
EXPERIÊNCIAS MUNDIAIS DE PRIVATIZAÇÃ0*

INTRODUÇÃO

O jornal Gazeta Mercantil vem publicando desde maio deste ano uma
série de reportagens sobre o tema privatização. Essas matérias levantam vá-
rios aspectos da questão e oferecem um rico painel sobre as diferentes expe-
riências de pnvatização no mundo.

Com o objetivo de contribuir para o debate deste polêmico assunto,
mundial e brasileiro, republicamos aqui algumas dessas matérias. Por razões
de espaço, restringimo-nos aos artigos que se ocupam das experiências in-
glesa, mexicana, argentina e chilena, além de um outro que trata das polêmi-
cas que envolvem a privatização.

- POLÊMICAS DA PRIVATIZAÇÃ0

Governo de vários países reduzem as dimensões do Estado * *

A venda de ativos estatais é um negócio de grandes dimensões. Ini-
cialmente domínio ideológico da direita defensora do livre mercado, a priva-

• A compllaçAo dos textos foi feita por Marcelo J. M. C. Marinho. 800l61090 e Supervisor da CoordenaçAo de Proje.feio Pesquisa.

Gazeta Mercantil, 1 o 2/5/90. p.2
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tização constitui hoje um ponto central da política em países desenvolvidos e
em desenvolvimento no mundo inteiro, com governos de opiniões ampla-
mente variadas. A variedade de objetivos, os tipos de empresas estatais ven-
didas e os resultados finais tornaram nebulosas as fronteiras da pnvatização,
tornando o fenômeno mais complexo e a definição mais complexa.

Mas a propagação da privatização e sua crescente aceitaão não signifi-
cam que foi "despolitizada". Na verdade, se a política é a arte do possível
então a privatização tornou-se política pura. Dúvidas sobre o que vender,
como vender e os meios de regulamentar o empreendimento resultante são
agora mais controvertidas do que nunca, mesmo se a decisão de privatizar é
menos polêmica ( ... ).

A privatização nem sempre foi uma questão de escolha, e muitas vezes
é imposta por determinação externa. A redução de envolvimento estatal tem
sido parte de programas de ajustamentos estruturais do Banco Mundial /
Fundo Monetário Internacional. A necessidade de diminuir os gastos estatais
e o endividamento devido à austeridade também foi um forte incentivo à
venda de empreendimentos estatais deficitários (. .

Do ponto de vista econômico, a privatização pode ser usada para atrair
novos investimentos. Do ponto de vista nacional, as vendas de ativos podem
ser combinadas com novas emissões de papéis ou de ações. O lançamento de
ações no exterior ou a venda de participação acionária majoritária ou mino-
ritária para um único investidor ou grupo estrangeiro podem atrair dinheiro
estrangeiro.

A privatização tornou-se um fenômeno mais complexo quando passou a
ser afetada pelas peculiaridades de dezenas de diferentes empreendimentos
estatais, muitos dos quais nos países do Terceiro Mundo, com mercados de
capitais em vários graus de amadurecimento financeiro e com os caprichos
da política local.

Freqüentemente é caracterizada como um reflexo instintivo de uma
premissa ideológica estreita, a de que as soluções de mercado são sempre
preferíveis ao controle estatal. Mas o que é talvez mais surpreendente, com
relação ao fenômeno na última década, é sua simples diversidade: o número
de motivações diferentes, a quantidade de empreendimentos estatais coloca-
dos à venda e as soluções que foram encontradas.

Os setores envolvidos foram variados, desde siderúrgicas até fabrica-
ção de semicondutores, desde empresas de contabilidade até negócios agrí-
colas. Não é apenas a transferência de ativos. A privatização pode abranger
a contratação de serviços e soluções de transferência envolvendo a
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construção/operação para obras de novas estradas, pontes e sistemas de dis-
tribuição de energia (...

Quatro conjuntos de problemas foram encontrados na privatização,
tanto em países desenvolvidos como a Inglaterra quanto no México ou em
Mali:

• Novas estruturas de regulamentação

A eliminação de controle estatal freqüentemente requer a instituição
de alguma nova estrutura para administrar tarifas, a qualidade de ser-
viços prestados ou a ausência de concorrência. Muitas vezes isso ge-
ra as dúvidas econômicas que produziram o controle estatal inicial-
mente - como ajustar as forças de mercado nas áreas em que operam
de forma inadequada, freqüentemente devido à falta de concorrência.
Mas se urna empresa privatizada se torna presa das mesmas estruturas
burocráticas e do excesso de regulamentação que enfrentava quando
era de controle estatal, então pode ser menos atraente para os investi-
dores ou para os administradores.

• A garantia de objetivos sociais

Assegurar objetivos sociais como a manutenção de emprego, partici-
pação acionária dos funcionários e garantia de serviços, como tele-
comunicações, a comunidades em que possa faltar mercado, tudo is-
so conduz, algumas vezes, à persistência de subsídios e pode limitar
o grau em que os empreendimentos estatais podem ser privatizados,
ou pode frustrar a venda.

• "Vender as jóias da família"

Uma frase cunhada pelo Lorde Stockton na Inglaterra é uma acusa-
ção comum. Os ativos do Estado devem ser vendidos ao setor priva-
do onde serão explorados para produzir lucro privado? O preço de
venda foi calculado corretamente, e o Governo fez um bom negócio?

Controle acionário estrangeiro de ativos nacionais privatizados

Freqüentemente o motivo da estatização foi a redução de influência
estrangeira ou foi porque o setor era considerado estrategicamente
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sensível. Inverter esta posição é controvertido. Pode levar a emitir
"ações douradas" (ações com direito de veto), como foram adotadas
na Inglaterra, ou obstáculos legais para assegurar o controle nacional;
mas esses procedimentos podem afastar os investidores estrangeiros
(. .

MECANISMOS

O Banco Mundial classifica sete métodos básicos de privatização ade-
quados a circunstâncias diferentes e a tipos diferentes de empreendimento:

• Oferta pública de ações.

• Colocação privada de ações.

• Novos investimentos privados num empreendimento estatal.

• Venda de ativos estatais ou de empreendimento estatal.

• Reorganização ou fragmentação.

• Venda aos empregados ou aos administradores.

Contrato de arrendamento ou gerenciamefltO.

II - O CASO INGLÊS

O capitaliinzo popular*

Depois de onze anos, o programa britânico de privatização fechou um
círculo. Ele começou sob desconfiança geral, tomou-se ao longo dos anos
uma das bandeiras mais populares dos conservadores, e acabou voltando a

• Gazeta Mercantil, 12 e 1415/90. pp. 1 e 2
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ser visto com reservas, recentemente, quando chegou a bens públicos, como
a água.

O governo da Primeira-Ministra Margaret Thatcher, como de hábito,
não vacilou um só instante ao privatizar, em dezembro passado, as compa-
nhias de água e esgoto da Inglaterra e do País de Gales. Isso, apesar de todas
as pesquisas de opinião pública, na época, terem indicado uma absoluta re-
jeição da população à idéia de tornar privado e voltado para o lucro o forne-
cimento de um bem tão básico como a água.

Se o grau de necessidade de um bem é o melhor critério para mantê-lo
em mãos do Estado, então por que não estatizar o fornecimento de alimentos,
rebateu o Governo. "Pode a matéria-prima da vida ser deixada nas mãos de
fazendeiros privados e comerciantes?", indagou, com ironia, num discurso, o
Secretário das Finanças, Peter Lilley. "Isso foi tentado na União Soviética e
não funcionou", ele mesmo respondeu. E completou o ataque com uma piada
sobre o destino do deserto do Saara, cinqüenta anos depois de se ter tornado
comunista: no início tudo ia bem, mas com o tempo começou a faltar areia.

Infelizmente, para o Governo, nem toda a controvérsia gerada pelo
Programa de Privatização pode ser combatida apenas com bom humor ou
questões de princípios. Quando o terreno da disputa é puramente ideológico,
os argumentos são inconciliáveis: quem acredita que a gestão privada (ou
estatal) é sempre, por princípio, desejável, normalmente considera secundá-
ria qualquer outra ponderação.

O Governo conservador britânico é mestre nesse terreno. O ex-Chan-
celer do Erário (Ministro da Fazenda), Nigel Lawson, por exemplo, produziu
uma frase de efeito nessa área, em 1982, que continua imbatível como uma
bandeira: "O negócio do governo", disse ele, "não é o governo dos negó-
cios".

A resistência puramente ideológica à privatização, contudo, tomou-se
praticamente marginal no debate britânico, com a boa acolhida, em geral, ao
Programa. Hoje, por exemplo, o Partido Trabalhista já não promete mais re-
estatizar o que foi privatizado pelos conservadores, exceto em áreas de utili-
dade pública onde considera o controle estatal salutar. isso inclui a energia
elétrica, a próxima grande privatizaçao prevista pelo Governo para este ano.
O que está gerando um problema delicado: se os conservadores só venderem
5l'3í do controle das companhias elétricas, o que é provável, ficará muito fá-
cil e barato para um futuro governo trabalhista reestatizá-las.

Nem tudo, no entanto, é consenso. Há os que discutem desde a forma
da privatização ao seu efeito em termos de aumento da eficiência, competi-
vidade e produtividade econômica. Embora a performance das empresas pri-
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vatizadas tenha sido, via de regra, positiva, nem sempre fica claro que isso
se deu pela mudança de controle. Milhões de novos acionistas participaram
das privatizações, mas outros milhões venderam os papéis tão logo puderam.
Muitos reclamam da qualidade de alguns serviços privatizados, outros, da in-
sensibilidade social de sua gestão.

Os números gerais do programa impressionam. Desde 1979, quando
Thatcher assumiu o Poder, 29 grandes empresas estatais foram privatizadas.
(além de inúmeras empresas de menor porte), gerando 27,5 bilhões de libras
esterlinas (US$46,7 bilhões). Para cada um dos próximos anos, o Governo
prevê gerar outros 5 bilhões de libras (US$8,5 bilhões) com a venda de mais
estatais.

Nestes onze anos, o Estado, que respondia por 7,8% do Produto Inter-
no Bruto (P113) em 1979, e cerca de 159 dos investimentos caiu pela meta-
de, enquanto 800 mil empregos foram transferidos para o setor privado. O
número de acionistas, alega o Governo, triplicou para 9 milhões, ou em cada
cinco adultos, 909 dos empregados em empresas que foram privatizadas ti-
veram seu direito de comprar ações, tornando-se "sócios dos negócios onde
trabalham".

Estão aí resumidos, em números, três grandes objetivos do Programa:
reduzir o papel do Estado, ajudar as finanças públicas e criar o "capitalismo
popular" pulverizando o controle acionário em milhões de mãos. Nem todos
os objetivos, contudo, estiveram presentes desde o início, e a ênfase em cada
um deles foi mudando ao longo do tempo.

Tome-se por exemplo o da criação do "capitalismo popular". Essa
idéia não existia no começo do Programa. A privatização, aliás, não era uma
prioridade, nem um ponto ambicioso da política econômica dos primeiros
anos do Governo Thatcher.

No início, corno sugerem muitos analistas, a pnvatização era vista mais
pelo prisma ideológico, como uma maneira, por exemplo, de tentar refrear o
poder sindical (embora algumas das áreas sindicais mais ativas, como no se-
tor de carvão, de aço e de ferrovias, tivessem permanecido, nessa época, em
mãos do Estado). Até 1982, a pnvatização limitou-se a algumas empresas
menos importantes que, normalmente, operavam em mercados competitivos e
não exerciam funções tipicamente estatais. A receita líquida do Governo, nos
primeiros quatro anos, foi, em média, de menos de 400 milhões de libras ao
ano (US$680 milhões).

Privatizar era uma das formas de reduzir a força do Estado. Outra, usa-
da muito mais amplamente no início, foi a venda de ativos públicos, espe-
cialmente as casas de propriedade do Estado, principalmente aos inquilinos
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(algo que gerou cerca de 15 bilhões de libras, 1á considerados s generosos
descontos oferecidos). Com isso, hoje, cerca de três quartos dos ingleses são
proprietários de algum imóvel (ou mutuários de algum emprestirno imobiliá-
rio), o que formou uma sólida base de votos para os conservadores neste pe-
ríodo.

Depois de alguns anos, o Programa de Privatização passou a ser visto,
também, como uma forma relevante de ajudar o enorme esforço para equili-
brar as finanças estatais. O grande salto no Programa, contudo, aconteceu
em 1984, quando o Governo decidiu vender a British Telecom, a empresa
telefônica estatal, e dispôs-se a fazê-lo através de uma oferta pública de
ações. Aí começou a nascer a idéia do "capitalismo popular que serviu
como uma poderosa injeção política para os conservadores

Conprar ações virou sinônj,no de lucro /arto f, rÔpiJ

Muitos duvidavam de que o mercado acionário britânico pudesse aco-
modar uma venda desta proporção. No final, contudo, surgiram 2,25 milhões
de interessados em compras ações numa proporção seis vezes maior do que a
oferecida. A venda da empresa acabou rendendo 3.9 bilhões de libras ao
Governo.

Não existe urna forma única para a privatização britânica Em alguns
casos, especialmente nos primeiros anos, foram vendas diretas a outras em-
presas privadas interessadas. Em outros casos, alguns bastante bem-sucedi-
dos, o controle passou para a ruão dos funcionários e/ou dos administrado-
res. De longe, no entanto, as vendas que provocaram maior impacto foram as
feitas no mercado acionário, ou a preço fixo (com o Sistema de rateamento
entre os interessados) ou por leilão.

Existe uma boa razão para a popularidade da venda através das bolsas:
ela quase sempre foi um excelente negócio para quem comprou o que quer
dizer que foi um negócio bem mais discutível para quem vendeu, ou seja, o
Governo). Um cálculo recente indica que quem tivesse feito uma carteira de
ações formada, em partes proporcionais, por papéis comprados em todas as
privatizações realizadas nos últimos onze anos, teria simplesmente triplicado
seu investimento, uma perforinance duas vezes melhor do qut. , a do conjunto
de ações que compõem o Indice Financia] Times.

Isso explica por que, por exemplo, embora a pnvatizaça . da água tenha
sido muito impopular, 2.7 milhões de pessoas se interessarari pelas suas

-
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ações numa procura quase seis vezes maior do que o valor ofertado. Com-
prar ações em privatizações públicas tornou-se sinônimo de lucro farto e rá-
pido. Quanto mais relevante passaram a ser o apelo e o dividendo político do
"capitalismo popular", mais o Governo procurou deixar uma boa margem de
ganho para atrair o maior número de investidores. Contabilizar o excesso de
procura passou a ser um critério (político) privilegiado.

Dois professores da London Business School, Mathew Bishop e John
Kay, escreveram um livro (A privatização funciona? Lições da Grã-Breta-
nha), fazendo uma cuidadosa e desapaixonada análise do processo. Eles me-
diram o "desconto" aplicado sobre vendas em bolsa de empresas estatais e
privadas, calculado pela diferença entre o valor pago pela ação e o de nego-
ciação uma semana depois, descontado o valor presente de futuros paga-
mentos parcelados das ações. Analisados onze casos de privatização, o des-
conto médio ficou em 14°/, comparável a um desconto médio em lançamen-
tos privados, no mesmo período, de 2,8%. Ou seja, ao vender suas empresas
o Governo foi quatro vezes mais generoso com os investidores do que o se-
tor privado, garantindo gordos lucros para eles.

Milhões de novos acionistas foram criados e milhões desapareceram
depois de embolsar os lucros. Em dez casos analisados, apenas em três em-
presas privatizadas sobrou, depois de algum tempo, mais da metade dos mi-
lhares de acionistas que entraram no início do processo. Em um caso, o da
Arrnesham Internacional, não sobraram mais de 9'7 do total original de acio-
nistas.

Mais perfunctório é outro levantamento feito pelos dois professores.
Em oito empresas privatizadas analisadas, ao final de algum tempo, um pe-
queno grupo de acionistas (os 109 maiores) representava, em média, mais
de 90c7£ do controle acionário. Em outros termos, o capitalismo se "populari-
zou", mas não o acesso ao controle das empresas.

Onde o trabalho de Kay e Bishop se toma ainda mais intrigante é
quando vai ao centro da questão, ao que deveria, do ponto de vista econômi-
co, ser a verdadeira razão de ser da privatização: o ganho da eficiência e
produtividade.

Nem sempre é fácil encontrar bons critérios para medir eficiência, pois
muitas vezes se trata de monopólios estatais que se transformaram em mono-
pólios privados, ou áreas onde a concorrência real é marginal. O que real-
mente afeta a performance de uma empresa, lembram eles, não é de quem é a
propriedade, mas a existência ou não de competição nos mercados onde ela
atua.
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O programa britânico nem sempre priorizou a competitivido4e

Infelizmente, dizem eles, o programa britânico nem sempre prionzou a
competitividade. Para isso, seria preciso, em vários casos, não pensar apenas
em privatizar estatais, mas em reestruturá-las de forma a fazer com que pas-
sassem a atuar em mercados sujeitos a competição. isso não aconteceu, a seu
ver, por uma razão central: porque havia grandes pressões tanto dos admi-
nistradores das estatais a serem vendidas quanto das institutições financeiras
que assessoram o negócio. Os administradores, por apego ao poder de mer-
cado 'destas empresas; as instituições, porque queriam vendas simples, rápi-
das e polpudas. Vender urra grande empresa parecia mais atraente e lucrati-
vo do que dividi-Ia em várias partes.

Perderam-se, com isso, boas oportunidades para tomar alguns merca-
dos mais competitivos, evitar a verticalização de empresas e separar "mono-
pólios naturais" (onde a regulamentação é a única forma de tentar evitar
abusos) de subsetores onde pode haver competição (caso dos setores de
energia elétrica ou telefonia).

A performance de empresas privatizadas foi, em geral, bastante boa:
aumentaram os lucros e em vários casos também a margem de lucro. No en-
tanto, os professores encontraram dificuldades em relacionar esse bom de-
sempenho com a mudança de controle acionário. Em geral, lucraram mais as
empresas que já vinham mantendo um bom comportamento, desfrutavam de
um mercado favorável e se beneficiaram de uma boa conjuntura. A regra
mais freqüente não foi o lucro ter aumentado porque a empresa foi privatiza-
da, mas a empresa ter sido privatizada exatamente porque o lucro já estava
aumentando.

No caso da produtividade, o padrão é ainda mais vago: usando índices
próprios para mensuras a produtividade, eles concluem, por exemplo, que a
pior performance foi a da British Telecom, uma empresa privatizada. Algu-
mas estatais como as empresas de carvão, aço e eletricidade se saíram me-
lhor do que a empresa de gás, que foi privatizada. No período analisado, o
efeito da privatização sobre o enxugamento do número de funcionários tam-
pouco é positivo; o emprego no setor público, de fato, caiu bastante, mas
muito mais em função de estatais que foram submetidas a programas de reor-
ganização de empresas privatizadas. Muitos ingleses reclamam fortemente da
qualidade dos serviços de algumas empresas privatizadas, especialmente da
British Telecom. Surpreendentemente, contudo, neste ponto o trabalho con-
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O Governo espera que através de privatização a tendência à evasão de
capital seja invertida e que a receita de recursos encha os cofres do Tesouro
para amenizar o custo do apoio aos setores deficitários.

"De certa maneira nós não estamos tentando copiar, mas aprender os
processos em diferentes partes do mundo", declarou Jacques Rogozinkin,
Diretor-Geral de privatização do Ministério das Finanças e de Crédito Públi-
co. O mercado de ações do México e o número de acionistas em potencial.
ainda são pequenos, acrescentou, e isto dificulta a execução do mais ambi-
cioso plano do Governo, a privatização da Teléfonos de México TELE-
MEX). Recolher os tentáculos do Estado também é um tema delicado entre
os membros mais tradicionais do Partido Revolucionário Institucional (PRI)
e a oposição centro-esquerda da Revolução Democrática.

Somente em dezembro do ano passado, Salinas frisou que nada estava
fora do alcance da privatização, exceto o que é protegido pela Constituição.
Classificou de "intocáveis" a Petróleos Mexicanos estatal, os produtos pe-
troquímicos básicos, a Comissão Federal de Eletricidade, os materiais ra-
dioativos, as atividades do setor nuclear, as ferrovias, o serviço postal e as
comunicações por satélites.

Acrescentou à lista importantes instituições sociais como a Conasupo, a
gigantesca empresa de produção e distribuição de alimentos (...

Salinas não se referiu aos setores bancário e de crédito cujas atividades
são reservadas ao Estado conforme a Constituição, em decorrência da con-
trovertida estatização feita pelo Presidente José U5pez Portillo em 1982 -
a legislação que acionou uma lenta inversão do crescimento dos gastos pú-
blicos iniciada pelo Presidente Echeverria.*

O Plano de Desenvolvimento Nacional de 1983 - 1988 emendou rapi-
damente o artigo da Constituição para dar uma definição menos restritiva aos
setores "estratégicos". Seu governo decidiu vender ativos bancários não re-
lacionados a crédito durante 1984.

Em 1987, o Governo vendeu 3491 do capital das doze maiores das 19
instituições estatizadas. No fim do mandato de Miguel de Ia Madrid, o núme-
ro de empreendimentos estatais declinou de 1.150 para menos de 400. Urna
das primeiras vendas foi a da Rede Nacional Hotelera, com 28 hotéis, em
1985.

• O Congresso mexicano aprovou uma emenda constitucional para permitir a propriedade privada total dos bancos,
090 anos depois que foram nacionalizados.A emenda precisa agora da aprovaçSo do Senado e de 31 Câmaras legislativas estaduais. (Gazeta Mercantil.
1515190, p. 2)
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A maior privatização em termos monetários até hoje é a venda, por
US$1 ,36 bilhão, da Mexicana de Cobre e Mexicana de Acido Sulfúrico para
a Indústria Mineira México, com participação acionária do sindicato dos mi-
neiros.

Perto do fim de seu mandato, a Aeroméxico foi adquirida pelo grupo
Dictum por aproximadamente US$200 milhões e a indústria química Teref-
talatos pelo Grupo Alfa Group por cerca de US$100 milhões. 1-louve também
progresso [em outras vendas] (...

No momento, a Telemex domina o cenário de privatização. Rogozinkin
atribui à empresa valor não inferior a US$6 bilhões, O plano de um grupo
mexicano é adquirir o controle da empresa em associação a uma firma es-
trangeira. Pretende-se que esta última não controle mais de 10 do capital e
que o total da participação acionária estrangeira não supere 499, compara-
dos com os 259 atualmente em mãos estrangeiras através de compras no
mercado de ações.

Dada a escala da venda, a privatização provavelmente será realizada
em vários estágios, o primeiro dos quais deverá ocorrer no terceiro trimestre
deste ano (. .

Com a surpreendente inclusão de duas siderúrgicas estatais, a Altos
Homos (Amsa) e a Siderúrgica Lázaro Cárdenas-las Tnichas (Sicartsas),
com ativos conjuntos de US$5,3 bilhões, e a Telemex, os interesses envolvi-
dos na privatização mexicana tornaram-se muito volumosos.

[Além dissol, a privatização dos Bancos do México não é vista so-
mente como uma medida para reduzir o papel do Estado na economia, ruas
também como um instrumento fundamental para ganhar a confiança do setor
privado na política econômica do Governo.

O controle majoritário do Estado nos dezoito Bancos comerciais do
México - 70°4 do capital total - tem um valor de capitalização no mercado
de aproximadamente US$4,5 bilhões. Tratar-se-ia de um desinvestimento
ainda maior que a projetada privatização da participação dos 579k que o Es-
tado mexicano tem na Companhia Telefônica Nacional, a Telernex, avaliada
em US$ 3,4 bilhões (...

Mas a corrida de privatizações de Salinas é mais do que uma forma pa-
ra levantar recursos. Ele está correndo inclusive para assegurar ao México
uma posição nos mercados mundiais. E, para isso, necessita de investimentos
estrangeiros e de novas tecnologias em casa, bem como de mercados no ex-

Gazeta Mercantil. 2915190, p. 2
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tenor. Quando iniciou seu mandato há um ano e meio, Salinas prometeu uma
campanha gradativa de modernização. Mas um tour pela Europa em feverei-
ro ultimo, destinado a conseguir investimentos, fez com que Salinas defron-
tasse com a concorrência. Ele viu que os ingleses, os alemães e os franceses
estão voltando suas atenções para a Europa Oriental e não para o México
(.	

)**

IV - O CASO ARGENTINO

Uma proposta argentina*

"Tudo é privatizável", dizia no início do atual Governo argentino o
Ministro de Obras e Serviços Públicos, Roberto Dromi. Em 8 de julho pró-
ximo, quando completará seu primeiro ano, o Governo de Carlos Saúl Mé-
nem terá passado às mãos de particulares apenas dois canais de televisão es-
tatais que funcionam em Buenos Aires.

Mas estarão em pleno andamento cinco programas de privatização que
atingem as mais importantes empresas públicas argentinas: Entel (telecomu-
nicações); Aerolíneas Argentinas (transportes aéreos), Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales (YPF, petróleo), Ferrocarrilies Argentinos (ferrovias) e Vialidad
Nacional, que administra as rodovias federais.

Até o final do ano em todo ou em parte, o Estado será substituído por
particulares nacionais ou estrangeiros no controle e operação dessas empre-
sas.

As estatais argentinas deram um prejuízo de US$3,896 bilhões no ano
passado. O déficit, segundo o Presidente Carlos Saúl Ménem, é pago por to-
da a população, a quem seu Governo não está tendo condições de fornecer
empregos, educação, saúde, moradia, justiça e segurança como nos bons
tempos do fundador de seu partido, General Juan Domingo Perón.

O déficit das empresas públicas representa 6,39 da atual dívida exter-
na de US$59 bilhões, não incluídos os US$6,2 bilhões no atraso do paga-
mento de juros. E 6,43í do Produto Interno Bruto (PIE), que, nos últimos
três anos, baixou de US$70 bilhões para US$63 bilhões. Com o dinheiro das
privatizações, o Governo espera arrecadar até março do próximo ano,
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US$1,5 bilhão, que vai diminuir em igual quantidade os gastos do Tesouro.
E, pela utilização de títulos da dívida, eliminar cerca de US$ 5 bilhões em
montante da conta pendurada no exterior.

Como tudo na Argentina, livrar-se das estatais ou remodelá-las é um
tema que polariza a opinião pública, faz de cada cidadão e contribuinte um
obcecado torcedor das populares numa final de River Plate e Boca Juniors.
Nesse clima, valem argumentos sérios e expedientes de propaganda menos
ortodoxos.

Arautos do governo, por exemplo, atribuem ao gigantismo e à inefi-
ciência do Estado a existência de 2,6 milhões de adultos desempregados ou
subernpregados numa população economicamente ativa de 12,2 milhões. Ou
a responsabilidade por um parto sem assistência médica da mulher de um te-
celão desempregado porque os telefones para chamar a ambulância não fun-
cionam. Se funcionassem, a ambulância não viria porque no hospital público
acabou a gasolina ou os médicos estão em greve por melhores salários. Nem
mesmo a polícia, heróica como sempre, poderia ajudar no parto, porque há
dois meses sua única caminhonete não sai da garagem da delegacia por falta
de pneus. Porque o aparelho estatal emprega, no país todo, quase 2 milhões
de pessoas, não funcionariam também as escolas e os organismos da justiça;
nas escolas federais, provinciais e municipais faltam salários e giz; na justi-
ça, salários e material de expediente. Um juiz de bairro em Buenos Aires
dispensou nesta semana os oficiais de justiça de assinarem ponto. Lápis e
papel na mão, os serventuários lhe provaram que não tinham dinheiro para
pagar o transporte desde casa ao tribunal.

Diminuir o tamanho do Estado, demitindo gente ociosa na administra-
ção central, transferindo as empresas estatais para quem quiser administrá-las
com mais eficiência, é a solução defendida diariamente na televisão pelos
adeptos de uma privatização urgente. "Tenho pressa, não suporto mais con-
viver com o fracasso", repete o detentor do maior rating de televisão, Ber-
nardo Neustadt, no seu programa de todas as terças-feiras em um dos dois
canais recentemente privatizados.

"En Ia vereda de enfrente" (do outro lado da rua), onde o próprio Pre-
sidente Carlos Ménem localizou os adversários do seu programa de governo,
a paixão não é menos desenfreada. Os defensores das privatizações são, no
mínimo, chamados de "vende-pátria", e, no máximo de "corruptos". O pró-
prio Ministro Dromi, autor da lei que recebeu o seu nome e que autoriza o
Governo a decidir sozinho prazos, preços e critérios das concorrências de
privatização - o Congresso fiscaliza com uma comissão bicameral de acom-
panhamento, sem direito a voto - já figurou em cartazes profusamente distri-
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buídos pelo centro de Buenos Aires como integrante de uma galeria de de-
linquentes. (.

Malfeita o privatização pode ser um bumerangue

"O antigo dogmatismo fazia ver em cada pnvatização uma traição à
Pátria. O novo dogmatismo impede ver que, mal feita, a privatização pode
ser um bumerangue", diz o ex-Ministro de Obras e Serviços Públicos, Ro-
dolfo Terragno, introduzindo alguma racionalidade ao debate. Terragno, no
Governo de Raúl Alfonsin, tentou privatizar a Entel e a Aerolíneas Argenti-
nas, através da escolha direta, sem concorrência de seus respectivos sócios:
Telefônica da Espanha e SAS da Noruega, Suécia e Dinamarca. Fracassou
porque, no Congresso, a oposição peronista não aprovou seus planos.
Eduardo Ménem, irmão do atual Presidente e então assessorado por Roberto
Drorni, foi o principal opositor da privatização alfonsinista no Senado.

Terragno faz à atual política de privatização críticas as mais diversas
que vão do preço (US$1 ,761 bilhão) com que está sendo oferecida a Entel
até a forma desprolija (descuidada) com que se preparam os editais para as
concorrências - que ele também condena, porque "concorrência é o proce-
dimento ideal para quem está fazendo algo sujo, pois santifica tudo".

"Um sócio a gente é que escolhe e às vezes o melhor sócio não é sim-
plesmente o mais rico", dizia Terragno durante sua frustrada experiência de
privatizador. Ao concordar com Pedro Pablo Kuczynski do First Boston In-
ternational, um Banco de investimentos de Nova York, para quem privatizar
com concorrência é perigoso porque congela os preços, Terragno acrescenta:
"Na Europa, todas as privatizações se fizeram em negociações diretas, su-
jeitas a controle parlamentar".

Terragno se socorre de exemplos ditados pelos grandes privatizadores
da modernidade: Margareth Thatchcr, na Inglaterra, não entregou o controle
da British Telecom a particulares (o Estado ficou com 49,8 das ações ordi-
nárias, 10011 das preferenciais e uma "ação dourada", que lhe dá direito de
veto), e suspendeu a privatização da Land Rover porque a única candidata
era estrangeira, a General Motors, norte-americana.

Helmut Kohl, na Alemanha, admitiu capital privado na Telekon, des-
membrada da Budenpost, mas ele será minoritário. Na França de Jaques Chi-
rac (1986 - 88), não foi permitida a formação de maioria absoluta nas em-
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presas que se privatizaram. Nenhum grupo poderia reunir mais de 25% das
ações, não só no setor público, mas também nas indústrias e Bancos. E na
Espanha, o Governo de Felipe González escolheu diretamente entre Fiat e
Volkswagen o futuro proprietário da montadora estatal Seat (ganhou o da
Volkswagen). E desistiu de privatizar outra automobilística, a Enasa-Pegaso,
porque as ofertas da General Motors e da japonesa Toyota não lhe satisfize-
ram. "Os liberais argentinos, adeptos da privatização indiscriminada, deve-
riam consultar seus congêneres europeus", recomenda Terragno (...

Desta forma, duas greves no serviço telefônico não foram suficientes
para suspender a concorrência para a privatização da Entel. No último dia
27, conheceram-se os sete grupos interessados em adquirir 60% das ações da
estatal de telecomunicações - do restante das ações 25% serão oferecidas em
bolsa, 1001c serão destinadas aos empregados e a pequenas cooperativas
de serviço telefônico municipal.

Todos os grupos que se apresentaram foram considerados aptos a pas-
sai para a segunda rodada a 25 de junho - houve um adiamento de 18 dias -
quando serão abertos os envelopes com a oferta econômica de cada candi-
dato. Os dois vencedores - a Entel será dividida em duas empresas regio-
nais, e ambas comporão uma terceira que explorará os serviços internacio-
nais - vão ser conhecidos três dias depois. E no dia 8 de outubro, coincidin-
do com o aniversário da interventora da Ente] e principal responsável pela
sua privatização, Maria Júlia Alsogaray - a data foi fixada por ela - a em-
presa será entregue a seus novos donos.

Duas greves não foram suficientes para suspender a venda da Entel

São candidatas as norte-americanas Ninex, GTE, Beli Atlantic (asso-
ciada ao Manufacturers Hanover Trust), a inglesa Cable & Wireless, a espa-
nhola Telefônica (associada ao Citicorp e ao Grupo Tchirit), a italiana Stet
(associada ao JP Morgan) e a francesa France Cable et Rádio. Os vencedores
deverão aportar um total imediato de US$214 milhões mais US$380 milhões
em seis anos com três de carência e US$385 milhões de títulos da dívida
externa - valor de face US$3,5 bilhões, que será quanto a venda da Ente]
representará para a diminuição do total da dívida argentina.

Além do monopólio de atuação nas regiões Sul e Norte do país, os no-
vos controladores terão assegurada urna rentabilidade de 16 01c anuais. "O
valor da Entel é o justo, pois é o valor que o mercado está querendo pagar",

-
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diz o Ministro Dronu. Seu antecessor no cargo, Rodolfo Terragno, acha-o
baixo. "Por US$599 milhões (US$214 milhões cash e US$385 milhões de
títulos da dívida) você pode controlar a empresa. Com  lucro garantido de
169 sobre os ativos (US$3,5 bilhões), você recupera esse investimento em
23 meses", diz o ex-Ministro.

A privatização da Entel é a mais polêmica. O agora Ministro sem pasta
Álvaro Alsogaray - foi afastado do tratamento da renegociação da dívida
externa - afirma que é a mais polêmica, que atrai duplamente a atenção. "Lá
fora, só se vão convencer de que a privatização é a sério quando a Entei es-
tiver privatizada, e, por isso mesmo, aqui dentro, os partidários do fracasso e
do atraso não querem que a privatização ocorra", diz o pai da interventora
Maria Jilila.

A privatização da Aerolíneas Argentinas tem despertado menos debate,
mas igual oposição. "A empresa é eficiente e seu resultado operacional é
bom", diz o interventor da empresa, Carlos Russo. "Mas será privatizada
porque tem uma grande dívida externa e lhe faltam recursos para a aquisição
de novos equipamentos", acrescenta o administrador. A empresa transportou
no ano passado 8,6 milhões de passageiros por quilômetro, tem seis Boieng
7471200, oito 7271200, seis 7371200 e cinco 7371200A, além de três Fokker
F-28/ 1000. A Aerolíneas detém 70/ de participação no mercado doméstico,
4591 do tráfego que sai do aeroporto de Ezeiza com destino à América do
Sul, 3691 para os Estados Unidos e 3891 para a Europa. Transporta cerca de
4 milhões de passageiros por ano, e 46 mil toneladas de carga.

O valor base de 8591 das ações - o restante será distribuído entre os
funcionários - é de US$529,550 milhões. Os critérios de pagamento são
praticamente os mesmos na concorrência para a Ente!, um depósito cash,
nove anos para pagar outro tanto e títulos de capitalização da dívida. Os
candidatos ao seu controle serão oficialmente conhecidos no próximo dia 30,
mas já compraram editais a brasileira Varig, a italiana Alitalia, a norte-ame-
ricana Airlines, além da argentina Austral. O dia 11 de outubro é o fixado
para o anúncio dos vencedores da concorrência.

Espera-se a entrada de até US$1 bilhão em investimento

A YPF, a Ferrocarrilles Argentinos e a Vialidad Nacional não serão
totalmente transferidas a terceiros, como a Entel e a Aerolineas. A YPF já
está executando um bem-sucedido programa de associação com empresas na-
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cionais e estrangeiras que pretendam operar em áreas pioneiras - não secun-
dárias e "áreas pesquisadas", onde a estatal descobriu jazidas de até 200
metros cúbicos de óleo por dia. Na quinta-feira em Houston, Texas, o Go-
verno fez o seu lance mais audaz em sua política de extinção do monopólio
estatal. As quatro mais valiosas áreas já em produção foram oferecidas a em-
presas estrangeiras que nelas queiram investir para recuperar poços e pro-
longar sua vida útil. Os investidores estrangeiros terão livre disponibilidade
dos 5011c de aumento de produção. A concorrência será aberta já no próximo
dia 30 e a associação da YPF com as mais importantes indústrias de petróleo
internacional poderá ser efetivada ao final do ano.

Espera-se até março do ano que vem a entrada de investimentos estran-
geiros num valor entre US$600 milhões e US$ 1 bilhão. Também aí a priva-
tização é polêmica. Enquanto os sindicatos reclamam da entrega de jazidas
que a YPF descobriu e operou até agora, com capital e tecnologia próprios, a
queixa dos empresários nacionais é contra o esboço do edital já conhecido e
que, na prática, limita às empresas estrangeiras a continuidade de participa-
ção. Não queremos empresas de papel. Para operar nessas áreas é necessário
grande suporte financeiro e posse de tecnologia de alta sofisticação", diz
o interventor da YPF, Carlos Pierro.

Ferrocarrilies será privatizada por ramais. A mais importante concor-
rência é a que se refere ao trecho Rosário—Bahia Blanca, chamado "o corre-
dor graneleiro", pois por ali é transportada quase 70% da produção argenti-
na de cereais. Um primeiro edital para a concorrência chegou a ser publicado
no início do ano, mas foi anulado pelo Governo, a pedido da comissão do
Congresso, que aconselhou modificações.

O Ministro Dromi promete republicá-lo ainda e propiciar que, até o fi-
nal do ano, os ramais mais importantes - O Outro é o da linha de passageiros
entre Buenos Aires e a cidade balneária de Mar dei Plata - estejam sendo
explorados por particulares. A Ferrocarrilles é a empresa que maior prejuízo
dá ao Estado: US$700 milhões anuais. Em março último, pagou de salários
151 milhões de austrais (US$32 milhões), mas faturou 60 milhões.

Na área das rodovias federais, estão em oferta trechos, estações de pe-
dágio, conservação de pontes e terminais de passageiros. Nenhum deles foi
ainda adjudicado, mas os pnvatistas saúdam o inesperado interesse desperta-
do: só &' candidato a operar em trechos de 300 quilômetros por prazos que
variam entre dez e trinta anos, apareceram mais de vinte empresas. Entre elas
a poderosa Techit e a desconhecida Perales-Aguiar, de Rodolfo Perales, o
ex-assessor do Ministro Dromi.
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V - PRIVATIZAÇÃO NO CHILE

A experiência chilena criou um padrão para o resto do continente*

O Chile, sob o governo militar, foi mais longe e mais rápido do que.
qualquer outro país da América Latina em seu processo de pnvatiz.ação da
economia. E para instituições como o FMI, que tenta levar outras nações a
seguirem esse caminho, o Chile tomou-se o mais evidente exemplo de esfor-
ço bem-sucedido na redução das dimensões do Estado e no encorajamento ao
setor privado para que este se torne o principal motor da economia.

Os motivos por trás da resolução econômica do General Augusto Pino-
chet têm tanto a ver com a política quanto com a sua preocupação em equili-
brar as contas do Governo. Ele estava convencido de que uma economia
forte baseada na iniciativa privada era a melhor garantia contra outro gover-
no marxista, como o que ele depôs em 1973. As teorias econômicas neolibe-
mis em voga na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos serviram-lhe admira-
velmente.

Apesar de algumas críticas duras levantadas contra o General Pinochet
pela onda de privatizações com que encerrou seu Governo, os civis que as-
sumiram o Poder em 11 de março optaram por não alterar o processo. A cru-
zada da privatização foi, no entanto, colocada na geladeira. Em tese, todas
as vendas realizadas pelo Estado desde 1985 estão sujeitas a revisão, mas
Renê Abelink, o novo presidente da holding de desenvolvimento estatal,
CORFO, afirma que o Governo do Presidente Patrício Aylwin não tem in-
tenção de desapropriá-las. Medidas legais tomadas se foram constadas irre-
gularidades.

Críticas ao processo

Os principais pontos criticados por Abelink referem-se à falta de
"transparência e discussão pública" na maioria das privatizações, que teria
levado a uma diminuição nos preços de venda dos ativos, efeito para o qual
também contribuiu a pressa do Governo Pinochet.

• Gazeta Mercantil. 9/5/90. p. 2
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Ele também acredita que o governo militar cometeu erros básicos nas
finanças públicas. Alega que muitas, senão a maioria, das empresas privati-
zadas eram lucrativas, e constituiam fonte de renda constante para o Tesouro
Nacional. Agora que elas foram vendidas e que o produto das vendas já foi
gasto - em parte para subsidiar reduções de impostos nos últimos anos - o
novo Governo será forçado a elevar os impostos para financiar projetos de
interesse social.

A amplitude da pnvatização no Chile causaria vergonha aos mais ardo-
rosos adeptos da Primeira-Ministra britânica, Margareth Thatcher. De fato,
um estudo relativo ao período encerrado em setembro de 1988 conclui que,
levando-se em Conta o tamanho da economia dos dois países, o Chile trans-
feriu duas vezes mais ativos do setor público para o privado do que a Grã-
Bretanha, e na metade do tempo.

Durante os 16 anos de Governo do General Pinochet, o Governo chile-
no obteve US$3,4 bilhões com as pnvatizações e reduziu a participação do
Estado na economia em um terço. O setor público, no entanto, ainda respon-
de por 40 <7( do PNB chileno. O processo de privatização do regime militar
passou por três fases. Entre 1973 e 1974, o Governo privatizou cerca de 35()
companhias expropriadas pelo Governo socialista de Salvador Aliende, co-
lhendo US$1 bilhão. De 1975 a 1982 a CORF() conduziu uma segunda ro-
dada de vendas, levando 135 empresas e 16 Bancos para o setor privado,
muitos deles adquiridos durante o período de colapso econômico do final da
década de 70, quando o mercado chileno foi aberto ao exterior. Isto rendeu
outro US$1 bilhão.

Mas a fase final, entre 1985 e 1989, foi de longe a mais significativa,
tanto em termos de importância financeira quanto em relação à natureza das
empresas privatizadas.

Tradição rompida

O Chile rompeu com a tradição nacionalista da América Latina, que
implica que determinadas áreas estratégicas de interesse econômico perma-
neçam sob o controle do Estado (uma gania sempre em expansão) e passou a
redefinir os setores nos quais o Estado deveria ou não se envolver.

A notável exceção é o Codelco, maior produtora de cobre do Chile (e
do mundo).

A empresa gera a maior parte das receitas do país com exportações
(1.ÍS$ 3,6 bilhões em 1989) e é também o maior contribuinte chileno (...
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Bem antes que o grosso das companhias estatais fosse posto à venda, o
governo militar as transformara em investimentos atraentes, elevando as tari-
fas, cortando os subsídios e, em alguns casos, forçando demissões maciças.

Em segundo lugar, as leis chilenas de regulamentação dos investimen-
tos estrangeiros, as mais liberais da América Latina, encorajaram as multina-
cionais a entrarem na disputa pelas empresas chilenas a serem privatizadas.
A Bond International adquiriu o controle acionário da CTC, telefônica esta-
tal chilena, em 1987, e acabou de vendê-la, com um belo lucro, para Telefô-
nica, da Espanha.

Similarmente, a linha aérea escandinava SAS está em negociações para
a aquisição de participação acionária na linha aérea chilena Lan-Chile, pri-
vatizada no ano passado.

...
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