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Introdução

o limiar do terceiro milênio traz em seu bojo mudanças significativas no
cenário mundial, que terão influência decisiva nas atuais estratégias de desenvolvimento
das nações.

As tendências nesse final de século convergem para um panorama de
reorganização universal da economia, baseada no sistema de coordenação das grandes
potências e na capacidade de se preservar o equilíbrio estratégico.

Adécada de 90 assistirá à eliminação de importantes barreiras ao livre comércio
e à unificação monetária dentro de certos blocos de países. Até 1992, a Europa terá
concretizado a sua integração jurídica, financeira e comercial.

o exemplo europeu deverá ser seguido com a criação de outros blocos,
prevendo-se a criação do bloco norte-americano a ser constituído pelos Estados
Unidos, Canadá e México, e do bloco asiático formado pelo Japão e por outros países
da região como a Coréia do Sul, Formosa, entre outros, podendo sua influência se
estender até a Austrália. Na América Latina, é provável o surgimento de um bloco
formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A dimensão diplomática das
negociações e do acordo a que chegaram recentemnte, em BuenosAires, representantes
do Brasil, Argen tina, Uruguai e Paraguai, oficial iza a incorporação des tes do is últimos
países ao Mercado Comum entre Brasil e Argentina, que vigorará, em sua plenitude,
a partir de 1994.

Esta situação caracteriza o iniCIO da formação do bloco de cooperação
econômica desses países, o chamado bloco do Cone Sul, fortalecendo sua presença em
foros internacionais e criando uma zona de livre comércio para a América do Sul.
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A harmonização das políticas macroeconômicas, envolvendo diretrizes internas
e externas para o funcionamento do intercâmbio comercial, dará origem a severos
programas de ajuste da economia desses países. I

Segundo Mikhail Gorbachev, "a economia mundial está se tornando um único
organismo e nenhuma nação, qualquer que seja seu sistema social ou situação
econÔmica, tem condições de se desenvolver adequadamente sçm integrar-se ao
mesmo".

Outras mudanças significativas do macro ambiente terão grande impacto sobre
a vida das organizações. Entre elas podem ser destacadas:

. Uma nova revolução industrial;

. O crescente interesse pela preservação do meio ambiente;

. A consolidação da globalização da economia;

. O ingresso dos países socialistas na era da democracia e do livre mercado;

. O fim do estado-empresário.

Uma visão prospectiva da década de 90 nos permite prever vários fenômenos
que deverão ocorrer em diferentes países, cuja somatória aponta para uma nova
revolução industrial.

Os Estados Unidos implementam a expansão da produtividade interna para
reconstrução dacompetitividade externa, através da modernização do sistema industrial,
da busca de novas tecnologias de produção, de produtos e de gerenciamento.

Na União Soviética, as diretrizes da política industrial estão voltadas para o
realinhamento e a maior competitividade no ambiente global, envolvendo:

. A modernização industrial;

. O aumento da produtividade;

. Os avanços em qualidade.

Os países da Comunidade Econômica Européia desenvolvem esforços para
melhorar a competitividade através da privatização, de novos investimentos em
modernização, em informatização e robotização.

No Japão e nas novas economias industriais do sul do pacífico busca-se a
consolidação do pólo via rápida industrialização de alta tecnologia.
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Essas tendências dos principais pólos de crescimenlo econômico mundial
sugerem o início de uma nova era industrial caracterizada pelo trinômio: modernização,
aumento de produtividade e avanços em qualidade.

A Estratégia Brasileira

o ambiente de negócios desses novos tempos caracterizar-se-á pelo fenômeno
da globalização, que não significa tão somente a aplicação de uma escala mundial na
comercialização de produtos e serviços, mas também a interdependência das economias
nacionais pelos efeitos do aparecimento de um número crescente de empresas
supranacionais, do surgimento de mega mercados regionais e das decisões políticas
também em nível mundial.

Novos avanços tecnológicos contin uarão tendo influência devastadora sobre as
vantagens .comparativas internacionais e a sua rápida absorção será vital como
instrumento de disputa econômica .

Nesse contexto, a necessidade de integração com o resto do mundo surge como
um instrumento motivador do desenvolvimenlo industrial nos diferenles países,
criando novos fatores de competitividade .

Para o Brasil, que pretende ser o protagonista das relevantes questões
internacionais, este processo de integração representará realmente uma "queima de
etapas" que lhe permitirá dar, em curto espaço de tempo, um salto qualitativo em
termos gerenciais e tecnológicos.
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Em sintonia com esse cenário internacional, o nosso país definru seu rumo em
direção a um novo estágio de desenvolvimento, sustentado principalmente pelo Plano
Nacional de Desestatização e pela Nova Política Industrial (Fig 1).

Pode-se, portanto, afirmar que o Plano Nacional de Desestatização irá se
transformar num dos sustentáculos do desenvolvimento da economia brasileira.

É através dele e da Política Industrial que as empresas nacionais, públicas e
privadas, se capacitarão para sobreviver numa nova e competitiva ambiência de
negócios.

A nova Política Industrial e de Comércio Exterior e o Plano Nacional de
Desestatização constituem, portanto, importantes pilares de susten tação da política do
governo rumo à abertura da economia brasileira.

Nesse contexto, a privatização da Usiminas se constituirá em um marco para
alavancar, definitivamente, essa nova era de desenvolvimento do Brasil.

A Nova Política Industrial

A nova política industrial tem como principal objetivo "aumentar a eficiência
da produção e comercialização de bens e serviços, mediante a modernização e
reestruturação da indústria, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
população brasileira".

Nesse objetivo estão implícitas estratégias claras que visam:

- A reestruturação competitiva da indústria;

- A exposição planejada à competição internacional;

- A capacitação tecnológica.

Indica também um novo papel do Estado em relação ao segmento industrial
(Quadro 1).

Aliado à Nova Política Industrial o Programa de Capacitação Tecnológica pretende
lançar as bases e o estímulo à modernização do parque produtivo brasileiro, para se
tornar eficiente e competitivo, ganhando densidade científica e tecnológica.
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FIG. 1 - OS NOVOS PILARES DA ECONOMIA BRASilEIRA

As Razões da Privatização

A decisão poljtica do governo federal de promover um desafiante programa de
desestatização vai ao encontro da tendência mundial, citada anteriormente, de
liberalização da economia, tanto nos pajses ocidentais, incluindo o cone sul, quanto
nos do leste europeu.

o Plano Nacional de Desestatização traz em seu bojo a privatização ou
mudança de propriedade do setor público para o setor privado.

A importância da privatização como forma de reduzir as despesas do setor
público começou a ser reconhecida na década de 70 com a dificuldade dos países
industrializados de ajustar suas economias crise do petróleo e com a consciência da
incapacidade do setor público de se adaptar a condições de escassez de recursos.

Nas discussões sobre a privatização algumas premissas vêm sendo consideradas,
como vantagens da empresa privada sobre a empresa pública em termos de eficiência
e a possibilidade de redução de despesas e aumento da geração de receitas pelo Estado,
como objetivos imediatos, e a oportunidade de crescimento econômico num segundo
momento.
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Enquanto que no setor privado as decisões são baseadas em fatores econômicos,
no setor público as decisões são politicamente influenciadas. Vários outros problemas
têm sido atribujdos ao setor público como, por exemplo, custÓs comparativamente
mais altos, uso menos eficiente de tecnologia, força de trabalho superdimensionada e
mal treinada. Comparativamente ~ empresa privada, os empregados do setor público
têm menos motivação para produzir, mas têm estabilidade, o que torna difjcil o
controle da produtividade através dos mecanismos de admissão e dispensa.

Se de um lado, o Brasil inicia sua escalada desestatizante com significativa
defasagem em relação às iniciativas de outras grandes nações do mundo ocidental, por
outro lado, estrategicamente, o paiS poder utilizar as experiências vividas pela
Inglaterra, França, Espanha, Itália e tantos outros países que já se encontram em
processo de privatização bem mais avançados.

oBrasil está vivendo um momento de importantes mudanças. Asoportunidades
que surgirão com a abertura da economia brasileira incorporarão também grandes
desafios. Eo Brasil precisa superá-los para garantir uma nova etapa de desenvolvimento
sustentado e integrar-se competitiva e definitivamente na nova configuração
internacional da economia.

Portanto, o Plano Nacional de Desestatização surge como a alavanca que
conduzir o Brasil rumo a uma nova era de desenvolvimento.

A Pnvatizaçáo da Siderurgia

o Estado iniciou sua atividade na área siderúrgica pesada norteado por
pressupostos básicos que visavam dar o impulso inicial necessário à implementação
e ao desenvolvimento da indústria siderúrgica num instante em que havia necessidade
de grandes aportes de capital que, praticamente, inviabilizavam a assunção isolada do
negócio pela iniciativa privada.

Agora, atingido seu objetivo inicial, o Estado deve retirar-se do empreendimento
já que, a produção e a comercialização do aço, pela sua natureza, não constituem
missão específica da área pública.

Algumas razões reforçam a necessidade da saída do Estado do setor (Fig. 2):

o esgotamento do modelo Estado-Empresário

A exaustão dos recursos do Estado

1846

='oe~~_"."IClOXI I
,------==-----''" .,I PRIVATlZAéÃO I

*I ...:t::fo Ó:~~~JADl
•••• IOOS_P.AlS.l.S .OD_lN.\IOl.IIt_OOS_ •••

PONTl: su:. NACIONA&.ll« •• ..as l WlTaw"O'A'USltllINAS

FIG. 2- AS RAzOeS DA PRIVATIZAÇÃO

As restrições aos investimentos das empresas estatais

A permanente exigência de aportes de recursos para atualização
tecnológica

A importância da autonomia da gestão para a continuidade do
desenvolvimento empresarial

Para decisões estratégicas

Na área financeira

Na área comercial

Na política de recursos humanos

A difícil situação econômica que vem enfrentando o país a partir do início da
década de 80 fez com que os investimentos na siderurgia fossem perigosamente
reduzidos, colocando em risco a manutenção da competitividade do setor

A condução da política de gestão das estatais através de decretos e portarias,
dando tratamento igualitário a todas elas, independentemente de seu desempenho e de
sua natureza, tem-se mostrado ineficaz e de efeito negativo. Com a falta de autonomia,
seus dirigentes passam a ser meros cumpridores de decisões governamentais, se
eximindo da responsabilidade de seus atos. Na gestão de qualquer empresa. estatal ou
privada, ~ fundamental que a iniciativa seja liberada para se poder cobrar resultados.
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Cumprida a função pioneira do Estado na sua implantação; e viabilização, a
Usiminas já atingiu agora sua plena maturidade, estando; portanto; apta a voltar à
iniciativa privada que a criou e lhe deu forças nos dois p,rimeiros.anos diasua existência.

Fundada em 1956 num movitrientO originário d~s classes p~od~toras, inspirado
em velho sonho do povo mineiro, a iniciativa esbarrou com dificuldades insuperáveis
de capitalização, que obrigou o poder ;público a assumir a sua viabilização em
sociedade com capitais privados japonesc:s.

Ao se fazer a joint-venture Brasil~Japão, em 1958, estabeleceu-se uma
participação equilibrada no capital, assim distribuído, em núme.ros redondos:

A Prlvatlzaçáo Uslmlnas ,.
\
, i 1962

41 M. USS

GOV n:DDlAL

CAJ'
PtlrvADO
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1976
)7& M. USS

1990
SlS M. USS

CAI'
pRJ V A.DO ( I'll, .,

JAPÃO

. Governo Federal (BNDES) - 40%

. Governo Mineiro - 20%

. Grupo Japonês • 40%
.)f, • •

Esse equilíbrio garantiu, desde o início, uma gestão compartilhada, nos moldes
de uma empresa privada. Daí o sucesso da empresa no âmbito da siderurgia nacional.

I • I fb

A Usiminas está agora madura para voltar às suas origens através de um
I 1- •• ( I :.. ;) I'

processo de democratização do seu capital com o resguardo dos interesses dos seus
investidores iniciais, vale dizer, a Fazenda Pública, o BNDEe os grupos minoritários,
cujo principal representante é a Nippon Usiminas Kabushi.ki ~isha.

FIG. 4- A EVOLUÇÃO DO CAPITAL DA USIMINAS

Durante sua existência a Empresa procurou adaptar-se convenientemente aos
estímulos do seu ambiente externo, aproveitando as oportunidades e neutralizando as
ameaças nas diversas conjunturas nacionais e internacionais. Esse comportamento
estratégico pode ser caracterizado por diferentes fases da sua história, baseado em
ações perfeitamente coerentes com tais mudanças (Fig. 3).

A evolução da composição do seu capital mostra como o Estado ampliou sua
participação à medida que os sócios privados se retiraram do empreendimento (Fig. 4).

o
1962

o O O
1980 IlfA" 1'!J92

Aspectos Relevantes a Considerar no Modelo de Privatizaçáo

A busca do modelo ideal de privatização deverá contemplar esforços que visem a
sintonia dos objetivos do Estado com as aspirações daqueles segmentos da sociedade
envolvidos e interessados no futuro da organização que, em última análise, pretendem
preservar as potencialidades estratégicas da empresa. É preciso, portanto, identificar
as necessidades e aspirações daqueles grupos que direta e indiretamente constituem
o universo da empresa. Isto significa montar um processo que traga benefícios ao
governo e à sociedade em geral.

No cerne de todo esse processo está a presença de fatores da Usiminas
representada por recursos intangíveis como o "Know how" tecnológico e os recursos
humanos, que constituem a valiosa "prata da casa".

FIG. 3 - A DINÂMICA DE DESENVOLVIMENTO DA USIMINAS
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Merece destaque também o esforço desenvolvido pelo gestor do FND na busca
da maior transparência possível do processo de privatização.
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O processo, para atingir plenamente seus objetivos, deverá ser illquestionável
para não significar urna simples troca do dono Estado por outro dono particular. Deverá
para isso contemplar a alternativa da democratização do controle açionário da empresa
a ser privatizada.

Nesse sentido, o BNDES, como gestor do Fundo Naclõnal de Desestatização,
vem conduzindo a privatização da Usiminas de maneira a dar conhecimen to ao público
em geral de todas as etapas do processo, permitindo o acesso 'a informações que
assegurem a perfeita limpidez do processo. É assim que as firmas de consultoria,
encarregadas de realizarem urna análise técnico-econômica detalhada da empresa,
deverão prestar informações tais como:

. Solução de pendências acionárias;

. Estabelecimento do preço mínimo de venda;

. Análise da competitividade;

. Perspectiva de mercado;

. Potencial de crescimento e de lucratividade;

. Avaliação dos recursos humanos;

. Estudos para a viabilização da participação de categorias especiais de
investidores no processo de privatização da Usiminas, entre eles, empregados,
fornecedores e credores.

A participação dos empregados ~ particularmente Importante, dando
oportunidade de consolidar a parceria capital/trabalho, garantindo o interesse do
trabalhador no desenvolvimento da empresa enquanto fonte produtora de renda.

.A apresentação de proposta de sistemática para alienação das ações, incluindo
a venda pulverizada ou em pequenos lotes de ações. Esta alternativa permitirá a
participação efetiva e individual de cada cidadão, enfim, de toda sociedade .

Merece destaque o sucesso alcançado por outros países nessa estratégia de
democratização do capital. Na Inglaterra, a base acionária passou de apenas 4 milhões
para cerca de 15 milhões de acionistas, desde o início das privatizações em 1979
(Quadro 11).

QUADRO 11
O AUMENTO DO NÚMERO DE ACIONISTAS NA FRANÇA E
INGLATERRA COM O PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO

(Milhões de Pessoas). Impacto social da privatização;

. Sugestão para o modelo de privatização.

O modelo de privatização, que constitui um dos itens mais importantes do
pro~esso, deve levar em consideração as perspectivas de ampla democratização do
capt~al ~ a adoção do ~istema de administração compartilhada a fim de assegurar a
contInUidade do negócIo. Sob esse aspecto, deve-se dar ênfase à participação de certos
segmentos da sociedade particularmente interessados tais como:

. Empregados;

França

Inglaterra

1979

2

4

1989

8

15

. Pessoas físicas (pulverização);

. Clientes e fornecedores;

. Grupos empresariais nacionais e estrangeiros.

É por isso que o edital de licitação prevê que as empresas de consultoria
realizem uma análise dos seguintes aspectos:

. . Av~liação da conveniência e oportunidade de se exigir a pré-qualificação de
candIdatos Interessados na aquisição do controle acionário da Usiminas.
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Na França, além de um aumento semelhante do número de acionistas, a
prioridade dada à participação das pessoas físicas nos processos de privatização gerou
resultados imediatos. Em 1987, a pulverização alcançou os seguintes resultados:

- 41,4% das negociações foram feitas através de oferta pública de venda;

- 43,2% dos compradores das açôes das empresas privatizadas eram pessoas
físicas.

No Japão, merece ser citado o exemplo da N ippon Steel Co., uma empresa bem
sucedida, que tem seu capital amplamente pulverizado e onde seu maior acionista lem
participação não superior a 5% (Fig. 5 e Quadro 1lI).
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QUADRO 111
OS MAIORES ACIONISTAS DA

t

NIPPON STEEL CO. (1989) ,

A participação do capital estrangeiro abre perspectivas para variadas opções de
investimentos no negócio, através da entrada de recursos externos no país e facilita o
acesso da empresa a novas tecnologias.

A Uslmlnas é um Bom Negócio

ENTIDADE ' QUANTIDADE
UOOO 'AÇÕES)' .,.

BAN<70 "DE CRÉDITO MITSUBISHI S.A. 330.939 5.0

NIPPON DESCONTO DE AçÕES S.A. 240.595 3.6

BANCO DE REPRESENTAÇÃO NIPPON S.A. 228.319 3.4

NIPPON SEGURO DE VIDA S.A. 197.144 3.0

BANCO DE CRÉDITO' YASUDA S.A. 161.930 2.4

BANCO DE CRÉDITO MITSUI S.A. 144.027 2,2

BANCO DE CRÉDITO SUMITOMO S.A.
139.974 2.1

MEIJI SEGURO DE VIDA S.A. 132.084 2.0

DAIICHI SEGURO DE VIDA S.A. 122.258 1:8

BANCO FUJI S. A. 118.874 1.8

27.3TOTAL 1.816.144 I------

o grande interesse despertado na comunidade, nacional e internacional,
quando da divulgação da privatização da Empresa é por si s6 um indicador da sua
imagem. Outros aspectos, entretanto, merecem destaque:

- É uma empresa com uma boa imagem junto a seus clientes e ao público em
geral.

- Seus produtos têm ampla aceitação e sua qualidade é reconhecida tanto no
mercado doméstico quanto no mercado externo.

- É uma das empresas siderúrgicas de mais baixo custo operacional do mundo,
de acordo com estudos realizados pelo "World Steel Dynamics".

Entre 153 empresas siderúrgicas analisadas por essa entidade em todo o mundo,
a Usiminas figura em primeiro lugar no ranking brasileiro e segundo no ranking
mundial, em termos de eficiência operacional.

- Apresenta índices de produtividade comparáveis aos melhores obtidos
internacionalmente (Fig. 6).
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FIG. 7 - EVOlUçAo DO ENDIVIDAMENTO DA USIMINAS

Com a privatização, um grande leq ue de oportunidades se abre para a Empresa
na fabricação de novos produtos e na diversificação de seus negócios (Fig. 8).

A privatização da Usiminas será sem dúvida um importante passo do governo
para alavancar definitivamente a nova era de desenvolvimento do Brasil.

Considerações Finais

FIG. 8- O lEOUE DE OPORTUNIDADES PARA A USIMINAS

Não se pode negar que a privatização das empresas estatais, cujos objetivos
imediatos não se harmonizam com aqueles que constituem a missão precípua do
Estado e que constitui ponto fundamental do plano Brasil Novo, tem gerado intensa
polêmica envolvendo grupos, pessoas e entidades, com nítidos reflexos na opinião
pública brasileira. Essa polêmica que há muito se sustenta, tem demonstrado ganhar
especial ênfase quando passa a considerar, dentro do processo, a privatização da
Usiminas.
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A produção, em 1989, de 4.5 milhões de toneladas de aço IíqlJido superou em
30% a sua capacidade nominal. Trata-se da maior produção já obtida por uma empresa
na América Latina. J
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- Tem uma equipe altamente qualificada muito bem treinada e comprometida
com os objetivos da Empresa.

Nos últimos 26 anos não se registrou nenhum movimento reivindicatório
extremo que levasse a paralisações.

- Tem um nível confortável de endividamento (Fig. 7).

- Tem grande potencial para diversificação, principalmente na verticalização
de seus negócios, sem grandes investimentos.

Em 1992, a dívida de longo prazo estará na sua quase totalidade amortizada,
ficando reduzida a volume adequado de financiamentos para capital de giro. Por
moeda, a dívida atual da Usiminas está distribuída em parcelas aproximadamente
iguais em cruzeiros, dólares e outras moedas.

- É uma empresa lucrativa, embora seus resultados tenham sido negativamente
afetados a partir de 1979, devido a uma sistemática política governamental de
compressão de preços que penalizou duramente a siderurgia. Antes disso, a Usiminas
apresentou lucros ininterruptamente de 1968 a 1978, período em que distribuiu
regularmente dividendo a seus acionistas.
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Em razão disso, com muita frequência temos sido convocados, na qualidade de
presidente da empresa, a dar testemunho e a fazer pronunciamentos sobre aoportunidade
da proposta governamental e sobre a sua conveniência para a Usiminas, para os seus
empregados, para a região e para o país.

Desde o momento em que assumimos a presidência da Usiminas, procuramos,
já em nosso discurso de posse, deixar claro que, com o maior otimismo, recebíamos
a missão de preparar a empresa para a privatização.

Fundamentamos a nossa posição na convicção de que, até então, tinha sido
altamente benéfica a presença do Estado em nossa realidade.

A simbiose dos objetivos estatais de promover o bem-comum e os puramente
industriais de produção e lucro, fez gerar na Usiminas uma nova cultura empresarial
sob todos os aspectos fecunda.

Plantada em uma região reconhecidamente carente, a Usiminas, muito cedo,
convenceu-se de que, paralelamente à operação da usina, ela deveria preparar-se para
exercer, a partir dos seus limites territoriais, uma ampla missão civilizadora.

Convencida disso, a empresa não cuidou apenas de produzir aço, mas de, ao
mesmo tempo, construir o homem. Tão importante quanto os seus objetivos de
produção, foram os de educação, saúde, alimentação, habitação, desenvolvimento,
meio ambiente e qualidade de vida.

Hoje, vinte e oito anos depois, convidamos o país a contemplar conosco uma
nova paisagem: uma empresa sob todos os aspectos vencedora e uma realidade social
totalmente renovada.

Com o mesmo entusiasmo, com a mesma convicção que nos levou há 28 anos
a assumir aquele compromisso histórico, acatamos a decisão governamental de
privatização. Estamos convencidos de que precisamos, dentro de uma visão estratégica,
preparar a empresa e a nós mesmos para os tempos novos que se anunciam, e de que,
para tanto, impõem-se que nos livremos das amarras, das peias que limitam os nossos
anseios de desenvolvimento.

Não obstante, estamos também convencidos e não temos poupado oportunidades
para deixar bem claro que, sob pena de se perder uma enorme provisão de riquezas
acumuladas durante todos esses anos, o processo de privatização da Usiminas terá que
ser dÜerenciado de forma a levar em conta não apenas a sua pujança física e a sua
dimensão comercial, mas principalmente a sua realidade humana, a sua cultura, razões
principais do seu sucesso. Dentro do mais puro espírito científico, seria desastr~so
oferecer tratamento igual a fenômenos intrinsecamente diferentes.

1856

A privatização, como a entendemos, não contempla apenas o desenvolvimento
tecnológico, o crescimen to empresarial, ou o sucesso comercial. AImej a também criar
ideais trabalhistas, que sempre acalentamos e que se fundamentam na busca de uma
integração tão grande com as entidades de classe, que os objetivos de ambas se
completem e se confundam num só e de tal maneira, que em nenhum momento, as
instituições se distanciem do ideal maior de. assegurar ao trabalhador a melhor
qualidade possível de vida.

As mudanças decorrentes da privatização são necessárias, oportunas e
desafiadoras. A autonomia é um ingrediente inerente à excelência empresarial. E a
Usiminas confia na sua experiência, na sua maturidade, enfim, na sua vocação, para
seguir o seu destino. Mas, nessa caminhada de volta, nada se pode perder da riqueza
que a duras penas, mas tão sabiamente, soube acumular.

1857
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