no Estado, as regiões terão
que crescer de maneira descentrali-
zada. No futuro, não poderemos ter
apenas uma área desenvolvida no
Estado, mas várias regiões onde haja
investimentos, para evitar grandes
concentrações de população e de pro-
blemas.
RL - Quer dizer que a privatizoção
não significa, necessariamente, uma
diminuição da contrapartida social
da empresa com relação à comunida-
de? A população de Itabira, por exem-

pio, teme os reflexos sociais que pode-
rão advir da privatização da Vale do
Rio Doce.
Brumer— O caso da Acesita mostra que
isso não aconteceu. E não deve ter
acontecido com a Usiminas.

RL —Mas, e o enxugamento de pessoal
que ocorreu em todas as empresas
privatizadas?
Brumer - Isso não é privilégio da
privatização, mas conseqüência da
preparação das empresas para se-
rem competitivas, para sobreviverem.
Claro que ninguém gosta de demitir.
Eu gostaria, ao contrário, de estar
ampliando o quadro. Mas é impor-
tante salientar que, em função da
situação que a Acesita vivia antes, o
mais relevante foi a sua manutenção,
porque, se continuasse como estava,
a empresa iria fechar. Era essa a
tendência. Hoje, muitos empregos
foram gerados com os investimentos
feitos. Podem até ser de caráter pro-
visório, mas esses empregos equili-
braram, de certa maneira, as demis-
sões realizadas.

RL - O modelo de privatização ado-
tado no caso da Acesita, com pulve-
rização do capital, defendido pelo
senhor em diversas oportunidades
como sendo o mais adequado, vale
também para outros setores que não
o siderúrgico?
Brumer - Depende. Eu defendo esse
modelo, mas ele pode ser aprimora-
do. Como disse antes, criamos no
Brasil empresas para uma economia
fechada. Agora o modelo industrial
está sendo mudado, com a produção
em maior escala, com empresas mais
competitivas, etc. E também estamos
avançando em relação ao modelo
societário. A Acesita teve o capital
pulverizado. E um modelo interes-
sante, mas não é o único. Isso vai
depender muito do valor, do porte da
empresa. A Usiminas também teve o
seu capital razoavelmente pulveri-
zado, mas no caso da CST, a sua
composição é mais concentrada. São
três controladores: a Acesita, a Vale
do Rio Doce e a Kawasaki Steel. En-
tão, são modelos que ainda vão pas-

"Aos empresários
interessa que

tenhamos
consumidores,

porque as
empresas poderão
crescer, investir,
pagar melhores
salários e, cada
vez mais, ajudar
na solução dos

problemas sociais"
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sar por aprimoramentos. Acho que os
investidores, inclusive externos, que
não participaram do primeiro mo-
mento de privatização no Brasil vão
participar agora. No início do proces-
so de privatização, vivemos momen-
tos de muita conturbação, inflação
alta; depois, oimpeachment do presi-
dente Coilor; logo em seguida, assu-
me o vice Itamar Franco...
RL —O cenário mudava muito rapida-
mente...
Brumer - Havia muita incerteza sobre
o que ia acontecer, diferentemente de
agora. Hoje temos uma presença
maior de investidores externos, não
só nas empresas que foram
privatizadas, mas também nas que
serão privatizadas. No caso da
Acesita, por exemplo, a participação
dos investidores externos, quando foi
privatizada, era praticamente zero.
E, hoje, chega a 20%. Isso mostra que
temos um modelo societário em fase
de mudanças. Não existe modelo ide-
al, este vai-se adequando a uma nova
realidade econômica e empresarial.
RL —No caso da privatização de seto-
res considerados estratégicos, como o
setor energético, das telecomunica-
ções e no caso da Vale do Rio Doce,
não há o risco de sairmos do monopó-
lio estatal e cairmos num oligopólio
privado?
Brumer - Qualquer que seja o modelo,
mesmo sendo o de capital pulveriza-
do, ele deverá ter uma base de sus-
tentação. Em um modelo como o da
GM ou do City Bank, nos Estados
Unidos, por mais pulverizado que
seja o capital, é preciso uma base de
sustentação acionária, porque senão
não se consegue realizar nem uma
assembléia de acionistas. Num país
com economia mais aberta, nós te-
mos que falar também de órgãos que
olhem para esses aspectos do
oligopólio, do monopólio, com aten-
ção. O Estado brasileiro está come-
çando a se preparar para isso. Aí o
Estado estará na função que lhe é
atribuída, de fiscalização, de acom-
panhamento. O risco, no meu modo
de ver, existe até com a empresa
estatal. Temos hoje monopólios.

Isso é bom para a sociedade brasi-
leira? Acho que não. Continuo
achando que é melhor estar na mão
do setor privado.
RL - Mesmo sendo oligopólio?
Brumer - Desde que o Estado crie os
mecanismos de controle.

RL - No caso de setores como teleco-
municações, no mundo inteiro não
existem pequenas empresas: é  Esta-
do OU o oligopólio privado.
Brumer— Está certo, mas as incertezas
são naturais em qualquer mudança
de processo. E a própria privatização
no Brasil é um processo. Há alguns
anos, se falássemos em privatização
da CSN, teríamos uma guerra civil
em Volta Redonda. No entanto, a
privatização da CSN foi assimilada
com naturalidade. Hoje estamos fa-
lando em privatização das telecomu-
nicações. E um processo que passa
pelo amadurecimento da sociedade
brasileira. Agora, para o problem-
levantado, vejo o seguinte: se o Es
do conseguir criar mecanismos que
protejam a sociedade brasileira con-
tra a formação de monopólios ou
oligopólios, ele estará exercendo o
papel que lhe cabe.

RL - Mas o Estado brasileiro estaria
aparelhado para isso?
Brumer—Ainda não. Isso se inicia. Mas
o Brasil estava preparado quando
abriu a sua economia? Também não.
Entraram no País muitos produtos
ruins, ao lado de muita coisa boa. A
sociedade brasileira via o produto
importado como uma coisa excepcio-
nal, de qualidade. No entanto, hoje a
sociedade está amadurecendo para
compreender que nem tudo lá de fora
é melhor. E isso foi um fator para que
a indústria brasileira se modernizas-
se. Costumo dizer que, antes, a qua-
lidade era o fator de diferenciação de
produtos. Agora, a meu ver, o preço
vai ser o fator de diferenciação, por-
que a qualidade todos terão que ofe-
recer. Quem não tiver qualidade vai
estar fora. Novamente, é um proces-
so, e o Estado brasileiro terá que se
preparar para acompanhar. Ele já

"As demissões
não são

privilégio da
privatiz ação,

mas
conseqüência da
preparação das
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serem
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para
sobreviverem"
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está preparado? Há sinais, há movi-
mentos nesse sentido, mas ainda há
muito a fazer.

RL - O senhor vê o preço como fator
determinante. Mas o preço depende
de fatores como o lucro e aprodutivi-
dade. Surge, aí, uma questão que
preocupa naprivatização de determi-
nadas empresas, como a Cemig, por
exemplo. Se ela fosse privatizada e
tivesse que buscar oferecer preço com -
petitivo, como ficariam investimen-
tos em regiões que não dão retorno
financeiro direto, como o
Jequitinhonha? O lado pobre conti-
nuaria com o Estado?A empresa pri-
vada ficaria apenas com a parte lu-
crativa?
Brumer— Vamos ver pelo outro lado, o
lado bom. Se conseguirmos estabili-
zar nossa economia, se conseguirmos
crescer 5% ao ano, é impressionante
o que se vai gerar de novas oportuni-
dades neste país. Prefiro analisar pelo
lado positivo. Espero que muito rapi-
damente o Vale do Jequitinhonha
tenha condições de encontrar sua
vocação para o desenvolvimento. Mas
é um processo, e pode ser até que,
num primeiro momento, alguma coi-
sa fique na mão do Estado. Ou que, na
venda de alguns setores, o governo
diga: você está recebendo a parte boa,
vai ter que levar também a parte
ruim. Agora, temos que trabalhar
com a expectativa de que, se o País
crescer, a distribuição será melhor, o
desenvolvimento vai acontecer, e esse
lado ruim será cada vez menor. Ago-
ra, realmente, será que vamos ter
investidores que queiram o lado ruim
já? Porém, se o Estado diz: você vai
levar o bom, mas também vai ter que
levar o ruim, aí, de fato, o Estado
estará exercendo seu papel.
RL - Esse papel poderia variar de
setor para setor?
Bwmer - Cada processo será diferen-
te, não podemos generalizar. Na área
das telecomunicações, está em dis-
cussão a banda B. O potencial de
crescimento nessa área é um negócio
impressionante. O nível de exigência
da sociedade vai crescendo à medida

que ela vai atendendo necessidades
anteriores. O primeiro sintoma é o
crescimento da área de alimentação.
Depois que as primeiras necessida-
des básicas são atendidas - alimen-
tação e moradia -, outras exigências
do consumidor vão surgindo. Uns
saem da alimentação para os eletro-
domésticos, e outros saem dos eletro-
domésticos para o telefone. E um
processo natural. Ainda há muitas
pesssoas para chegar na alimenta-
ção, mas muitos caminham para a
fase do telefone. E o setor de teleco-
municação tem resposta muito rápi-
da. Talvez em Minas Gerais, onde a
Telemig é eficiente, a sociedade não
sinta tanto o problema, mas, se pen-
samos no Rio de Janeiro, onde não se
consegue falar num celular, a coisa
complica.
RL - Com a priva tização de empresas
que atuam em setores estratégicos, o
Estado não perderia em termos de ca-
pacidade de canalizar e direcionar
investimentos para áreas menos de-
senvolvidas, a fim de superar desi-
gualdades regionais e sociais?
Brumer - O problema da desigualdade
social vai se resolver a partir do mo-
mento em que o Estado se concentrar
naquilo que é a sua vocação. Se o
Estado deixar de investir em setores
de tecnologia de ponta como telefonia
celular, não lhe sobrariam mais re-
cursos para investir na telefonia con-
vencional, atendendo a demanda das
classes menos favorecidas? Quem
sabe um dia essa telefonia conven-
cional não vai ser privatizada? O que
é melhor? E o Estado ter siderúrgi-
cas, empresas de mineração, de tele-
fonia, ou gastar seu tempo e recursos
para investir e resolver a desigualda-
de social?

RL - Um dos principais argumentos
pró -pri vatização é que o Estado deve
atuar em educação, saúde e seguran-
ça, e que as vendas significam aporte
de recursos para investimentos nes-
sas áreas. O que as privatizações já
feitas até hoje reverteram para o Es-
tado? O dinheiro obtido está servindo
para pagar juros da dívida pública?

"Se o Estado
conseguir criar

mecanismos que
protejam a

sociedade contra a
formação de

monopólios ou
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Brumer - Vou fazer outra pergunta:
entre 1994 e o ano 2000, o setor side-
rúrgico estará investindo cifras da
ordem de US$ 7 bilhões. Isso é mais
do que os recursos arrecadados com
as vendas das estatais do setor. O
Estado brasileiro teria condições de
investir esse montante? Poderia ser
prioridade o Estado investir isso?
Certamente que não. Teríamos então
o sucateamento da indústria siderúr-
gica brasileira. A privatização da si-
derurgia, num total de oito empre-
sas, rendeu IJS$ 4,7 bilhões, e outros
US$ 2,6 bilhões eram dívidas que fo-
ram transferidas. O investimento foi
muito maior que o valor arrecadado.
Temos que analisar que o Estado bra-
sileiro dificilmente teria condições de
investir sem abandonar outros seto-
res, como saneamento e educação.

RI - Qual é, na sua opinião, o argu-
mento mais convincente para vender
a Vale do Rio Doce? Não se trata de
uma empresa lucrativa?
Brumer— Isso vale para qualquer caso.
E a auto-suficiência. E a Vale
privatizada não vai sair do Estado
brasileiro. Ela vai continuar aqui.

RI —A presença controladora do capi-
tal externo sobre determinadas empre-
sas não representaria algum risco para
o País, em termos de direcionamento
de investimentos?
Brumer— Há aspectos ideológicos, e eu
não me proponho a convencer as pes-
soas a mudarem de ideologia, respei-
to a ideologia de cada um. Eu tam-
bém tenho a minha. Acho que o Esta -
do deve se concentrar nos segmentos
em que a sociedade é carente de sua
presença. Não tenho medo do capital
estrangeiro. Acho que, ao contrário,
se estamos falando em desenvolver
este país, criar mais igualdade social,
gerar mais empregos, não podemos
abrir mão do capital externo. Acho
que é preciso uma conjugação de pou-
pança interna com investimento ex-
terno. Por exemplo, fala-se que a pou-
pança interna é pequena, se compa-
rada à de outros países, e de fato é.
Mas é preciso dizer que, antes de ser
pequena, ela é muito mal aplicada.

Os recursos aplicados na Previdência
Social são superiores a US$ 200 bi-
lhões. E ela não está atendendo, de
maneira adequada, a sociedade bra-
sileira. Acho que tem que ter partici-
pação privada. Agora, a poupança
que a sociedade brasileira somou nos
últimos anos devia estar sendo apli-
cada de maneira mais adequada.
Quanto existe no Fundo de Garan-
tia? Talvez mais de US$ 100 bilhões.
Quanto existe de fundo de pensão
hoje? Mais de IJSS 70 bilhões. Quer
dizer, a poupança interna está aí,
mas mal aplicada. O que temos que
fazer é a conjugação da poupança
interna bem aplicada com a presença
do capital externo. Ele certamente
somaria à nossa poupança mais pou-
pança, para o desenvolvimento social
de que precisamos.
RI - Há interesses de investimentos no
Brasil que não são exatamente priva-
dos, mas de estatais de outros países.
Interessam-se pelas áreas de teleco-
municações, energia. Não seria um
contra-senso vender uma estatal para
uma estatal de outro país?
Brumer - Você pode ter um caso
ou outro, mas não é a regra. Não quer
dizer que são todos os casos assim.
RI 

-0 senhor não vê com preocupação
o fato, por exemplo, de uma estatal do
Chile estar interessada em investir no
setor elétrico no Brasil?
Brumer - Vejo sem a menor preocupa -
ção. A própria Cemig não está incen-
tivando a presença do setor privado
para investir em hidrelétricas? Isso
tira a soberania da Cemig? Não. Ago-
ra, eu não gosto de carimbar o inves-
tidor. Para mim, é investidor, seja ele
estatal, estrangeiro. O investidor,
antes de mais nada, vai querer prote-
ger o seu investimento. Ninguém vai
investir em um país milhões ou bi-
lhões de dólares e tratar mal esse
investimento. Pelo contrário, ele vai
querer que esse investimento renda o
máximo possível. Então seria um con-
tra-senso ele investir aqui milhões de
dólares e não fazer as empresas cres-
cerem. Precisamos perder o precon-
ceito com o capital estrangeiro. E

"O que é melhor?
É o Estado ter
siderúrgicas,
empresas de

mineração, de
telefonia, ou

gastar seu tempo
e seus recursos
para investir e

resolver a
desigualdade

social?"
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mais um capital que se agrega a uma
economia. Economias muito fecha-
das são sacrificadas.

RL—Mas, do ponto de vista da legisla-
ção, o senhor acha que o Estado está
conseguindo avançar para dar conta
desse seu novo papel no
monitoramento, no acompanhamen-
to dessa nova economia? Estamos
conseguindo avançar?
Brumer - Infelizmente, as reformas
não estão sendo tão rápidas. Não atin-
gimos o nível de reforma necessário.
Para mim, a reforma mais importan-
te é a da Previdência Social. A Previ-
dência rapidamente começa a gerar
poupança, e essa poupança começa a
procurar investimentos. E aí vamos
ter, no País, recursos de médio e lon-
go prazos. O que não temos hoje, com
exceção de um BNDES. Por isso eu
destaco a importância da reforma da
Previdência Social. Em termos de
legislação, temos muito a aprimorar,
como ações antidumping. Um país
que se abre tem que ter proteções
contra produtos que chegam aqui com
mecanismos de proteção dos países
de origem. Precisamos de proteções
alfandegárias. No mundo inteiro, os
produtos entram desde que tenham
qualidade. Porque existe a ISO 9000?
E um fator de preparação dos países
para se protegerem contra produtos
que não têm qualidade. Será que não
estão entrando no Brasil muitos pro-
dutos sem a ISO 9000, por exemplo?
As empresas que afetam o meio am-
biente passam a ter restrições não
alfandegárias, a partir da ISO 14000,
para ingressar em países mais de-
senvolvidos. Temos muito o que fa-
zer, mas hoje estamos melhor que há
algum tempo.
RL - Como vê a situação do Bra-
sil, em relação à privatização, no con-
texto da América do Sul e do Mercosul.
O Brasil está atrasado?
Brumer - E difícil comparar o Brasil
com outros países da América do Sul,
por causa da complexidade e do ta-
manho da economia brasileira. Sem-
pre procuro ver o lado positivo. O
setor ferroviário brasileiro já está

quase todo privatizado; o setor side-
rúrgico está todo privatizado; então,
estamos avançando muito. Não con-
seguiria imaginar, alguns anos atrás,
que estaríamos hoje falando em
privatização das telecomunicações, da
Vale do Rio Doce. Essas coisas mexem
com as questões ideológicas, mas a
democracia é isso mesmo. E isso é
natural em qualquer processo de mu-
dança. A própria discussão acaba re-
solvendo algumas dúvidas. Mas, no
processo de privatização, quando de
fato acontece, outras dúvidas persis-
tem.

RL -Vamos falar também sobre outro
aspecto da questão. A privatização
das siderúrgicas foi feita preservan-
do a participação acionária dos tra-
balhadores. Eles continuam donos
das ações ou elas foram vendidas?
Brumer - A partir do momento em que
o empregado tenha na sua mão um
ativo, é natural que ele queira fazer
urna venda o mais rápido possível,
para atender a outro tipo de necessi-
dade. No caso da Acesita, os empre-
gados venderam boa parte da sua
participação. Num certo momento,
cada um deles chegou a ter nas mãos
R$ 7 mil.

RL —Os empregados da Acesita com-
praram 12% das ações, no processo
de privatização. Quanto eles ainda
têm e onde foram parar essas ações?
Brumer - Foi quase tudo vendido. No
nosso caso, quem comprou as ações
dos empregados foram os outros
controladores. Mas varia de empresa
para empresa. Essa participação dos
empregados foi uma maneira que o
governo encontrou para atraí-los para
o processo de privatização.

RL - E as moedas podres?
Brumer —Aschamadas moedas podres
são títulos de dívida que o governo
tem com investidores. Não é moeda
podre. Na Vale, quando falavam em
moeda podre, eu ficava urna "arara",
porque tínhamos US$ 500 milhões a
receber do governo, e chamavam isso
de moeda podre. Era uma dívida do
governo, não moeda podre.

"Ninguém vai
investir em um
país milhões ou

bilhões de dólares
e não dar um bom
tratamento a esse
investimento; ao
contrário, ele vai
querer que esse
investimento lhe

dê o máximo
possível"

38 REVISTA 1)0 LIGIsLAr!vo


