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Em 11de junho p.p. oDr. Eduardo M odiano, Presidente do Bf.1DES, participou
do Ciclo Nacional de Debates da Assembléia Legislativa de Minas Gerais sobre a
privatização das estatais. Na oportunidade, proferiu breve palestra e debateu, em
seguida, com os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antonio Fuzzato, Custódio de
Matos, Ermano Batista, Gilmar Machado, Ibrahim Jacob, Ivo José, José Machado
Sobrinho (ex-Deputado), Marcos Relênio, Maria José Raueisen, Paulo Carvalho,
Roberto Carvalho e Roberto Luiz Soares. O texto a seguir é um resumo de sua palestra
e das respostas que deu aos debatedores.

Como alguns temas foram abordados na exposição e retomados no debate;
optamos por editar as várias ititervenções de acordo com os assuntos a que se referem,
evitando, deste modo, repetições desnecessárias. Procuramos organizar o texto de
modo a contemplar, nos t(tulos e sub-t(tulos, as principais perguntas e criticas
formuladas pelos parlamentares.

Por razões editoriais, sintetizamos bastante as referências à polftica geral de
privatização do governo federal, atendo-1J()sao caso especifico da Usiminas. Omitimos
também, sempre que poss(vel, as informações relativas aos aspectos técnicos dos
leilões de ações da Usúninas, uma vez que oEditalPND-A/911Usiminas, já publicado,
é extremamente detalhado a respeito.

ODr. Sérgio Zendron, Diretor do BNDES, e o Dr. David Moreira, Diretor da
COllSemp - COllSultoria e Empreendimentos Industriais Ltda., assessoraram o Dr.
Eduardo Modiano e intervieram, quando solicitados, para esclarecer pontos do
debate. Seus nomes aparecem, por isso, entre parênteses, ao final de algumas
intervenções.

Utilizamos, para este trabalho, as notas taquigráficas revistas e autorizadas
para publicação pelo próprio Dr. Eduardo Modiano.

A Equipe Técnica
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I - A POLíflCA DE PRIVA TIZAÇÃO

.Considerações gerais sobre a política
de privatização do governo Cederal

A privatização é uma das principais reformas estruturais que o Governo está
empreendendo para redefinir o papel do Estado na economia brasileira. Depois de
termos experimentado, no pós-guerra, um elevado crescimento, porém sem grandes
avanços sociais, e de passarmos uma década sem crescer, é preciso mudar o padrão de
crescimento da economia brasileira. Só vamos conseguir isto se admitirmos que o
Estado empresário já cumpriu o seu papel com a instalação de um parque industrial
no País. A intensa participação do Estado na economia brasileira já não se justifica
mais. Nossa indústria é moderna, instalada, e com condições próximas de competir.
O novo padrão de crescimento econômico para o Brasil deve ser liderado pelo setor
privado. Não cabe mais ao Estado brasileiro exercer o papel de empresário, de líder
de investimentos, mesmo porq ue não dispõe de recursos para isso. Em seu novo papel,
ele deve ser normativo, mais indutor do desenvolvimento econômico e menos atuante
no setor produtivo.

(...)
Algumas empresas se tornaram estatais por causa da falência dos seus

administradores privados, principalmente durante os anos 60 e 70. Algumas dessas
empresas estão sendo reprivatizadas. Só estão na mão do Estado porque foram mal
conduzidas ou porque o Estado foi paternalista em diversos momentos do passado.
Outras, porém, que estamos privatizando, são empresas que nasceram estatais. E
nasceram assim porque, naquele momento, ano~ 60 e 70, houve uma decisão política,
que, devemos reconhecer, trouxe benefícios. Hoje em dia, o Brasil tem, como
vantagem comparativa, o fato de possuir uma indústria bem instalada e razoavelmente
moderna. Isso nos põe em vantagem em relação a diversos países do Leste Europeu
e mesmo do Oriente.

(...)
Nos anos 80, principalmente, o Estado brasileiro tentou, simultaneamente,

manter sua atuação no setor que lhe é privativo, investir nas empresas estatais e atender
às necessidades da sociedade, com mais gastos sociais. O resultado nós conhecemos:
as empresas perderam qualidade tecnológica e o Estado também não conseguiu
satisfazer às necessidades básicas da população brasileira. A população ficou insatisfeita
e o setor produtivo não se modernizou.
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(...)
Com recursos naturais, com um mercado grande, o Brasil devia ter uma

indústria bem instalada: esse era o argumento da participação do Estado. A poupança
era escassa, ninguém tinha recursos, cabia ao Estado instalar a indústria.

Mas agora estamos em 1991, a indústria está instalada: é o momento de se
repensar o papel do Estado. O Estado não precisa continuar no setor siderúrgico, pois
o setor siderúrgico já está instalado. O Estado não precisa ficar na petroquímica, pois
existem coisas mais importantes para ele fazer hoje para a sociedade brasileira.

(...)
Durante estes últimos anos acumulamos uma grande dívida social, que precisa

ser resgatada. Os gastos principais do Estado não podem mais dirigir-se para as
atividades produtivas; têm de voltar-se para as atividades típicas de Governo, quais
sejam a saúde, a educação, a habitação e a segurança.

Para um país pobre como o Brasil não faz sentido que a atuação estratégica do
Estado se dê na siderurgia, na petroquímica ou na produção de fertilizantes.

(...)

Não é verdade que a privatização em outros países trouxe efeitos negativos para
a economia. O que se notou, em vários países, inclusive Espanha e Inglaterra, foi que,
posteriormente, aumentou o número de empregos e houve um progresso tecnológico
mais rápido. Também o número de acionistas aumentou e houve um redirecionamento
da poupança interna. É o que esperamos: que as' aplicações de curto prazo sejam
desestimuladas, que a poupança se dirija mais para as ações e menos para a ciranda
financeira. Queremos também um aumento do nível de investimento. A privatização
é um foco de atração para novos investimentos.

Vantagens da privatização

Citarei alguns dos benefícios que se esperam da privatização. O primeiro deles
é restabelecer os objetivos empresariais na gestão das empresas.

O fato de as empresas estatais poderem voltar-se mais para a otimização dos
seus resultados será um foco e uma fonte de eficiência da economia brasileira. Muitas
das empresas estatais estão em situação difícil porque seus objetivos foram desvirtuados
por razões políticas. Várias se endividaram externamente, no início dos anos 80, em
função das necessidades do Tesouro e do Governo em geral, e não de suas próprias
necessidades. Sabemos também que as empresas estatais são sempre as últimas a sair
dos congelamentos de preços e estão sujeitas a prazos mais longos na correção das suas

1863



tarifas. Freqüentemente são impedidas de aplicar vantajosamente seus re ursos por
estarem obrigadas a comprar títulos do Governo para financiar problemas de caixa do
T~omo, J

Com a privatização, teremos também maior concorrência, O que significará um
ganho para a economia brasileira. Vamos reestruturar as empresas para quebrar os
monopólios. O monopólio é ruim de qualquer forma, seja público ou privado. Embora
ainda existam monopólios públicos que podem ser regulados pelo Governo, ao
transferirmos as empresas para o setor privado tomaremos iniciativas para desmontar
esses monopólios. É nesse sentido que estamos atuando na privatização da siderurgia
e da petroquímica, por exemplo.

Maior concorrência significa mais empr~as competindo, maior oferta de
produtos. E maior oferta de produtos representa maiores ganhos para a sociedade (...),
custos menores de produção e preços menores. Todos que, hoje em dia, vivem as
conseqüências negativas da inflação sabem que o alto nível de concentração da
indústria brasileira não produziu grandes benefícios para as camadas mais pobres da
população.

O terceiro benefício que esperamos da privatização é o fim da assistência
financeira do Tesomo. Ou seja, essas empresas não contarão mais, como já não contam
atualmente, com recursos a fundo perdido do Tesouro para pagar vários dos seus custos
e investimentos. Isto deve induzir a uma maior racionalização dos gastos e dos
investimentos, já que essas empresas terão que competir no mercado para levantar
fundos. Já existem, inclusive, duas r~oluçõ~ do Conselho Monetário, datadas de 1988
• anteriores, portanto, ao Governo Collor. que limitam a capacidade de endividamento
das empresas. De alguma forma, o fim da assistência financeira do Tesouro já se
concretizou e as empresas estatais estão sem fundos para fazer investimentos, exceto
os que elas próprias conseguem gerar. Entretanto, elas não conseguem gerar muito,
pois têm preços controlados e, muitas vezes, sujeitos a longos atrasos tarifários.

Assim, empresas com alto potencial de crescimento, como a Usiminas, estão
amarradas, impossibilitadas de entrar em outros mercados e aumentar suas exportações,
devido às dificuldades financeiras do Estado.

Resistências à privatização

Acho que essa questão da desprivatização do Estado ou da privatização das
empresas muitas yezes é um jogo de palavras, porque, se o diagnóstico pode ser
diferente, o remédio acaba sendo o mesmo, Fato é que vários daqueles que se

. beneficiam do Estado brasileiro se opõem agora à privatização da Usiminas. As
malores resistências à privatização não vem, necessariamente, de dentro da própria
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empresa, mas dos que se beneficiam, por exemplo, dos baixos preços do aço - que é
um meio de transferir riquezas do Estado de Minas para outros estados da Federação.
Há os fornecedores que vendem à Usiminas a preços favorecidos e há os que compram
produtos da empresa a preços baixos, Aí estão as principais r~istências e é nesse ponto
que a empresa acaba contribuindo para o setor privado.

Privatização e redução da dívida externa

Com relação à redução da dívida, que o programa de privatização deve
proporcionar, quero sublinhar que vejo um grande benefício em se reduzir o
endividamento. A medida que necessita de novos recursos para investimento, o
Governo, menos endividado, poderá captá-los a preços menores. Se a dívida diminui
diminui a conta de juros, e a conta dejmos representa hoje em dia algo entre 2% e 3%
do nos~ Rro,duto. Com a redução da dívida, muitos recmsos ficarão liberados para
outros mvestlmentos, para gastos que, espera-se, serão destinados ao resgate da dívida
social.

Sobre as críticas que consideram autoritário e anti.democrático o modo como
o governo vem conduzindo o processo de prlvatização. Aspectos legais. Situação
atual do processo.

O processo de privatização é um programa do Presidente Cotlor, que fez parte
de sua campanha presidencial, desde o início, e o levou à eleição com a maioria dos
votos. O processo está sendo administrado e conduzido por uma Comissão Diretora
cujos nomes foram todos aprovados pelo Congresso Nacional. '

(...)
. , Não se pode dizer que não houve debate sobre o processo de privatização. O

pnm,eu? grande debate ocorreu em 88, quando foi promulgada a nova Constituição da
Repubhca que define a economia brasileira como essencialmente privada e delimita
os setor~ ou empr~as que devem permanecer sob controle do Estado.

A segunda oportunidade foi a própria campanha do Presidente Collor, em que
a privatização era tema básico.

(...)
Nós estamos cumprindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Todo o

procedimento de avaliação foi estabelecido em lei debatida no Congresso Nacional,
fruto de uma medida provisória.
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A aplicação dos recursos, os métodos de avaliação, modelos de venda, tudo isso
consta da lei.

(...)
Para assegurar transparência e lisura do processo todos os consultores devem

ser contratados por licitação pública. Cada empresa será objeto de, duas avaliações, e
os processos devem ser acompanhados por auditores independentes, contratados
também por licitação pública.

Muitos não estão satisfeitos com a velocidade do processo de privatização, mas
é necessário observar todas essas normas para a correta avaliação das empresas.

(...)
Atualmente há 27 processos de privatização em curso, sendo que estão em fase

mais adiantada os seguintes: Cia. Siderúrgica de Tubarão, Usiminas, Aços Piratini,
Cia. Siderúrgica do Nordeste - COSINOR, Goiásfértil, Mafersa, Mineração Caraíba,
Usimec e Cia. Eletromecânica - Celma.

11 • A PRIVATIZAÇÁO DA USIMINAS

Porque a Usiminas

Com relação à privatização da Usiminas, chamo a atenção para o fato de tratar-
se de uma empresa cuja produtividade equivale ao dobro da média do País e, numa
comparação internacional, também registra aIta produti vidade. Quer dizer: a Usiminas
faz muito bom uso de seus funcionários, o que por certo irá garantir a manutenção dos
níveis de emprego após a sua privatização.

A privatização trará grandes vantagens para a Usiminas, porque ela ganhará
mais competitividade no cenário siderúrgico nacional e internacional. Além disso,
deverá ser um foco de atração de investimentos para o Estado, uma vez que poderá
verticalizar-se, entrar em novos mercados e ter novas frentes de atuação, o que hoje
ela não consegue, pelo fato de ser estatal.

(...)
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o ganho do Estado com a privatização da Usiminas poderá ser muito grande,
em primeiro lugar, pela elevação dos preços de aços planos - para o que já existe decisão
ministerial, aprovada pelo Presidente da República. Haverá um ganho de receita para
o Estado, hoje prejudicado pela prática de preços defasados, que diminuem sua
arrecadação de ICMs.

O segundo ponto importante é que a Usiminas, que já é uma empresa de custos
baixos, depois de privatizada, e tendo se recuperado de eventuais atrasos tecnológicos,
deverá reduzir seus custos ainda mais e poderá atrair outras empresas em mercados que
se integram na região.

Deixando de ser estatal, a Usiminas vai poder competir e, atrair investimentos
de outras regiões do País para o Estado de Minas Gerais.

(...)
Perguntam-me: se eu tivesse que "ender bens rentáveis e bens que geram

prejuízos, qual seria a escolha inicial? Penso que, em relação ao programa de
privatização, não se trata de empresas dificitárias ou empresas superavitárias: é uma
questão de redefinição do papel do Estado na economia brasileira. Portanto, todas as
empresas, deficitárias ou superavitárias, deverão ter uma solução à medida que o
Estado se predisponha a sair do setor produtivo. Éo caso da Usimec, para o qual já foi
encontrada uma solução. Era uma empresa que não tinha condições de sobreviver, no
setor em que se encontrava, como empresa autônoma.

Estamos procurando soluções em todos os setores, para todas as empresas.
Portanto, volto a repetir: não é uma questão de empresas defici tárias o u superavi tárias.
É uma questão de redefinição do papel do Estado.

Modelo de privatização adotado para a Usiminas

O modelo de privatização adotado para a Usiminas, prevê duas fases. Na
primeira vão ser colocadas em leilão, sob a forma de ações ordinárias, 75% do capital
votante. Dez por cento destas ações estão reservadas para os funcionários da empresa.
No leilão das ações ordinárias se privilegiará a democratização do capital, buscando-
se a máxima pulverização do seu controle acionário. Não há financiamento para isso.

(...)
A segunda fase será a colocação, junto ao público, das chamadas ações

preferenciais, também a preço fixo, e, finalmente, um leilão das sobras das ações
preferenciais dia 28 de outubro, quando se encerra o processo de desestatização da
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Usiminas. A aquisição dessas ações também será financiada em dez anos, com 80%
do valor de compra em condições bastante privilegiadas e um preço mínimo reduzido.

j

(...)
-

Haverá um pregão nacional dirigido pela Comissão Nacional de Bolsas de
Valores. A liquidação das operações será feita através de um pregão interligado e os
lances poderão ser feitos, via computador, de qualquer parte do país. Apenas a
liquidação dessa primeira operação será feita na praça do Rio de Janeiro, e é possível
que outras liquidações, à medida que haja espaço, sejam feitas em outras praças do
País.

Leilões e moedas

Como o governo está endividado e, ao mesmo tempo, tem interesse em
aumentar ao máximo o número de compradores, decidiu-se acei tar várias moedas para
a privatização. Ou seja, o Governo vai honrar sua dívida trocando grande parte do que
deve por ações de empresas estatais. Deste modo, a compra das empresas poderá ser
feita com cruzeiros, cruzados, certificados de privatização, títulos da dívida pública,
debêntures, dívidas das próprias empresas e outras dívidas do Governo.

As dívidas com os credores internos serão convertidas à razão de um para um,
porque são débitos em cruzeiros. No caso de dívidas externas, será aplicado um
desconto de 25%, o que colocará a dívida externa em desvantagem com relação às
outras moedas.

A partiCipação do capital estrangeiro foi limitada também a 40% do capital
votante.

(...)
O preço das ações ordinárias foi fixado em praticamente Cr$ 332,85 para cada

lote de mil. O lance mínimo para participação será de cerca de mil dólares, com o que
se procura induzir um número maior de interessados e acionistas na compra e dispersar
ao máximo o capital votante da empresa.

(...)
Não haverá leilões separados, apenas um: o leilão de venda das ações

ordináriaS, onde as diversas moedas poderão concorrer entre si. Será uma oportunidade
para que o mercado se manifeste e para que os diversos concorrentes possam competir
e aumentar a sua oferta. Isso vale tanto para a dívida interna quanto para a externa.
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Participação dos empregados na compra da empresa

É importante salientar que este é o primeiro modelo de privatização, no Brasil,
que oferece aos funcionários ações com direito a voto e em condições privilegiadas.

(...)
A condição de oferta aos empregados é de 133 cruzeiros por mil ações

ordinárias, o que dá um desconto de 60% em relação ao preço mínimo a ser apresentado
no leilão de 24 de setembro. Esse desconto pode chegar a 70%, no caso das ações
preferenciais. Os preços vão ficar fixos durante 3 meses, independentemente da taxa
de inflação.

(...)
Os empregados podem pagar as ações das empresas estatais com qualquer

moeda e, inclusive, com financi~ento em 10 anos, a 6% ao ano, e podem usar
qualquer das moedas nacionais. Ou seja, além do financiamento, as moedas internas
também são contempladas, no pagamento pelos funcionários.

(...)
Dez por cento das ações, financiadas em condições extremamente favoráveis,

foram reservadas para os empregados da Usiminas. É uma forma de reconhecer a sua
contribuição na construção do patrimônio da empresa. Eles podem também participar
em condições de igualdade com os demais interessados, no leilão dos outros 90%,
como aconteceu em outros casos. Mas a Usiminas foi construída com recursos de toda
a sociedade brasileira. (...) À medida que aumenta a participação dos funcionários,
diminui parte da receita, que pertence à sociedade brasileira. É uma questão política
difícil.

Participação dos funcionários na adminIstração da Uslminas

Pode-se levar à Comissão Diretora do programa de privatização a sugestão de
se ampliar o número de conselheiros da Usiminas de 6 para 10, de forma que com 10%
de ações os funcionários possam ter acesso ao Conselho Administrativo.

Sobre a transferência de ações do governo em empresas estatais para um
fundo controlado pelos trabalhadores, como forma de pagamento União
com a Previdência.

Uma iniciativa dessa natureza deve ser objeto de um Projeto de Lei a ser
examinado pelo Congresso e que reveja as condições da Lei 8.031, que é muito
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específica com relação à destinação dos recursos provenientes da venda das empresas
estatais.

PoIrtlca de preços para o setor siderúrgico. Preço c:!~aço e inflamação.

Quanto à política de preços do setor, é claro que a iniciativa privada não irá se
interessar por uma empresa sem conhecer o ambiente setorial e macroeconômico no
qual ela vai operar. Por isso estamos tomando iniciativas para realinhar os preços ou,
pelo menos, dar indicações de qual será a política industrial como um todo e a política
de preços para cada setor em que haverá privatização.

No caso do aço, foi aprovada pelo Presidente da República uma equiparação
gradual dos preços internos aos preços internacionais, o que deverá ocorrer até o final
do primeiro semestre de 1992. Isso propiciará um ganho muito grande, tanto para as
empresas que estão sendo privatizadas quanto para os Estados onde essas empresas se
localizam, via aumento do imposto recolhido.

De qualquer modo, não podemos também vender essas empresas com os preços
dos seus produtos reprimidos e deixar o setor privado, depois, corrigir esses preços e
ter um ganho enorme.

(...)
A política de preços é anunciada previamente e por certo aq ueles que pretendem

fazer lances na empresa vão levar isso em conta.

A expectativa de lucro estará incorporada no valor que os investidores vão
oferecer pela empresa. O conhecimento prévio, através dos instrumentos jurídicos
adequados, é a forma de o Governo absorver uma parte dos ganhos na venda das
empresas.

A liberação de preços não será apenas para a Usiminas. A privatização da
Usiminas, de fato, traz o realinhamento dos preços do aço como beneficio para outras
empresas, que vão acompanhar a privatização da Usiminas, porque também são
prioritárias para a privatização dentro do setor siderúrgico.

(...)
A economia não produz só aço, e sim toda uma série de produtos consumidos

pela população. Se olharmos apenas da ótica do aço, vamos dizer que temos de
realinhar os preços do aço. Mas o realinhamento do preço do aço tem implicações
inflacionárias. A medida que a inflação aumenta, toda a sociedade brasileira é
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penalizada. É sempre uma decisão difícil para o Governo fazer o realinhamento de
preços-chave da economia, porque isso beneficia a uns, mas faz perder a outros. O
preço do aço tem de ser realinhado, mas isso deverá ser feito de forma gradual e
cuidadosa. As políticas de Governo sempre visam o crescimento e o desenvolvimento
de suas empresas, mas não podem perder de vista o combate à inflação e a proteção
das camadas da população de baixa renda, as que menos conseguem se proteger da
inflação.

No Brasil, não existe só a Usiminas e não existe só o aço. O Brasil tem o resto
da população e muitos outros bens. É uma decisão política e difícil de ser tomada.

USIMINAS - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO,
PREÇO E CONDIÇÕES DE VENDA

Metodologia de avaliação da empresa

Com relação ao valor econômico da empresa, que norteou a fixação dos preços,
nós nos baseamos, como exige a lei, em duas avaliações. O consultor "A" propôs US$
1,650 bilhão; o consultor "B", US$ 1,850 bilhão. Adotamos, como referência, os
resultados do consultor "B". É uma avaliação que contempla a empresa no futuro, a
partir de projeções que incluem o preço do aço, custos de produção, lucros e taxas de
retorno ano a ano. É o único critério que faz sentido do ponto de vista econômico.

Hoje, caso a Usiminas fosse fechada e seus ativos vendidos, teríamos um bilhão
de dólares, o que também justifica o valor econômico fixado, 80% maior do que seu
valor de liquidação.

(...)
A metodologia adotada baseia-se na expectativa de lucros futuros e não na

situação a curto prazo.

É importante salientar que a Usiminas tem uma dívida de setecentos milhões
de dólares que já está deduzida desse valor. O valor da empresa sem dívida é de dois
bilhões e meio de dólares.

(...)

O relatório da Prefeitura de Ipatinga, num convênio com o CEDEPLAR-
IPEAD-UFMG, diz o seguinte: "Tornam-se perfeitamente defensáveis critérios que
possam estabelecer um valor minimo de 500 milhões de dólares, [ou seja, 1/4 do nosso
valor mínimo,] até 4 bilhões e meio de dólares para a Usiminas. Tal definição,
entretanto, será po/{tica, antes de ser, pura e simplesmente subjetiva". Assim, esse
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relatório, muito citado, diz que, a depender da hipótese, são perfeitamente defensáveis
valores entre 500 milhões e quatro bilhões e quinhentos milhões de dólares. O nosso
valor, excluída a dívida, é de dois bilhões e meio de dólares. Por coincidência, é
exatamente a média dos valores do relatório da Prefeitura de Ipatinga.

(...)
A metodologia empregada na avaliação econômica da Usiminas partiu da

definição do cenário macroeconômico e do comportamento da empresa.

Qualquer investimento numa empresa desse porte é avaliado dentro de um
horizonte de tempo longo. No nosso caso, esse horizonte de tempo foi fixado em dez
anos. As taxas de desconto são uma medida do risco que é percebido pelos investidores,
e a forma pela qual os investidores percebem o risco varia no tempo, no espaço e em
função da cultura empresarial de cada local. Uma empresa como a Usiminas só pode
ser avaliada por critérios de natureza internacional. Recorremos, por isso, a consultores
de empresas siderúrgicas e de mercados de capi tal localizados no exterior, especialmente
na Inglaterra. Estudamos as taxas usualmente empregadas na avaliação de empresas
siderúrgicas e, também, na avaliação de oportunidades de investimentos nas bolsas de
valores mais ativas do mundo. Nesse sentido, a taxa de 14% corresponde a uma média
geralmente adotada na avaliação de projetos siderúrgicos. Ela é menor, porém, que as
taxas de retorno usualmente adotadas nas transações de compra e venda do controle
da empresa, que chegam a até 18%. (Dr. David Moreira)

(...)
Na verdade, essa taxa de 14% não é uma taxa de retorno do programa

siderúrgico, mas um custo de oportunidade, baseado nas oportunidades de investimento
e no retorno que elas oferecem. Assim, esses 14% correspondem a um número médio,
cuja referência são outros países que usam essa taxa para avaliar projetos siderúrgicos.

(...)
No edital publicado em mais de 15 jornais do País, gostaria de chamar a atenção

para0 item 10, "Cálculo do Valor Econômico e Justificativa de Preço", sub-item 10.2,
"Bases Utilizadas nas Projeções", alfnea D, onde se descrevem as premissas utilizadas.
Quanto a preços de custos, tomamos o preço internacional dos produtos de aço como
base para o preço de venda dos produtos da Usiminas para os mercados interno e
externo. Ou seja, nas projeções econômicas da Usiminas, as premissas todas se
fundamentaram na verificação dos preços praticados a nível internacional, num
cenário econômico que se acredita estará configurado no período de projeção. Quanto
a este, diz o item 10.2 do edital: "As projeções financeiras foram elaboradas até o ano
2.000, consideradas as reformas dos principais equipamentos, altos fornos, nesse
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período, como parte integrante do ciclo produtivo da usina. A partir do ano 2.000 esse
ciclo foi reproduzido continuamente". (Dr. David Moreira)

Títulos de dívida e taxa de desconto

O valor de 25% corresponde ao deságio mfnimo, inicial, cuja função é colocar
a dívida externa em posição de desvantagem frente à dívida interna. Esse percentual
reflete a média dos deságios de leilão no período 1988/89. Como a empresa será
vendida em leilão, o outro componente do deságio deverá aparecer nessa oportunidade.

Veja-se, por exemplo, a venda da ENTEL na Argentina, de início avaliada em
dois bilhões de dólares. Ao aceitar, na venda dessa empresa, títulos da dívida externa,
em condições semelhantes às que estamos fixando aqui, o governo argentino obteve
seis bilhões de dólares.

(...)
Com relação aos outros números, que aparecem como desconto no mercado

secundário, deve-se notar que, no Exterior, os descontos são maiores porque se trata
de trocar títulos da dívida brasileira por dólares. Aqui, os títulos serão trocados por
ações de empresa estatal, e essas ações não podem ser vendidas por dois anos. Depois
desse prazo, se as ações forem vendidas, os recursos oriundos dessa venda terão que
permanecer no Brasil por doze anos.

Estamos, portanto, diante de uma situação completamente diferente. Quem
trocar títulos de dívida por dólares fará com estes o que quiser, mas quem os trocar por
ações de empresa estatal, ou seja, por investimento no País, ficará vinculado a esse
investimento por mais de doze anos. Certamente, é uma situação bem diversa da que
se verifica no chamado mercado secundário.

Preço mínimo e preço de mercado

Desde que nós asseguremos condições de competitividade, tendemos a um
processo concorrencial, onde o preço mínimo perde tanta importância. Na experiência
do BNDES em privatizações, a média dos preços de venda ficou em torno de 30% a
40% acima do preço mínimo. Se de fato tivermos um processo concorrencial, o preço
mínimo passa a ser apenas uma referência e abre-se a oportunidade para que o preço
de mercado se imponha.
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Taxa de retorno e taxa de desconto
J

Uma das dificuldades técnicas existentes neste processo é o entendimento da
diferença entre taxa de retorno e taxa de desconto. A taxa de retorno é de 7%, enquanto
a de désconto é de 14% aOano. Obviamente uma taxa de 7% sinaliza que o investidor
precisará do dobro do tempo para recuperar seu investimento. Se a,taxa de retorno é
menor, menor será o valor da empresa.

Sobre a idoneidade das empresas
participantes da avaliação da Uslmlnas

As empresas que fizeram a avaliação foram, todas elas, contratadas através de
um mecanismo de concorrência pública, onde tiveram que apresentar não só as
propostas, como também documentos de idoneidade. Foi um processo aberto, com
editais publicados na Imprensa.

(...)
Existem dois consórcios fazendo a avaliação.

Um dos consórcios criados para esse serviço. "avaliação econômica de
modelagem da operação" • é coordenado pela Consemp. Dentro desse consórcio há
uma empresa responsável pela avaliação na área de engenharia e siderurgia . a
TecnometaI, que está ligada a uma empresa chamada Setepla. A Tecnometal, empresa
à qual estamos vinculados, tem 30 anos de experiência no setor siderúrgico nacional
e não presta nenhum outro tipo de serviço a não ser os ligados à área de siderurgia,
estataI ou privada. Ela é, seguramente, a empresa com maior experiência no setor
siderúrgico no Brasil e faz parte da associação.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto-Lei 2.300, há requisitos
que as empresas devem obedecer para participar de concorrência. Até onde sei, de
nossa parte não houve nenhum desvio com relação a essas exigências. (Dr. David
Moreira)

(...)

O BNDES fez um processo de licitação de consultores por uma determinação
legaI e nesse processo cumpriu rigorosamente o que estipula o Decreto-Lei 2.300. Os
autos desse processo de licitação são públicos. (Dr. Sérgio Ze,idroll)
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