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Convênio
Prefeitura de Ipatinga/lpead/Cedeplar/UFMG

A Prefeitura Municipal de Ipatinga encomendou ao Cedeplar. Centro
de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de
Minas Gerais um levantamento da situação da Usiminas e uma avaliação do
processo de privatização que vem sendo desenvolvido pelo Governo Federal.
Em maio de 1991, a equipe constituída pelos professores Clélio Campolina
Diniz, Cândido Guerra Ferreira e Antônio Grecco, coordenada pelo Prof.
Maurício Borges Lemos, entregou à Prefeitura de Ipatinga o relatório final.
O que publicamos a seguir é parte desse trabalho.

Por razões de espaço, suprimimos quadros e informações que nos
pareceram não essenciais ao entendimento do texto, procurando, entretanto,
manter intacta a argumentação econômica e política do relatório.

A Equipe Técnica
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ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO

Evolução do setor produtivo estatal.

No Brasil, tem se convencionado chamar de setor produtivo estatal um conjunto
específico de atividades desenvolvidas pelo estado mas que são consideradas como
sendo de natureza tipicamente privadas, em uma economia capitalista. Tais atividades
incluem: transportes, telecomunicações, armazenagem, comercialização, geração e
distribuição de energia, produção de insumos e bens industriais diversos. ( ...)

Como se sabe, estas empresas são organizadas na forma de S.A., com
administração indireta, nos moldes das empresas privadas. Até aproximadamente
1930, sua presença no Brasil era restrita, cabendo destacar o Banco do Brasil, a Caixa
Econômic~ Federal e, parte do sistema ferroviário resultante da nacionalização de
empresas estrangeiras. A partir de então, em função das condições econômicas e
políticas e de mudanças na concepção do papel do Estado na economia, este ampliou
suas ações incorporando um conjunto de funções e atividades, cabendo destacar a
criação dos institutos de aposentadoria, vários institutos setoriais, e empresas industriais
e de exploração mineral, a exemplo da CSN, Vale do Rio Doce, várias empresas de
navegação, entre outras atividades. Esta tendência política havia se refletido na
constituição de 1937, que defendia a intervenção do estado na economia, de forma
complementar ao setor privado, dentro de filosofia do primeiro governo Vargas. Esta
intervenção foi arrefecida no imediato pós-guerra, com o retorno à política liberal,
porém por curta duração.

Com o retorno de Vargas ao poder, no início da década de 1950, foi reposta a
filosofia de intervenção do estado na economia, como forma de alavancar o crescimento.
Decorreu daí então a criação de várias empresas de economia mista na área de energia
elétrica, armazenagem, serviços urbanos, a criação do BNDE e da Petrobrás. Destas
decisões decorreu inclusive uma crise política nas relações com o capital estrangeiro.
Passada a crise, restabelecido o entendimento com o capital externo, seria definido um
novo padrão de orientação do setor público, através do Programa de Metas do Governo
JK, um conjunto de investimentos e a criação de várias empresas estatais na área de
energia, transportes, siderurgia, indústria química, construção naval, reforçando a
presença do estado na economia. Segundo Cardoso de Mello a intervenção estatal teria
sido decisiva para a expansão produtiva do período, através da montagem da infra-
estrutura, da oferta de insumos básicos e do conseqüente estímulo ao investimento
privado nacional e estrangeiro.

A crise econômica e seus componentes de déficit público e de crise fiscal
reduziram a capacidade de investimento estatal no início da década de 1960, levando
o Governo a advogar a redução do investimento público, como está refletido no Plano
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Trienal do Governo de Goulart. Após a mudança política de 1964, o novo governo
reforçou a orientação da redução do déficit público, advogando a necessidade de
reduzir a intervenção do estado na economia e conseqüentementel das empresas
estatais.

No entanto, a crise econômica da década de 1960 e a correspondente retração
dos investimentos privados, conjugado com o fato de que vários empreendimentos
estatais haviam sido decididos antes e eram de longo prazo de maturação, fez com que,
de certa forma, se mantivesse os investimentos públicos, inclusive com relativo alívio
sobre o Tesouro pela elevação das tarifas após 1964. Isto fez com que, apesar do
discurso anti-intervenção do estado em atividades típicas do setor privado, na virada
da década de 1960 para 1970, o Governo e as empresas estatais participassem com
aproximadamente 60% do investimento fixo realizado nó Brasil. Em 1974, segundo
dados da "Revista Visão", as empresas do Governo participavam com 74% do
patrimônio líquido das 100 maiores empresas brasileiras (excluídos bancos), com 67%
das 200 maiores e 37% das 5.113 maiores.

A partir de 1974, quando a economia brasileira parecia apresentar uma inflexão
em seu crescimento, o governo definiu 011 PND, o qual procurava orientar a economia
para o crescimento acelerado e para uma nova etapa de substituição de importações.
O estado entraria pesado em várias atividades, com destaque para siderurgia, petróleo,
fertilizantes, mineração, petroquímica, telecomunicações, energia elétrica, inclusive
nuclear, entre outros. Como conseqüência, ampliou-se o setor produtivo estatal. Por
outro lado, ao longo da década de 1970 e início da década de 1980, a crise das várias
empresas privadas e o elevado nível de endividamento junto ao BNDES ou de outras
instituições públicas levou a que o BNDES assumisse o controle de várias empresas,
em diversos ramos da economia, aumentando assim o controle governamental sobre
um conjunto de empresas até então sob controle privado.

A crise econômica interna, a alta inflação, a dívida externa e interna e o fato
de que as empresas estatais haviam sido usadas para resolver problemas de Balanço
de Pagamentos, através de endividamento no exterior, levantou o problema da
estatização da economia brasileira e o debate das várias alternativas.

(...)

A crise fiscal, paradigmas ideol6gicos
e o limite da estatlzação.

À medida em que a crise econômica se aprofundava e que o déficit público e a dívida
interna eram vistos com elementos centrais no processo inflacionário, várias interpretações
e alternativas sobre os rumos da economia brasileira começaram a ser discutidos. (...)
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Embora com enfoques distintos, todas as análises aceitavam a profunda crise
fiscal do estado brasileiro e o equacionamento das dívidas interna e externa como um
pré-requisito para a reordenação da economia brasileira e para a retomada do
crescimento.

[Simultaneamente,] assistiu-se [ao longo da década de 80] à generalização dos
programas de privatização a nível mundial, sob a justificativa de que as empresas
públicas e o seu requisito de investimento eram elementos centrais na explicação dos
déficits públicos da maioria dos países. Começou na Inglaterra no Governo Conservador
de Margareth Thatcher, mas rapidamente ganharia o continente, por paradoxal que
possa parecer, sob os auspícios de governos socialistas, em cujas campanhas de
governo haviam sido defendidas ampliações do setor produtivo estatal, a exemplo do
caso francês, com Miterrand e da Espanha, com Felipe Gonzalez, ampliando-se para
.outros países como Itália e Portugal. Na América Latina, iniciou-se no Chile, com
Pinochet, mas posteriormente foi adotado por outros países importantes, como México
eArgentina, pressionados pelas dívid~ externas, pelo déficit público e pela comunidade
internacional.

Posteriormente as transformações econômicas e políticas do leste europeu
reforçaram a justificativa ideológica para estabelecimento e legitimação de novo
paradigma político e econômico, o qual estabelece a-necessidade de' retirada do estado
da economia, servindo de referência ejustificativa para que o Governo Collor definisse
seu programa de privatizações.

Foi pois dentro deste contexto que o Governo Collor anunciou seu programa de
privatização como parte de uma agressiva e abrangente política neo-liberal, avançando
à revelia das reais e profundas necessidades que leva'ram à ampla intervenção do setor
público em economias como a brasileira.

o programa de prlvatizações do Governo Collor

O conjunto de medidas relacionadas com o programa de privatizações e em especial
com o setor siderúrgico, a partir de 15/03/90 pode ser assim sistematizado:

1)Medida Provisória nO,151, de 17/03/90, transformada em Lei nO.8.029 de 12/
04/90, e Decreto nO-99.226 de 27/04/90, dispondo sobre a extinção e dissolução de
entidades de Administração Pública, através de cujos instrumentos liquidou a Siderurgia
Brasileira S.A. - Siderbrás;

2) Medida Provisória nO.155, de 17/03/90, transformada na Lei nO,8.031 'de 12/
04/90, através da qual se criou o Programa Nacional de Desestatização. Os objetivos
fundamentais explicitados no Artigo 1°. da referida lei visam reordenar a posição
estratégica do Estado na economia, de forma a contribuir para a redução da dívida

1795



pública, para saneamento financeiro do setor público, para permitir a retomada do
investimento nas empresas a serem privatizadas, para contribuir para a modernização
do parque industrial do país, para o fortalecimento do mercado de ca~itais e por fim
permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que
a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais.

Estabeleceu-se que o Programa de Desestatização será conduzido por uma
Comissão Diretora, subordinada diretamente à Presidência da República e que as
privatizaçães serão executadas mediante um conjunto de alternativas, das quais:
alienação de participação acionária, abertura de capital, aumento de capital com
renúncia ao direito de subscrição, transformação, incorporação, fusão ou cisão,
alienação dos ativos.

Foi criado ainda o Fundo Nacional de Desestatização, constituído mediante a
vinculação a este, da totalidade das ações ou quotas emitidas pelas empresas, que sejam
de propriedade, direta ou indireta, da união e cujas alienações vierem a ser aprovadas.
O Fundo será administrado por uma instituição pública, designada Gestor do Fundo,
que secretariará a Comissão Diretora.

3) Após aprovação pelo Congresso Nacional foi criada a Comissão Diretora,
composta de 10 membros, e presidida por Eduardo Marco Modiano, Presidente da
BNDES, que será a instituição gestora do Fundo e secretariará a Comissão.

4) Através da Resolução nO.720, de 25/06/90 estabeleceram-se as Normas de
Cadastramento de Empresas de Consultoria. Entre estas empresas serão selecionadas,
mediante licitação, aquelas que procederão às avaliações patrimoniais de cada
empresa a ser privatizada. Esta avaliação será feita por 2 (duas) empresas de
consultoria e 1 (unia) de auditoria.

S) Foi definida ainda para a primeira etapa de privatização uma lista de 13
empresas ou participações acionárias, das quais faz parte a Usiminas, estando prevista
a licitação para a escolha das firmas de consultoria e auditoria que indicarão o preço
mínimo para que a Comissão de privatização defina as condições de privatização de
cada empresa, a primeira licitação saiu para CST e a segunda, para a Usiminas, ambas
na primeira quinzena de outubro do corrente ano.

6) A grande novidade do processo de licitação foi a sua subdivisão em dois tipos
de serviços que seriam objeto de concorrência. O serviço "A" tem "por objetivo a
execução de avaliação econÔmico-financeira da Usiminas e da Usiminas Mecânica",
incluindo recome~dações de preços mínimos, avaliação de competitividade, demanda,
oferta, e preço futuro provável de produtos, identificação e análise de alternativas de
investimento, etc. Ou seja, o serviço segue as normas da maioria dos esquemas de
avaliação já realizados no Brasil e em outras economias capitalistas. Por outro lado,
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o serviço "B", além de incluir uma avaliação econÔmico-financeira, deverá realizar
a "montagem e execução dos processos de privatização", identificando pontos crfticos
à desestatização, bem como a análise e avaliação de alternativas de venda das
empresas, etc. I Na verdade, a criação do serviço "B" constitui a grande novidade do
processo, tendo como principal conseqüência [retirar] dos "ombros" do governo o ônus
político das decisões e opções específicas que acompanham inevitavelmente uma
privatização. Nesse caso, teriajá descartado "por hipótese" uma "inconveniência" do
tipo ocorrido com a Mafersa em que o governo (via seu coordenador e fiscal do
processo - o BNDES) foi obrigado a retroceder. Agora, uma decisão delicada sobre o
preço mínimo da empresa, as "formas" de pagamento e os eventuais compradores não
atingirão diretamente o governo, mas apenas uma empresa de serviços escolhida
através de concorrência pública.

7) Os consórcios escolhidos para a realização dos serviços "A" e "B" foram:
Máxima! Metal-Data! Paulo Abib para o "A" e Consemp/ Charteredl Seteplal
Planconsult/ Tozzine para os serviços "B", conforme conclusão da concorrência na
primeira semana de dezembro. Três fatores chamaram a atenção na escolha do
consórcio liderado pela Consemp, para o serviço "B", que é o principal. O primeiro
refere-se à divisão de trabalho dentro do consórcio, cabendo à Consemp, pertencente
a Andrea Calabi, a realização do "Iobby" para vencer a concorrência; Chartered é o
Banco (aliás estrangeiro) que atuará como o efetivo vendedor das empresas; A Sete pia
fará avaliação econômico-financeira e a Planconsult a avaliação patrimonial; Tozzine
realizará os serviços de advogacia. O segundo fator refere-se às diferenças de valores
das propostas concorrentes. Apesar da proposta vencedora ter sido apenas a segunda
menor, com o valor de Cr$171,9 milhões contra Cr$158 milhões da Brasilpar, este
resultado pode ser creditado única e exclusivamente ao lobby eficiente executado pela
Consemp. Na realidade, na opção entre propostas mais "caras" (em torno de Cr$ 360
milhões) e as mais "baratas", optou-se pelo esquema mais "barato", o que implica que
o governo abdicou, por exemplo, de apresentar a Usiminas às bolsas estrangeiras, tal
como proposto pelos consórcios CreflsullTrevisaml Boozl Kidder Peabody (Cr$293,5
milhões) e Ernest & Youngl Wisconsin (Cr$351 milhões). Aparentemente promissor,
no sentido de indicar uma intenção de não desnacionalizar as empresas, é mais
provável que, dada a impossibilidade de recursos nacionais para a compra de uma
Usiminas, a intenção de desnacionalizar continua, apenas que realizada tendo como
recursos básicos o MYFDA. Por último, um terceiro fator merece um comentário que
é o fato de os grupos de consultoria que assessoram o consórcio vencedor do serviço
"A" serem os mesmos que assessoram a Setepla (responsável pela avaliação econômico-
financeira no "B"). Como conseqüência, embora sejam formalmente diferentes, as
avaliações "A" e "B" deverão ser efetivamente iguais, o que caracteriza desde já um

I AMm de coordenaçAo "admmistratlva" doa trabalhos e marketing do processo de privalizaçAo.
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1979 (ver quadro I). Assim, segundo uma característica mais geral do Setor Produtivo
Estatal no Brasil, a empresa apresenta resultados consistentes ao longo dos anos
setenta, entrando em crise no final desta década e grande parte dos anos oitenta: entre
79/89, ocorrem déficits em cinco anos, resultados virtualmente nulos em três e
superávits apenas em outros três (1984,1988 e 1989). Na soma agregada do período,
temos que os déficits (US$ 573 milhões) superam largamente os superávits (US$ 350
milhões), caracterizando uma fase de dificuldades estruturais da empresa.

"jogo de cartas marcadas" que afasta desde agora a possibilidade de uma avaliação
significativamente distinta.

I
8) A conclusão das avaliações estava prevista para início de fevereiro e do

serviço "B" para meados de março, o que indicaria um desdobramento relativamente
rápido de todo o processo. Felizmente, vários fatores conjunturais poderão interferir,
jogando a decisão concreta da venda mais para frente, permitindo a organização de
uma resist!ncia mais efetiva dos opositores à privatização.

DIAGNÓSTICO SOBRE A SITUAÇÃO
ATUAL DA USIMINAS

Breve histórico da empresa.

Como se sabe, a Usiminas surgiu da iniciativa privada. através da Federação
das Indústrias de Minas Gerais. Ela resultou da recorrente luta pela implantação da
grande siderurgia em Minas Gerais, frustrada com a decisão do governo Federal de
implantar a CSN em Volta Redonda.

No entanto, pela incapacidade técnica e econÔmica dos idealizadores do proj eto
e por sua própria solicitação, o empreendimento foi encampado pelo Governo Federal.
Posteriormente, este estabeleceu uma associação com capitais japoneses, através da
qual foi implantada a Usiminas.

A usina começou a ser construída em 1958 e foi inaugurada em 1962. Elevou
sua capacidade de produção de 500.000 l/ano à época da inauguração para 3.500.000
t/ano atualmente.

A empresa possui planos de moradia, saúde, educação e lazer, considerados
essenciais para o bom funcionamento da mesma. Parte destas atividades são
desenvolvidas pela Fundação São Francisco Xavier, que mantém o hospital e o colégio.
Paga ainda o 14°. salário, chamado de girafão, além de contribuir com cerca de Cr$ 25
milhões/ano para a caixa previdenciária dos funcionários da empresa.

o Desempenho da empresa.

Nos últimos vinte anos, o lucro líquido da Usiminas apresentou grandes
oscilações, com resultados positivos em alguns e déficit em outros. A grosso modo, .
pode-se afirmar que o período 1970n8 caracteriza-se por resultados positivos,
passando a alternar resultados negativos e positivos no período seguinte, a partir de

Dois fatos, porém, merecem ser ressaltados. O primeiro refere-se aos bons
resultados obtidos nos dois últimos anos, o que constitui demonstração inequívoca da
capacidade não apenas potencial, mas efetiva, da empresa conseguir bons resultados
atualmente. O segundo refere-se ao fato de que, independentemente da difícil situação
financeira observada em toda a década e a forma como afetou o S.P.E., a simples
consideração de um lucro adicional por conta de uma modificação das restrições do
governo federal à política comercial da empresa (ver mais adiante sub-item sobre a
política de venda) tornaria provavelmente os resultados finais superavitários, exceto
para os anos de 1982 e 1987. Ou seja, mesmo abstraindo-se todo um período
economicamente conturbado, é possível concluir que a Usiminas apresenta uma
situação estrutural bastante favorável, apesar de se situar num setor historicamente
complexo e submetido a grandes mudanças tecnológicas nos últimos quarenta anos.

A despeito dessa conclusão, permanece ainda a indagação sobre a razão para
a extrema oscilação dos resultados finais da empresa nos últimos 12 anos, que
combinaram, por exemplo, um déficit de US$ 255 milhões em 1987 com um lucro não
menos expressivo de US$ 237 milhões em 1989.

[...] o que se deve explicar em primeiro lugar é a diferença conceitual entre
"Lucro Líquido" e "Lucro Operacional", que seria uma primeira e fundamental
explicação para as grandes oscilações dos resultados finais da empresa nos anos
oitenta.

Em termos contábeis, para se chegar ao "Lucro Líquido", adicionam-se três
itens importantes: "Efeitos inflacionários", "Receitas não Operacionais" e "Provisão
para Imposto de Renda", sendo os dois últimos pouco relevantes para os resultados
finais da Usiminas. Por outro lado, "Efeitos Inflacionários" subdivide-se nos sub-itens
"Correção Monetária do balanço", "Variação Monetária/Cambial Passiva" e "Variação
Monetária/Cambial ativa", o que indicaria, em princípio, critérios tipicamente contábeis
("neutros") para a apresentação mais adequada dos resultados de uma empresa.
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QUADRO I
USIMINAS - RESULTADOS FINAIS

ANO Milhões ANO Milhóes
US$ US$

1970 7 980 8
1971 19 1981 1
1972 39 1982 (128)
1973 39 1983 (875)
1974 37 1984 35
1975 50 1985 (42)
1976 14 1986 7
1977 19 1987 (255)
1978 22 1988 60
1979 (63) 1989 239

Entretanto, na medida que a Correção Cambial (para haveres obrigações em
moeda estrangeira) é um item quantitativamente expressivo para uma empresa como
a Usiminas, a virtual diferença entre essa última e a correção monetária pode afetar
fortemente o "Lucro Líquido", como de fato ocorreu durante os anos oitenta.

(...)
Em resumo, pode-se afirmar que, de 1980 a 1983, o principal problema da

empresa era a situação financeira, aparecendo em segundo plano o problema do
mercado e de preços. Em 1984 e 1985, o problema de mercado é superado (em função
das exportações e da reativação do mercado interno em 1985), o que contribui para a
melhoria substancial da situação financeira, embora nesse último ano o desempenho
final da empresa tinha sido genitivamente influenciado pelos custos financeiros. Em
1986, a situação de mercado apresentou-se ainda mais favorável, embora tenha
acontecido simultaneamente com a intensificação do controle de preços, o que
contribuiu para a redução do L.O. em relação a 1984 e 1985. Em 1987, atenua-se um
pouco o controle de preços, embora tenha vindo acompanhado por uma queda do
mercado, o que contribuiu para a permanência do L.O. em nível bem baixo ao do biênio
84-85. Por fim, no período 88/89, atenuou-se ainda mais o controle de preços, o que
conjugado com uma situação favorável de mercado (o externo particularmente),
permitiu a realização de um ajustamento ainda maior do perfil financeiro da empresa,
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com a relação Despesas Financeiras líquidaslLucro Bruto caindo de 26%, em 87, para
6,3% em 88 e 0,3% em 1989.

Em termos mais gerais, pode-se afirmar que a empresa teve o "mérito" de
"sobreviver" aos altos e baixos da década "perdida", enfrentando bruscas e excessivas
oscilações das condições do mercado e dos preços relativos, o que inclui os preços
externos do aço, a taxa de câmbio e o preço interno (tabelado pelo governo). Embora
seja incorreto julgar seu desempenho apenas pelos dois últimos anos, quando se teve
uma conjugação de vários fatores favoráveis, deve-se ter em conta que a sua situação
nesse úlIimo biênio foi o resultado de um longo processo de ajustamento realizado ao
longo da década de oitenta. Da mesma forma, este fato deve ser levado em conta ao
se analisar sua situação em conjunturas desfavoráveis, como a presente pós-Plano
Color, caracterizada por juros altos e recessão.

Análise Comparativa do Desempenho recente das Siderúrgicas Estatais.

A situação da Usiminas em 1990 tendeu a deteriorizar-se em função da
conjuntura desfavorável que começou a se esboçar desde a edição do Plano Collor.
Com efeito, se observamos a evolução do Lucro Operacional de janeiro a julho do
presente ano, constata-se uma queda signüicativa em relação a 1989 (de 34% para
28%, por unidade de vendas brutas); se tomamos isoladamente apenas o mês de julho,
o processo se acentua ainda mais, situando-se a relação L.O./Vendas brutas em apenas
2~,9%, o que permite presumir uma queda progressiva até o final de 1990. Apesar
diSSO, é de se esperar um Lucro Operacional ainda significativamente positivo no
balanço final da empresa no corrente ano, embora seja bastante provável que o "Lucro
Líquido" volte a ser negativo, constituindo um resultado que não se verificava desde
de 1987.2

Mesmo enfrentando umaconj untura desfavorável, asituação da Usiminas apresenta-
se bastante positiva quando comparada com outras empresas do grupo Siderbrás, como
~ ~sip~, Açominas e CST.3 Com efeito, analisando-se o acumulado para o período
JaneIrO/Julho, o Lucro Operacional por unidade monetária de vendas líquidas de 35%
é o maio~ desse grupo de quatro empresas, seguido de perto pela CST, com 33%; Cosipa
e Açommas, por outro lado, apresentam um significativo déficit, respectivamente de
7% e 47%. Em função desse resultado, não é difícil entender, aliás, por que o governo
F~deral adotou a estratégia de privatizar primeiro Usiminas e Tubarão, dentro do grupo
Slderbrás.4

, COmo a correçAo monetária andõu atrás da correçlo cambial a partir da edição do Plano Collor os efeitos
inflacionários alcançam 33% das vendas brutas, fazendo com que o acumulado de janeiro/julho 9Ôapresente
um lucro lfquido negativo de 5,6% das vendas Brutas.
'Infelizmente, os dados, da CSN nlose encontravamdisponlvels porocasilo da redaçlo do preaente relatório .
• Tudo indica que o crit~rio nlo ~ "operacional" no sentido do governo livrar-se imediatamente de uma
empresa deficitária mas "ideológico", já que o processo se inicia pelas empresas que nlo tem dado prejuízo
e apresenlam potencial de lucro.
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[Em resumo,) pode-se concluir que a situação financeira da Usiminas é bastante
razoável se comparada com as demais siderúrgicas estatais, embora em função das
dificuldades inerentes à presente conjuntura, sua posição de endividaniento mereça
uma certa cautela. [ ...) o endividamento de longo prazo da empresa não é alto,
atingindo não mais do que USS 330 milhões, sendo seu perfil razoavelmente
distribuído no tempo e por moeda (cerca de 53% em cruzeiros junto a órgãos
financeiros estatais). Por outro lado, a dívida de curto prazo, embora esteja num nível
"teoricamente aceitável", tem evoluído desfavoravelmente ao longo de 1990, conforme
mostra a evolução do índice de liquidez de 1,05, em 1989, o índice cai para 0,91 em
1990, ficando abaixo de Tubarão (1,22) e somente acima dos tecnicamente "falidos"
Açominas (0,84), Cosipa (0,32) e CSN (0,20). Tendo em vista que parte do ativo
circulante recebe pouco ou nenhum juro (caso dos estoques), pode-se considerar que
o índice da liquidez tende a subestimar a situação de dificuldade por que passam as
empresas em conjunturas de juros elevados, como a presente. Assim, poderíamos
estimar uma espécie de dívida líquida do curto prazo subtraindo-se o passivo circulante
do ativo, com a exclusão dos estoques deste último agregado, (Quadro 11).

Seguindo essa definição, chegamos a uma dívida líquida de curto prazo de US$
270 milhões, correspondendo a 46,2% das vendas líquidas, o que não chega a ser um
valor preocupante, quando comparado com as dívidas da Cosipa e da Açominas (ver
Quadro 111).Entretanto, tendo por referência a atual conjuntura, que apresenta juros
elevados e queda nas vendas, pode-se prever uma queda do Lucro Operacional da
empresa, aproximando-o dos valores próximos a zero do início da década de oitenta.

Finalmente, uma análise do "Custo de Produção", I...)indica claramente uma
superioridade "técnica" da Usiminas sobre as demais empresas do grupo Siderbrás.
Medida em relação às vendas líquidas, ele alcança 102,7% na Cosipa, 97,2% na
Açominas, 79,1% na CST e apenas 65,9% na Usiminas, constituindo um indicador
importante das dificuldades estruturais, principalmente das duas primeiras empresas
nos dias atuais. Apesar de sua evidente superioridade na maioria dos itens que
compõem o custo de produção (com destaque para a mão-de-obra e manutenção)
observa-se uma deficiência no consumo de energia, sendo seu agregado "carvões +
coque adquirido" superior ao da Cosipa, além de um excessivo consumo de energia
elétrica, correspondendo a cerca de 5 vezes o de Tubarão.

Em suma, comparada com as demais siderúrgicas do grupo Siderbrás, a
situação da Usiminas pode ser considerada boa, embora intrinsecamente ela apresente
alguns pequenos problemas, como uma falta relativa de capital de giro (expressa numa
dívida de Curto Prazo superior a USS 300 milhões ou apenas US$ 118 milhões, segundo
a direção da empresa) e um, pelo menos aparente, excesso de consumo de energia, o
que certamente não retira o seu grande potencial produtivo.
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QUADRO 11
USIMINAS

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO

Posição do endividamento de longo prazo da
Empresa

em 30/06/1990, em milhões de dólares:

I. POR FINANCIADOR
Débito no País:
FINMfE, BNDES e Outros 173
Débitos no Exterior:
Bilaterais 59
Debtnlures 39
Bancos Privados (inclusive Res. 63) 58
TOTAL 329

11. POR MOEDA
CRS 173
USS 50
YEN 94
DM 11
Outras 1
TOTAL 329

III. POR VENCIMENTO
1~0 «
1991 95
1~2 ~
1~3 ~
1~4 W
1995 18
1996 A 2000 28
TOTAL 329
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A implantaçáo da usina da Usiminas • um rápido retrospecto histórico.

Para uma reconstituição do processo de formação do sistema de emprego na
Usiminas, convém retroceder à fase de implantação da usina, no início dos anos 60.
Tal como ocorreu no caso da instalação de outras grandes unidades de produção da
siderurgia brasileira até aquela época um dos principais desafios enfrentados,
demandando esforços consideráveis, consistiu na formação de um grupo de trabalhadores
que fosse capaz de assegurar um funcionamento adequado na usina nos seus primeiros
anos.

Tal problema decorria, notadamente, da inexistência naquela época de um
mercado local de trabalho (na região escolhida para a localização da planta) em
dimensão e densidade compatíveis com as necessidades da usina em termos de mão-
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de-obra (não-qualificada e, principalmente, qualificada). Esta situação impos à
empresa a adoção de uma estratégia particular, visando a constituição deste coletivo
de trabalhadores.

Esta estratégia compreendia a contratação de pessoal de nível médio e superior
recém-formado e, quanto à mão-de-obra não qualificada, ela era recrutada na própria
região e treinada internamente. Em relação ao treinamento interno (com recursos
próprios) destes trabalhadores sem experiência anterior na produção siderúrgica, é
necessário ressaltar o papel crucial dos trabalhadores japoneses. Entre 1957 e 1966
foram enviados à usina de Ipatinga 530 trabalhadores japoneses, entre engenheiros,
técnicos, contramestres (55% do total), operários qualificados, etc. Até 1966, estes
trabalhadores japoneses foram praticamente os responsáveis pelo funcionamento da
usina, ocupando os principais cargos e os postos chave do sistema de produção da usina
e transmitindo aos trabalhadores brasileiros os conhecimentos técnicos e práticos
necessários. A partir de 1966, a responsabilidade da operação da usina é transferida
aos brasileiros e, em 1967, foi realizada uma reforma administrativa segundo modelo
sugerido pela BAlllNT.

Podemos, portanto, destacar como elementos importantes da política da
empresa nesta área, durante a fase inicial de operação da usina, a ênfase dada ao
treinamento interno da mão-de-obra e o papel importante do grupo de trabalhadores
estrangeiros neste esquema de formação e treinamento. Paralelamente, foi sendo
adotado um programa de benefícios monetários e não-monetários (habitação, assistência
médica, escola, etc.) cujo objetivo mais evidente era atrair e fixar a força de trabalho
e, em especial, o pessoal qualificado, para quem eram dirigidos prioritariamente os
benefícios concedidos pela empresa.

o Sistema de emprego no início dos anos 80 .
A formação de "mercados internos" de trabalho.

o Sistema de emprego da Usiminas

No início dos anos 80, já existia na região um mercado de trabalho amplo e
diversificado, que atendia em grande medida às necessidades da empresa, e isto mesmo
no contexto do processo de expansão da capacidade produtiva que estava em curso.
A oferta de mão-de-obra não-qualificada era abundante. Esta situação se manifesta,
notadamente, em 1980, quando a empresa realiza um amplo recrutamento. A demanda
da empresa era de 1.000 novos empregados, sendo que mais de 20.000 trabalhadores
candidataram-se às vagas abertas. Observe-se que a política de recrutamento/seleção
de mão-de-obra mantinha a preferência por pessoal não-qualificado e sem experiência
profissional anterior: dos contratados, 67% eram não-qualificados, 17% qualificados,
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10% tinham nível t&:oioo e 6% nível universitário. "O pessoal de nível técnico para
baixo era prioritariamente da região de Ipatinga (ou de cidades que se situam no
máximo a 100 km da usina). O pessoal universitário foi recrutado essedcialmente entre
rcúm-formados assim oomo o de nível técnico era em sua maioria recém-saídos das, ..
escolas técnicas" (cf.L.F. Oliveira (1988), p.Sl, com base em J. Brandão Lopes e H.
Hirata (1982».

Com o objetivo de assegurar a formação/treinamento da massa de mão-de-obra
recrutada e reduzir ao máximo a dependência em relação ao "mercado externo" para
o preenchimento dos postos de trabalho mais qualificados e hierarq uicamente superiores,
foi sendo desenvolvido ao longo dos anos de funcionamento da usina um esquema de
formação interna. A modalidade dominante de aprendiiagem consistia no treinamento
na produção ("on-the-job"), mas, ao lado disto, foi montada uma importante estrutura
de formação. A peça principal desta estrutura é o Centro de Desenvolvimento do
Pessoal, que hoje é considerado um dos mais modernos do país: "Desde 1981 a
Usiminas possui um Centro de Desenvolvimento de Pessoal capaz de atender em suas
instalações até 60% do programa anual de treinamento da usina. Mas, já no final da
década de 70, a empresa atendia mais de 90% de suas necessidades em treinamento
com recursos docentes próprios. Pode-se ainda citar que atualmente a empresa
consome cerca de 0,5% de seu faturamento com treinamento de pessoal, foram
oferecidos em média 2,3 cursos por pessoa/ano entre 1983 e 1988, e o treinamento
realizado por pessoal externo (da ordem de 24% de janeiro a outubro de 1988)
encontra-se concentrado em área que a empresa não domina, sobretudo a informática"
(cf. 1.A.S. Ferreira (1990), p. 16).

Cabe portanto observar que a importância (que, evidentemente se traduz em
considerável massa de recursos destinados a esta atividade) dada a formação/
treinamento do seu pessoal e os esforços no sentido de "internalizar" o máximo
possível esta atividade (ou seja, realizá-la com meios próprios) constituem um traço
caracteristico dos mais estáveis da politica da empresa. Esta preocupação já se
verificava na fase de implantação da usina e vem - apesar das dificuldades atuais - até
os dias de hoje. Note-se também que, segundo algumas análises (ver, por exemplo, C.J.
Dahlman (1978», a ênfase dada à formação/treinamento é um dos fatos que explicam
o relativo sucesso da empresa no tocante à capacitação tecnológica.

No que se refere à politica de salários e beneficios sociais, observa-se que, no
início dos anos 80, o nível de salários diretos pagos ao pessoal da usina era elevado em
relação ao nível verificado no resto da siderurgia brasileira: na Usiminas, o salário se
manteve a um nível entre 30% e 50% acima da média do ramo durante a década de 1970
(cf. A.L.M. da Costae R.S. Shiozawa(1980), p. 319-20). Por outro lado, os diferenciais
de salário eram grandes: a "grade" salarial tinha, em 1981, perto de 50 níveis e a
diferença entre o piso e as remunerações mais elevadas (sem considerar os salários da
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direção) era da ordem de 8 vezes: "Para a Usiminas, os seguintes fatos podem ser
notados: a) a ampla dispersão salarial, b) a grande diferença entre os salários dos
"horistas" e dos "mensalistas" "(supervisores, empregados do escritório e
administração)" (cf. J.Brandão Lopes e H. Hirata (1982), p. 170).

Além do salário monetário direto, a empresa oferecia a seus empregados um
vasto sistema de benefícios monetários e não monetários. Na primeira categoria,
contava-se uma série de prêmios, de suplementos, de salário pagos ao trabalhador em
função do "bom comportamento" (disciplina, assiduidade, etc.) e do tempo de casa,
tais benefícios podiam representar uma parcela considerável do montante do salário
monetário. Quanto aos benefícios não-monetários (o "salário indireto") a empresa
oferecia uma vasta gama de serviços, os quais exigiram importantes investimentos,
notadamente em infra-estrutura urbana.

Tudo indica que os esforços da empresa (que remotam, como vimos, à época
da implantação da usina) no sentido de fixar sua força de trabalho tinham sido, no início
dos anos 80, bem sucedidos, atingindo-se então um grau considerável de estabilidade
do emprego. Um dos indicadores que apontam nesta direção é a tendência decrescente
e a baixa taxa de rotatividade da mão de obra.

Cabe observar, no entanto, que esta orientação de busca de uma estabilização
da mão-de-obra não impediu o recurso à subcontratação de trabalhadores. No início
dos anos 80, trabalhava na planta de lpatinga uma grande massa de trabalhadores sem
vínculo direto de emprego com a Usiminas, a maior parte desta força de trabalho estava
alocada nas obras de reforma e expansão da usina. É evidente que esta mão-de-obra
subcontratada não tinha acesso aos benefícios monetários e não monetários oferecidos
pela empresa a seus empregados, além de não gozar de estabilidade no emprego.
Conviviam assim, no âmbito do espaço produtivo, dois núcleos de trabalhadores
bastante diferenciados no que tange à situação de emprego.

Resumindo algumas características marcantes, apontadas acima, do sistema de
emprego que prevalecia na Usiminas no início dos anos 80, ressaltam-se: a relativa
estabilidade da mão-de-obra, a importância dos esquemas internos (próprios à
empresa) de formação e treinamento, o funcionamento de "linhas de promoção"
profissional para o pessoal da usina. Tais traços evidenciam a existência de fortes
mecanismos de "internalização" do mercado de trabalho (o que em economia se
conhece como "mercado interno de trabalho"). Convém, porém, relativizar tal
conclusão, posto que: 1) o processo de "internalização" do mercado de trabalho
permanecia inacabado, na medida que a empresa dependia ainda, até certo ponto, do
"mercado externo" para suprir certas necessidades de mão-de-obra qualificada; 2) o
funcionamento das "linhas de promoção" era ainda precário e restritivo, não
configurando ainda verdadeiras "carreiras" para todos os empregados da empresa. De
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fato, se existiam possibilidades de promoção profissional, tais possibilidades não eram
generalizadas na medida que uma grande parte dos trabalhadores Qão superava os
primeiros degraus, raramente atingindo os níveis mais elevados da hie~arquia da usina.

Desta rápida caracterização do sistema do emprego do fn"ício dos anos 80 na
usina de Ipatinga, pode-se concluir que, em decorrência da política de gestão da mão-
de-obra adotada pela empresa, existia um tipo precário de "mercados internos" de
trabalho. Tal constatação também se extrai de outros estudos de caso a respeito de
grandes usinas siderúrgicas brasileiras na mesma época.

No que se refere ao volume do emprego, observa-se que houve, primeiramente
(no início do período) uma ligeira redução, seguida de uma certa estabilização do
efetivo global da usina de Ipatinga. A verdade é que as contratações estiveram
paralisadas devido à proibição do Governo Federal. Por outro lado, verificou-se uma
estabilidade da subcontratação de mão-de-obra: em 1981 havia 1.902 funcionários
subcontratados sob a administração da Usiminas. Hoje, segundo a direção da empresa,
tal efetivo teria alcançado um pico em 1989, com um total de 1.934 pessoal, caindo
para 1673 pessoas em 1990 trabalhando nesse regime para a Usiminas. Observa-se que
a proibição de contratação acarreta, além do mais, - fato citado pelo setor de recursos
humanos da usina - um "envelhecimento" do pessoal, principalmente a nível das
chefias.

Quanto à composição - em termos de qualificação - deste coletivo 'detrabalhadores
numericamente estável, constata-se uma elevação no nível de qualificação ao longo
deste período a qual se manifesta, notadamente, pelo aumento da participação do
pessoal de nível superior e "operários qualificados" em relação aos operários
semiqualificados. Note-se, porém, que se trata da classificação adotada pela empresa;
para uma análise mais aprofundada das mudanças na estrutura de qualificações da
mão-de-obra, seria evidentemente necessário fazer uma avaliação dos critérios nos
quais se baseia tal classificação.

Este aumento aparente do nível de qualificação do pessoal é resultado, de um
lado, da paralisação das contratações (como vimos, a política de recrutamento
privilegia a mão-de-obra com baixa qualificação) e, de outro, da ênfase dada ao
programa de formação e treinamento de pessoal. Quanto a este aspecto, permanece a
prioridade para formação/treinamento com recursos próprios: "Assim, das 24.500
pessoas treinadas, de janeiro a outubro de 1988,5.000 pessoas foram treinadas por
elementos da própria área em que atuam, 8.300 pelos instrutores do Centro de
Treinamento, 3.500 por instrutores de outras áreas e 8.000 por pessoal externo" (cf.
L.F.F. Oliveira (1988), p. 57). Uma área que vem ganhando crescente relevo nos
últimos anos em matéria de formação/treinamento de recursos humanos é a área de
informática, o que está, evidentemente, ligado ao desenvolvimento da automação e
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informatização da usina (ver C.G. Ferreira - 1989). A empresa tem realizado
importantes esforços no sentido de treinar pessoal nesta área tanto através da
mobilização de recursos próprios quanto de convênios com outras empresas (há, por
exemplo, um convênio com a IBM).

No que diz respeito ao nível de salários, a situação na Usiminas sofreu
substancial mudança em relação ao que se observava no início da década: "se naquela
época (1981) o salário médio, assim como o mínimo de entrada na empresa eram
superiores aos de mercado (o "piso" da empresa era em torno de 2 vezes o salário
mínimo vigente), hoje a queda dos salários reais é incontestável, quaisquer que sejam
os índices utilizados como deflatores. Funciona entre as empresas siderúrgicas,
estatais e privadas, um foro informal formado pelos departamentos de recursos
humanos respectivos, que visa a troca de informações sobre assuntos relativos a esta
área. Técnicos da Usiminas presentes às últimas reuniões desse fórum constataram que
a queda no~ salários reais não se deu apenas em relação aos antigos níveis prevalecentes
na empresa, mas também em relação ao mercado, havendo mesmo uma defasagem
muito grande em vários cargos. Este processo de achatamento salarial teve início na
fase final do Plano Cruzado (final de 1986) e se deve sobretudo a fatores externos à
empresa" (cf. L.F.F. Oliveira (1988), p. 62). Esta queda também atinge a massa
salarial: "o valor da folha de pagamentos correspondeu a 6,97% do faturamento, em
média, durante o ano de 88. Em 1987 esta média era de 7,6% e historicamente se situava
em torno de 13%" (idem).

Esta situação de achatamento salarial decorre da orientação da política salarial
adotada pelo Governo Federal. A falta de autonomia da Usiminas no tocante à
determinação dos salários ameaça até mesmo inviabilizar a orientação no sentido de
promover a estabilização de sua mão-de-obra, que, como foi visto, constitui um dos
pontos centrais do sistema de emprego da empresa: "A própria premissa da busca da
estabilização da força de trabalho se encontra prejudicada, uma vez que de nada
adiantam todos os outros elementos da política de gestão de mão-de-obra se os salários
se tornam defasados. Um exemplo disso foi registrado em recente pesquisa, onde no
decorrer de entrevistas com o pessoal responsável pelo treinamento de instrumentistas
(pessoal de manutenção da instrumentação dos equipamentos), foram registradas
insistentes queixas no sentido da dificuldade de se manter estes instrumentistas - nos
quais se investe pesadamente em termos de formação e treinamento - na empresa,
tendo em vista a remuneração oferecida, que se encontra abaixo dos níveis de salário
oferecidos no mercado de trabalho para estes profissionais altamente qualificados.
Entretanto, pelo menos por enq uanto, tais queixas ainda não se refletiram em aumento
significativo do número de evasões (apenas 23 nos últimos 04 anos), embora persista
a preocupação com o fato de que a questão salarial possa jogar por terra o esforço global
no sentido da estabilização da força de trabalho.
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Política comercial da Usiminas

A política comercial da Usiminas será discutida em relação a três pontos
básicos: 1) Vendas; 2) Transportes; e 3) Compras de insumos e matérias primas.

Vendas:

Dados Gerais:

A Usiminas é atualmente a maior produtora de laminados de aço carbono não
revestido.' No Brasil, seus principais concorrentes são a Cosipa, CSN e, em pequena
escala, a Acesita, (esta última só na linha de bobina a quente).

A sua atual linha de produção compreende basicamente os seguintes produtos:
bobina a Quente (BQ), Chapa Fina a Quente (CFQ), Bobina a Frio (BF), Chapa Fina
a Frio (CFF), Chapa Grossa (CG), Bobina Grossa (BG), Folhas Não Revestidas (FNR)
e Bobinas não Revestidas (BNR).

As principais aplicações dos produtos da Usiminas são, por tipo de laminado:

- Bobina e Chapa Fina a Quente: tubos, estruturas metálicas, implementos
agrícolas, indústria de material de transporte, indústria naval, botijões e vapor de
pressão.

- Bobina e Chapa Fina a Frio: indústria automobilística, eletro domésticos,
embalagens metálicas, fabricação de artigos estampados, material de transporte,
estruturas metálicas, móveis de aço, etc.

- Chapa e Bobina Grossa: construção naval, estruturas metálicas, caldeiras e
vasos de pressão, tubos e material de transporte.

A Usiminas [é] a principal usina produtora de produtos laminados planos de aço
carbono comum do País. Além de ter a maior capacidade de produção, ela tem um fator
de capital importância que faz o seu produto ser preferido em relação à Cosipa e CSN:
pontualidade nas entregas. Em relação à qualidade dos produtos, as três usinas não
apresentam diferenças substanciais.

Este é então o fator básico que explica a preferência dada pelos produtos da
Usiminas em relação aos da CSN e da Cosipa, ou seja, a capacidade da usina cumprir
com pontualidade junto a seus clientes os pedidos colocados. Sendo assim, a Usiminas
é o maior fornecedor incontestável do mercado brasileiro de produtos laminados
planos.

'O laminado plano de aço carbono t tõdo aquele aço produzido sob a forma de um quadrado ou um retângulo
plano.
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A Usiminas é então, dentre outros, o fornecedor principal dos seguintes setores:
automobilístico, auto-peças, naval, máquinas e implementos agrícolas e rodoviários,
máquinas e equipamentos industriais, utilidades domésticas, estruturas metálicas,
tubos, perfis soldados e para o setor de distribuição de aço.

Em resumo, a Usiminas responde hoje por cerca de 50% do abastecimento do
mercado nacional de laminados planos não revestidos de aço carbono.

Acapacidade instalada [da indústria siderúrgica] émuito superior às necessidades
do país. A saída é então a exportação, iniciada em larga escala a partir de 1983 , toda
ela pesadamente subsidiada, com exceção dos anos de 1988 e 89. A indústria
siderúrgica de produtos planos depende hoje então de forma perigosa do mercado
internacional de produtos siderúrgicos como forma de escoar sua produção.6 A
fragilidade é flagrante pois as empresas não tem a mínima condição de impor preços,
fic'ando inteiramente dependentes de Trading Companies, para efetivar suas vendas,
o que é o caso neste particular também da Usiminas.

A Usiminas, por ser uma empresa que atende aos clientes de forma mais adequada
que a CSN e Cosipa, não tem problemas para colocação no mercado interno de seus
laminados a frio e a quente, exceção de chapas grossas, cujo mercado não é bom. Sendo
assim, fica menos exposta às exportações como forma de escoar sua produção.

A empresa exportou as seguintes quantidades de produtos durante os anos de
1985 a 1989 (em mil ton.) = 1985(619), 1986(511), 1987(520), 1988(1142) e
1989(1163).

Os principais produtos de exportação da Usiminas são chapa grossa e bobina
a quente, tendo em vista a dificuldade de venda destes laminados no mercado interno;
nos anos de 1988 e 1989, a empresa exportou também quantidade consideráveis de
placas devido ao fato de sua laminações não terem capacidade para consumir a
totalidade destes produtos produzidos pela usina. A solução encontrada foi então
exportar aproveitando os bons preços externos apresentados pelo mercado em 1988 e
1989.

Os principais clientes externos da Usiminas são os Estados Unidos, Japão,
China, Coréia do Sul, Singapura e Malásia.

• ESta afrrmativa refere-se ao conjunto da indústria siderúrgica, nAosendo portm verdadeira para o caso da
Us ImInas que, apesar de mais competitiva do que as demais, sempre restringiu suas exportações a uma mtdia
de 20% a 30% de sua produçAo total.
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A empresa vende para esles países basicamenle via Tradlng~

Em resumo, o que deve ser frisado é que a Usiminas é a mais direcionada para
o mercado interno das empresas produtoras de aços planos, lendo em vista seu bom
atendimento, ou seja, o consumidor de aço plano dá preferência ao produto Usiminas,
em relação à CSN e à Cosipa principalmente.

De forma geral, os laminados de aço plano brasileiros tem boa aceitação no
mercado internacional, pois são competitivos em relação a preços, prazo de entrega
e qualidade. Tanto é que enfrentam barreiras protecionistas para entrada nos dois
principais mercados mundiais, a comunidade econômica européia e EUA. Os preços
de exportação normalmente não são muito remuneradores e neste caso a Usiminas é
beneficiada, tendo em vista vender em média cerca de 80% de sua produção no
mercado interno. Sendo assim, a Usiminas é uma usina basicamenle voltada para o
mercado doméstico, apesar de possuir competitividade internacional

Política de preços de produtos laminados

Os preços de aço são conlrolados desde o governo Castello Branco e é um dos
poucos produtos que continuam com controle do governo Collor

A sistemática de preços utilizada até recentemente pelas usinas de aço plano,
conhecida por Cü-Cliente unüorme, foi implantada em 1976. Destinava-se basicamente
a estimular a promoção da desconcentração geográfica da industrialização, através de
oferta de aço a preços menores nas regiões fora dos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo. Através deste sistema, existiam dois níveis de preços praticados pelas usinas:
uma para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo e um segundo aplicável à outras
regiões do país, tomando por base os preços na praça de Belo Horizonte. O resultado
é que um cliente localizado no Ceará, por exemplo, recebia aço mais barato do que o
localizado em São Paulo. Em resumo, por esta sistemática, o cliente do RIOe São Paulo
paga mais caro pelo aço que as demais regiões do país, ou seja, Rio e São Paulo
subsidiam os consumidores de outros Estados. O sistema neste ponlo reforçou a
competitividade da Usiminas, em especial em São Paulo, que representa 60% do
mercado da empresa. Assim, apesar de localizada em Ipatinga, a cerca de 800lem de
São Paulo (capital), o preço do aço da Usiminas nesta praça era idêntico ao da Cosipa,
localizado a apenas 80 kilômetros da capital paulista. Assim, o sistema Cif-Cliente
uniforme foi concebido como se o preço do aço menor servisse para atrair indústrias
para fora do eixo Rio-São Paulo .

O sistema implantado há cerca de 15 anos não teve o efeito esperado em relação
à desconcentração industrial, gerando, pelo contrário, práticas comercIais nebulosas
e distorções no mercado interno de aço. Em fases do mercado aqueCido. clienles do
eixo Rio-São Paulo tem dificuldades de abastecimento, pois as usinas preferem vender
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para Rio e São Paulo, devido aos preços maiores. Já em época de oferta abundante,
surge o chamado "passeio" do aço, sendo adquirido nos Estados que fazem fronteira
com Rio e São Paulo, onde é mais barato, e logo após mandado pelo comprador para
aqueles mercados. Os clientes não podiam assim negociar o frete park seus produtos,
pois toda venda é Cif, ou seja, o cliente recebe o produto na sU,a.empresa.

Transportes:

A Usiminas movimentou em 1989 cerca de 15,1 milhões de toneladas, sendo
10,3 milhões de insumos.

Os produtos movimentados em maior escala são: minério de ferro (cerca de 5
milhões/toneladas/ano), carvão (cerca de 2,5 milhões/ano), calcário (cerca de 1milhão
t/ano) e produtos siderúrgicos, basicamente laminados (cerca de 4 milhões t/ano).

O minério de ferro e carvão são transportados exclusivamente pela estrada de
ferro Vitória-Minas. Já o calcário é transportado parte por ferrovia (rede ferroviária/
Vitória-Minas) e parte por caminhão, tendo em vista a Rede Ferroviária Federal não
conseguir transportá-lo.

Outros insumos tais como refratários, ferro-ligas, alumínio etc. são basicamente
transportados por rodovia.

Uma parcela razoavelmente importante dos produtos da Usiminas, em especial
os laminados para o mercado interno, é transportada7 por rodovia. No transporte
rodoviário na Usiminas predominam largamente as empresas filiadas ao INTRA
(Instituto Nacional de Transportadores de Aço), havendo entretanto, um pequeno
número de empresas independentes para transporte, em especial, dos produtos
laminados.

Já em relação aos produtos para exportação, a empresa os exporta pelo porto
de Praia Mole, Vitória (ES), sendo todo transporte para o porto feito pela estrada de
ferro Vitória Minas, que tem preços adequados de frete.

A usina é servida pela melhor estrada de ferro do país, a Vitória-Minas: o
problema mais complicado está então relacionado com o transporte de laminados para
o mercado interno, devido aos altos fretes que parecem afetar o conjunto do setor

'Segundo dadõs forneddõs pela empresa, cerca de 48,8% do escoamento de produtos laminados t feito por
transporte rodoviário. Incluindo as exportações. este percentual cai para 28%. cabendo cerca de 72% para o
transporte ferroviúio.
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siderúrgico mineiro. Com efeito, conforme informações fornecidas pela Usiminas o
valor das bases tarifárias praticadas pela empresa em relação à Belgo Mineira e
Mannesmann é pouco mais baixo, embora em conjunto os fretes cobrados a partir
dessas três usinas seja significamente superior ao obtido pela CSN, por exemplo.

Compras: matérias primas/insumos

A Usiminas é uma usina siderúrgica integrada a coque, produzindo laminados
de aço carbono comum. As principais matérias primas e insumos consumidos são
minério de ferro, fundentes (Calcário, Dolomita e Dunito), ferro.ligas, alumínio
metálico e carvão metalúrgico.

Carvão metalúrgico:

É a. principal matéria prima comprada pela empresa. O consumo anual de
carvão metalúrgico, tomado como base uma capacidade anual de produção de coque
de 1,7 milhões de toneladas, é de cerca de 2,5 milhões de ton/ano, equivalente a cerca
de US$ 150 milhões. Cerca de 90% do carvão consumido é importado de empresas
localizadas principalmente nos EUA, Polónia, Canadá e China. O maior fornecedor
é os Estados Unidos, seguido da Polónia.

A empresa comprava também compulsoriamente cerca de 8% do seu consumo
de carvão em Santa Catarina, em uma operação altamente prejudicial: o carvão
catarinense é de muito pior qualidade do que o importado, devido ao seu alto teor de
cinzas e enxofre, aumentando assim o consumo de carvão nos altos fornos, bem como
produzindo um aço de pior qualidade devido ao seu alto teor de enxofre. As empresas
de carvão de Santa Catarina sempre tiveram um lobby junto ao Governo Federal (via
basicamente Conselho Nacional do Petróleo) e junto às siderúrgicas. Para explicar o
problema: a Usiminas vinha pagando pela tonelada de carvão nacional cerca de 2 vezes
o que paga pelo carvão importado de muito melhor qualidade, o que significa um
subsídio embutido ao setor carbonífero privado de Santa Catarina de cerca de US$ 15
milhões/ano, por parte da empresa. O Governo Federal anunciou, em setembro de
1990, o fim da obrigatoriedade das empresas siderúrgicas estatais comprarem carvão
metalúrgico em Santa Catarina.

Minério de ferro:

O principal tipo de minério de ferro consumido pela Usiminas é o minério para
sintetização chamado Sinter Feed, consumindo ainda um pouco de minério granulado
para alto forno, chamado Pelletore. O consumo anual de minério da empresa é de cerca
de 5 milhões de toneladas, fornecidos basicamente pela Companhia Vale do Rio Doce;
compra ainda em pequena escala minério da Itaminas e da Samitri (grupo Belgo
Mineira). A Vale sempre foi a tradicional fornecedora da Usiminas. tendo em vista a
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proximidade da usina de Habira, onde se encontram as minas da Vale, bem c~mo o fato
da CVRD ser a proprietária da estrada de ferro Vitória-Minas, uma ferrovia que atende
à Usiminas; na realidade, a empresa é o maior clien te interno da CVRD. beneficiando-
se com o fato de que os preços de minério da CVRD são os menores do país...

Refratários:

Os principais tipos de refratários consumidos, pela Usiminas: são refratários
básicos, cuja produção está praticamente monopolizada na mão da Magnesita S/A.
Outros pequenos fornecedores de refratários da Usiminas são a IBAR (Grupo
Votoratim), Cerâmica São Caetano (Grupo Magnesita) etc. A indústria nacional de
refratários supre basicamente toda a necessidade da empresa.

Ferro-ligas e alumínio metálico:

Este setor é também oligopolizado, sendo poucos os produtores de ferro ligas.
O principal fornecedor da Usiminas é a Companhia Paulista de Ferro-Ligas (ferro-
manganês e ferro-sílico-manganês), que controla o mercado brasileiro deste tipo de
ferro liga; outros fornecedores são: ferro silício (Prometal, Minas Ligas e CBCC) e
alumínio (Alcan e BillitoD metais). A Usiminas não enfrenta problemas para
abastecimento de ferro-ligas.

Fundentes:

O principal fundente utilizado pela empresa é o calcário, produzido em mina
de sua propriedade localizada em Prudente de Morais, MG. Apesar da mina ser de
propriedade da empresa. é explorada por uma empreiteira (EIMCAL) que então opera
a mina e fornece o calcário à Usiminas. DoIomita e dunito são fornecidos em muito
menor escala. também sendo o maior fornecedor e EIMCAL

Algumas considerações adicionais sobre a área comercial da Usiminas

O governo federal, ao impedir as siderúrgicas estatais de terem um sistema de
distribuição de aço, criou uma série de distorções no setor que provocaram não apenas
perdas significativas para as próprias empresas, como também situações concretas de
cartelização. Em tese, o mecanismo funcionava da seguinte forma:

A partir de um cadastro das empresas distribuidoras junto às siderúrgicas
estatais, há uma limitação efetiva das possibilidades de compra, beneficiando claramente
um pequeno núm.ero de empresas, basicamente distribuidores de aço, dando aos
mesmos uma série de privilégios a saber: impedindo o credenciamento de novos
distribuidores, concentrando avenda num número pequeno de distribuidores, fornecendo
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a determinados distribuidores materiais de venda garantida, como por exemplo, uma
quan tidade maior de bobina a frio, vendendo materiais desviados e fora da programação
a preços menores sem uma devida concorrência, impedindo o acesso de pequenas e
médias empresas à compra direta à usina, argumentando estar a produção toda vendida
e com isto forçando estas empresas a comprarjunto àrede de distribuidores, permitindo
a distribuidores se instalarem em regiões beneficiadas pelo Cif-uniforme, onde o preço
era subsidiado; de lá, onde normalmente não existia mercado, o aço eramandando para
as praças do Rio e São Paulo, onde se concentra o mercado. Os distribuidores estão
reunidos em um cartel chamado INDA (Instituto Nacional de Distribuidores de Aço)
e o lobby chegou a tal ponto que durante a gestão do Ministro Roberto Cardoso Alves,
Governo Sarney, o INDA conseguiu junto ao Ministro uma portaria que praticamente
proibia o cadastramento de novos distribuidores junto às usinas, estabelecendo que o
distribuidor só poderia se cadastrar se fosse filiado ao INDA; o INDA então negava
a filiação,. impedindo assim o cadastramento. A portaria do Ministro Cardoso Alves
foi revogada agora no Governo Collor.

Este fato pode ser claramente visto pela entrevista do novo presidente da CSN
no Jornal do Brasil, pg. 13, em 20 de maio de 1990: "A CSN se encontra na situação atual
pela politicagem, que engloba inclusive a venda de cotas de aço na empresa".

O problema não se restringe só às vendas ao mercado interno; existe muito
"Iobby" também na venda ao mercado externo: vendas são concentradas em um
pequeno número de "tradings" que monopolizam o comércio externo da empresa,
deixando-a totalmente vulnerável.

Sendo assim, o cargo de diretor comercial é,o mais disputado e é muito comum
as distribuidoras e "tradings" contratarem executivos da área comercial dessas grandes
siderúrgicas para aumentar seu tráfego dentro delas, ou seja, para recompensar por
eventuais serviços prestados. Neste sentido, é importante observar que um número
substancial de ex-funcionários das siderúrgicas estatais estão empregados em "tradings"
ou em distribuidores de aço.

No que se refere especificamente à Usiminas, deve-se observar que, apesar do
grande rigor com que ela seleciona seus clientes - o que lhe proporciona inclusive um
baixo índice comparativo de inadimplência - o seu número total de clientes é
razoavelmente elevado (cerca de 440), sendo que 87 são distribuidores de aço. Neste
sentido, poder-se-iaconcluir que a Usiminas superou.dtla12o problema da cartelização
se a "cota" (ou parcela comercializada) for razoavelmente bem distribuída entre as
distribuidoras de aço. Caso contrário, se houver uma grande concentração de "cotas"
(por exemplo, as dez maiores venderem mais de 213 do total), estará criado de fato um
processo de cartelização (mesmo que não seja essa a intenção da empresa), evoluindo-
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se na prática para a formação de "Iobby" e cartel no estilo CSN, que inevitavelmente
acabará batendo na porta da empresa.

O mesmo raciocínio vale para as "tradings" envolvidas nas exportações da
Usiminas. Seu número absoluto 6 alto (cerca de 41 "tradings" 'etn 1990), o que já
constitui um indicador bastante positivo, cabendo no entanto verificar a distribuição
do total exportado .•

Voltando ao conjunto das siderúrgicas estatais, observa-se que também com
relação ao transporte de produtos siderúrgicos há tendência à formação de cartel.
Empresas se organizam no INTRA (Instituto Nacional de Transportadores de Aço),
cuja atuação foi facilitada pela adoção da sistemática do Cif-Uniforme. Tudo indica
que a Açominas conseguiu sair fora do INTRA e o resultado é que seus fretes são 40%
mais baratos que os pagos pelas outras usinas do grupo Siderbrás (CSN era o caso
inequívoco). O "Iobby" dentro das empresas e a nível do próprio Governo Federal é
forte, sendo também comum nesta área o aliciamento de funcionários da área de
transporte para trabalhar nas empresas transportadoras. O próprio presidente da CSN,
em entrevista àrede Bandeirantes, em 19/08/90, disse textualmente: "O INTRA impõe
seus preços ao setor siderúrgico, com o beneplácito da Siderbrás; assim os valores dos
fretes são enormes. A CSN vai então rescindir os contratos com empresas vinculadas
ao INTRA e fazer novas concorrências". Sendo assim, os fretes são distribuídos entre
empresas vinculadas ao INTRA. É uma atividade extremamente rentável, sendo que
as empresas não cumprem as normas contratuais que se obrigam a trabalhar com frota
própria. contratando carreteiros aos quais pagam fretes aviltados.

Quanto à Usiminas, apesar de pagar fretes até mais baixos do que a Belgo e
Mannesmann, deve-se lembrar do que o atual presidente da CSN, em entrevista à rede
Bandeirantes de televisão, em agosto de 1990, disse: "Contratos de frete, que venceram
na Usiminas em 5190, foram renovados por mais 3 anos sem concorrência, ao contrário
da CSN, que denunciou os contratos que vencem em setembro de 1990 e está fazendo
nova concorrência para baixar o preço abusivo pago no frete rodoviário". Ainda sobre
o problema dos fretes é digno de nota a observação de um executivo do Grupo Gerdau,
quando perguntado sobre a política de fretes do grupo em relação a possíveis empresas
a serem privatizadas, disse sobre o sistema de vendas Cif-Cliente Uniforme: "As
siderúrgicas do grupo Gerdau não foram criadas para enriquecer transportadoras".

Entre as mudanças na política de comercialização do conjunto das siderúrgicas
estatais deve-se modificar as normas federais para que as próprias usinas façam sua
distribuição de aço, eliminado a figura hoje existente do distribuidor. No caso da

• InteliiDien!e. nlo dispomos (fã relação do volume a>mercializado per cada distribuidor ou "trading", n~o
acndo pos&fvet portanto verificarmos o nível de CODCentraç~odo si.~I~r.1ade dl&tribuiç~o.

1818

Usiminas, 25% das vendas hoje são via distribuidor. Só esta medida implicaria um
aumento de ganho para a empresa de cerca de US$100 milhões/ano. As usinas estatais
hoje não têm distribuição própria, alegando que o Governo as proíbe de fazê-lo. Na
realidade, hoje todas as siderúrgicas privadas do país têm sua empresa de distribuição
por dois motivos: a) Émais rentável; b) a atividade não está sujeita ao controle de preço.
O sistema de venda via "trading", também deve mudar, com as empresas tentando
venda direta ou então aumentando o número de "tradings" para as quais vendem como
forma de diminuir sua dependência ao mercado externo.

Distribuição das compras da Usiminas em termos regionais

Os insumos básicos para a produção de aço (carvão, coque, minério de ferro e
outros materiais diretos) constituem os principais itens das compras da Usiminas,
representando 28% do total, sendo sua composição em termos espaciais determinada
rigid~m.enle - os carvões são importados e os demais insumos adquiridos na região ou
proxll.mdades, o que estabelece ~ma situação locacional bastante equilibrada,
combll1ando em aproximadamente 50% a tonelagem de insumos importada com a
comprada regionalmente, ao lado de uma ótima localização ferroviária e portuária.
Somados ao item mão-de-obra, as compras de insumos básicos chegam a 62% do custo
de produção total, ou 70%, quando incluída a depreciação, que não representa
exatamente uma "compra". Resta, portanto, 30% do custo de produção que poderia ter
uma distribuição espacial mais flexível, em que a disponibilidade de recursos naturais
não viesse a estabelecer a "última palavra" na distribuição espacial das compras, (o
que representaria um montante aproximado de US$ 300 milhões/ano).

Deste total, 20% corresponderiam à compra pe energia elétrica, que possui uma
definição espacial rígida, ficando restrita na maioria das vezes ao âmbito estadual. Por
outro lado, outros 20% corresponderiam a "serviços de terceiros" que, em sua quase
totalidade, tende a ser adquirida em termos locais, o que já garante um impacto direto
de pouco menos de US$ 60 milhões sobre o Vale do Aço. Excluindo também os
combustíveis adquiridos (cerca de US$170 milhões), chegamos a um montante de US$
170 milhões, que corresponderia aproximadamente a grande parte dos itens de
compras de "Materiais Diversos e Sobressalentes".

Com efeito, o total das compras de "Materiais Diversos e Sobressalentes"
alcançou cerca de US$ 161 milhões em 1989, o que significou uma média mensal de
US$ 13,405 milhões. Deste total, cerca de 97% representam compras realizadas no
Brasil, 43% em São Paulo, e 46% em Minas Gerais. Considerando que São Paulo é
inequivocamente o principal pólo industrial do Brasil, essa pequena diferença em favor
de Minas Gerais demonstra que a polftica de compras da empresa segue uma lógica
"regional", o que somente é possível quando pensada e executada a partir de uma
estratégia de longo prazo.
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Da mesma forma, é importante ressaltar a participação do "Vale do Aço" no
total das compras em Minas Gerais (42%), alcançando um valor médio mensal de US$

I
2,604 milhões e anual de US$ 31 milhões. Considerando que o "Vale dn Aço" constitui
um subproduto da instalação das empresas estatais (especialmente Usiminas), pode-
se concluir que tal participação é muito boa, podendo ser igualmente interpretada como
uma política de compra local.

QUADRO V
DISTRIBUIÇÃO DAS COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS

E SOBRESSALENTES DA USIMINAS (EM US$)

PERíODO 1989 1990
(média mensal) (média jan/jan)

REGIÃO em em em em
USS1oo0 % USS1000 %

VALE DO AÇO 2.604 19,4 1.930 15,8
DEMAIS REGIÕES 3.596 26,8 4.104 33,7

TOTAL DE MG 6.200 46,2 6.034 49,S

SÃO PAULO 5.824 43,S 4.734 38,9
RIO DE JANEIRO 466 3,5 475 3,9
DEMAIS ESTADOS 551 4,1 386 3,2

TOTAL DO BRASIL 13.041 97,3 11.626 95,S
IMPORTAÇOES 364 2,7 546 4,5

TOTAL GERAL 13.405 100 12.172 100

Para se ter uma noção mais precisa da importância de tais compras, basta lembrar que,
somada a compra de "Serviços de Terceiros" (em torno de US$ 60 milhões), chegamos
a cerca de US$ 91 milhões, que corresponde a 28% da folha de salários e encargos da
usina. Entre outras conseqüências, temos uma amplificação do efeito multiplicador
dessa massa de salários sobre o volume total de emprego no Vale do Aço. Isso talvez
possa explicar por que essa região apresenta um tamanho econômico e populacional
maiorrelativamente, tendo por referência a massa de salários direta gerada por grandes
siderúrgicas, quando comparada com outras situações como a de Monlevade. Não é
difícil imaginar, portanto, que tal política pode e deve ser aprofundada quando se pensa
numa estratégia de expansão de longo prazo para a empresa. Na hipótese de uma
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privatização que adote uma perspectiva empresarial "imediatista", pode-se imaginar
uma queda progressiva das compras locais, que "vazariam" para fora do Vale do Aço.

Observe-se finalmente que as compras locais caíram significativamente,
quando se compara0 primeiro semestre do corrente ano com 1989: de US$ 2,6 milhões/
mês para US$ 1,9 milhões/mês, correspondendo a uma queda de participação de 19%
em 1989 para 16% em 1990. Na verdade, tais números não indicam ainda uma
tendência de queda da participação do "Vale do Aço", mas em princípio apenas uma
situação conjuntural que se desdobra a partir do Plano Collor.

Perspectivas da prlvatização em função da composição acionária

A evolução da composição acionária da Usiminas apresentou uma progressiva
"estatização" na medida que o setor Governo aumentou sistematicamente sua
participaçáo,jámajoritária, desde a fundação da empresa em 1958. Com efeito, de uma
participação de 59,8% em 1958, chegou-se a 94,9% em 1990, conforme mostra o
quadro VI. Internamente, o setor Governo apresentou alterações relevantes, como a
queda e saída definitiva a partir de 1972 do Governo de Minas Gerais, que fora seu
principal acionista de 1958 a 1962. Da mesma forma, reduziu-se virtualmente a zero
a participação do S.P.E (CVRD, o principal, CSN e Acesita), que respondiam por 17%
do capital por ocasião da fundação da empresa, assim como, com a criação da
"holding" Siderbrás em 1976, essa passou a ser a principal acionista, substituindo o
BNDE.

Dos acionistas privados, a queda mais acentuada refere-se à Nippon Usiminas,
que entrara com 40% do capital em 1958, cheg~ndo a apenas 4,6% em 1990. Os
"Pequenos Acionistas" bem como a "Caixa dos Emp'regados" têm pequena participação
ao longo de toda a história da empresa (nunca superior a 1,5%), alcançando, em 1990,
apenas 0,5%.

A grande queda da participação da Nippon-Usiminas é, sem nenhuma dúvida,
o principal evento do período, constituindo um item relevante do processo atual de
privatização da empresa. Na verdade, essa grande queda pode ser subdividida em três
momentos diferentes. Um primeiro, que abrangeria o período de 1962 a 1965,
representou a fase de consolidação da empresa, quando aportes significativos de
capital por parte do Governo Federal levaram à redução abrupta da participação da
Nippon-Usiminas de 40% para 21,5%. Um segundo que abrangeria um longo período
de 15 anos (1966-1981), representou a fase de expansão da empresa em que aportes
"normais" de recursos realizados pelo governo acabaram permitindo uma certa
estabilidade da participação do grupo japonês em torno de 18%, situando-se em cerca
de 17,3% em 1981. Um terceiro momento, que correspondeu ao período com inflação
de três dígitos nos anos oitenta, implicou queda abrupta e significativa, de 17,3% para
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É evidente que tal patamar torna os japoneses sócios importantes o suficiente
para uma interferência efetiva no processo de privatização da empresa, seja como

11,2% em 1982e de 11,9%, em 1983 para apenas 5% em 1984, constituindo o resultado
de aumentos "normais" de capital por parte da Siderbrás combinados com efeitos
"perversos" da subscrição de capital em períodos com altas taxas de inflação.

QUADRO VI
EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO

ACIONÁRIA DA USIMINAS (EM 0/0)

Tudo indica, portanto, que a atual participação acionária da Nippon-Usiminas
deverá constituir um parâmetro, a partir do qual se desdobrará a tentativa de
privatização, caracterizando-se desde já em virtude da "fraqueza" dos grupos nacionais
envolvidos, como uma virtual tendência de internacionalização. A tais indícios
acrescentam-se o porte do investimento (inviabilizando um aporte significativo de
recursos por parte de grupos nacionais) e a efetiva possibilidade de utilização de bôn us
da dívida externa (MYDFA), segundo critério a ser definido pela empresa coordenadora
do processo, selecionada aliás, tendo por referência uma proposta aparentemente "não
internacio~alizante" (ver na primeira parte item sobre licitação da avaliadora e
coordenadora).

A implantação da Usiminas foi totalmente baseada em tecnologia japonesa,
resultado da "joint venture" estabelecida entre capitais brasileiros e japoneses.
Entretanto, aos poucos foi se alterando esta situação estrutural, partindo-se para uma
política mínima de auto-suficiência tecnológica e gerencial.

Evolução Tecnológica

Finalmente, um último indício encontra-se na formação de um grupo de
trabalho, coordenado por João Maia, Secretário Executivo do Ministério da Economia,
"para resgatar a imagem brasileira j unto ao Japão". O grupo j á analisa al ternativas para
o pagamento de dividas da Cia. Siderúrgica de Tubarão, da Usiminas, e da extinta
Sunamam com instituições japonesas. "Em função dessas dificuldades, os japoneses
ameaçam não participar do programa de privatização. Avaliação do BNDES considera
inviável a privatização de estatais do setor siderúrgico sem o ingresso de capital
japonês".9 Tais informações confirmam não apenas a importância decisiva dos
japoneses na privatização das siderúrgicas estatais, como também a utilização da
divida externa através de acordos bilaterais.

ponto de partida para que assumam o controle total da empresa, seja na eventualidade
de uma composição com outros grupos privados. Neste sentido é significativo o fato
de que os dois "consórcios" que manifestaram publicamente interesse na aquisição da
empresa sejam intrinsecamente fracos, na maioria ligados à comercialização de aço
e não propriamente à produção.
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Este fato gerou uma longa pendência entre o Governo e a Nippon-Usiminas, que
reivindicava uma participação de cerca de 15% ou seja, algo que correspondesse à sua
posição anterior a 1982, descontados o aporte efetivo de recursos por parte da
Siderbrás. Considerado um empecilho concreto para a privatização, tal contencioso
teria sido aparentemente solucionado com a possibilidade de subscrição de capital por
parte dos acionistas minoritários nos mesmos moldes das realizadas pela Siderbrás, em
1982 e 1984. Nesse caso, o aporte de recursos máximos seria algo em torno de US$
80 milhões, sendo US$ 36 milhões de responsabilidade dos japoneses e o restante do
BNDES e Pequenos Acionistas, o que permitiria à Nippon-Usiminas uma participação
acionária em torno de 13%.

TOTAL GOVERNO 59,8 78,S 81,2 81,2 88,0 87,1 94.5 94,9
NIPPON-USIMINAS 40,0 21,S 18,7 17,3 11,1 11,9 5,0 4,6
CAIXA DOS EMPREGADOS
DA USIMINAS 0,2 0,2 0,1 0,1
PEQUENOS
ACIONISTAS 0,2 0,0 0,1 I,S O,, 0,8 0,4 0,4

Com efeito, a partir da segunda metade dos anos sessenta, estabeleceu-se uma
reforma organizacional tendo por referência o "Sistema Gerencial Linha-Assessoria",
o que implicou a criação dos Departamentos de Metalurgia e Inspeção e de Engenharia
Industrial, além do Centro de Informações Técnicas e do Centro de Pesquisas. Já na
segunda metade dos anos setenta, acoplou-se a essa estrutura a Unidade de Automação,
o que permitiu que se completasse o circuito de desenvolvimento tecnológico,

TIrrAL 100100 100 100 100 100 100 100 • "Ooverno estuda pagamento de dIvida ao Japão", Folha de São Paulo 1211211990, pago B-S.
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capacitando a empresa, pelo menos potencialmente, a alguma auto-suficiência tanto
na tecnologia de produtos quanto na de processos.

Embora haja inevitáveis "fricções" administrativas ou mesmo de opção por
linhas tecnológicas antagÔnicas entre esses vários departamêrltos, os resultados
tomaram-se significativos ao longo do tempo em vários aspectos. Em primeiro lugar,
~ digno de registro que a Usiminas já depositou mais de 280 patentes"no INPI e cerca
de 60 em outros países, resultando em 140 novas patentes no Brasil e 18 no exterior.
Paralelamente, a empresa vendeu serviços de US$ 20 milhões, de 1985 a 1989, a
maioria voltada para o domínio de tecnologia nas áreas de Operação e Manutenção de
Equipamentos, Controle de Qualidade, Planejamento e Controle de Produção,
Automação e Informática e Gerência e Organização.

Uma outra evidência da evolução tecnológica da empresa encontra-se no
avanço geral da produtividade, seja em termos dos coeficientes técnicos de utilização
de energia, seja em termos da produtividade da mão-de-obra. Neste sentido, observa-
se que apenas nos últimos quatros anos, obteve-se uma redução de 5,5% na quantidade
consumida de coque por tonelada de gusa, ou uma redução de 10% no consumo de
energia por tonelada de aço bruto produzida. Ao mesmo tempo, a produtividade da
mão-de-obra evoluiu de 253 toneladas por homem-ano em 86 para 383 tonelada/
homem-ano em 89, indicando acréscimo de 50%.

Apesar disso, em vários aspectos a Usiminas é tecnologicamente inferior à
CSN, especialmente no tocante ao enobrecimento dos produtos, como a Folha de
Flandres e a Bobina Zincada, os quais constituem monopólio nacional dessa última
empresa. Entretanto, a estratégia da CSN para adquirir tal vantagem teve como
contrapartida o endividamento, o qual, na medida que excessivamente elevado,
constitui um dos seus principais problemas. A Usiminas, por outro lado, deve chegar
à produção de 360 mil toneladas de bobina zincada em 1994, tendo como elemento
fmanciador uma parte significativa de recursos próprios ao lado da própria capacidade
tecnológica da empresa.

Apesar de todos esses resultados concretos, a evolução tecnológica da Usiminas
apresenta algumas dificuldades e contradições. Uma das principais refere-se aos
problemas ambientais provocados pela usina e que ainda estão longe de apresentar uma
solução, o que requererá um volume significativo de investimentos. Um segundo
problema diz respeito à insuficiência relativa e absoluta dos recursos alocados para a
pesquisa tecnológica, que se situa em torno de 0,5% do faturamento da empresa, ou
seja, cerca de US$ 7 milhões. Na verdade, este número é absoluta e relativamente alto
se O crit~rio de cómparação tem por referência as empresas nacionais, públicas ou
privadas, mas ~ efetivamente baixo se compararmos com multinacionais que chegam
a gastar, por vezes, 5% do faturamento com tecnologia, o que pode significar um

1824

montante entre US$ 100 milhões a US$ 1 bilhão por ano. Finalmente, uma terceira
insuficiência, que está intrinsecamente relacionada com essa última, refere-se ao não
desdobramento de um "Departamento" produtor de Bens de Capital da empresa, que
cumpriria o papel de cristalizador, em última instância, de sua capacidade tecnológica,
seguindo um padrão de verticalização explícito (ou implícito) das grandes corporações
multinacionais.

Aparentemente, tal papel caberia a Usimec,já que constituía uma filiação direta
e progressiva da Usiminas. Infelizmente, como analisaremos mais adiante, inúmeros
desacertos conjunturais e estruturais levaram à difícil situação (virtualmente próxima
do fechamento) em que aquela empresa hoje se encontra.

Competitividade

Um aspecto importante que, entre outros tem sido um dos propulsores da onda
neoliberal brasileira (da qual, aliás, o processo de privatização é um dos subprodutos)
refere-se à competitividade de uma émpresa como a Usiminas, tendo como referência
o padrão internacional. Com efeito, analisando-se os preços praticados no mercado
interno e externo pela empresa, verifica-se uma situação bastante favorável no período
dos últimos anos.

No tocante, por exemplo, à venda de Chapa Grossa, observa-se que, de janeiro
de 1988 a agosto de 1989, o preço de exportação esteve significativamente acima do
de mercado interno (em torno de US$400/t contra US$ 300/t), situação que se inverteu
a partir de janeiro do corrente ano. Aproximadamente o mesmo comportamento pode
ser observado nas vendas de Bobina a Quente (US$ 360/t contra US$ 270/t),
invertendo-se tal tendência a partir de Março. Finalmente, a Chapa Fina a Frio segue
comportamento idêntico ao da Chapa Grossa(US$ 450/tcontra US$ 350/t), apresentando
significativa diferença de preços em relação à do primeiro semestre de 1989 e
invertendo-se a partir de Janeiro de 1990.

Na realidade, asituação a partir de 1990 é atípica por duas razões fundamentais:
em primeiro lugar, em função de uma conjuntura internacional muito desfavorável
para o preço do aço, que tende parcialmente a se reverter já no próximo ano. Em
segundo lugar e principal, porque a taxa de câmbio brasileira vem se valorizando desde
1988, chegando a um máximo em Março do corrente ano. Por essa razão, pode-se
concluir que a Usiminas, apesar de se constituir em empresa típica de mercado interno,
é bastante competitiva em termos internacionais: um relatório recente da empresa
considera que os preços no mercado interno dos Estado Unidos, Japão e CEE, além de
seus próprios preços de exportação, quando comparados aos praticados pela Usiminas,
"levam a concluir que os preços do Brasil são competitivos e possuem alguma
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flexibilidade na política de preços"IO, estimando-se que a Usiminas cõntinuará
competitiva ainda que proceda a um aumento de 20% no mercado interno.

. . I
Em resumo, apesar do "rótulo" de "empresa de mercado interno", observamos

uma capacidade competitiva efetiva em termos internacio\1~is, o que altera
substancialmente as condições para sua avaliação efetiva, já que a possibilidade de
melhorar a sua rentabilidade não é uma questão apenas de "boa vontade" do Governo
Federal, mas de equiparação às condições e preços vigentes no mercadà internacional.

o Problema da Uslmec

Nos anos setenta assistiu-se a uma grande expansão da indústria de bens de
capital no Brasil, marcada por altas taxas de crescimento (em torno de 17% ao ano)
e pela diversificação produtiva. Apesar disso, tal expansão revelou-se "inconclusa" na
medida que não consolidou a tecnologia, tornando-se uma produção restrita ao
mercado interno e tendo como principal cliente o Setor Produtivo Estatal. Com a crise
financeira e a desativação dos investimentos estatais a partir do início dos anos oitenta,
essa indústria entrou em colapso, nunca mais recuperando o nível de 1980 durante toda
a década. Agora em 1990, em plena recessão do Plano Collor, a indústria atinge o seu
mais baixo nível de produção dos anos oitenta, regredindo em termos aproximados ao
ano de 1973.

A trajetória da Usimec a partir do início dos anos setenta constitui um quadro
emblemático tanto do "auge" quanto do declínio da indústria de bens de capital nos
últimos vinte anos. Voltando-se inicialmente para a produção de equipamentos para
a siderurgia (dada a sua filiação inclusive física à Usiminas), além de estruturas
metálicas e equipamentos para a mineração, a empresa partiu para um amplo processo
de diversificação, incursionando na hidromecânica, papel e outros. No final dos anos
setenta, empregando algo em tomo de 2.000 funcionários (dos quais 400 engenheiros)
a empresa mantinha um bom número deles fazendo estágio em vários países, seguindo,
em termos geográficos, sua política pragmática de diversificação produtiva.

É evidente que a crise da economia brasileira teve papel decisivo no verdadeiro
deblacle que se abateu sobre a Usimec a partir de 1981, constituindo um ponto em
comum com o conjunto da indústria de bens de capital. Entretanto, não se pode
negligenciar a existência de várias gestões corruptas, erros administrativos e sobretudo
erros de estratégia industrial e tecnológica. Na verdade, a diversificação produtiva
constitui uma tendência declinante na economia internacional, mesmo em países
potencialmente "autárquicos" e protecionistas como o Japão. Assim, estudos recentes
têm demonstrado que a indústria de bens de capital tem uma participação crescente no

lO "ASpectos Gerais da úSlnunas", Belo Horizonle, AgOSlo/t990, pago 36.
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comércio internacional, refletindo um movimento de especialização dos vários países.
Neste sentido, a troca de bens de capital tem alcançado não apenas máquinas e
equipamentos de diferentes setores, como também de diferentes indústrias ou mesmo
adquirindo um caráter intra-industrial.

Caracterizada em termos macroeconômicos a nível de países, é perfeitamente
esperável que elase verifique deforma muito mais eloqüente ao nível microeconômico,
o que é igualmente demonstrado por estudos recentes sobre a tendência à crescente
especialização das empresas produtoras de bens de capital a nível internacional. Por
essa razão, vê-se logo que a Usimec, ao diversificar ao invés de especializar,
pulverizou esforços em sua fase decisiva de consolidação, naquele período dos anos
setenta em que o crédito era abundante e barato. Como resultado, a empresa elevou
em muito os seus gastos com pessoal, sem apresentar uma contrapartida efetiva em
termos de capacitação tecnológica, o que impediu que ela desenvolvesse um determinado
perfil centrado na eficiência produtiva e no domínio especializado da tecnologia.

Com o desdobramento da crise a partir de 1981, a Usimec foi desmantelando
a sua equipe de engenheiros a ponto de nos últimos anos, parecer-se muito mais com
uma oficina prestadora de serviços, perdendo sua capacidade de projeto, elemento vital
para uma empresa de bens de capital. A partir do plano Collor, esse aspecto de "oficina"
(em detrimento da empresa de bens de capital) foi reforçado, com a demissão de cerca
de 400 funcionários.

Nestas condições, três alternativas podem ser pensadas para a empresa. A
primeira delas reforçaria o seu caráter de "oficina" interna da Usiminas, o que
implicaria a venda ou sucateamento de parte de seus equipamentos. Provavelmente,
neste caso é possível que tal opção venha acompanhada por uma alternativa igualmente
ruim de privatização da própria Usiminas, que inclusive viesse a inviabilizar a
expansão desta última empresa.

Uma segunda alternativa teria igualmente por referência a privatização da
Usiminas, embora tivesse predominância de um grande grupo multinacional com
tradição na siderurgia e em bens de capital (provavelmente japonês). Nesse caso, a
Usimec poderia retomar sua especialização original, voltada para equipamentos
siderúrgicos, de mineração e estruturas metálicas, operando como uma "correia de
transmissão" da tecnologia do grupo controlador multinacional. A conseqüência
principal dessa alternativa seria que, embora pudesse recuperar a Usimec enquanto
produtora de bens de capital, constituiria uma estratégia estruturalmente limitada,
inviabilizando, pelo menos no que se refere ao setor siderúrgico, uma estratégia mais
ampla de desenvolvimento tecnológico articulado à indústria de bens de capital.
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Por fim, uma terceira alternativa teria por referência um nov controle da

Usiminas, dentro das orientações propostas neste relatório. Nesse caso, a Usimec, ao
invés de constituir um "problema" (como de fato o é para eventuais compradores
daquela empresa) seria um complemento necessário de sua estratégia de crescimento
que tivesse por base um domínio crescente da tecnologia. Neste sentido, seria mais do
que nunca imprescindível que a Usimec retomasse a sua- especialização natural
(siderurgia, mineração e estruturas metálicas) tendo como referência e mercado básico
os setores siderúrgico e mineral. Com isso, esperar-se-ia que, com a concentração de
esforços na formação tecnológica, em pouco tempo se alcançasse um padrão competitivo
próximo do nível internacional.

Questionamento de fatores conjunturais ou específicos da privatização

Um dos pontos centrais que podem subsidiar um questionamento da privatização
é a definição do preço mínimo das empresas, que constitui um parâmetro complexo
e de difícil determinação. Embora tal tarefa esteja sendo executada como atividade
paralela (e complementar) a6 presente relatório e nem esteja ainda concluída, faremos
aqui breves considerações sobre o problema. .

Na verdade, duas são as metodologias utilizadas em avaliações. A primeira,
aparentemente mais düícil e exaustiva, consiste numa avaliação patrimonial que deve
ser feita através de duas perguntas: a) quanto custam os equipamentos e instalações da
empresa?; b) quanto custaria a construção de uma nova empresa? No caso específico
da Usiminas, a resposta para tais indagações está aproximadamente definida, sendo
unânime que os equipamentos e instalações custariam cerca de US$ 7 bilhões, o que,
somado à infra-estrutura, terreno e demais obras de engenharia civil, elevariam o custo
[mal para algo em torno de US$ 9 bilhões. Subtraindo-se a depreciação, o patrimônio
poderia ser avaliado em cerca de US$ 6 bilhões do qual se retiraria US$ 500 milhões
de dívida, restando um valor final aproximado de US$ 5,5 bilhões.

Tal metodologia, porém, pouco vale quando o que se considera é a capacidade
da empresa em gerar lucros. Neste caso, pode-se questionar se a produção de aço seria
hoje um bom empreendimento ou não, o que torna a avaliação patrimonial apenas um
parâmetro limite, a ser considerado na eventualidade da liquidação da empresa
(desativação e venda dos seus principais equipamentos), como pode ocorrer com a
Usimec, particularmente se a Usiminas realmente for privatizada e o novo grupo não
se interessar.

É por essa.razão que se desenvolve a metodologia de fluxo, que consiste no
levantamento da potencialidade de receitas e despesas da empresa, os quais gerarão
um fluxo de lucro potencial projetado para determinado período de tempo. Assim, ao
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contrário da avaliação patrimonial que tem por base um levantamento exaustivo mais
concreto, o método de fluxo baseia-se em hipóteses que podem provocar profunda
oscilação na fixação do valor da empresa. Para o caso específico da Usiminas, os
principais são:

a) a taxa de desconto da série projetada dos lucros;

b) o período de tempo durante o qual os lucros serão projetados;

c) a evolução do preço dos vários tipos de aço produzidos pela empresa nos
mercados interno e externo;

d) a evolução do preço dos principais insumos particularmente o carvão e o
minério de ferro;

e) a evolução da folha de salários:

f) a evolução da taxa de câmbio;

g) a proporção vendida nos mercados interno e externo;

h) investimentos mínimos necessários (de "manutenção") para manter a
empresa em funcionamento durante o período de tempo fixado.

Embora a fixação de várias destas hipóteses possa ter critérios perfeitamente
plausíveis, conclui-se que no conjunto existe um forte grau de julgamento subjetivo,
além do grau de risco e incerteza do sistema econÔmico, o que torna perfeitamente
defensáveis critérios que possam estabelecer um valor mínimo de US$ 500 milhões
a US$ 4,5 bilhões. Tal definição, entretanto, será política, antes de ser pura e
simplesmente "subjetiva", passando a ter várias conseqüências importantes.

Suponha-se, por exemplo, que se faça uma avaliação muito baixa, definida a
partir de hipóteses desfavoráveis, como uma taxa de desconto superior a 10% e baixo
preço do aço (cerca de US$ 280,00/t para a chapa grossa e US$ 400,00/t para a bobina
a frio). Nestas condições, é muito provável que o valor de empresa dificilmente supere
a US$ 1 bilhão, com duas conseqüências previsíveis: i) sua privatização torna-se
possível com dinheiro corrente, em cruzeiros ou dólares; ii) tecnicamente realizável,
uma venda nestas condições é politicamente inviável porque constituiria, na prática,
uma doação.

Suponha-se, por outro lado, que se fizesse uma avaliação relativamente alta
(acima de US$ 2,5 bilhões), definida a partir de hipóteses favoráveis, como a adoção
de uma taxa de desconto de 6% e preços do aço em torno dos níveis vigen tes no mercado
internacional no biênio 1988/89. Neste caso, é improvável ou mesmo impossível que
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a privatização se faça com dinheiro solvente (em cruzeiros ou em dólares), o que
implicará a utilização de moedaS "bichadas" tais como C.Ps, Cruzados Novos e os
MYDF A. Uma vez que o peso dos C.Ps e Cruzados novos é negligível (o primeiro, pelo
pequeno valor do estoque total e o segundo, pela composição, com a predominância
de pequenos e médios poupadores que continuaram com "seu dinheiro confiscado),
tem-se que o esquema de pagamento teria por referência quase que exclusivamente a
dívida externa.

Ou seja, numa avaliação que se incorpora o "risco BrasW', a Usiminas valeria
muito pouco, tal como configurado na Hipótese I, sendo porém, inviável politicamente,
especialmente se temos por referência situações menos importantes já verificadas
anteriormente. Por outro lado, se desconhecemos o "risco Brasil" e adotamos os
parâmetros internacionais (especialmente a taxa de desconto utilizada e os preços do
aço), a avaliação atingiria um valor aceitável, a não ser que se recorra a "moedas
desvalorizadas", o que inevitavelmente nos remete para os títulos da dívida externa.

Todos os indícios apontam na direção desta última hipótese, a começar pela
própria pré-disposição do governo, ao definir que a venda das empresas terá como meio
de pagamento uma cesta de moedas cujo "peso" será definido pelas empresas de
consultoria encarregadas de elaborar o estudo técnico da privatizaçâo. Em recente
depoimento na Câmara dos Deputados, o Presidente do BNDES, Eduardo Modiano,
embora ressalvando que os títulos da dívida externa não serão aceitos pelo seu valor
nominal, deixou bem claro que esta moeda será indiscutivelmente utilizada no
processo. Por outro lado, na primeira declaração pública dos avaliadores, expôs-se um
quadro extremamente favorável da Usiminas, afirmando-se, por exemplo, ser "uma
empresa moderna, que pode competir com empresas siderúrgicas internacionais".

Continuando tais indícios, a posição estará diante de uma situação relativamente
desfavorável para expor, junto à opinião pública, que a utilização da dívida externa
significa para o país uma perda provavelmente mais grave do que uma subvalorização
da empresa. Neste sentido, apesar de poder lançar mão de um conj unto de argumentos
de natureza conjuntural, tem-se que a oposição ao processo passará a depender de
ponderação de natureza mais geral ou ideológica, onde se con taria por enquanto apenas
com a bandeira do nacionalismo que, no contexto de um mundo crescentemente
internacionalizado, tem-se tornado cada vez mais anacrônica.

Questionamento Ideológico e teórico do processo de privatização

As empresas estatais brasileiras apresentam dois problemas típicos dos exemplos
de gestão estatal .em todo o mundo, tanto nas economias capitalistas quanto nas
economias burocráticas do leste europeu. O primeiro e principal refere-se àmá gestão
administrativa, que envolve má gerência e corrupção gestados a partir da cúpula
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dirigente do Estado, como atestam os inúmeros escândalos do Governo Collor em sua
curta existência. Nesse sentido, a Usiminas, apesar de possuir um padrão administrativo
que contribui para a atenuação desta característica estrutural, acaba apresentando
insuficiências, como procuramos mostrar em outra parte deste relatório.

Historicamente, sempre se procurou contrapor aos males do "estatismo" algum
princípio de auto-gestão que, embora mais democrático, acaba esbarrando num
segundo problema típico da gestão estatal: o corporativismo. No Brasil, dada a tradição
autoritária, tal aspecto é relativamente secundário face aos problemas de má gestão
administrativa, embora esteja fortemente arraigado em todo o setor público.

Contraposta como solução para ambos os problemas, a privatização trás de
volta antigos problemas que podem ser sintetizados no binômio injustiça (ao conferir
um poder enorme e desigual a pouquíssimas pessoas) e anarquia econômica. Sobre essa
última, pode-se dizer que, embora atenuada do ponto de vista de alocação setorial de
recursos com o advento do capital monopolista, foi aprofundada pela mesma razão,
do ponto de vista da marginalizaçã~ social.

Assim, o verdadeiro significado da recente queda de Margareth Thatcher é que
o neoliberalismo não conseguiu resolver (em certo sentido aprofundou) o problema da
decadência da Grã-Bretanha, vale dizer, o problema da tendência à marginalização
enquanto espaço de acumulação para o grande capital. No tocante à Periferia
Capitalista, essa questão é ainda mais candente na medida que nos últimos quarenta
e cinco anos foi, em seu conj unto, terrivelmente marginalizada, conforme mostram os
principais indicadores macroeconômicos. 11

Por essa razão, a presença do Estado enquanto promotor direto ou indireto do
crescimento econômico é decisiva, principalmente em países periféricos como o
Brasil, o que torna o dilema Estado versus Capital privado falso. Na verdade, a
tendência à marginalização da Periferia pelo capital significa que a verdadeira escolha
está entre o "péssimo" (isto é, o crescimento econômico com grande presença do
Estado e todas as suas contradições e ineficiências) e o "impossível" (isto é, a
impossibilidade de crescimento sustentado unicamente pela lógica do capital).

Seguindo esta lógica, duas conclusões tendem a se impor. A primeira é que o
fato explicitamente assumido de que aprivatização será efetivada através de uma cesta
de moedas, com o evidente predomínio das moedas "doentes", ou seja, não solventes,
implica admitir (implicitamente) que é impossível realizar um processo que tenha a

11 Entre 1948 e 1987, enquanto os prinCipaIS pãfscs industrializados cresceram 4% a.a, a Periferia cresceu 3,5%
a.a em termos do PIB ou 3,5% a.a contra 2% a.a em termos de renda per capita. Da mesma forma, a
participação no com~rcio internacional da Periferia regrediu de 40% para apenas 12% no mesmo período,
assim como a participação nos investimentos diretos das empresas multlnacionais, que regrediu de 50% para
15%.
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livre escolha do capital como referência. Em outras p,alavras, a compra da empresa via
"cesta': de moed~s significa uma camisa de força compulsória, ou seja, um "mal
menor, constataçao que leva a uma segunda conclusão, esta sim, plena de conseq üências
para o plano Collor.

Na realidade, a forma da privatização via "cesta de ~~edas" é contraditória com
os seus próprios objetivos assumidos que são, em função da virtual falência do setor
público, assegurar recursos privados pra a retomada de in~estimentos. Assim a
proposição de que a p~ivatização da Usiminas deve assegurar a compra por um gru~o
que se comprometa a Investir na empresa é tão mais falsa quanto maior a proporção
de.moed.as "doentes" que entrarem na sua compra, especial e principalmente se o peso
pnmordIaI couber aos MYDFA. Por outras palavras, conforme todos os indícios a
privatização do governo deve provocar um virtual sucateamento das empresas a lon~o
prazo, salvo exceções muito especiais que não estão seguramente no setor siderúrgico
ou elétrico.

Em nível mais abstrato, pode-se afirmar que a visão neoliberal está correta
apenas quando identifica o fracasso da gestão administrativa estatal mas falha
~taImente ao ignorar a dinâmica elitista e marginalizadora do capital mon~polista. Por
ISSO, processos de desestatizações ou abertura econômica, como verificadas
res~ectivam~ntenaEspanh~ e Coréia, ~eferem-se a contextos de valorização do capital
multo especIficos, vale dIzer, localIzam-se a "poucos quilômetros" de grande
aglomerações urbano-industriais, podendo receber com facilidade sobras locacionais
desse~ ce.ntros industriais. A regra para o conjunto da Periferia, pelo contrário, é a de
margInalIzação, o que sugere uma tendência pra que toda a política neoJiberal do
Governo Collor (abertura da economia e a privatização), caminhe para um completo
desastre.

Portanto, apesar de ser perfeitamente defensável a privatização de certas
empresas não estratégicas e que, sobretudo, encontram-se em situação deficitária, é
necessário encontrar alternativas que alterem significativamente a estrutura de
fun,cionamento da empresa pública, optando-se claramente por melhorar o "péssimo",
ao InVés de perseguir o "impossível".

Uma estrutura alternativa de poder para o S.P.E.

A defesa tácita do atual status quo presente no S.P.E. fica evidente quando se
esboça uma cdtic~ à privatização, sem que se contraponha uma mudança radical na
gestão da empresa pública. Ao invés dessa postura defensiva e frágil, deve-se buscar
uma proposta alternativa que realmen te consiga enfren tar as contradições do S.P .E. no
Brasil.
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Aparentemente, a autogestão constitui um princípio interessante que tenderia
a resolver (operacionalizar) a questão da transparência na empresa estatal. Porém, sua
eficiência só é efetiva em estruturas de mercado competitivas; em estruturas
concentradas, próximas do monopólio, caminha-se inevitavelmente para o
corporativismo em que "pares" fixarão o preço de seu t:abalho à re:elia (e~ t~rmos
de poder de mercado e termos políticos) do resto da SOCIedade. ASSIm, o arbItno dos
burocratas estatais (e sua má gestão administrativa) tenderia a ser substituído pelo
arbítrio corporativista, gerando idêntica ineficiência. Em função disso, é aconselhável
que o poder dos trabalhadores da própria empresa seja mínimo enquanto poder
dirigente, limitando-se às funções clássicas do poder sindical.

A solução é atribuir às forças organizadas de trabalhadores externos às
empresas poder acionário efetivo, sendo que tais forças organizadas poderiam
representar institucionalmente caixas previdenciárias e outr~s fundos de trabal~a.dores.
Neste contexto, poder-se-ia obter numa única fórmula efeItos altamente POSItIVOS:

a) divisão do poder acionário 'dentro da empresa estatal entre o próprio governo,
uma ou mais forças organizadas de trabalhadores externos e, eventualmente, com
acionistas privados, resultando na possibilidade de várias combinações para0 domínio
administrativo da empresa. Isso abre a possibilidade (e não a garantia) de maior
transparência que será obtida na medida da qualidade, representatividade e expressão
quantitativa, em termos de poder acionário, das representações externas dos
trabalhadores;

b) maior democracia real na sociedade, tendo em vista o aumento do poder
efetivo dos trabalhadores a nível da estrutura deci/iória das empresas;

c) superação do corporativismo, dado o fato da representação dos trabalhadores
ser feita basicamente por organizações externas. Apesar disso, a participação do poder
decisório podese refletir não apenas numa maior transparência na gestão administrativa,
como também pode garantir uma maior abertura sindical para os trabalhadores da
própria empresa.

Essa proposta desperta a seguinte indagação: como seria possível e justificável
moral, histórica e tecnicamente essa transferência em massa de ações de Governo
Federal para Previdência e outros fundos pertencentes a trabalhadores?

A Dívida econômica do Estado Brasileiro para com os trabalhadores

A atual previdência social constitui o subproduto da unificação de várias caixas
previdenciárias distintas existentes no passado, especialmente o Instituto de
Aposentadorias e Pensões. Em situação patrimonial relativamente desigual, a unificação
ocorreu em 1964, consolidando uma centralização aparentemente racional em termos
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administrativo~. Embora nos dias atuais possa parecer estranho durante mais de trinta
anos áes~asdca~as previdenciárias e a própria previdência ~ocial operaram com
super VIl e caIxa, a razão encontra-se ç to d b' _ .
b '1' f, no la a ur amZaçao e Industrialização
r~1 ~Ira.ser ~nômeno relativamente recente, começando a formar um contin ente

~aI~ significativo de trabalhadores a partir do período pós Segunda Guerra MU;dial
arr:~~d a ~ntr~da de um grande contingente de trabalhad~res que passavam a gera~

t açda~nao era acompanhada pela despesa - gasto com saúde e aposentadoria _
O que en la a gerar um saldo estrutural. '

fi .Essedaldo, entretanto, foi mal gerido, sendo no fundamental utilizado para
manclar o overno Federal. A sobra de caixa do sistema previdenciário era tal ue

~::i~:::' a;;~tt~~els&~;~ e~.1948, contra ~penas 7% para os órgãos da administra~ão
. ' IniCia-se um movimento de redução definitiva dessa sobra

que ~r~tlcamente desaparece em 1979. Num contexto de inflação estrutural como a
brasileua, essas sobras de c~ixa significaram concretamente um financiamento _ a
curt~ prazo.- ao Te~ouro NaCIOnal ou mesmo aos bancos, principalmente o Banco do
B~asil. A~ Invé~ diSSO,essas sobras estruturais deveriam ter sido capitalizadas em
ati~os rfeals (açdoes de empresas e outros), cujos rendimentos viriam a servir para
cus ear uturas espesas do sistema previdenciário.

QUADRO VII
Saldo para o período seguinte em relação ao total das despesas (em %) _

Administração descentralizada por anos selecionados

1948 1955 1963 1970 1974 1979

Previdencia
Social- 94,0 20,S 30,6 14,9 8,1 0,3

Outros 7,0 10,7 7,0 6,4 10,5 6,3

27,0 15,3 15,1 10,8 9,0 2,3

;;NTE~1~6B3a1:Instituto de .Aposen~doria e Pensõcs + Caixa de Aposentadoria e Pensões
. anços GeraIS da Untão, vários números

Neste sentid~, era evidenle que, com a mudança da estrutura etária da
:::d~~~ãO eo conseqüente a~e.nto do número de aposentados, o sistema previdenciário

.• . a se torn~ deficltáno, quando custeado somente pelo fluxo anual de
contribulCilOes. Po.r ISSO,~ crise iniciada nos anos oitenta apenas aprofundou um
processo de detenoração Inevitável.
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Confirmando esse assalto histórico ao patrimônio dos trabalhadores, cuja
expressão quantitativa não deve ser inferior a US$ 100 bilhões, tem-se uma base
palpável para que se opere uma transferência maciça de ações do S.P.E. para a
previdência social. Se adicionarmos a isso o rombo do FGTS (ligado, entre outros, ao
rombo do SFH), chegamos a uma grande dívida patrimonial do Tesouro Nacional para
com os trabalhadores cujo valor é muito maior do que a soma de todas as dívidas da
união: dívida mobiliária interna, dívida externa, e dívida interna com fornecedores e
empreiteiras.

As propostas que podem ser feitas para a quitação dessa enorme dívida
econômica e social são as seguintes:

a) criação de dois institutos com diretorias eleitas pelo voto direto de todos os
trabalhadores sindicalizados, que seriam encarregados da administração
respectivainente do patrimônio da previdência social por lado, e do FGTS e PIS/
PASEP de outro;

b) transferência maciça de ações de posse direta ou indireta do Tesouro
Nacional para tais institutos, segundo critérios a serem definidos tanto no tocante à
proporção das ações quanto à própria escolha das empresas;

c) estabelecer um fluxo de recursos líquidos para investimento em certa
proporção a ser definida sobre os recursos da previdência. O FGTS e o PISIP ASEP
tenderiam a repassar o seu saldo de caixa, assegurados critérios para se manter a
liquidez de curto prazo do sistema;

d) para financiar o proposto no item anterior e garantir o funcionamento da
previdência, o Governo Federal será obrigado a realizar uma ampla reforma tributária
que eleve a arrecadação líquida do Tesouro em mais de 5% do PIB.11É evidente que
os recursos de investimenlo para o relançamento da economia estarão plenamente
assegurados nos fluxos propostos no item anterior;

e) em função deste conjunto de propostas suspender definitivamente o atual
processo de privatização do Governo Collor.

" ESSê aumento de arrecadação nL> precISa necessariamente ser obtido atrav~s do aumento de impostos ou
criação de novos: o fundamental ~ que se aproxime as práticas administrativas e legais da receita Federal
daquelas existentes nos principais países Industrializados, fazendo com que a arrecadação com impostos
diretos torne-se minimamente próxima da ali existente.
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Conclusão

As principais conclusões, tendo em vista o relatório c;mseu conjunto, seriam
as seguintes:

a) o Plano Collor de privatização tem por referênéia uma onda neoliberal que
atinge as principais economias industrializadas;

b) apesar dessa referência internacional é possível questioná-lo em termos
teóricos e ideológicos na medida que o eixo da expansão das principais economias
capitalistas, vale dizer, as grandes corporações multinacionais, possui dinâmica
excludente e marginalizadora, principalmente no sentido geográfico-espacial;

c) reconhece-se o lado negativo das empresas estatais especialmente no tocante
à má gestão administrativa (má gerência, corrupção etc). Reconhece-se, por outro
lado, todas as dificuldades inerentes à autogestão, principalmente em contextos de
monopólio ou quase monopólio em que passa a se desenvolver com facilidade o
corporativismo;

d) a Usiminas é uma empresa sólida, que conseguiu sobreviver à década
perdida, com todos os altos e baixo das política econômica. Sua política de pessoal
procura permanentemente manter esse padrão de estabilidade em relação ao quadro
de funcionários, embora sua falta de autonomia em relação ao Governo Federal acabe,
não raro, inviabilizando tal política;

e) a despeito de possuir um padrão administrativo sólido, gestão administrativa
concreta acaba seguindo o mesmo padrão das demais siderúrgicas estatais, o que
contribui para uma redução significativa de sua rentabilidade;

f) apesar da situação altamente positiva da Usiminas, acredita-se que o "risco
Brasil" imporia uma subavaliação, constituindo um preço dificilmente aceitável pela
opinião pública, o que inviabilizaria a privatização. Por isso, os indícios são de que
Governo (e "avaliadores') optarão por um preço relativamente mais alto, liberalizando,
em contrapartida, o uso maciço de D.F.As. no pagamento da empresa;

g) tal recurso torna patente que a privatização dificilmente garantiria uma
expansão do investimento, sendo mais provável que se verifique o contrário, isto é, um
subinvestimento com o gradual sucateamento da empresa;

h) a única proposta que podia viabilizar a recuperação do S.P.E. brasileiro é
aquele que implique divisão do controle acionário com os trabalhadores, que seriam
representados por um instituto previdenciário e de gestão de fundos e recursos (FGTS
e PIS/P ASEP);
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i) para sua concretização, essa proposta passa pejo re.conh~ci~ento por parte
do Governo Federal, da dívida histórica do sistema prevl~encl~no para com. os
trabalhadores brasileiros. Além disso, supõe uma reforma tnbutãna ~ara g~rantu a
liberação de um fluxo de recursos da previdência para a retomada dos lDveshmentos
doS.P.E.;

j) fica implícito, portanto, que o reconhecimento dessa dívida é excludente com
relação ao reconhecimento de outras dívidas que eventualmente p~des~em ser usadas
na compra das empresas do S.P.E., principalmente os D.F.As. Isso lmphca o abandono
do programa de privatização do Governo Collor.
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