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Tempo e governos passaram e, embora continuem a enfrentar-se
acirradamente, os dois lados mudaram. Se os defensores da
privatização admitem a discussão dos modelos mais adequados
a esta ou àquela empresa a ser privatizada, os adversários
deixaram de combatê-la por si mesma, para concentrarem-se na
defesa daquilo que julgam estratégico para o Estado.

O histórico da privatização é mostrado na matéria de capa, e o
embate das posições reverberam nos artigos e na entrevista que
a Revista do Legislativo publica, para ilustrar o tema, que
atinge um momento particularmente importante, no plano
nacional, com a decisão governamental de promover a. venda da
Companhia Vale do Rio Doce.

Esta edição trata ainda da discussão sobre a instalação da Área
de Livre Comércio (Alca), para eliminar barreiras entre as três
Américas, que vai reunir em Belo Horizonte, em maio,
representantes de 34 países. Antes do encontro das autoridades
de Estado, empresários de toda a América estarão discutindo as
bases do livre comércio, no 3° Foro Empresarial das Américas.

Um estudo sobre a função e os limites de investigação das
comissões parlamentares de inquérito e a implantação do Centro
de Memória Política na Assembléia Legislativa são também
destaques desta edição.



CAPA

O tema da privatização sempre provoca controvérsias, mas hoje, os
grupos que criticam essa política ampliaram suas fronteiras de
negociação e aprofundaram sua capacidade de argumentação

UM NOVO DESENHO NO
ESPAÇO DAS POLÊMICAS

Patrícia Duarte
Jornalista da ALEMG

I	ma das peças da
campanha, lançada
pelo governo fede-
ral, de esclareci-
mento da opinião
pública sobre aspec-

tos relevantes do Programa Na-
cional de Desestatização trazia
uma mensagem simples, mas car-
regada de significados. O tom,
marcado por uma nota só, sinteti-
zava, no entanto, o espírito dos
programas de privatização mais
recentes e, ao mesmo tempo, rea-
firmava o alto teor de polêmica
que o tema suscita. Uma frase
curta, repetida em várias peças:
"O Estado no lugar certo".

Mas qual Estado? Que lugar é
esse? Certo para quem? São ques-
tões que precisam ser respondidas
com clareza. Embora a discussão
hoje pareça menos polarizada, não
há dúvida de que a chama da con-
trovérsia permanece acesa. Se não
há mais quem defenda, em sã cons-
ciência, a presença do Estado em
áreas tão pouco estratégicas como,
por exemplo, as do setor têxtil e de
hotelaria, há grupos que permane-
cem impassíveis e irredutíveis,

combatendo as privatizações em
todos os setores estratégicos.

Essa inflexão tem muito pouco
a ver, no entanto, com a intran-
sigência que marcou o início das
discussões sobre privatização no
Brasil. Desde a época em que foi
lançado o debate, no final dos anos
70, pela então todo-poderosa Fede-
ração das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), as oposições,
reunindo principalmente trabalha-
dores, nacionalistas e segmentos
da esquerda, não admitiam sequer
conversar sobre o assunto. Ainda
assim, a polêmica sobre priva-
tização seguiu seu curso e ganhou
diferentes motivações. Nos dias de
hoje, perdeu-se um pouco do calor
da paixão, e, tanto entre os contras
quanto junto aos defensores, ado-
ta-se o timbre mais sereno da ra-
zão.

Os sindicalistas, críticos ferre-
nhos dos programas de priva-
tização, que, para o bem ou para o
mal, sempre acabam atingindo o
trabalhador com planos de demis-
são, são um exemplo de que houve
amadurecimento da discussão. Em
vez de agitar os palanques de con-

4	REVISTA 10 LE;LsI.ATIvo



UM NOVO DESENHO NO ESPAÇO DAS POLÊMICAS

ir

1
fusas assembléias, o Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunica-
ções (Sinttel) do Distrito Federal,
por exemplo, optou por questionar
a privatização da banda B da tele-
fonia celular na Justiça. A entida-
de entrou com ações populares em
19 Estados.

O coordenador-geral do Sindi-
cato dos Eletricitários de Minas
Gerais (Sindieletro), que reúne
quase 10 mil associados, todos fun-
cionários da Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig), Maun'lio Chaves, adota a
mesma sobriedade quando discute
o risco de privatização da estatal
mineira. A proposta que o
Sindieletro está defendendo nos
fóruns sindicais é a de encaminhar
à Assembléia Legislativa de Minas
um projeto de iniciativa popular
condicionando uma possível
privatização da Cemig à realiza-
ção de um plebiscito.

Além de propor caminhos
trafegáveis para essa discussão, os
trabalhadores procuraram tam-
bém ampliar suas fronteiras de
negociação. Maurílio Chaves reco-
nhece, por exemplo, que, por trás
da política de privatização, está
mesmo o projeto neoliberal, uma
praga que contaminou o discurso
dos principais governantes do

"As
instituições
públicas
financeiras
serviram
muito mais ao
capital privado
do que ao povo
mineiro e ao
próprio

_d Estado"

íWaurílio Chaves

mundo, independentemente do co-
lorido da sua bandeira. Está cons-
ciente também de que a priva-
tização não tem fôlego para
minimizar o déficit crônico das con-
tas do Estado, uma ameaça que
paira solene sobre a estabilidade
da economia brasileira.

Novas fronteiras - Mas, em vez
de construir um discurso a partir
dessas duas constatações, a pri-
meira bastante óbvia e a segunda
fácil de ser destruída pela evidên-
cia dos números, os eletricitários
optaram por buscar um novo norte
para balizar suas posições no meio
sindical. "Quando iniciamos a dis-
cussão, perguntamos, primeiro, a
quem a estatal está servindo. A
partir daí, foi possível avaliar a
sua importância estratégica para
o País" - explica Maurício. Foi se-
guindo esse roteiro que os
eletricitários concordaram, por
exemplo, com a privatização dos
bancos estaduais de Minas Gerais,
Bemge e Credireal.

"As instituições públicas finan-
ceiras, como a Minascaixa, o
Agrimisa, o próprio Credireal e o
Bemge - pondera Maurílio Cha-
ves -, serviram muito mais ao capi-
tal privado do que ao povo mineiro
e ao próprio Estado. Os serviços
que oferecem aos clientes podem

Privatização
20 anos de travessia

O mote da privatização foi
lançado no Brasil em meados de

1974, tendo como fonte
inspiradora o II Plano Nacional

de Desenvolvimento, que
propunha alterar as bases

estruturais da economia
brasileira, fortalecendo o capital
privado nacional e diminuindo o

grau de estatização e
desnacionalização da economia.

Mas foi a Federação das
Indústrias de São Paulo quem
desencadeou a campanha pela

desestatização, patrocinando
11 reportagens no jornal
"O Estado de S. Paulo",

intituladas "Os caminhos da
estatização". "Mais do que a

privatização - explica a
professora Rosiléia Milagres, da

Fundação Dom Cabral -, os
empresários reivindicavam maior

controle sobre o Estado e sua
tecnoburocracia, o que lhes traria

maior influência na política
econômica."

Centravam fogo também contra
as empresas públicas que

invadiam terrenos próprios da
iniciativa privada. A Fiesp
questionava o tratamento

diferenciado dado a elas, como
favorecimento na política de
preços, isenções tributárias,

acesso facilitado a
informações técnicas, prioridade
nos recursos para investimentos,

entre outras benesses.
Rosiléia Milagres observa que

esse questionamento não
implicava, no entanto, uma

ruptura da aliança entre o Estado
e o capital privado. Mesmo

brandindo contra o poder público,
os empresários reconheciam que
a economia de mercado não era
suficiente para transformar os

caminhos da economia brasileira.
A pressão do setor privado foi

determinante para a criação do
Programa Nacional de

Desburocratização e da
Secretaria de Controle das

Empresas Estatais.

RivislA no LoGIsL,vnvo
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muito bem ser obtidosjunto a qual-
quer outra instituição privada, sem
prejuízo para a população."

Também concordam (e até
acham interessantes) com as par-
cenas que a Cemig faz com a inici-
ativa privada para a construção de
novas usinas. Os consórcios, fir-
mados principalmente com os gran-
des consumidores, estão viabi-
lizando a construção da Usina de
Igarapava e, futuramente, de mais
outras quatro, que hoje ainda es-
tão em fase de negociação. "Se o
Estado não tem recursos para in-
vestir em novos projetos - pondera
o sindicalista—, por que não buscar
a participação do capital privado?"
Ele observa, ainda, que a energia
produzida nas novas usinas será
compartilhada com o Estado e
redistribuída para as regiões aten-
didas pela estatal, inclusive as de-
ficitárias.
Os limites - Tudo isso e muito
mais é possível desde que, na mesa
de negociação, não se avance em
propostas mais ousadas, como a de

transferência do controle da com-
panhia, hoje nas mãos do Estado,
para a iniciativa privada. "Estamos
falando de um setor estratégico -
defende Maurflio Chaves -, pois
energia elétrica é essencial para a
população e, mais do que isso, a
atuação social da Cemig jamais
será assimilada e incorporada por
uma empresa privada."

O presidente do Sindieletro ex-
plica que a Cemig opera em regime
de compensação. As áreas
superavitárias, como a da Região
Metropolitana de Belo Horizonte,
financiam as regiões deficitárias,
como a do Vale do Jequitinhonha.
"Uma empresa privada terá essa
mesma disposição de garantir o
atendimento das regiões carentes?"
- indaga o sindicalista.

Os argumentos desfavoráveis à
privatização da Cemig são listados
um a um pelo presidente do
Sindieletro, mas, ainda que tenham
uma posição clara e definida sobre
essa questão, os eletricitários, di-
ferentemente do que ocorria em

outras épocas, também não estão
mais dispostos a levar sozinhos
esta bandeira. "Se a energia elétri-
ca é um bem público e se a Cemig
é a estatal que presta esse serviço
essencial, não só para a população,
mas para o desenvolvimento do
Estado, entendemos que é a socie-
dade quem deve estar à frente de
um movimento contra a sua
privatização. Se ela acha impor-
tante preservar o controle do Esta-
do sobre essa empresa, que se ma-
nifeste sobre isso" - desabafa
Maurílio Chaves.

Ele antecipa que os eletricitários
já aprovaram um programa de ação
para sensibilizar outros segmen-
tos da sociedade e convencê-los a
assumir publicamente a liderança
desse movimento, dividindo a cena
com os trabalhadores. "Não quere-
mos que a sociedade confunda essa
luta, que deve ser de todos, com um
movimento corporativista, em de-
fesa de interesses particulares" -
diz ele.

O Partido dos Trabalhadores,

•Cemig
Estado mantém
mínimo necessário
para não perder controle

O processo de discussão sobre a
privatização da Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig) foi deflagrado durante o
segundo governo Hélio Garcia, em
meados de 1993. Nessa época, o
Executivo encaminhou à Assem-
bléia Legislativa um projeto de lei
pedindo autorização para aliena-
ção de ações preferenciais da com-
panhia. A notícia teve forte impac-
to junto à categoria dos
cletricitários, sensibilizando-os
para uma ampla mobilização e pro-
vocando a paralisação de várias
áreas dentro da empresa.

Ainda no final do governo Hélio
Garcia, um novo projeto foi encami-
nhado à Assembléia e aprovado, sem
que nem mesmo as oposições perce-
bessem o seu conteúdo. Mas, até en-
tão, a privatização era vista como um
risco remoto. Detendo 84% das ações
ordinárias e 6% das preferenciais, o
governo do Estado mantinha o con-
trole absoluto sobre a empresa.

Foi no final de 1995 que a questão
passou a ser discutida com maior
ênfase. Autorizado pelo Poder
Legislativo, o governo de Minas anun-
ciou a venda de ações da companhia,
reunindo, num só lote, todo o exce-
dente de ações que compõe o controle
do seu capital votante. Isso
corresponde a 33% do capital ordiná-
rio. "O risco do Estado vir a perder o
controle da empresa hoje é muito
grande, pois ele passa a deter apenas
51% das ações ordinárias" - observa

Maurílio Chaves.
Mas o sindicalista garante que

os trabalhadores estão atentos aos
movimentos do governo. "Não te-
memos pelos nossos empregos -
disse ele -, pois a Cemig tem uma
estrutura enxuta e até carente em
algumas áreas. A nossa preocupa-
ção é pelo caráter estratégico deste
setor e o papel preponderante da
empresa no desenvolvimento do
Estado."

Ele questiona ainda o resultado
da privatização de outras empre-
sas no setor. Em todas elas, houve
um aumento significativo das tari-
fas, sem a melhora correspondente
na qualidade dos serviços ofereci-
dos. "Isso aconteceu com a Compa-
nhia de Energia do Rio de Janeiro
(Cerj), com a do Espírito Santo
(Escelsa) e com a Light, sem exce-
ção" - afirma Maurilio Chaves.
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que também sempre adotou uma
postura crítica em relação aos pro-
gramas de privatização, também
não se opõe mais cegamente. O
partido é contrário à privatização
do Bemge, por exemplo, mas não
põe obstáculos à venda do
Credireal. "Somos contra a
privatização da Cemig - afirma o
deputado estadual Gilmar Macha-
do (PT) -, mas não contra parce-
rias com a iniciativa privada. Tam-
bém não nos opomos à venda de
parte de suas ações. Só não abri-
mos mão de que o Estado detenha
o controle da empresa, pois este
setor é estratégico para o desen-
volvimento de Minas."

Aplicação e controle - O PT
defende com barricadas os segmen-
tos que considera prioritários para
garantir a soberania do Estado e o
desenvolvimento independente do
País. Da mesma forma, escala um
exército de paladinos para cobrar e
fazer o acompanhamento da apli-
cação dos recursos arrecadados com
os programas de privatização. "Não
podemos errar neste momento, pois
esses recursos não voltam mais -
afirma Gilmar Machado—. Por isso,
esse dinheiro deveria estar sendo
reinvestido em programas sociais
e nunca desviado para pagar dívi-
das geradas por uma política eco-
nômica que, no nosso entender, é
equivocada."

Mas não é só o P1' que acha isso.
Na outra margem, do outro lado do
rio, o ministro das Comunicações
do governo Fernando Henrique
Cardoso, o franco-atirador Sérgio
Motta, que lidera um processo de
privatização tão polêmico quanto o
da Companhia Vale do Rio Doce -
o da telefonia -, bate na mesma
tecla. O processo de privatização
dos serviços de telefonia móvel ce-
lular das bandas A e B e do Siste-
ma Telebrás, excluída a Embratel,
poderá render aos cofres públicos
algo entre R$ 25 e R$ 30 bilhões.

O ministro recebe chumbo gros-
so de todos os lados, pois será pelas
suas mãos que o primeiro monopó-
lio estatal será efetivamente que-
brado no País. Sérgio Motta não se
inibe e garante que, até o final
deste ano, terá concluído a venda
da banda B de telefonia celular e
iniciado a privatização da banda A,
da Telesp e da própria Embratel.
Ele só fica incomodado quando
questionado sobre o destino dos
recursos que irá arrecadar.

Em entrevista à "Gazeta Mer-
cantil", no final de fevereiro, o mi-
nistro dizia firmemente que o di-
nheiro das privatizações na área
de telefonia seria para incentivar a
produção e não para abater dívi-
das. Antes disso, em outras de suas
tantas conversas com a imprensa,
Sérgio Mottajá deixara escapar a
sua posição sobre esse assunto: "E
no mínimo desconfortável pensar
que estamos vendendo uma em-
presa para pagar dívidas."

Resultados pífios - E o ministro
tem mesmo bons motivos para re-
virar-se na sua cadeira, quando
tentam convencê-lo da eficácia des-
sa política. A análise da economis-
ta mineira Rosiléia das Mercês
Milagres sobre os números do go-
verno Collor, consolidados em pro-
gramas de privatização como o da
Usiminas, é extremamente desfa-
vorável. Professora da Fundação
Dom Cabral e autora da tese "Um
Estudo sobre o Programa de Pri-
vatização no Brasil", defendida em
1993, no Centro de Desenvolvimen-
to e Planejamento Regional da
UFMG, ela antecipa que o resulta-
do final deixou muito a desejar.

Os quase US$ 5 bilhões arreca-
dados com a venda de estatais, no
período de 1990 a 1991, significa-
ram uma redução anual de apenas
0,03'/c do PIB no déficit permanen-
te do setor público. Com base em
outros estudos sobre o mesmo pe-
ríodo, Rosiléia Milagres observa

Anos 80
Tímidas ações

Lançada a semente em 1974, o
processo de privatização só veio a

desabrochar, no entanto, em
meados dos anos 80. Isso não

significa que essa foi uma década
perdida. Ainda que timidamente
e de forma desarticulada, numa

primeira fase do programa, de
1979 a 1984, foram privatizadas

20 empresas, que já estavam sob
controle transitório da União, e

desativadas outras 200 menores,
que foram liquidadas ou

incorporadas às suas holdings.
"Tratava-se mais de uma resposta

à campanha antiestatização da
década anterior e da tentativa de

diminuir a expansão do setor
público do que de um

instrumento de política
econômica capaz de alterar os

moldes da estrutura produtiva"—
analisa a economista

Rosiléja Milagres.
Essa tendência permaneceu

durante toda a segunda metade
dos anos 80. As empresas

atingidas eram as de pequeno
porte, e não havia compromisso

político para deslanchar o
programa nem consenso da

sociedade acerca da privatização.
As principais iniciativas desse

período foram a criação do
Conselho Interministerial de

Privatização, mais tarde
Conselho Federal de

Desestatização, e a ampliação dos
objetivos do programa.

acrescentando, além da venda
das estatais, a concessão e

desregulamentação da economia.
Nesse período, foram

privatizadas 18 empresas, entre
elas a Cimetal Siderurgia S.A., a

Aracruz Celulose S.A. e a
Companhia Brasileira de Cobre
(CBC, na época assumida pelos

próprios funcionários. O papel do
Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) foi determinante

nesse período, e a maior parte das
privatizações se deveu à sua

atuação.
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"A aplicação do
dinheiro das
privatizações
para
reorganizar
as contas
públicas é um
mau negócio"

Pompílio Canave

UM NOVO DESENHO NO ESPAÇO DAS POLÊMICAS

que, ainda que fossem adicionados
US$ 10 bilhões em títulos da dívi-
da externa ao processo, o impacto
fiscal chegaria só a 0,08% do PIB
ao ano.

"Com isso - diz - o processo de
pnvatização colaboraria apenas
com uma redução de 0,11% do PIB
no déficit permanente do setor
público. Esse resultado não repre-
senta alívio para o governo nem o
exime de uma política de ajuste
fiscal profundo." Mesmo favorável
aos programas de privatização,
Rosiléia Milagres reconhece que
se trata de uma política fortemen-
te questionável se entendida dessa
forma, como instrumento para
equacionar o problema do déficit
público.

Divisão paritária - Mesmo cien-
te disso, o governo não deverá abrir
mão de utilizar pelo menos parte
dos recursos para essa finalidade.
Nem mesmo Sérgio Motta, um
peso-pesado no ranking de poder
em Brasília, conseguirá evitar a
debandada de boa parte do dinhei-
ro da privatização para políticas de
contenção do déficit público. Isso
porque o governo não tem mesmo
muitas saídas.

O edital de privatiz ação da Com-
panhia Vale do Rio Doce (CVRD),
publicado no início do mês de mar-
ço, confirma essa opção do gover-
no, ainda que ela venha tempera-
da pelo bom senso, ao fazer uma
divisão paritária dos recursos. A
pressão dos opositores serviu, pelo
menos, para minar a intenção dos
economistas do Ministério da Fa-
zenda e de alguns membros do
Banco Central, que defendiam a
idéia de reservar o dinheiro da
venda da companhia exclusiva-
mente para o abatimento da dívi-
da pública. Com o aval do presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, parte dos recursos será aplica-
da em projetos de investimento.

Dos R$ 3 bilhões que o governo

pretende arrecadar com a venda
da Vale, metade será utilizada para
resgatar títulos da dívida pública
federal e a outra metade, aí, sim,
irá compor o Fundo de Reestru-
turação Econômica Nacional
(Fren), destinado exclusivamente
a financiar investimentos do setor
privado em projetos de ampliação
e melhoria da infra-estrutura e de
incentivos à exportação.

E essa postura é a que deverá
prevalecer na negociação de ou-
tras empresas. Numa entrevista
ao suplemento especial da revista
Exame, "O Brasil e o Mundo em
97", o economista Demosthenes
Madureira de Pinho Neto, diretor
do Unibanco Asset Management,
confirma essa tendência, ao comen-
tar que o fracasso na aprovação
das reformas econômicas em 1996
deixou poucas alternativas para o
governo enfrentar o seu déficit. No
ano passado, o furo do caixa fechou
em torno de 4% do PIB, e o Progra-
ma Nacional de Desestatização
está sendo visto como um dos pou-
cos que poderá ajudar o governo a
minimizar a baixa performance das
suas contas.

Destino certo - No âmbito do
Estado, essa discussão assume a
mesma intensidade e polarização,
mas sem o mesmo desfecho.

Lastreada principalmente em tí-
tulos mobiliários, com vencimento
em curto prazo, a dívida pública
está estrangulando os governos
estaduais, que, para garantir um
novo perfil e melhores condições
de financiamento desse débito,
aceitam vincular seus programas
de privatização a essa renegociação
junto ao governo federal. "A maio-
ria dos Estados já abriu mão de
suas empresas de energia elétrica,
durante a renegociação da dívida
com o BNDES - exemplifica o pre-
sidente do Sindieletro, Maurílio
Chaves -, e Minas Gerais foi o
único Estado que ainda não acei-
tou essa condição."

Mas concordou em vender ou-
tros de seus ativos, considerados
não estratégicos, e participações
da sua companhia energética. De-
pois de intensa negociação, o Exe-
cutivo mineiro teve aprovado, na
Assembléia Legislativa, um pro-
jeto de lei autorizando o governo a
vender seus dois bancos - Bemge
e Credireal -, a Centrais de Abas-
tecimento de Minas Gerais
(Ceasa), a Companhia de Arma-
zéns e Silos do Estado de Minas
Gerais (Casemg) e, se for neces-
sário, mais uma lista de imóveis.
Os recursos auferidos nesse pro-
cesso já estão carimbados e serão
aplicados na redefinição do perfil
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da dívida estadual.
De um lado da mesa, o líder do

governo na Assembléia, deputado
Péricles Ferreira (PSDB), destaca
os aspectos positivos dessa nego-
ciação. "Ela viabilizou o Estado fi-
nanceira e economicamente" -
afirma. E adverte: "Sem ela, esta-
ríamos falidos". O deputado lem-
bra que, quando Eduardo Azeredo
assumiu o governo, em 1995,a dí-
vida mobiliária do Estado não pas-
sava de R$ 3,8 bilhões. Em menos
de um ano e meio, esse valor se
multiplicou, chegando aos R$ 8,2
bilhões, um crescimento em pro-
gressão geométrica que in-
viabilizava totalmente a adminis-
tração pública. "Por isso, o governo
foi sábio ao renegociar a dívida -
garante Péricles Ferreira -,
recolocando-a dentro de parâ-
metros mais aceitáveis."

O líder do governo pondera que
uma dívida de curtíssimo prazo e
com juros escorchantes de merca-
do foi substituída por outra de lon-
go prazo, a um custo bem mais
razoável. A taxa de mercado, que
vencia diariamente pelo overnight,
foi substituída por juros de 6% ao
ano, e a dívida, escalonada ao lon-
go de um prazo de 30 anos.

Perda de patrimônio - Mas, na
outra ponta da mesa, o deputado
Gilmar Machado (P1') questiona
essa opção. "Os mineiros construí-
ram um patrimônio que está sendo
dilapidado pelo governo, sem que
se coloque nada no lugar. O dinhei-
ro da privatização deveria estar
sendo reinvestido em programas,
como, por exemplo, o de habitação.
Programas que estimulassem a ge-
ração de empregos e promovessem
a melhoria da qualidade de vida da
população do Estado."

Na ponta do lápis, Gilmar Ma-
chado calcula que IJS$ 12 milhões,
dinheiro a ser arrecadado, por
exemplo, com a venda de uma
Gasmig, empresa do complexo do

Sistema Cemig, seriam suficien-
tes para financiar um programa
de investimento na área
habitacional, de construção de pelo
menos 50 mil casas. "Um progra-
ma desses - sugere o deputado -
poderia ser administrado pelo
Bemge, e teríamos dois ganhos: a
aplicação produtiva dos recursos
da privatização e a redefinição da
linha de atuação do banco, voltan-
do-o para a área social."

Panacéia ineficaz - Esses dois
ingredientes temperam também a
discussão sobre privatização entre
os quase 15 mil bancários sindica-
lizados no Estado e espalhados em
mais de 170 municípios. Mas, an-
tes disso, o presidente do Sindicato
dos Bancários, Pompílio Canavez,
questiona a forma como os progra-
mas de privatização são apresen-
tados à sociedade. "A privatização
é vendida como uma panacéia que
irá solucionar todos os problemas
brasileiros, mas, na prática, não é
bem assim"— garante ele.

Na avaliação do sindicalista, a
venda da Usiminas, Acesita, Light
e tantas outras, anunciada como
imperiosa para evitar que o País
entrasse no caos, não deixou o Bra-
sil mais rico nem evitou que os
recursos da área social continuas-
sem a diminuir, tornando-se cada
vez mais escassos. "A aplicação do
dinheiro das privatizações para re-
organizar as contas públicas é,
assim, comprovadamente um mau
negócio" - critica Pompílio
Canavez.

"Esta lógica não tem senso
- diz -, é como se tivéssemos com-
prado a prazo uma série de eletro-
domésticos e, depois, para quitar
nossa dívida, estivéssemos venden-
do todos os aparelhos. No final,
vamos ficar sem o dinheiro e sem
os eletrodomésticos. Qual o benefi-
cio disso tudo?" O líder dos bancá-
rios em Minas questiona também a
privatização dos bancos estaduais,

Anos 90
Motivação mais forte

O balanço das privatizações nos
anos 90 não é muito mais

favorável do que na década
anterior. No mais das vezes, os

programas implantados no
Brasil caem na coisa miúda, que

é a de resolver o problema do
déficit público, perdendo a

grande oportunidade de
repensar o papel do Estado na

economia.
A era Collor não foi diferente.

Apesar de apresentar um
programa de governo rico em

objetivos e boas intenções,
Fernando Colior perdeu fblego
em poucos meses de trabalho.

Depois de uma seqüência
infindável de erros, a única
política que sobrou foi a da

privatização. E sobreviveu muito
em função da necessidade de

combater o déficit.
Até maio de 1993, 20 empresas

foram privatizadas, e duas,
liquidadas. A primeira a ser
anunciada para venda, pelo

presidente Collor, foi a
Usiminas, urna empresa

eficiente, capaz de despertar o
interesse de qualquer investidor.
Ao agir assim, o governo buscava

reafirmar a importância do seu
programa de privatização e

garantir resultados que
viabilizassem sua política de

combate ao déficit.
Mas, no acerto final, o retorno do

programa de privatização do
governo Colior foi igualmente

pífio, permitindo uma redução
anual de apenas 0,03% do PIB
no déficit permanente do setor

público. Diferentemente do que
ocorreu nas décadas anteriores,

no entanto, o governo Coilor teve
a seu favor o posicionamento

mais favorável da população à
política de privatização.

Com Itamar Franco, o Programa
Nacional de Privatização sofreu

algumas alterações, mas o
governo pecou novamente, por

não vinculá-lo a uma política de
reestruturação industrial de

médio e longo prazos.

REVISTA Do LEGISLATIVO	9



UM NOVO DESENHO NO ESPAÇO DAS POLÊMICAS

que, na sua opinião, engorda a lista
de contra-sensos dessa política go-
vernamental.

Banco social "O Brasil não pre-
cisa de mais um Bradesco, ou de
um Unibanco, ou de outra institui-
ção financeira privada qualquer;
por outro lado, na estrutura do
Estado, o banco pode desempenhar
um papel importante"— defende,
resoluto. Mas Pompílio Canavez
faz coro com aqueles que criticam
o atual modelo de gestão dos ban-
cos estaduais. "Só que não é ven-
dendo o banco que vamos resolver
esse problema, que é mais de or-
dem administrativa" - diz, lem-
brando que a própria Consti-
tuição mineira tem instrumentos
que poderiam auxiliar nessas mu-
danças.

"Em um dos seus artigos - lem-
bra -, está prevista a criação da
figura do diretor representante nos
bancos estaduais mineiros, esco-
lhido entre os funcionários de car-
reira da instituição. E um cargo
administrativo, não de decisão,
mas já seria um canal para pres-
sionarmos por mudanças, di-
recionando a atuação do banco para
a área social. Mas esse artigo até
hoje não foi regulamentado."

O diretor de Assuntos Jurídicos
do Sindicato dos Bancários, Sebas-
tião Carlos, o Cacau, ressalta que o
Bemgejá tem ações nessa direção,
e o Credireal, antes de saneado
para ser privatizado, também de-
senvolvia uma estratégia compro-
metida com o social. "O Bemge -
lembra Cacau - tem agências pio-
neiras em 220 municípios minei-
ros. Que banco privado manterá
esse compromisso, bancando algu-
mas agências até deficitárias, só
para não deixar desassistida uma
região do Estado? Com certeza,
nenhum, por motivos óbvios, por-
que eles visam ao lucro."

O diretor do sindicato pondera,

no entanto, que não defende um
banco estatal deficitário. "Até am-
pliando a sua atuação na área soci-
al, o Bemge pode dar lucro. Se o
governo soubesse valorizar os di-
versos segmentos que hoje estão
desassistidos no Estado e que são
nichos para atuação de um banco
estatal, como o setor agropecuário,
o segmento das pequenas e
microempresas, os funcionários
públicos e outros, ele poderia al-
cançar boas receitas e ter uma po-
lítica de atendimento mais respei-
tada" - enumera o sindicalista.

Defendendo o controle do Esta-
do sobre pelo menos um dos seus
bancos, transformando-o num bra-
ço do setor público na definição de
políticas de investimento, os ban-
cários aceitam, no entanto, algu-
mas privatizações, que consideram
até necessárias. "O Estado tem
mesmo que se afastar de alguns
empreendimentos, para os quais,
inclusive, foi, muitas vezes, em-
purrado, com a missão de recupe-
rar desatinos de empresários
malpreparados" - reconhece
Pompílio Canavez.
Transparência - Defendem com
unhas e dentes apenas aqueles
setores que consideram estratégi-
cos, e, principalmente, cobram
transparência absoluta para o pro-

"A renegociação da
dívida mobiliária
viabilizou o Estado, pois,
sem ela, estaríamos
falidos"

Deputado Pérícles Ferreira

cesso de privatização, como requi-
sito indispensável para a sua boa
aceitação. O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial, condutor da política de
privatização do governo federal,
tem procurado estimular o debate
e ampliar a divulgação de informa-
ções sobre o Programa Nacional de
Desestatização, usando os meios
de comunicação convencionais e
não convencionais, como a Internet.
Mas o que se questiona não é a
falta de dados, como os que são
oferecidos nahomepage do BNDES.
O que se quer são informações mais
completas sobre o processo da
privatização, da formação do preço
ao detalhamento do que se está
privatizando.

Em Minas, os dados são distri-
buídos ainda com mais parcimônia,
mas os secretários de Estado en-
volvidos com essa política não se
têm furtado a debatê-la em auditó-
rios mais formais, como o plenário
das Comissões Técnicas da Assem-
bléia Legislativa e auditórios
especializados. Logo depois da di-
vulgação do edital de venda de
33% do capital votante da Cemig,
em meados do mês de março, o
secretário da Fazenda, João
Heraldo Lima, que coordena, em
última instância, o programa de
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"O Brasil escolheu
momento errado
para privatizar,
pois, num contexto
de altas taxas de
juros e crescimento
da dívida interna,
o resultado dessa
política ficará
comprometido"

Cláudío Gon/ijo

UM NOVO DESENHO NO ESPAÇO DAS POLÊMICAS

privatização do Estado, compare-
ceu à Assembléia para discutir com
os deputados os detalhes do docu-
mento.

Na reunião, que teve a partici-
pação de mais de 30 deputados, o
secretário, quando questionado
pelo líder do PT, Marcos Helênio,
sobre a legalidade da operação e
transparência do processo, respon-
deu: "Não estamos escondendo
nada de ninguém, mas tudo tem
seu tempo para ser revelado. Tudo
que é necessário ser público, é pú-
blico" - insistindo, no entanto, que
é preciso avaliar a oportunidade de
algumas declarações.

Derrubando mitos - O governo
pode ter boas razões para defender
esse argumento, mas não pode dei-
xar mesmo de apresentar e dar
ampla publicidade aos objetivos e
metas desse programa, seja em que
âmbito for, porque as justificati-
vas, até então adotadas para sus-
tentar suas ações, estão cada vez
mais fragilizadas.

Um dos grandes mitos alimen-
tados pela privatização, por exem-
plo, é o de que, nas mãos do setor
privado, as empresas estatais se
tornarão mais eficientes. O econo-
mista Cláudio Gontijo, professor
da Faculdade de Economia da
UFMG, garante, no entanto, que

não existe nenhum padrão reco-
nhecido que permita avaliar esse
tipo de questão e sustentá-la con-
sistentemente.

"Uma pesquisa realizada por
uma universidade inglesa mos-
trou que mais ou menos 1/3 das
empresas privatizadas registrou
aumento de eficiência. Outro 1/3
manteve a mesma performance, e
o 1/3 restante teve redução da
eficiência. Ou seja, a influência
desse tipo de programa é muito
relativa." O economista reconhe-
ce que, no caso argentino, as em-
presas apresentaram melhor de-
sempenho depois de privatizadas,
"mas há uma explicação para isso,
pois elas ficaram livres dos con-
troles macroeco-nômicos do Esta-
do e ganharam agilidade para
atuar no mercado".

Outro argumento freqüente-
mente lançado nas mesas de dis-
cussão a favor da privatização é o
de que, nas mãos do setor privado,
as estatais tendem a aumentar seus
investimentos. Para o economista,
não há razão técnica quejustifique
isso. "O que ocorre - diz - é que as
empresas estão sendo privatizadas
num momento em que o Estado
passa por uma crise aguda de re-
cursos, inibindo qualquer gasto.
Quando trocam de mãos, existe

Atenda 97
Governo FHC

O governo Fernando Henrique
Cardoso também encontrou um
clima favorável à privatização.

Em 1996, concluiu as vendas no
setor petroquímico, com o leilão
de cinco empresas, e encerrou a

primeira fase do Programa
Nacional de Privatização,

iniciado em 1991.
Outras duas iniciativas da sua

gestão são o modelo e
cronograma de venda da Vale do

Rio Doce, que encerra as
privatizações no setor industrial,

e a aceleração do programa nos
setores de infra-estrutura,

iniciando a fase de transferência
de serviços públicos para o setor
privado, mediante concessão ou

arrendamento.
Além disso, no setor elétrico,

houve a privatização da Light e
da Cerj, com o inicio do

processo de venda de várias
outras empresas estaduais de

distribuição de energia.
Houve avanços também no setor

de transportes, com o
arrendamento de cinco das seis

malhas da Rede Ferroviária
Federal S/A e a transferência de

860 km de rodovias federais,
incluindo a Via Dutra e a Rio-
Juiz de Fora. A inclusão de 31

portos no Programa Nacional de
Desestatização, sete já em fase

de encaminhamento, foi também
confirmada neste governo.

A arrecadação do programa em
1996 fbi de USS 4 bilhões, que,

somados ao montante de
US$ 1,2 bilhão apurado nas

privatizações estaduais,
representa o dobro da

arrecadação obtida em 1993, de
US$ 2,6 bilhões, considerada a

maior até então.
Para 1997, a agenda de

privatizações inclui importantes
empresas, como a Vale, a malha

Nordeste da Rede Ferroviária
Federal, as de energia elétrica

estaduais, Furnas, várias
empresas do sistema de telefonia

e os portos.
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então uma onda de investimento,
mas que não necessariamente per-
manecerá."

Nem mesmo a vinculação dessa
política com a eficiência ma-
croeconômica do sistema de um
país, condicionando o seu cresci-
mento auto-sustentável a um pro-
grama de privatização, consegue
convencer diante da evidência de
experiências práticas. Tanto no
caso da Argentina quanto do Méxi-
co, esses nós se desataram, conta-
minados pela apatia da economia.
O México registrou, em 1995, uma
queda do seu Produto Interno Bru-
to (PIB) de 6,6%, e a Argentina, de
4,4%.

Superando obstáculos - A lista
de pequenos obstáculos aos pro-
gramas de privatização não tem
fim. Cláudio Gontijo adverte ainda
que essa política, mesmo que ne-
cessária e irreversível, pode cau-
sar estragos de proporções razoá-

veis, exigindo que seja bem avalia-
da pelo governo antes de ser
deflagrada. "A Argentina, por
exemplo - cita Gontijo - está en-
frentando hoje uma situação deli-
cada. Como a maioria das suas
estatais foi parar nas mãos de gru-
pos estrangeiros, hoje a remessa
de dólares para o exterior está che-
gando a US$ 800 milhões anual-
mente." Isso tem contribuído para
agravar um dos principais proble-
mas do país, na atualidade, que é 
déficit na balança de transações
correntes.

"Esses são alguns problemas
que devem ser analisados pelos
gestores de programas de
privatização" - frisa Cláudio
Gontijo -, que, em tese, não é
contrário às privatizações, mas
defende limites bem definidos
para políticas dessa natureza e
um momento adequado para sua
imple-mentação. "O Brasil - diz -
certamente escolheu o momento

errado, pois num contexto de al-
tas taxas de juros e de rápido
crescimento da dívida interna, o
resultado dessa política fica com-
prometido. Essas taxas deprimem
o valor presente das empresas, e
o crescimento da dívida anula
qualquer ganho financeiro que
possa ser obtido pela venda das
estatais."

A economista Rosiléia Milagres,
mesmo francamente favorável à
privatização, aponta mais uma das
tantas pedras que atravancam o
caminho desses programas no País.
"Essa política - diz - não pode ser
vista simplesmente como uma res-
posta aos problemas fiscais nem
como urna inspiração neoliberal.
Ela é muito maior do que isso. Não
podemos perdera oportunidade que
ela nos oferece para repensar o
papel do Estado, para definir que
Estado é esse que estamos queren-
do e quais devem ser suas atri-
buições."

UResistência

Governo não obtém
consenso para venda
da Vale do Rio Doce

A falta de entendimento prévio
sobre o destino das centenas de
alvarás de pesquisa e lavra qu
estão nas mãos da Companhia V.
do Rio Doce é uma das princip
críticas do ex-governadorAureli
Chaves ao processo de privatizu
da empresa. Ele questiona tam-
bém o fato de, na avaliação da
CVRD, não se estar levando em
conta o passivo social e ambiental
que envolve toda atividade
mineradora.

O ex-governador participou como
um dos expositores do "Ciclo de De-
bates: A Vale do Rio Doce na Econo-

mia Nacional", promovido pela Assem -
bléia Legislativa de Minas Gerais, no
final do mês de março. O arcebispo de
Mariana, Dom Luciano Mendes, tam-
bém questionou a pressa do governo
federal em finalizar o processo de
privatização da Vale, cobrando um
tempo maior para a discussão dos ter-
mos do edital, só agora divul-gado.

Ministro das Minas e Energia do
governo Sarney, Aureliano Chaves
argumentou que os princípios do na-
cionalismo sobrevivem aos movimen-
tos de modernização e globalização
da economia e condenou a
privatização da Vale, que detém a
maioria do conhecimento das rique-
zas do subsolo brasileiro. Aureliano
Chaves questionou ainda a capaci-
dade do governo de definir os limites
de exploração das jazidas pelos gru-
pos que vierem a assumir o controle
da empresa.

O presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), Luiz Carlos Men-
donça de Barros, argumentou que
o processo de privatização da Vale
não é uma questão pontual, mas
um elemento dentro de uma visão
estratégica do governo Fernando
Henrique Cardoso, que prevê a
reformulação da intervenção do
Estado na economia.

Mendonça de Barros disse que
o processo da CVRD tem seguido
dentro de padrões democráticos.
Sem-número de vezes fui ao Se-

nado, oficial e oficiosamente, para
discutir a privatização da Vale. E
uma coisa eu posso garantir: o
edital de venda da companhia é
fruto da discussão e do trabalho de
todos os que discutiram e levaram
em consideração o beneficio da po-
pulação brasileira", afirmou. Para
ele, esse cuidado por parte do go-
verno tem garantido a preservação
dos direitos da sociedade. "Não exis-
tirão perdas para a população".
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Economista defende que as estatais são rentáveis apenas para os seus
funcionários e para os políticos e que o patrimônio por elas acumulado
só beneficiará o País quando as emp resas forem privatizadas

A FARRA DOS DINOSSAUROS
OU OS GIGOLÔS DA VIÚVA

"Precisamos amar o Estado, disse o
jurista suíço. - "O quê!, respondeu o
filósofo alemão Karl Jaspers, "o monstro
deseja também ser amado."

Roberto Campos
Deputado Federal pelo PPR do

Rio de Janeiro

C	s neolíticos - Lula,
Brizola, Barbosa
Lima - costumam
dizer que o governo
não deve vender as
grandes estatais

"rentáveis" - Valessauro,
Eletrossauro, Petrossauro e
Telessauro. Obviamente, nunca
se deram ao esporte da aritmética
de balanços. Se o fizessem, chega-
riam às seguintes conclusões:
1 - Não há estatais "rentáveis"

para o Tesouro Nacional. Elas
só são rentáveis para os fun-
cionários que as tripulam e
os políticos que as manipu-
lam. Dados da Sest e uma
análise do balanço dos qua-
tro maiores dinossauros, para
o período 1990/93, revelam o
seguinte:

- Os dividendos pagos à velha
viúva - a União - represen-
tam em média apenas 1,08%
ao ano; se algum gerente pri-

vado apresentasse tais re-
sultados, seria demitido na
hora. Na verdade, se reduzi-
dos os aportes da União no
período, a rentabilidade dos
dinossauros se tornaria ne-
gativa, em 6,8% ao ano. (Ver
tabela 1).
Além disso, os dinossauros
tinham dívidas de impostos
e contribuições sociais de
valor médio de US$ 1,2 bi-
lhão, ou seja, 45 vezes mais
que a média dos dividendos
pagos ao Tesouro; empresas
privadas que praticassem
esbórnias da espécie estari-
am há muito tempo sob exe-
cução judicial.
No período 1990/92 (último
ano para o qual obtivemos os
dados previdenciários), as do-
ações dos quatro dinossauros
às suas entidades de previ-
dência privada totalizaram
US$ 1,9 bilhão, ou seja, 6,2
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vezes mais que os dividendos
pagos ao Tesouro; isso de-
monstra que as estatais tra-
balham muito mais para os
seus funcionários do que para
a Nação, que as financia.

3 - A diferença entre os dividen-
dos recebidos em 1990/92 e
os aportes concedidos e dívi-
das honradas pelo Tesouro
indicam que a União teve de
pagar US$ 1,8 bilhão pela
simples honra de ser propri-
etária de estatais. Conside-
rando-se que o governo tem
de levantar dinheiro no mer-
cado para rolar sua dívida a
taxas reais de 20% a 25% ao
ano, percebe-se que as esta-
tais, longe de serem um mo-
tor de crescimento, são uma
forma de suicídio econômico.
E por causa disso que paga-
mos uma barbaridade de ta-
xas dejuros e que todo o setor
produtivo - a agricultura, a
indústria, a construção civil
e o comércio - é sacrificado. E

por isso que sacrificamos edu-
cação, saúde, cultura e in-
vestimentos em infra-estru-
tura!

O menos debochado dos
dinossauros é a Valessauro, que
opera em ambiente competitivo.
Mesmo assim, entre 1990/93 pa-
gou sobre o capital do Tesouro
dividendos médios de 4,16 0/(, ao
ano, que, se deduzidos os aportes
da União, caem para 1,01% ao
ano. A Petrossauro remunerou o
capital da União no mesmo pe-
ríodo em 0,79% ao ano, ou seja,
usou gratuitamente do capital do
contribuinte.

Gastando em propaganda mui-
to mais dinheiro do que pagam ao
Tesouro (o que é algo exótico no
caso de monopólios que têm con-
sumidores cativos), as estatais se
especializam em empulhar o pú-
blico. A Petrossauro diz que seus
investimentos (pouco mais de US$
2 bilhões por ano) são financiados
"com recursos próprios". Na reali-
dade, quase tudo que ela investe

representa renúncia fiscal do Te-
souro e dos Estados, dinheiro que
poderia ser destinado ao paga-
mento da dívida social. Se operas-
se aos custos internacionais, em
ambiente competitivo, teria de
pagar, sobre uma produção de 750
mil barris/dia (ao preço de US$
17,02 por barril), impostos e ta-
xas que, na Inglaterra, montari-
am a US$ 2,6 bilhões, na Norue-
ga, a US$ 2,4 bilhões, no Egito, a
TJS$ 2,8 bilhões, e na Colômbia, a
US$ 1,6 bilhão. No Brasil, não
paga taxa de exploração nem Im-
posto de Renda, e tanto os royal-
ties estaduais como os dividendos
da União são meramente simbóli-
cos. No período de 1990/93, pa-
gou, em média, dividendos de US$
19 milhões, mas deixou de pagar
US$ 1,208 milhão de impostos e
contribuições. Contribuiu, sim, ge-
nerosamente para o fundo de pen-
são - Petros -, ao qual doou, em
1992 (último ano para o qual há
dados disponíveis), US$ 239 mi-
1 hões. ou seja, dez vezes mais que
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o pífio dividendo de US$ 24 mi-
lhões pago nesse ano ao Tesouro.

Dir-se-á que os dinossauros
gigolôs da União, e não contribu-
intes suculentos, constituem um
enorme patrimônio. Isso é verda-
de, mas esse patrimônio só será
realizável quando os dinossauros
forem privatizados, caso em que o
País se beneficiaria de várias for-
mas: a) auferiria caixa com a ven-
da das empresas; b) livrar-se-ia
do endividamento, transferindo-
o para os particulares; c) passaria
a ter lucros pela cobrança do Im-
posto de Renda; d) haveria maior
capacidade de investimentos e,
portanto, de geração de em-
pregos.

O complexo Telessauro-
Embratel—sauro presta-nos péssi-
mos serviços e é fonte de sustos
bursáteis. Além do "efeito tequila"
e do "efeito tango", nossas Bolsas
de Valores passaram a sofrer do
efeito "TeleMotta", provocado por
ambíguas declarações do ministro
das Comunicações. A última ver-
são é que a flexibiliz ação do mono-

pólio se faria pela privatização das
telefônicas regionais, sendo man-
tidos os dinossauros Telebrás e
Embratel, com a função de "regu-
lar" os mercados. E difícil conce-
ber-se despautério maior. Essas
entidades têm cultura mo-
nopolística e não competitiva,
sendo inadaptadas para a tarefa
de regulamentação da concorrên-
cia. As entidades regulatórias nos
dois países que melhor desenvol-
veram essa tecnologia - Estados
Unidos e Inglaterra - são inter-
setoriais, com representação de
variados interesses, inclusive o
de usuários.

No caso brasileiro, essas duas
empresas devem ser privatizadas
enquanto ainda valem alguma
coisa. Ambas sofrerão explosiva
concorrência resultante da revo-
lução telemática. Estima-se que
nos Estados Unidos, até o ano
2000, possam concorrer na trans-
missão de voz vários transporta-
dores como empresas de televisão
a cabo, operadores de gasodutos,
companhias de eletricidade, ad-

ministradoras de auto-estradas,
graças ao enorme barateamento e
facilidade de implantação de fi-
bras óticas. Isso sem falar na tele-
fonia sem fios, através de satéli-
tes e de celulares digitais de nova
geração (TDMA e CDMA), e das
redes de comunicação pes-
soal (PCS), que substituem ins-
talações locais a um quinto do
custo.

Esperemos que a decons-
titucionalização dos monopólios
ponha fim à farra gerencial dos
dinossauros, liberando recursos
para que o Estado se dedique às
suas funções sociais. Os interes-
sados em numerotagem poderão
examinar o quadro abaixo. São
dados que podem ser bran-
didos por Fernando Henrique na
televisão, quando começar o
nhenhenhém dos corporati-
vistas...

O público perceberá logo que,
ao invés de motores do crescimen-
to, as estatais se transformaram
em gigolôs da viúva - a União. Só
que a viúva está falida...

TABELA[
Quatro grupos principais 1990 - 1993

em US$ milhões (ou percentagens, quando indicado)

CVRD	ELETROBRAS PETROBRÂS

Capital da União	 564,00

Divida (total)	 4.783.00

Impostos e contribuições	 113,00

Aportes do Tesouro ()	 18,00

Dividendos pagos à União	 24,00

Dividendos menos aportes do Tesouro	6,00

/o Dividendos 1 Capital União	 4,16%

(Dividendos-Aportes)! Capital União %	1,01%

	

4.675.33	2.394,33

	

35.614,00	7.514,00

	

1.252.33	1208,00

	

362,17	4,33

	

30.00	19,00

	

-330,17	14,67

	

-0,64%	0,79%

	

-7,06%	0,61%

	

TELEBRÁS	MÉDIAS

	

2.058,67	2.423,03

	

5.986,33	13.476,92

	

2.211,33	1.196,25

	

384,00	192,20

	

31,67	26,17

	

-352,33	-165,54

	

1,54°f.	1.08%

	

-17,11%	-6,63
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ARTIGO

Não há necessidade de privatização formal para que a Cemig esteja,
de fato, nas mãos do setor privado, adverte o economista Pedro
Krettli, ao comentar as implicações do leilão de ações da empresa

AS AÇÕES DE RISCO NA
PRIVATIZAÇÃO DA CEMIG

Pedro Antônio
Ursine Krettli

Diretor de Relações
Intersindicais do Sindicato dos
Economistas de Minas Gerais

a primeira sema-
na de março, fo-
ram negociados os
termos do edital
para o leilão das
ações da Cemig

dadas como garantia do emprés-
timo feito pelo BNDES ao gover-
no mineiro (via Minas Gerais Par-
ticipações—MGI). De fato, este
emitiu debêntures lastreadas em
18,9 bilhões de ações ordinárias
da Cemig - cerca de 14,6% do seu
capital total, 33% do capital vo-
tante - que nela possui. Justiça
seja feita! não foi uma operação
feita pela empresa; recursos ela
captou, sim, mas lançando
eurobonds e ADRs em 1994.

Se ações que o governo de Mi-
nas Gerais tem na Cemig serão
leiloadas brevemente, isso signi-
fica que a Cemig está sendo
privatizada? Em princípio, não,
pois o governo continuará como
acionista majoritário na empre-
sa, com 51% do seu capital votan-
te. Por outro lado, é ponto pacífico
admitir que estará havendo
privatização parcial, a não ser

que a compradora seja também
estatal.

Evidentemente, a privatização
não é um fenômeno adstrito a
Minas: ela está sendo posta como
imperativo da crise fiscal, do es-
gotamento dos mecanismos tra-
dicionais da política econômica,
embora, filha legítima da onda de
conservadorismo, seja, de fato,
uma exigência de plena liberdade
de explorar recursos materiais e
humanos. Diz-se que a priva-
tização cumprirá a dupla função
de alcançar maior eficiência eco-
nômica e de ajudar no ajuste da
situação patrimonial dos gover-
nos, trocando-se dívida pública
por participação do setor privado
em empresas estatais. Supõe-se,
ademais, que a privatização re-
sulte em mais investimentos e
melhoria da produtividade das
empresas, diminuindo bastante o
déficit público, com a vantagem
adicional de reduzir a interven-
ção política e o peso da burocracia
nas empresas, tornando-as mais
ágeis e motivando os empregados
através de incentivos, principal-
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mente de natureza pecuniária.
No caso do setor elétrico, a

privatização é colocada como pa-
nacéia para atração de recursos
financeiros, representando com-
pleta inversão dos argumentos
pró-estatização, que, durante
anos, foi tida como instrumento
de desenvolvimento econômico, e,
assim, o Estado forneceu bens e
serviços a preços deteriorados
para o setor privado, socializando
prejuízos, inclusive os decorren-
tes da correção de desequilíbrios
ambientais causados pela depre-
dação dos recursos naturais.

A primeira questão: qual será
o preço mínimo? Pergunta rele-
vante, pois a venda dessas ações
deverá dar-se pelo preço mínimo,
dado que pode não haver concor-
rência entre os possíveis partici-
pantes do leilão. Além disso, ten-
derá a privatização da Cemig a
seguir o figurino de privatizações
anteriores? Ou seja, caracterizar-
se-á por baixo preço ou condições
de pagamento extremamente fa-
cilitadas? A sua compra será fi-
nanciada com dinheiro empresta-
do pelo mesmo BNDES? Se o
BNDES pode financiar a opera-
ção para o setor privado, por que

não pode emprestar esse dinheiro
ao setor público? Para alcançar
preço melhor do que com a venda
direta, o que estaria garantindo o
governo ao novo sócio?

Especula-se, estariam sendo
prometidos ao novo sócio assen-
tos no Conselho de Administra-
ção e importantes diretorias, por-
que o governo quereria com isso
atrair sócio estratégico para essa
sua principal empresa. Se é ver-
dade que o novo sócio terá direito
a indicar representantes no Con-
selho de Administração e em di-
retorias estratégicas, é bom ficar
atento para a verdade irrefutável
de que, através do controle da
área operacional, ele pode contro-
lar toda a Cemig. Não há necessi-
dade de privatização formal para
que a Cemig esteja, de fato, nas
mãos do setor privado. Será o
melhor dos mundos para o novo
acionista: com pequeno capital,
passa a deter o controle de um
patrimônio público formidável.
Mais do que a eficiência da Cemig
- não é o caso de questioná-la -,
aqui o que está atraindo sócios é
a possibilidade de adquirir o con-
trole efetivo dela com aporte mí-
nimo de capital, de preferência

financiado a perder de vista e sem
juros a desembolsar. Assim, para
o novo sócio, a Cemig não precisa-
rá ser privatizada; a menos que o
governo, mais adiante, precisan-
do de dinheiro para novos empre-
endimentos, resolva ceder o res-
tante de sua participação a bom
preço, em condições bem mais
atrativas do que agora. Não é
impossível isso.

Evitá-lo seria mais fácil, se a
Cemig fosse uma empresa onde
houvesse gestão democrática, que
deveria caracterizar a empresa
pública. Aliás, a luta contra a
privatização da Cemig - e das
estatais em geral - deve andar
junto com a luta pela democrati-
zação da sua gestão. A estatização
de per si não é uma bandeira que
deva ser empunhada em quais-
quer circunstâncias pelos brasi-
leiros.

Pode-se aceitar o argumento
de que a política econômica vigen-
te na década de 80, de utilização
das estatais na captação de recur-
sos externos e no combate à infla-
ção, tenha acarretado agravamen-
to do seu endividamento externo
e perda de recursos próprios, afe-
tando-as fortemente, em especial
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no que diz respeito à capacidade
de investir. Em que pese isso, a
Cemig poderia estar em situação
mais confortável, se não tivesse
de cumprir a missão de criar
economias externas para o setor
privado. Quem leva a culpa é o
Vale do Jequitinhonha!

O fato de estar o setor elétrico
atravessando uma fase de escas-
sez de recursos não autoriza afir-
mar que a privatização a contor-
ne e, muito menos, a resolva. E
preciso manter certa reserva com
relação ao efetivo potencial de
solução a se esperar da iniciativa
privada, pois o setor privado ob-
viamente só realizará investimen-
tos em associação com o setor
público se estiver sobejamente
convencido de que isso o ajudará
a resolver seus próprios proble-
mas. Manter o setor elétrico sob
controle público - que é muito
mais do que mantê-lo como esta-
tal - é importante, pois o planeja-
mento energético deve ser inte-
grado ao planejamento global, e a
política energética é um instru-
mento indispensável na gestão do
interesse público.

Argumentos como o da possi-
bilidade crescente da ocorrência
de blecautes e de racionamento
de energia elétrica têm servido
até hoje como forte apelo e estra-
tégia de marketing para justifi-
car a realização de investimentos
públicos e, agora, para ceder em-
preendimentos estratégicos para
o setor privado em nome de provi-
dências realistas, a fim de evitar
uma escassez que se diz iminen-
te. Ninguém estranhe que a argu-
mentação mude daqui a alguns
anos, quando, definitivamente
sucateadas, as empresas do setor
elétrico agora privatizadas ou em
processo de privatização sejam
compradas a peso de ouro pelo
setor público, em razão de uma
pretensa responsabilidade so-

cial, mormente se até lá tiver sido
recuperada a capacidade pública
de endividamento no exterior com
empréstimos de médio e longo
prazos.

E de se perguntar por que re-
cursos públicos vão financiar pro-
jetos de participação do setor pri-
vado no setor elétrico, quando
poderiam ser destinados ao pró-
prio setor público; caberia às em-
presas de energia elétrica lutar
por esses recursos junto aos orga-
nismos públicos de financiamen-
to como o BNDES. Aliás, a
privatização dos serviços públi-
cos é mais um fator de agrava-
mento da miséria para a popula-
ção: o atendimento não só não
será universalizado, em termos
de classes sociais e em termos de
abrangência geográfica, bem como
os preços dos serviços aumenta-
rão, a menos que o governo assu-
ma parte da conta dos consumi-
dores de baixa renda.

E, no mínimo, problemático
endossar afoitamente programas
de privatização sob o argumento
de que as bases de sustentação à
expansão da economia deveriam
ser a desregulamentação, o in-
vestimento privado e a moderni-
zação das atividades produtivas,
cabendo ao setor público o papel
de assegurar o funcionamento dos
mecanismos de mercado e garan-
tir ambiente favorável à produ-
ção e às inversões.

A expansão do setor elétrico está
sofrendo uma série de restrições,
com a crescente tomada de consci-
ência da questão ecológica e com a
concorrência de outros usos da
água, ônus com que o sócio estraté-
gico privado não estará disposto a
arcar. Empresa privada, em geral,
não tem esse tipo de preocupação;
naturalmente importa-lhe o lucro,
e nisso tentará garantir para si
externalidades em cima de outros
setores.

Há quem veja a privatização
como inevitável, e tornando-se
majoritária essa opinião, um cená-
rio tão provável quanto seu contrá-
rio transforma-se em fato
inexorável. Se tal acontecer, oxalá
a nova legislação venha imputar
riscos ao setor privado, pois até
agora foram suportados pelas con-
cessionárias estatais e, em última
análise, pela sociedade. Certamen-
te as empresas serão mais eficien-
tes, no sentido de gerarem mais
lucros, mas cairá a confiabilidade
do fornecimento, principalmente
para os consumidores residenciais
e pequenos empreendimentos co-
merciais, e, não por acaso, isso ocor-
rerá em regiões onde a população
não está mobilizada na defesa de
seus direitos.

Pode parecer pessimismo,
mas haverá elevação das tarifas
em termos reais e piora na qua-
lidade dos serviços. Não haverá
preocupação com a redução dos
impactos ambientais na utiliza-
ção e na produção de energia;
atuará sobre a demanda, só vi-
sando reduzir a necessidade de
investimentos no suprimento de
energia, não se sentindo direta-
mente comprometido com ques-
tões como o uso múltiplo da água,
impactos ambientais negativos,
esgotamento de fontes de ener-
gia e, muito menos, em acesso
ao fornecimento de energia pela
população de baixa renda. Tudo
indica que a vida das camadas
mais pobres da população setor-
nará mais difícil com a
privatização generalizada dos
serviços essenciais. O padrão de
fornecimento de energia elétri-
ca extremamente deficiente do
Vale do Jequitinhonha deverá
generalizar-se para outras regi-
ões do Estado, questão real que
não pode ser desconsiderada.
Não é bem o caso de querer ver
para crer!
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ARTIGO

A logística desenvolvida pela Vaie a transforma numa poderosa força
de persuasão e defesa no trato das questões negociais mercadológicas
presentes nas disputas entre interesses brasileiros e estrangeiros

A VALE DO RIO DOCE E O
DESMONffE DO ESTADO-NAÇÃO

João César de
Freitas Pinheiro

Geólogo (UnB, Bmsllía), pós-
graduado em Adminíslnição de
Comércio Exterior ((1N4, Belo
Horizonte) e pesquisador do
Instituto de Geoclências da
Unicarnp e da Fundação de

Ampam à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp)

screver ou falar so-
bre o Brasil é duro
teste para quem ten-
ta dosar adequada-
mente emoções e ra-
zão, procurando ser

claro e objetivo no trato dos as-
suntos que dizem respeito à pró-
pria vida e a de seus concidadãos
desta sofrida geração. Há tam-
bém que se considerar o respeito
inerente à construção do legado a
ser deixado para aqueles que vi-
rão compor as gerações futuras.
Mas não cabe aqui aprofundar
isso.

No entanto, não há como falar
ou escrever sobre o Estado brasi -
leiro, a Companhia Vale do Rio
Doce, a política do governo, os
movimentos sociais e outros rele-
vantes temas, sem incluir na fala,
ou no texto, os conceitos de Povo,
de Nação, de País, de Brasil.

Somos uma Nação de mulatos,
miscigenada, de muitas raças que
se encontram e tentam conviver
harmonicamente, com várias cul-
turas se entrelaçando, formando
uma face que é brasileira, reco-

nhecida no mundo pela língua,
pelo canto, pela festa, pelo espor-
te, pela manifestação de suas his-
tórias e estórias, guardando os
limites de um extenso território
tropical imensamente rico de re-
cursos naturais renováveis e não
renováveis.

Naturalmente, somos amados,
invejados, disputados e pressio-
nados pelos outros povos, do mes-
mo modo que amamos, inveja-
mos, disputamos e pressionamos,
em um mundo que procura ser
global, onde o mercado ameaça a
existência dos Estados-Nações, no
qual a hegemonia política e eco-
nômica ainda não está muito de-
finida quando se comparam as
forças dos Estados Unidos com as
forças da União Européia e do
Japão e seus Tigres Asiáticos.
Sabemos que essa tríade EUA-
UE—Japão procura ser hege-
mônica no mundo em vias de
internacionalização total, que nos
passa a idéia de uma conjunção
perfeita de Competitividade &
Cooperação muito difícil de ser
compreendida e aceita, porque
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pode ser que nem exista, a não ser
no discurso de quem quer exercer
poder de mando. E esse poder de
mando continua sendo militar.
Vide a Guerra do Golfo pelo con-
trole do petróleo.

Nem tudo o que os países ricos
do Grupo dos Sete (G-7) - EUA,
Canadá, Alemanha, Inglaterra,
França, Itália, Japão - nos recei-
tam pode ser considerado benéfi-
co para nós, dito povo emergente,
que já apresentamos considerá-
vel Produto Interno Bruto, de US$
700 bilhões por ano.

Recentemente, o embaixador
brasileiro Paulo Tarso Flecha de
Lima escreveu um relatório sobre
a falta de reciprocidade comercial
existente nas relações Brasil—
EUA, dando mostras de que so-
ciedades mais organizadas con-
seguem impor suas condições com
maior desenvoltura.

O conceito de segurança nacio-
nal dos EUA, a emenda Exon-
Florio, o protecionismo, as denún-
cias do embaixador sobre as bar-
reiras alfandegárias criadas pelo
governo norte-americano aos pro-
dutos brasileiros, tudo isso leva a
crer que a liberalização de movi-
mentos de capitais, mercadorias,
serviços, pessoas no mundo, só
pode ser feita caso os ganhos se-
jam auferidos pelos países de so-
ciedades mais bem organizadas,
detentores de maior poder econô-
mico.

Em contrapartida, sociedades
pouco ou mal organizadas, como a
brasileira, por exemplo, aprovam
leis de propriedade industrial
liberalizantes, adotam concei-
tuações de empresa nacional que
beneficiam o capital estrangeiro,
quebram monopólios estatais do
petróleo, do gás, da navegação de
cabotagem, das telecomunicações
e privatizarn siderúrgicas e
petroquímicas.

A essas sociedades destinam-

se as perdas, porque a cada ganho
corresponde uma perda. E o que
se nota, na prática, quando se
analisam, por exemplo, as barrei-
ras criadas pelos EUA para pro-
dutos brasileiros como suco de
laranja, calçados, têxteis, açúcar,
aços, silício metálico e ligas à base
de manganês. E também o que se
nota quando o governo brasileiro
determina a venda do controle
acionário do Sistema Companhia
Vale do Rio Doce.

Através de um documento pu-
blicado pelo BNDES, o governo
federal divulga que a privatização
da Vale do Rio Doce coloca o Esta-
do no lugar certo. Que lugar é
esse? A grande maioria da popu-
lação brasileira necessita de es-
clarecimentos sobre tal lugar.

No último dia 25 de fevereiro,
na Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais (PUC/MG), em
Belo Horizonte, pessoas de intensa
vida pública, como Aureliano Cha-
ves (ex-vice-presidente da Repú-
blica, ex-ministro de Minas e Ener-
gia, ex-governador de Minas Ge-
rais) e Aloízio Mercadante (ex-
can ditado a vice-presidente da Re-
pública, ex-deputado federal, pro-
fessor da Unicamp), que em suas
trajetórias políticas sempre adota-
ram posturas extremamente con-
trapostas, posicionaram-se do mes-
mo lado, contra a privatização da
Vale.

Por quê? Deduz-se que, no mí-
nimo, não estão convencidas pe-
las perguntas e respostas que o
governo federal determinou ao
BNDES publicar em sua cartilha.
São pessoas que, em seus discur-
sos, abordam uma visão de mun-
do e de Brasil que difere da abor-
dagem que se vê nos documentos
governamentais.

Infelizmente, o ministro do
Planejamento e Orçamento, An-
tônio Kandir, e o presidente do
BNDES, Luiz Carlos Mendonça

de Barros, agradeceram o convite
para participar do seminário que
a PUC/MG realizou e não compa-
receram ao evento, alegando com-
promissos inadiáveis anterior-
mente assumidos. E, assim, não
houve explicações governamen-
tais aceitáveis, antes da publica-
ção do edital que licita a Compa-
nhia Vale do Rio Doce, capazes de
atender aos reclamos de uma
multidão de jovens estudantes,
que lotou o auditório, e muito
menos de quem já tem maior es-
clarecimento das novas modali-
dades de gestão dos recursos mi-
nerais, que o governo federal ora
implementa. Na prática, prevale-
ce a opinião de que tais novas
modalidades não passam de ve-
lhos métodos de subjugação da
Nação brasileira aos interesses
externos.

Junto com Aureliano e
Mercadante, no campo do mesmo
pensamento contrário ao do go-
verno, somam-se entidades as
mais diversas, como OAB, ABI,
CUT, UNE, Comissão Brasileira
de Justiça e Paz e outras de cará-
ter não governamental, muito re-
presentativas da sociedade brasi-
leira. Partidos políticos separa-
dos por uma imensa distância
ideológica, como o PPB, de Paulo
Maluf, e o PT, de Lula, encon-
tram-se no mesmo campo contrá-
rio à privatização da Vale.

Por quê? Será que é porque
simplesmente querem se contra-
por oportunisticamente ao gover-
no federal para ocupação de cena
ou espaço político? Ou será que
fazem uma leitura de mundo dife-
rente e posicionam-se diferente-
mente em relação à postura de
Fernando Henrique Cardoso, ao
pretenderem manter intacta a
sobra de soberania nacional que
ainda nos resta? E sensato defen-
der a segunda alternativa nas
atuais circunstâncias.
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Dos 77 deputados estaduais de
Minas Gerais, 65 são contra a
privatização da Companhia Vale
do Rio Doce. Por quê? Será que é
porque entendem que, vendendo
o controle acionário da Vale, o
governo federal está desmontan-
do importante parte do Estado
brasileiro que dá suporte à sobe-
rania nacional? Certamente, sim.
Defendem um Brasil dos brasilei-
ros e para os brasileiros em meio
à nova desordem mundial da
globalização e da exclusão, cien-
tes de que o Estado brasileiro tem
papel imprescindível a desempe-
nhar no apoio ao sistema produti-
vo nacional.

Sistema CVRD, uma
agência de governo

No início do século XX, aconte-
ceu no Brasil um movimento polí-

tico que propugnava pela indus-
trialização do País, através da
implantação de indústrias side-
rúrgicas e da construção de uma
ferrovia ligando a cidade de
Diamantina, em Minas Gerais,
ao Porto de Vitória, no Espírito
Santo. Nessa época, foi criado o
Serviço Geológico e Tecnológico
do Brasil, que ficou incumbido de
realizar estudos em Conselheiro
Lafaiete, Mariana, Itabira e
Sabará, voltados para o aprovei-
tamento de minério de ferro.

Em 1908, aproveitando-se de
informações privilegiadas obtidas
junto ao Serviço Geológico e
Tecnológico do Brasil, um enge-
nheiro inglês da City Improve-
ments, Mr. Murley Cotto, com-
prou, por 200 contos de réis, ex-
tensas faixas de terra em Itabira,
tornando-se proprietário das re-
servas de minério de ferro. Isso
porque, antigamente, a proprie-
dade dos recursos minerais não
se distinguia da propriedade do

solo. Hoje, a situação é outra. A
Constituição de 1988 é bem dife-
rente da Constituição de 1934,
refletindo conquistas sociais im-
portantes e estabelecendo que os
recursos minerais pertencem à
União. Infelizmente, o atual go-
verno federal induziu o Congres-
so Nacional a aprovar modifica-
ções na Constituição brasileira
que modificaram o conceito de
empresa de mineração brasileira
de capital estrangeiro, sem ado-
tar o mecanismo da concessão
mineral contratada por prazo de-
terminado, jogando por terra par-
cela essencial dessas conquistas,
retroagindo aos tempos do esper-
to engenheiro inglês.

O citado engenheiro, após con-
seguir autorização do governo
brasileiro para modificar o traça-
do da Estrada de Ferro Vitória a
Minas, organizou o Brazilian
Hematite Syndicate, uma empre-
sa constituída por banqueiros e
industriais ingleses para
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viabilizar a exportação de miné-
rio de ferro das jazidas de Itabira.
Ciente do grande ganho que seria
montar operações integrando
mina, ferrovia e porto, essa em-
presa inglesa adquiriu, em 1909,
o controle acionário da Compa-
nhia Estrada de Ferro Vitória a
Minas e firmou acordo com a Cia.
Porto de Vitória, visando expor-
tar o minério de ferro para as
siderúrgicas da Inglaterra e de
outros países da Europa.

Os acordos entre o governo bra-
sileiro e o Syndicate obrigavam o
grupo inglês a montar uma usina
siderúrgica em Minas Gerais com
a capacidade de produzir mil
toneladas por ano de produtos de
ferro. O grupo inglês não cumpriu
essa parte do acordo e repassou
seus direitos e obrigações para
outro grupo inglês, dessa vez or-
ganizado por Mr. Percival
Farquhar, denominado Itabira
Iron Ore Co., que conseguiu, em
1916, transformar em cláusula
facultativa a exigência de cons-
trução da usina siderúrgica.

Assim, iniciou-se uma disputa
que envolvia o governo federal e o
governo de Minas Gerais, porque
este último defendia a construção
imediata da usina siderúrgica.
Utilizando suas prerrogativas, o
governo de Minas Gerais,
inconformado com as negociações
entre a Federação e a Itabira Iron
Ore, na defesa dos interesses es-
taduais, aumentou os impostos
de exportação de minério de fer-
ro, contra os interesses da empre-
sa inglesa. Essa disputa era tam-
bém alimentada por outras em-
presas estrangeiras que possuí-
am jazidas de minério de ferro e
se opunham ao monopólio exerci-
do pela Itabira Iron Ore Co. As
disputas, negociações e acordos
estenderam-se até quando o go-
verno Getúlio Vargas admitiu a
criação, em 1939, da Companhia

Itabira de Mineração, que pos-
suía o controle da Itabira Iron
Ore Co. e incorporou a Cia. Estra-
da de Ferro Vitória a Minas.

Durante a Segunda Guerra
Mundial, exatamente no dia 3 de
março de 1942, foi assinado um
acordo, que ficou conhecido como
"Acordo de Washington", entre os
Estados Unidos, a Inglaterra e o
Brasil, com vistas ao suprimento
estratégico de minério de ferro
para os governos americano e bri-
tânico, dependentes da utilização
desse insumo para o fabrico do
aço usado na indústria bélica. Pelo
acordo, a Inglaterra adquiriu e
transferiu, livres e desembaraça-
das de quaisquer ônus, para o
governo brasileiro as jazidas de
minério de ferro localizadas em
Itabira, que eram pertencentes à
Itabira Iron Ore Co. Na transa-
ção, Mr. Percival Farquhar obte-
ve um pagamento de 14 mil con-
tos de réis, feito pelo governo bra-
sileiro a título de "indenização".
Os americanos entraram no acor-
do financiando, através do
Eximbank e da Metais Reserves,
os equipamentos para as minas, a
ferrovia e o porto. A meta era
exportar 1,5 milhão de toneladas
de minério de ferro por ano.

Assim, através do Decreto-Lei
n4.352, de 10 de junho de 1942,
foi criada a Companhia Vale do
Rio Doce, que encampou as ativi-
dades das companhias anteriores
de exploração, comércio, trans-
porte e exportação de minério de
ferro. A Vale nasceu dirigida por
uma diretoria composta por cinco
membros: um presidente e dois
diretores brasileiros, mais dois
diretores norte-americanos liga-
dos ao Eximbank. Os diretores
estrangeiros exerciam uma enor-
me pressão interna, estagnando o
crescimento da Vale.

Em 1950, o governo brasileiro
conseguiu deter o controle defini-

tivo da gestão da Vale, liberando
a companhia do emperramento
imposto ao seu crescimento pelos
diretores estrangeiros. Sob uma
imensa pressão do governo ame-
ricano, o governo Dutra reformou
os estatutos da Vale e conseguiu
consolidá-la como agência de go-
verno.

Agora, 47 anos depois, o gover-
no Fernando Henrique Cardoso
quer retroceder no tempo e fazer
o Brasil entregar novamente o
controle da gestão da Vale para
estrangeiros, com discursos de
modernização que foram inicia-
dos no governo Fernando Colior
de Mello, por este ex-presidente e
seus assessores, dentre os quais
Antônio Kandir, atual ministro
do Planejamento e Orçamento,
que gerencia o processo de
privatização. Não há nenhuma
coincidência nisso. Há a implan-
tação de um projeto político pen-
sado, que segue os ditames de
novos acordos de Washington e
que não atende aos interesses da
grande maioria da população bra-
sileira.

Na própria constituição da
Vale, ficou estabelecida a manu-
tenção de um fundo de reserva
para o desenvolvimento da região
do Vale do Rio Doce, sustentado
por recursos originários de uma
parcela dos lucros líquidos. Ob-
serva-se, portanto, que, no seu
nascimento, a Vale adquiriu a
qualificação de agência governa-
mental de desenvolvimento eco-
nômico, mantida até hoje.

Não se trata de uma simples
empresa, como uma siderúrgica
ou uma petroquímica. Não se tra-
ta de uma simples fábrica, mas de
uma cadeia de elos sinérgicos de
negócios que influem na agricul-
tura, na indústria tradicional e
de ponta, na infra-estrutura da
economia, nos serviços e na agen-
da financeira.
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Por isso, agora, estão aqui para
comprar a Vale enormes
corporações estrangeiras, como
Nisso Iwai, Mitsubishi, Anglo
American, Gencor, Mitsui, etc,
que não vieram comprar as side-
rúrgicas e as petroquímicas, de-
cepcionando os privatistas do go-
verno Colior. Estão aqui para tra-
tar dos seus interesses e não dos
interesses dos brasileiros. Estão
aqui para tentar maximizar lu-
cro, mesmo tendo que fazer take
over (desmonte após compra), se-
guindo seus planos estratégicos e
não os planos da Vale e do Brasil.

A agência de governo Compa-
nhia Vale do Rio Doce (CVRD)
constitui-se de um sistema for-
mado por mais de 80 importantes
empresas, o qual é assim
comparti mentado:

1. operações próprias;
2. empresas controladas;
3. empresas coligadas;
4. participações estratégicas.

As atividades da CVRD, atra-
vés de operações próprias, em-
presas controladas, empresas co-
ligadas e participações estratégi-
cas, são classificadas de acordo
com os seguintes segmentos de
atuação:

1. minério de ferro, pelotas e
manganês;

2. transportes e operações
portuárias;

3. siderurgia e ferro-ligas;
4. bauxita, alumina e alumínio;
5. pesquisa mineral e minerais

não ferrosos;
6. madeira, celulose e papel;
7. escritórios comerciais.

A CVRD é submetida a um
contrato de gestão, celebrado com
a União e administrada por um

conselho de administração, que tem
8 membros; uma diretoria, que tem
6 membros, incluindo o diretor-
presidente (na diretoria existem
uma secretaria-geral e uma secre-
taria técnica); um conselho fiscal,
que tem quatro membros; e 21 su-
perintendências, que são denomi-
nadas de Recursos Humanos, Es-
trada, Porto de Ponta da Madeira,
Produtos Florestais, Comercial,
Porto, Minas de Urucum, Jurídica,
Tecnologia, Metais Nobres, Con-
trole, Coordenação Empresarial,
Desenvolvimento, Minas de
Carajás, Estrada de Ferro de
Carajás, Pel otizaçào, Finanças,
Informá-tica, Minas, Fertilizantes
e Siderurgia. Essas superintendên-
cias, localizadas na estrutura orga-
nizacional em posição estratégica e
privilegiada, entre os trabalhado-
res da base do sistema empresarial
e sua cúpula diretiva, formam uma
proteção contra as investidas de
grupos políticos e econômicos que
estão querendo sempre influir, de
cima para baixo, no traçado do
planejamento estratégico do siste-
ma C\TRD. Geralmente ocupadas
por trabalhadores de carreira da
CVTRD, essas superintendências
podem, ou não, oferecer resistência
a projetos políticos contrários ao
desenvolvimento das atividades do
sistema, isto dependendo do grau
de conscientização, organização e
mobilização dos trabalhadores na
base.

A logística desenvolvida pela
CVRD, em todos os segmentos em
que atua, transcende as suas ne-
cessidades e a transforma numa
poderosa força de persuasão e defe-
sa no trato das questões negociais
e mercadológicas, levantadas na
disputa entre interesses brasilei-
ros e estrangeiros, quando está em
jogo o desenvolvimento econô-
mico e social de extensas regiões
do Brasil.

Minério de ferro, pelotas
e manganês

Este segmento é operado por
três empresas de operações pró-
prias, duas empresas controla-
das e quatro empresas coligadas,
a saber:

•Minas Sistema Sul (100% da
CVRD) - própria;

•Minas Sistema Norte (100%
da CVRD) - própria;

•Usinas de Pelotização (100%
da CVRD) - própria;

•Minas da Serra Geral (CVRD
51%, Kawasaki 24,50%, gru-
po japonês 24,50%) - controla-
da;

•Urucum Mineração (CVRD
100%) - controlada;

•Itabrasco (CVRD 50,90%, Ilva
49,10%) - coligada;

UNibrasco (CVRD 51%, Nippon
Steel 25,39%, grupo japonês
23,6 1%) - coligada;

•Hispanobrás (CVRD 50,89%,
CSI Planos 49,11%) - coli-
gada;

UKobrasco (CVRD 50%, Posco
50%) - coligada.

A formação e as negociações de
preços no mercado internacional
de minério de ferro admitem como
item fundamental de grande im-
portância o volume de minério a
ser fornecido no período vigente
estipulado em acordo.

O transporte aparece como fa-
tor preponderante, na medida em
que a proximidade das jazidas
australianas dos centros consu-
midores do Japão impõe condi-
ções vantajosas a poderosos pro-
dutores, como a Hamersley Iron
(CRA) e a Broken Hill. Além do
volume a ser fornecido e do trans-
porte, pesam nas negociações a
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qualidade dos minérios e a
credibilidade no mercado.

A estratégia da CVRD em as-
sociar-se, na mineração, com con-
sumidores asiáticos, no Sistema
Sul e Carajás, respectivamente,
traduz necessidades de aumen-
tar credibilidade para se susten-
tar como principal empresa ex-
portadora mundial de minério de
ferro. Nesse ponto, a CVRD utili-
za vantagens de qualidade do
minério e de uma infra-estrutura
de transporte ferroviário e
transoceânico que já desenvolveu
a contento para competir com os
produtores australianos, tendo em
vista o fornecimento de grandes
volumes.

Quando se analisa o item qua-
lidade de minério, nota-se a pre-
sença marcante do componente
tecnológico, que foi decisiva para
a utilização de minérios finos e
itabiríticos, atualmente não so-
mente consumidos, mas também
lavrados pelos japoneses no Bra-
sil, em associação com a CVRD
(Minas da Serra Geral - Comple-
xo Timbopeba - Capanema,
Mariana - MG, que utilizam
flotação em colunas).

As jazidas de alto teor e gran-
des reservas mais a produtivida-
de obtida com alto grau de con-
teúdo tecnológico na lavra,
beneficiamento e transporte for-
mam o conjunto de condições que
permitem à CVRD ganhar
credibilidade para competir com
a Hamersley, a Broken Hill e ou-
tros produtores cuja vantagem de
proximidade geográfica do Japão
é enorme. Entretanto, no estabe-
lecimento de preços, os produto-
res australianos ainda demons-
tram agressividade suficiente
para impor as condições vigentes
no mercado internacional.

A estratégia da agência CVRD
de associar-se a poderosos grupos
siderúrgicos asiáticos para au-

mentar suas exportações de mi-
nério de ferro, produzido tanto no
Sistema Sul como em Carajás,
tem dado certo. A qualidade do
minério, assim como suas gran-
des reservas cubadas, asseguram-
lhe a possibilidade de competir
com seus concorrentes australia-
nos, porque a economicidade dos
seus projetos está maturada nas
tradicionais operações dos com-
plexos mina—ferrovia—porto e de
transporte transoceânico, que ela
controla, servindo tanto o Siste-
ma Sul como Carajás.

E essa situação que permite à
CVRD, sob controle estatal,
competitividade suficiente para
atrair investimentos na abertu-
ra de novas minas, em parcerias
com consumidores internacio-
nais. Mesmo com aviltamento
de preços de minério de ferro no
mercado internacional, a CVRD
abre novas minas, tanto no Sis-
tema Sul como em Carajás,jun-
to com empresas consumidoras
japonesas e chinesas, tradicio-
nais compradoras de minério de
ferro australiano, indicando que
as operações de mineração atu-
almente dependem econômica e
financeiramente das operações
de transporte ferroviário e marí-
timo.

O risco de desvincular as ope-
rações de mineração das opera-
ções de transporte é enorme para
a própria sobrevivência do Sis-
tema CVRD como um todo. A
privatização aponta claramente
esse risco, na medida em que
permite ao grupo ganhador do
leilão inicial das ações da Vale
assumir, posteriormente, o con-
trole absoluto do capital vo-
tante.

As regras para a privatização
permitem que a empresa forma-
da para comprar o bloco estraté-
gico de ações ordinárias, entre
40% e 45% do total, tenha a possi-

bilidade de ampliar sua partici-
pação na Vale, depois do leilão,
assumindo o controle absoluto do
capital votante. A partir do sexto
ano, após o leilão, quando todas
as restrições de participação esti-
verem abolidas, até mesmo as
regras definidas para a Socieda-
de de Propósito Específico (SPE),
o planejamento estratégico da
Vale poderá mudar radicalmen-
te, atendendo aos interesses dos
sócios estrangeiros. Quem tem
condições de assegurar aos brasi-
leiros que nessa época os elos
sinérgicos de mineração e trans-
porte serão mantidos? Quem tem
condições de assegurar que não
haverá desmantelamentos no Sis-
tema Sul e em Carajás?

Transportes e
operações portuárias

Operam, neste segmento, qua-
tro empresas de operações pró-
prias, três empresas controladas
e três empresas coligadas, a se-
guir discriminadas:

•Estrada de Ferro Vitória a
Minas (100% da CVRD) -
própria;

•Estrada de Ferro Carajás
(100% da CVRD) - própria;

•Terrninais de Vitória (100% da
CVRD) - própria;

UTerminal de Ponta da Madeira
(100% da CVRD) - própria;

•RDP Terminal (RDL 50%, AFI
Pasha 50%) - coligada, sediada
no exterior;

UDocenave (CVRD 96,84%,
público 3,16%) - controlada;

•Navegação Rio Doce (Docenave
100%) - controlada;
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• Nippon Bulk-Carriers
(Docenave 50%, Mitsui 25%,
Nissho Iwai 25%) - coligada,
sediada no exterior;

•Seamar (Docenave 100%) -
controlada, sediada no
exterior;

• Wilsea (Seamar 50%,
Wilhelmsen 50%) - coligada,
sediada no exterior.

As duas ferrovias da Vale pos-
suem hoje cerca de 2 mil quilôme-
tros de linhas e ramais, com capa-
cidade de transportar cerca de
170 milhões de toneladas por ano.
Os diversos terminais marítimos
dessas ferrovias têm capacidade
de movimentar cargas que estão
em torno de 150 milhões de tone-
ladas por ano.

Atuando como agência voltada
para o fomento do desenvolvimen-
to nacional, a CVRD empenha-se
em oferecer serviços de transpor-
te, demonstrando, ao longo dos
anos, que possui flexibilidade e
capacidade de adaptação para
operar crescentes volumes de ou-
tras cargas comerciais,juntamen-
te com as cargas mais tradicio-
nais ligadas à mineração.

Com o aumento de carga ge-
ral, oriunda dos mais diversos
setores da produção industrial,
transportada e movimentada
através das ferrovias e portos
da CVRD, seu segmento de
transportes e operações portuá-
rias está se transformando
numa das mais promissoras e
rentáveis áreas de negócios da
companhia. A cada dia ocorrem,
nesse segmento, novas oportu-
nidades de expansão, em parce-
ria com o setor privado.

A Estrada de Ferro Carajás
(EM foi a ferrovia que mais cres-
ceu em transporte de toneladas
úteis no Brasil, nestes últimos
dois anos. Os índices de eficiência
e competitividade dessa ferrovia

são admirados no mundo inteiro.
A EFC possui trens de 204 vagões
e 4 locomotivas, tendo transpor-
tado, em 1995, 48,9 milhões de
toneladas de cargas (minério de
ferro e cargas de terceiros), supe-
rando em 11,6% o volume que
transportou em 1994 (43,8 mi-
lhões de toneladas). A ferrovia é
totalmente sinalizada e controla-
da por microondas; seus trens de
passageiros transportaram cerca
de 850 mil pessoas em 1995. Nes-
se ano, iniciou-se o transporte
comercial de soja proveniente de
Nova Xavantina, Mato Grosso,
para ser embarcada em Ponta da
Madeira, com destino à Europa.
O carregamento pioneiro, de 700
toneladas, percorreu 1,3 mil qui-
lômetros através do Rio Araguaia,
285 quilômetros por rodovia e os
restantes 615 quilômetros pelas
ferrovias Norte-Sul e EFC, num
total de 2,2 mil quilômetros. O
transporte de característica
multimodal é mais um desafio que
• CVRD enfrenta com sucesso.

Pela Estrada de Ferro Vitória
• Minas foram transportadas, em
1995, 101 milhões de toneladas,
representando um aumento de
transporte de cargas de 4,1% em
relação a 1994 (97 milhões de
toneladas). Para aumentar a ca-
pacidade e o desempenho da fer-
rovia, a CVRD adquiriu 12 loco-
motivas diesel elétricas DASH-9,
dotadas de microcomputador e
injeção eletrônica, investindo US$
26,4 milhões. Para escoar o miné-
rio de ferro da Mina de Brucutu,
em Minas Gerais, cuja produção
deverá atingir 2 milhões de tone-
ladas em 1997, a CVRD iniciou as
obras da segunda etapa da Vari-
ante Capitão Eduardo - Costa
Lacerda. Além de facilitar o esco-
amento de minério, essas obras
contribuirão para ampliar a ca-
pacidade de transporte de outras
cargas comerciais no corredor

Centro-Leste, que é uma impor-
tante via de escoamento e abasteci-
mento entre a Região Centro-Oes-
te e os portos do Espírito Santo.

Após a privatização, vendida a
grupos estrangeiros, a Vale será
submetida a análises de desem-
penho que se basearão em
parâmetros de lucratividade vol-
tados ao atendimento dos inte-
resses mais externos do que in-
ternos. Ao deixar de ser controla-
da pelo governo, a Vale cairá na
vala comum das disputas das
grandes corporações de transpor-
tadoras internacionais, ficando à
mercê de uma visível ameaça de
estagnação e até desmobilização
de muitas das suas operações de
transporte. Provavelmente, o
transporte de passageiros venha
ser a primeira operação
desativada pelos grupos que con-
trolarão o capital votante.

Siderurgia e ferro-liga
Os negócios do setor de side-

rurgia e ferro-ligas do sistema
CVRD estão a cargo de uma em-
presa controlada, quatro empre-
sas coligadas e quatro participa-
ções estratégicas, a saber:

•SEAS (Itaco 65%, Sollac 35%)
controlada, sediada no

exterior;
•VUPSA (CVRD 50%,

Usiminas 50%) - coligada;
•California Steel (Rio Doce Ltda

50%, Kawasaki 50%) -
coligada, sediada no exterior;

•Nova Era Silicon (CVRD 49%,
Mitsubishi 25,50%, Kawasaki
22,50%, Mizushima 3%) -
coligada;

•CST ( CVRD 22,19%, Unibanco
16,99%, Grupo Bozzano 1017c,
outros 50,82%) - coligada;
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•CSN (Docenave 9,40%, Previ
13,13%, Vicunha 13,13%,
outros 64,34%)— participação
estratégica;

•Usiminas(CVRD 7,74%. Previ
8,08%, Nippon Usiminas
10,28%, CIU 5%, outros
68,90%) - participação
estratégica;

• Siderar (Itaco 4,94%,
Usiminas 5,41%, Grupo
Techint 54,74%, outros
34,91%) - participação
estratégica, sediada no
exterior;

•Açominas (Docenave 5%, CEA
20%, Credireal 17,17%, BCN
10%, outros 47,83%) -
participação estratégica.

A partir de 1990, quando os
governos do Brasil e da Argentina
passaram a vender as estatais de
siderurgia, a CVRD buscou
posicionar-se nas atividades do
setor siderúrgico e, hoje, possui
uma significativa presença atra-
vés de participações em diversas
usinas integradas. No Brasil, par-
ticipa da Usiminas, CSN,
Açominas e CST; e, na Argentina,
participa da Siderar. Essas side-
rúrgicas produzem juntas mais
de 16 milhões de toneladas de aço
e representam um mercado con-
sumidor de minério de ferro da
ordem de 21 milhões de tonela-
das. Na Califórnia, Estados Uni-
dos, participa da Califórnia Steel
Industries (CSI), que compra pla-
cas de aço da Cia. Siderúrgica de
Tubarão (CST).

O setor siderúrgico brasileiro
tem lutado constantemente para
restabelecer sua capacidade de
gerar recursos e restaurar seu
crédito, para investir no aumento
da qualidade e da produtividade,
buscando a redução da defasa-
gem tecnológica em relação aos
avanços já obtidos pela siderur-
gia mundial.

O ato simplório de venda das
estatais de siderurgia, pelo go-
verno brasileiro, não assegurou
ao setor siderúrgico nacional as
mudanças necessárias para que
haja um aumento da sua posição
competitiva e a consolidação de
uma performance desejável de
destaque no cenário internacio-
nal. O consumo mundial de aço
continua apresentando cresci-
mento moderado, mas firme, com
a maioria dos países industriali-
zados atravessando um período
de retomada do crescimento eco-
nômico.

Entretanto, no Brasil, há uma
contenção da demanda interna de
produtos siderúrgicos que força o
setor a orientar suas vendas para
o mercado externo. Isso se deve às
equivocadas medidas restritivas
impostas pelo governo Fernando
Henrique Cardoso para controlar
a inflação e garantir a estabiliza-
ção da economia formal. A produ-
ção nacional de aço, em 1995, al-
cançou cerca de 25,1 milhões de
toneladas, contra 25,7 milhões de
toneladas em 1994, apresentan-
do um decréscimo de 2,3%.

Em 1995, reagindo aos percal-
ços oriundos de uma política pú-
blica equivocada para o setor si-
derúrgico, a CVRD, através de
suas controladas e coligadas, en-
trou decisivamente na luta para
integrar o grupo dos grandes pro-
dutores mundiais de ferro-ligas.
Somente assim, e tendo em vista
que as perspectivas de crescimen-
to do consumo interno estão
barradas pelas medidas restriti-
vas do governo federal, a CVRD
poderá garantir o escoamento de
parte substancial de sua produ-
ção de minério de manganês.

Internacionalizando mais ain-
da sua atuação, adquiriu, na Fran-
ça, o controle acionário da Société
Européene d'Alliages pour Ia
Sidérurgie (SEAS), aumentando

sua participação de 35% para 65%
do capital da empresa. Essa em-
presa é a maior produtora euro-
péia de ligas de manganês, com
uma capacidade instalada de 130
mil toneladas por ano.

Mesmo tendo que se debater,
no Brasil, com a política pública
nefasta para o setor siderúrgico,
a CVRD manteve sua participa-
ção na Nova Era Silicon, produto-
ra de ferro-silício, e, em associa-
ção com a Usiminas, constituiu a
Vale Usiminas Participações S.A.
(VUPSA).

Com a crise do setor siderúrgi-
co brasileiro acirrada pelas medi-
das governamentais de restrição
ao consumo, várias empresas de
ferro-ligas passaram a vivenciar
momentos muito difíceis. A
VUPSA passou então a exercer
um papel importantíssimo na
defesa do setor nacional de ferro-
ligas, assumindo o controle
acionário do Grupo Ferro-Ligas,
um dos maiores produtores de
ligas de manganês do mundo, com
uma capacidade instalada de 400
mil toneladas por ano.

Todas essas participações es-
tratégicas, que garantem empre-
gos para os brasileiros, produtivi-
dade e competitividade interna-
cional, serão colocadas no balaio
das indefinições após a
privatização da Vale.

Bauxita, alumina e
alumínio

Este segmento de negócios da
CVRD está sendo operado por uma
empresa controlada e cinco em-
presas coligadas, que são:

•Aluvale (100% da CVRD) -
controlada;

UAlbrás (Aluvale 51%, NAAC
49%) - coligada;
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UValesul (Aluvale 49,72%,
Billiton 41,49%, CFLCL
8.79%) - coligada;

•Alunorte (Aluvale 57,45%
MRN 24,61%, NAAC 12,22%,,
CBA 5,72%) - coligada;

• Mineração Rio do Norte
(Aluvale 40%, Bilhiton 14,80%,
Alcoa 13,20%, Alcan 12%, CBA
10%, Reynolds 5%, Norsk
Hydro 5%) - coligada;

• Mineração Vera Cruz
(Paraibuna 42,88%, Aluvale
36%, Fina Emp.Part. S.A.
21,12%) - coligada.

Em outubro de 1995, com o
início das operações da Alunorte,
o Sistema CVRD fechou o ciclo de
produção de alumínio no Pará,
composto das operações de mine-
ração de bauxita, produção de
alumina e produção de alumínio
metálico. A Alunorte produziu,
em 1995, 215,4 mil toneladas de
alumina calcinada, vendendo para
a Albrás 209,1 mil toneladas. Em
1996, com uma produção de um
milhão de toneladas, a Alunorte
passou a suprir também as neces-
sidades de alumina da Valesul. O
ano de 1995 foi marcado pela re-
cuperação dos preços da alumina,
que evoluíram de US$ 150 por
tonelada para US$ 220 por tone-
lada. Essa recuperação deveu-se
ao fechamento de refinarias no
exterior, que tinham custos ele-
vados de produção, assim como ao
aumento das importações do mer-
cado chinês. Esses fatores contra-
balançaram a redução de 0,6% na
demanda de alumina.

A Mineração Rio do Norte S.A.
(MRN) bateu seu recorde de ven-
das de bauxita em 1995, com um
total de 8,4 milhões de toneladas,
adotando uma ousada estratégia
de comercialização do produto.
Sua produção passou de 6,7 mi-
lhões de toneladas em 1994 para
8,5 milhões de toneladas em 1995,

(aumento de 26,9%), com enor-
mes ganhos de produtividade e
diminuição de custos. A partir de
melhorias na extração e no
beneficiamento da bauxita, com
melhor desempenho de equipa-
mentos na mina e sua usina de
beneficiamento, a MRN aumen-
tou sua capacidade de produção
de 8,5 milhões de toneladas para
9,6 milhões de toneladas. A en-
trada em operação da Alunorte,
em julho de 1995, promoveu um
significativo aumento na deman-
da de bauxita para o mercado
interno, mudando o perfil de mer-
cado da MRN. A Alunorte passa-
rá a consumir anualmente 2,6
milhões de toneladas de bauxita
para fazer alumina. Mais de 60%
da bauxita produzida pela MRN,
em 1996, foi transformada em
alumina e alumínio dentro do
Brasil, gerando um produto de
muito maior valor agregado para
a exportação.

Com a privatização, as
fundidoras internacionais de alu-
mínio, que fizeram grande pres-
são para que a Vale não fechasse
o ciclo completo de produção des-
se metal no Brasil, intervirão no
mercado, com muito maior chance,
para negociar, com os grupos pri-
vados controladores do Sistema
CVRD, sua maximização de lu-
cros, em detrimento de operações
benéficas para os brasileiros.

Pesquisa mineral e
minerais não ferrosos

Neste segmento, o Sistema
CVRD atua com duas empresas de
operações próprias, duas empre-
sas controladas e três empresas
coligadas, que são as seguintes:

•Ouro (100% da CVRD) -
própria;

•Potássio (100% da VRD) -
própria;

• Docegeo (CVRD 99,99%,
outros 0,01%) - controlada;

•25 empresas de mineração
(CVRD 97,82%, Docenave
2,15%, outros 0,03%) -
controladas;

•Salobo Metais (CVRD 33,3%,
Mineração Morro Velho
33,3%, BNDES 33,3%) -
coligada;

•Pará Pigmentos (CVRD 36%,
Cadam 36%, Mitsubishi 18%,
IFC 10%) - coligada;

•Fosfértil (Fertifós 51,47%,
CVRD 10,96%, Suiabentures
6,79%, outros 30,78%) -
coligada.

Causa espanto a grande pro-
dutividade operacional obtida
pelos trabalhadores da Vale no
segmento de ouro. Em apenas 12
anos, a Vale saiu de uma produ-
ção de 154 quilos (1984) para uma
produção de mais de 16,3 tonela-
das (1995). A produtividade
operacional da controladora
C\TRD evoluiu de um pouco mais
de 8 mil gramas-homem por ano,
em 1991, para mais de 18 mil
gramas-homem por ano, em 1995,
demonstrando um imenso
de acúmulo tecnológico e dedi
ção dos trabalhadores.

A CVRD lidera a produção de
ouro na América Latina, tendo
passado de 13,5 toneladas em
1994 para 16,3 toneladas em 1995,
o que representa um acréscimo de
20,7% na produção durante o pe-
ríodo de um ano. As minas de
Igarapé - Bahia, no Pará, que
produziu 10 toneladas, e Fazenda
Brasileiro, na Bahia, que produ-
ziu 4,7 toneladas, foram respon-
sáveis por 90,8% da produção de
ouro do Sistema CV.RD em 1995.
Em 1996, a CVRD produziu cerca
de 18 toneladas.

Na Serra Leste, onde se dá o
conflito com os garimpeiros (em-
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presários, garimpeiros e traba-
lhadores do garimpo), a Docegeo
detectou mineralizações de ouro,
em profundidade, dentro da área
do seu decreto de lavra. Os dados
obtidos permitiram a estimativa
de uma reserva de 150 toneladas
de ouro até a profundidade de 430
metros. Somente após o término
do projeto de pesquisa geológica,
isto é, após as sondagens para
conhecimento da geologia até a
profundidade de 1,5 mil metros,
será possível planejar a lavra e
dimensionar a reserva medida,
bem como o montante de investi-
mentos a serem realizados na
montagem da mina e a capacida-
de anual de sua produção. Há
indícios muito recentes de que as
reservas desse jazimento podem
alcançar até mil toneladas de ouro.

O Sistema CVRD está utili-
zando sua produção de ouro para
contratar operações financeiras
envolvendo derivativos, garantin-
do fluxos de caixa e margens bru-
tas estáveis para seus negócios.

Cerca de 22,3% das suas reservas
medidas de ouro estão compro-
metidas com esse tipo de opera-
ção financeira. A empresa está
tentando liquidar contratos atra-
vés de pagamentos e/ou recebi-
mentos sob forma de caixa, sem
entrega física de ouro.

Quem garante que tais estra-
tégias serão mantidas pelos no-
vos controladores da Vale? O
edital de licitação demonstra cla-
ramente que uma das empresas
mais cotadas para assumir o con-
trole acionário da Vale é a Anglo
American, poderosa produtora de
ouro que atuou na Africa do Sul,
aproveitando-se do regime racis-
ta do apartheid para extrair até
800 toneladas de ouro por ano
naquele país. Que planos para a
Vale teria um grupo privado des-
se tipo para oferecer aos brasilei-
ros, após adquirir por meros US$
900 milhões (preço de uma das
ferrovias, a de Carajás) o controle
acionário de todo o Sistema?

O potássio representa uma con-

ta de importações brasileiras da
ordem de US$ 1 bilhão por ano.
Trata-se de mineral importantís-
simo para o desenvolvimento da
agricultura nacional.

Em Minas Gerais, na região de
Cedro do Abaeté, existem gran-
des reservas de rochas com potás-
sio que estão nas mãos da Vale. A
Superintendência de Tecnologia
da Vale desenvolveu projetos para
aproveitar essas reservas, de-
monstrando ser possível produzir
integradamente potássio, tendo
como subproduto o ferro-gusa, de
forma a tornar o Brasil auto-sufi-
ciente na produção desse insumo
mineral para o setor agrícola.
Apesar de serem economicamen-
te viáveis, esses projetos estão
parados. Por quê? Não seria plau-
sível explicar isso antes da
privatização?

AUmdade Operacional Taquari
- Vassouras (UOTV) produziu
372,5 mil toneladas de cloreto de
potássio, em 1995, representando
uma queda de 7,8% em relação a
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1994. Para 1996, estava previsto
um total de produção de 440 mil
toneladas em função da aquisição
de novos equipamentos de lavra. A
mina subterrânea de potássio, que
foi passada à CVRD pela Petrobrás,
em 1992, situa-se no município de
Rosário do Catete, a 40 quilôme-
tros de Aracaju, Sergipe, podendo
atingir, em 1997, seu objetivo de
produzir 500 mil toneladas por ano,
produção esta que deverá alcançar
600 mil toneladas em 1998 e 700
mil toneladas a partir de 1999. Não
tem condições de suprir nem 20%
do consumo nacional.

Que grupo privado futuro
controlador da Vale estaria dis-
posto e se comprometer a encon-
trar caminhos para a agricultura
brasileira, resolvendo as questões
que se relacionam com o potás-
sio? Nenhum.

Apesar das restrições impos-
tas pelo Plano Real ao segmento
dos fertilizantes, a Fosfértil,
sediada em Uberaba, Minas Ge-
rais, e sua controlada Ultrafértil,
sediada em Cubatão, São Paulo,
conseguiram competir no nível de
preços e qualidade com o produto
importado, fabricando e comer-
cializando insumos agrícolas
fosfatados e nitrogenados. A en-
trega de nutrientes fosfatados
cresceu 3% em volume. O Siste-
ma CVRD, por ser estatal, teve
papel preponderante nessas ope-
rações.

A importância do cobre para a
produção e distribuição de eletrici-
dade é algo que, por ser tão óbvio,
não necessita de explicações.

Com um investimento de US$
1,5 bilhão foi criada, em novem-
bro de 1996, a Salobo Metais S.A.,
que é uma associação da CVRD
com a Mineração Morro Velho
(Grupo Anglo American) e com o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES). Cada um dos acionis-

tas terá 1/3 do capital social da
nova empresa, cujo faturamento
anual está previsto em USS 550
milhões.

A Salobo Metais irá explorar
economicamente a jazida de co-
bre descoberta e cubada pela
Docegeo, a subsidiária da CVRD
para estudos geológicos,
prospecção e pesquisa mineral. A
jazida, descoberta a partir de in-
vestimentos somente da Vale, si-
tua-se na região de Marabá, no
Sul do Pará, e é apontada como
uma das maiores descobertas des-
ta década no mundo.

As reservas medidas e indicadas
de minério de cobre da jazida de
Salobo são de 529 milhões de tone-
ladas, com 0,96% de cobre, tendo
ouro e prata como subprodutos. A
lavra será feita a céu aberto e serão
extraídas inicialmente 20 milhões
de toneladas por ano de minério,
com planos de serem extraídas 26,6
milhões de toneladas por ano de
minério a partir do décimo primei-
ro ano de atividades da mina, que
está prevista para ter ama vida
útil de 33 anos.

O Projeto Mínero-Metalúrgico
do Salobo, pensado pela Vale, irá
gerar 7 mil empregos diretos du-
rante os 4 primeiros anos de sua
implantação e manter 1,5 mil
empregos diretos na sua fase
operacional. A produção está com
início previsto para 2001, quando
serão colocadas no mercado, por
esse projeto, 525 mil toneladas de
concentrado de cobre e 200 mil
toneladas de cobre metálico. Como
subprodutos serão produzidas,
anualmente, 200 mil toneladas
de ácido sulfúrico, 8 toneladas de
ouro e 37 toneladas de prata.

Esse projeto representa a ar-
rancada do Brasil para a auto-
suficiência em cobre, um dos prin-
cipais itens da pauta brasileira
de importação de insumos bási-
cos, e, certamente, influenciará o

mercado de cobre, dominado pe-
las exportações chilenas.

Por que o governo federal, via
BNDES, que afirma só poder in-
vestir em educação, saúde e obras
sociais, de uma hora para outra,
quando quer vender a Vale, entra
num negócio de cobre, junto com a
Anglo American, na mina de
Salobo? Isso não representaria
uma contradição?

O Chile privatizou muito, se-
guindo o receituário externo dos
países poderosos. Entretanto, man-
teve-se firme, suportando as pres-
sões, soberano, ao não privRtizar a
Codelco, sua companhia c
ração de cobre, porque entencicL
ser necessário continuar sendo
Chile, um Estado-Nação.

O Brasil, através do BNDES,
financia sua própria venda de so-
berania nacional sobre seus re-
cursos minerais estratégicos. Vide
o caso do cobre de Salobo no bojo
da privatização da Vale.

Madeira, celulose e papel
Este segmento é operado no

Sistema CVRD por uma empresa
controlada e quatro empresas co-
ligadas, a saber:

•Florestas Rio Doce (CVRD
99,76%, outros 0,24%) -
controlada;

•Cenibra (CVRD 51,48%, JBP
48,52%) - coligada;

•Bahia Sul Celulose (Suzano
36,68%, BNDESPAR24,03%.,
CVRD 19,81%, público 9,17%,
Florestas 8,10%, IFC 2,14%,
FINOR 0,07%) - coligada;

•Celmar (CVRD 42,50%,
Risipar 42,50%, Nissho Iwai
15%) - coligada;

•Cenibra Florestal (Ceriibra
100%) - coligada.

A evolução dos preços da celulo-
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se no mercado mundial durante o
período 1994/95 favoreceu bastan-
te as operações do Sistema CVRD
nesse segmento. Os preços da celu-
lose saltaram de uma média de
US$ 372 por tonelada, em 1993,
para uma média de US$ 538 por
tonelada, em 1994, e uma média de
US$ 847 por tonelada, em 1995.

Mesmo com as restrições im-
postas ao consumo pela política
econômica do governo Fernando
Henrique Cardoso, o mercado na-
cional absorveu grande parte do
aumento de preços de celulose e
papel, por serem produtos situa-
dos numa faixa específica de elas-
ticidade de variação da demanda
em relação à variação da renda
gerada.

A Florestas Rio Doce S.A.
(FRDSA) possui uma estrutura
técnico-operacional que permite
tanto a exploração de negócios de
base florestal como a prestação de
serviços de cunho ambiental. As-
sim, a empresa tem agregado valor
ao seu patrimônio florestal. Du-
rante 1995, a FRDSA expandiu
sua fábrica de painéis sólidos de
pínus, em Itabira, Minas Gerais,
dando seqüência às suas pesquisas
tecnológicas, que visam aproveitar
eucalipto no fabrico desses painéis.
No citado ano, exportou 60 mil
metros cúbicos de madeira de
eucalipto, em toras, para Portugal.

ACenibra passa por experimen-
tos que visam à substituição de
cloro por clorato nas operações de
branqueamento da celulose. Sua
meta é eliminar totalmente o cloro
no processo de produção em 1997.
Em 1995, produziu 357,2 mil tone-
ladas de celulose, das quais 323,2
mil toneladas foram exportadas
para o Japão, Estados Unidos e
Europa. Após montar sua nova
unidade de produção, a Cenibra
responderá por cerca de 14% da
oferta mundial de "celulose de
mercado" (celulose branqueada de

eucalipto), originada de produto-
res não integrados.

A Bahia Sul Celulose S.A. (BSC)
produziu, no Sul da Bahia, 477,7
mil toneladas de celulose branque-
ada de eucalipto, das quais 146,4
mil toneladas se destinaram à pro-
dução de papel branco. Cerca de
331,3 mil toneladas de celulose fo-
ram comercializadas. As vendas
de papel atingiram 154,6 mil tone-
ladas.

No Maranhão, especificamente
na região de influência de Carajás,
a Indústria de Celulose e Papel
(Celmar) está montando um com-
plexo para produzir 500 mil tonela-
das por ano de celulose, a partir de
florestas próprias, cuja extensão
total será de 138 mil hectares, sen-
do metade de eucalipto e metade de
florestas nativas em regime de pre-
servação permanente. Em 1995, a
Celmar plantou 5 mil hectares,
acumulando uma área total de 7,5
mil hectares já reflorestada. Os
investimentos já realizados nesse
projeto, que se encontra no início,
são de US$ 26,5 milhões. A produ-
ção de celulose desse projeto está
prevista para 2001.

Que destino será dado pelos
controladores privados do Sistema
C\TRD a todos esses investimentos
feitos pelo esforço dos brasileiros?

Patrimônio mineral
A base principal de sustentação

da cadeia sinérgica dos negócios da
Vale são as reservas minerais con-
cedidas pela União à CVRD por
prazo indeterminado, localizadas
em variadas regiões do País, assim
discriminadas:

•Minério de Ferro -41,2 bilhões
de toneladas;

UBauxita - 1,1 bilhão de
toneladas;

•Cobre - 1,2 bilhão de toneladas
(sendo substancialmente
aumentadas em curto prazo);

• Caulim - 65 milhões de
toneladas;

UManganês - 129 milhões de
toneladas;

•Ouro - 563 toneladas (sendo
substancialmente aumen-
tadas em curto prazo);

• Potássio - 14,5 milhões de
toneladas (com imensas
possibilidades de aumento).

A Vale está à venda por
US$ 10,3 bilhões. Com cerca de
US$ 900 milhões a US$ 1 bilhão,
qualquer grupo privado estran-
geiro ou nacional-estrangeiro as-
sociado poderá ficar com seu con-
trole acionário.

Sua avaliação não leva em con-
ta 400 anos de reservas para pro-
dução de minério de ferro, por
exemplo. Não leva em considera-
ção parâmetros políticos, econô-
micos, sociais, culturais,
tecnológicos, ambientais e outros;
somente os financeiros, monetá-
rios, da ciranda financeira, dos
papéis em bolsa de valores.

Isso não é interessante para
a grande maioria da população
brasileira, desinformada, caren-
te, sem ter a quem recorrer. Po-
pulação que não teve a quem
recorrer quando Coilor, Zélia e
Kandir bloquearam a poupança
nacional, principalmente a dos
mais pobres cidadãos do País,
com o discurso de debelar a es-
piral inflacionária.

Os políticos estadistas, mais
ligados aos anseios coletivos do
que aos empreendimentos priva-
dos, que analisam as questões de
Estado sob a ótica pública, não
devem, neste momento da vida
nacional, silenciar ou pecar por
omissão com relação à Vale, sob
pena de entrarem para a história
como desprovidos de seriedade.
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ENTREVISTA

Wilson Brumer

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

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

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

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

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

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

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

"Depois de
privatizada, a

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

que o governo
dificilmente teria

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

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

"A Acesita era
uma empresa de
prejuízos anuais:

no ano de sua
privatização, ela
perdeu US$ 100

milhões, situação
insustentável

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

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

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

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

"Aos empresários
interessa que

tenhamos
consumidores,

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

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

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

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

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

"As demissões
não são

privilégio da
privatiz ação,

mas
conseqüência da
preparação das
empresas para

serem
competitivas,

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

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

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

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

"Se o Estado
conseguir criar

mecanismos que
protejam a

sociedade contra a
formação de

monopólios ou
oligopólios, etc.,

ele estará
exercendo o seu

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

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

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

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

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

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

mineração, de
telefonia, ou

gastar seu tempo
e seus recursos
para investir e

resolver a
desigualdade

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

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

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

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

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

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

"Ninguém vai
investir em um
país milhões ou

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

dê o máximo
possível"
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COMÉRCIO

Empresários e autoridades governamentais de 34 países das Américas
e do Caribe, com exceção de Cuba, debaterão questões polêmicas,
como a do prazo para a instalação da Área de Livre Comércio (Alca)

BELO HORIZONTE SEDIA
ENCONITRO DAS ANIÉ̀* RICAS

Rodrigo Lucena
Jornalista da ALEMG

m 1994, uma reu-
mão entre os chefes
de Estado de 34 pa-
íses deu início à dis-
cussão sobre a libe-
ralização do comér-

cio nas três Américas, com exce-
ção de Cuba. A Cúpula das Amé-
ricas, como foi denominado o en-
contro em Miami, produziu um
conjunto de decisões com conseqü-
ências em inúmeras áreas. A mais
importante delas foi a de criar a
Arca de Livre Comércio das Améri-
cas (Alca). Um tema que passou
rapidamente de projeto a uma fase
de negociações concretas. Uma ve-
locidade que se explica em função
da infinidade de temas e repercus-
sões que produz.

Criar uma área de livre comér-
cio significa estabelecer um me-
canismo de acordo formal entre
os países, para eliminar barrei-
ras ao comércio. E preciso
equalizar não só as barreiras al-
fandegárias, como também as re-
lativas a mecanismos de padroni-
zação de embalagens, medidas e

pesos, além de exigências
fitossanitárias, entraves burocrá-
ticos, custos portuários e de trans-
porte, impostos e taxas sucessi-
vas que vão prejudicando o fluxo
de mercadoria e, conseqüente-
mente, o incremento do comércio
entre as nações.

As decisões de Miami foram
tomadas no sentido de que até
2005 os países americanos bus-
quem as condições de implanta-
ção da área de livre comércio.
Como estratégia de operacio-
nalização, foi decidido que, de 1995
a 2005, haverá uma reunião anu-
al dos ministros encarregados de
comércio, para definir prazos, pro-
cessos, métodos e ações na dire-
ção dos objetivos pretendidos. As
primeiras reuniões foram reali-
zadas em Denver, nos Estados
Unidos, em 1995, e na cidade co-
lombiana de Cartagena, em 1996.
Este ano, empresários e minis-
tros se reúnem em Belo Horizon-
te, no mês de maio, em duas reu-
niões paralelas.

A reunião dos empresários, ou
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"É preciso
garantir condições
iguais de- .	
competitividade4	 provendo o acesso
a financiamentos
de longo prazo
para capital de
giro e a redução

efetiva do custo

. Brasil"
-	J

-	 Reginaldo Arcuri

o III Foro Empresarial das Amé-
ricas, terá uma pauta de 12 te-
mas, cujas conclusões serão ofe-
recidas como contribuição para a
segunda reunião, a dos minis-
tros - ø II Encontro das Améri-
cas -, que, efetivamente, irá ge-
rar as decisões que podem modifi-
car as legislações dos países, de
forma a adaptá-las a esse proces-
so de construção de uma área de
livre comércio.

O marco 2005 - A grande discus-
são que se anuncia para a rodada
de debates de Belo Horizonte de-
corre das duas posições divergen-
tes em relação à velocidade e aos
prazos para a implantação desta
área de livre comércio. A norte-
americana é baseada em dois prin-
cípios. Primeiramente, de que é
melhor que a construção da Alca
seja feita através de negociações
bilaterais entre os países e que
desse conjunto resulte uma área
de livre comércio. Em segundo
lugar, que isso seja feito o mais
rapidamente possível, com a que-
da das barreiras comerciais, para
que a integração se complete até
2005.

A posição do Mercosul, da qual
o Brasil comunga, é de que, em
primeiro lugar, o processo de cons-
trução da Alca se dê através da
política de somatório de blocos,
cujo termo em Inglês é building
blocs. Isso significa que as experi-
ências do Mercosul, do Pacto
Andino, do Nafta e de outras eco-
nomias regionais e sub-regionais
deverão ser utilizadas não ape-
nas como modelos de como fazer a
área de livre comércio de todas as
Américas, mas também no senti-
do de que as negociações sejam
feitas pelos blocos e não pelos
países, individualmente.

A posição dos países com eco-
nomia mais frágil se justifica por-
que, ao se discutir em bloco, há

uma espécie de pré-equalizaçào
das enormes diferenças que exis-
tem entre os países-membros.
Pela lógica, seriam criadas eco-
nomias regionais ou sub-regio-
nais mais potentes e mais capa-
zes de negociar as condições de
abertura comercial e de absorver,
de uma forma positiva, os impac-
tos dessa abertura. "Tudo isso em
face do peso das economias norte-
americana e canadense, que, de
outra forma, poderiam matar as
micro e pequenas empresas e pro-
vocar um desemprego estrutural
derivado do alto grau de produti-
vidade dessas duas economias",
disse o secretário executivo do
governo de Minas para o III En-
contro das Américas e ex-secretá-
rio da Indústria e Comércio do
Estado, Reginaldo Arcuri.

Basta dizer que a produtivida-
de global por pessoa em trabalho
é cerca de US$ 12 mil por ano no
Brasil, enquanto, nos EUA, é de
US$58 mil, segundo escreveu em
artigo para o jornal "Gazeta Mer-
cantil" o ex-ministro da Indústria
e Comércio e consultor da Fede-
ração das Indústrias de Minas
Gerais (Fiemg), João Camilo
Pena, também preocupado com a
adaptação das empresas brasilei-
ras num cenário de abertura mais
acelerada.

Competitividade - A abertura
econômica deve ser mantida, de-
fendem os representantes do
Mercosul. Mas, para preservar a
capacidade de competição das in-
dústrias brasileiras, é preciso
mudar toda uma postura. "Não
dá para trabalhar com mecanis-
mos apenas ligados a uma gera-
ção de competitividade eventual,
mas aprimorar os métodos de ges-
tão", analisa Camilo Pena.

O Estado tem certamente um
papel importante nesse processo
de amadurecimento das empre-
sas nacionais, não só por resguar-
dar esse período de maturação.
"E preciso garantir condições
iguais de competitividade proven-
do acesso a financiamentos com
juros internacionais para reposi-
ção de bens de capital, financia-
mentos de longo prazo para a for-
mação de capital de giro e a redu-
ção efetiva do chamado custo Bra-
sil", avalia Arcuri.

Esse conjunto de medidas pare-
ce estar coerente com a posição,
assumida pelo governo brasileiro,
de que precisamos de um prazo
dinâmico, e não estático, para que
o conjunto de adaptações pelas
quais a economia brasileira está
passando se complete. "E que este
seja efetivamente um ciclo de de-
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senvolvimento auto-sustentado e
não apenas um surto de desenvol-
vimento sustentado por fatores
artificiais", completa o represen-
tante do governo de Minas.

Em síntese, a criação efetiva
de uma área de livre comércio
requer um planejamento capaz
de fazer com que o resultado seja
uma soma e não uma subtração
de empregos, riquezas e capitais
das Américas, do que deriva a
posição brasileira em relação à
velocidade do processo.

Segundo o ex-ministro Camilo
Pena, no mesmo artigo da "Gaze-
ta", "a formação de uma zona de
livre comércio é em si complexa e
demorada". No caso daAlca, pros-
segue, "haverá uma dificuldade
maior, superável no tempo, mas
que vai exigir gradualismo,
desonerações progressivas, listas
de exceções, hierarquização tem-
poral de setores, diferenciações
regionais e supranacionais, etc".

Política americana - Há, en-
tretanto, uma recomendação, fei-
tajá em Miami, de que os avanços
possíveis de serem conseguidos,
nesse meio tempo, devem ser per-
seguidos sistematicamente, para
que se criem o que se convencionou
chamar de "processos de facilita-
ção de negócios". São exatamente
ações como a derrubada de bar-
reiras estritamente burocráticas
e os processos de equalização de
medidas, de embalagens e de tro-
cas de informação. "Essas medi-
das, por si só, geram uma forma
de economia de escala muito gran-
de no ato de transferência de
mercadorias e serviços e permite
que se vá mostrando algum resul -
tado concreto desse esforço conti-
nental", propõe Reginaldo Arcuri.

A pergunta que fica é se os
blocos vão conseguir se impor face
à proposta feita pela maior econo-
mia do continente. Os Estados

Unidos têm sabidamente uma
posição de defesa do livre comér-
cio para fins de política externa e
uma defesa de sistemas clara-
mente protecionistas quando es-
tão cm jogo interesses internos.

Os casos clássicos no comércio
bilateral entre Brasil e EUA são 
suco de laranja e produtos side-
rúrgicos. Mas há pelo menos nove
produtos agrícolas brasileiros que
têm sua entrada dificultada nos
Estados Unidos, seja pelas tari-
fas ou pelo regime de cotas, como
as que confinam as vendas de
fumo e açúcar.

Segundo reportagem da "Fo-
lha de S. Paulo", os produtores
brasileiros estimam que as ex-
portações para os EUA poderiam
crescer de US$ 2 bilhões para
US$ 5 bilhões ao ano com a queda
das barreiras. Dados como esse
estimulam o ex-ministro e depu-
tado Delfim Neto, em depoimento
ao mesmo jornal, a dizer que "nós
estamos sendo absorvidos, não
globalizados".

Esses mesmos dados levam os
agricultores a tomar uma posição
divergente em relação à que o
governo vem adotando para de-
fenderas empresas nacionais. Em
entrevista ao caderno Agrope-
cuário do jornal "Estado de Mi-
nas", o presidente da Federação
da Agricultura de Minas Gerais
(Faemg), Gilman Viana Rodri-
gues, que também representa a
Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA) nessas discussões,
afirma que os produtores brasi-
leiros só teriam a ganhar com a
queda imediata das barreiras al-
fandegárias.

O líder dos produtores rurais
disse que a agricultura brasileira
"praticamente já não conta com
qualquer tipo de protecionismo
ou subsídio e não teme uma área
de livre comércio no continente".

Novamente, a pergunta que se
faz é se os Estados Unidos estari-
am dispostos a reduzir suas tari-
fas e se efetivamente vão retirar
os subsídios à agricultura, que,
segundo o próprio Gilman Viana,
chegam a US$ 130 bilhões por
ano e tornam seus produtos mais
competitivos.

Mercosul, união aduaneira -
Outro questionamento que se faz
é sobre o impacto da Alca no pro-
cesso de consolidação do Mercosul.
Lógico, as mudanças devem re-
forçar a construção do bloco, em
função da posição dos países do
Cone Sul de fortalecer os acordos
sub-regionais para agregar poder
à negociação dos ajustes necessá-
rios à formalização da Alca.

Mas é preciso entender que a
Alca e o Mercosul não são nem
serão sistemas idênticos de inter-
câmbio comercial. Além de ser
uma área de livre comércio, o
Mercosul é também uma "união
aduaneira". A diferença básica
entre as duas estruturas é que a
união aduaneira, mais do que um
acordo sobre fronteiras fiscais
entre os países que a compõem,
possui uma Tarifa Externa Co-
mum (TEC). Isso quer dizer que
os países que fazem parte de uma
união aduaneira concordam em
estabelecer uma mesma alíquota
de impostos de importação refe-
rentes a produtos similares, ten-
do em vista que a entrada de
mercadoria estrangeira em qual-
quer um dos países-membros sig-
nifica a entrada na área de livre
comércio.

Ao contrário da união adua-
neira e de qualquer previsão e
premonição sobre o que venha a
ser a Alca, o fato é que ela ainda
não tomou forma jurídica. Em
estágio embrionário, não foi assi-
nado qualquer acordo que produ-
za efeitos de obrigação entre os 34
países que articulam a formação
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da zona de livre comércio. "Por-
tanto, as discussões que se tra-
vam hoje têm ainda um conteúdo
mais econômico do que jurídico",
comenta o professor de Contratos
Internacionais da Faculdade de
Direito da PUC/MG, Eduardo
Grebler.

Mas, naturalmente, haverá im-
plicações jurídicas decorrentes
das convenções que vierem a ser
assinadas, porque qualquer agru-
pamento de países só acontece
quando são firmados tratados que
produzem efeitos obrigacionais
entre os respectivos signatários.
Esses tratados concentram-se
mais no âmbito do Direito Públi-
co, esclarece Grebler. Ou seja, das
relações entre os Estados. Eles
não dizem respeito às empresas.

"No plano da pessoa jurídica
de direito privado - observa o
professor—, as conseqüências des-
ses tratados podem ser maiores
ou menores de acordo com o seu
teor e, fundamentalmente, no que
respeita ao tratamento tributário
aduaneiro, à exportação e impor-
tação de mercadorias e também
aos investimentos estrangeiros
das pessoas de um país em terri-
tório de um outro país signatá-
rio." Vários modelos podem ser
adotados pela Alca, uma vez que
ela ainda não ganhou sua forma
jurídica.

E possível, no entanto, ter uma
idéia sobre para onde as tendên-
cias flutuam, com base no que já
existe em termos de acordo para a
formação de áreas de integração
comercial. No quadro mais geral
sobre as regras do comércio mun-
dial, o acordo de maior abran-
gência é o Gatt de 1994, vigente a
partir de 1995, celebrado na Or-
ganização Mundial do Comércio
(OMT), como complemento do
Gatt de 1948, esclarece o jurista
Eduardo Grebler. Esse acordo,
essencialmente, consagra o livre

1
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comércio. Segundo ele, os Esta-
dos não devem estabelecer bar-
reiras para proteger seus merca-
dos e suas indústrias; pelo con-
trário, devem permitir e facilitar
o fluxo de mercadorias e serviços
de um país para outro.

Ao lado desse quadro mundial,
existem os modelos regionais e sub-
regionais, como da União Euro-
péia, Nafta, Pacto Andino e o pró-
prio Mercosul, que, fundamental-
mente, também são direcionados
para facilitar o livre comércio entre
os Estados-membros.

Modelos de acordo - A União
Européia, após mais de 30 anos
de caminhada, consolidou-se com
o seu mais recente tratado, o de
Mastricht, que abriu caminho
para a união monetária européia.
Foi fruto de uma série de acordos
e tratados anteriores e alcançou,
portanto, um quadro jurídico aca-
bado, em que os Estados signatá-
rios se obrigam a obedecer às re-
gras assumidas.

Também conseguiu criar meca-
nismos eficazes de solução de con-
flitos. Os Estados-membros acre-
ditaram que, para que a UE fosse
um espaço econômico de fato inte-
grado, era fundamental dar-lhe
uma instituição judiciária. Um ór-
gão forte, capaz de definir o modo
de interpretar os próprios acordos

"As discussões que
se travam hoje
sobre o Mercosul
têm ainda um
conteúdo
econômico, mas,
naturalmente
haverá implicações
jurídicas
decorrentes das
convenções que

I

vierem a ser
assinadas"

Eduardo Grebler

constitutivos e que tivesse compe-
tência para ditar os seus entendi-
mentos, até mesmo sobre os gover-
nos dos Estados-membros.

"Criou-se, assim, uma institui-
ção de natureza supranacional",
explica Grebler. Um tribunal cujas
sentenças se impõem sobre as re-
gras dos Estados co-partícipes nas
questões ligadas à integração eco-
nômica. Esse mesmo modelo foi
tentado pelo Pacto Andino, mas, ao
contrário da União Européia, seus
signatários não conseguem o mes-
mo resultado, "porque o grupo é
formado por economias e institui-
ções mais fracas", acredita Eduar-
do Grebler.

No caso do Mercosul, analo-
gamente, também existe um qua-
dro jurídico definido. Seus quatro
países-membros assinaram o tra-
tado de Assunção, seguido pelo pro-
tocolo de Ouro Preto, e se obriga-
ram a respeitar aquelas normas. O
Nafta, igualmente, possui um do-
cumento celebrado entre Esta-
dos Unidos, Canadá e México, que
estabelece as regras de funciona-
mento desse bloco sub-regional de
integração econômica.

Em ambos os casos, do
Mercosul e Nafta, os tratados não
fazem nascer uma entidade
supranacional. O Mercosul, por
exemplo, não passa de um contra-
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to entre os seus quatro Estados-
membros, que se obrigaram a fa-
zer algumas coisas e a não fazer
outras. No caso de haver uma
empresa que verifica que um dos
países teve uma conduta de for-
ma contrária àquilo que as regras
do Mercosul estabelecem, ela não
poderá se dirigir diretamente
àquele país.

Segundo fixa o acordo do
Mercosul, essa empresa deve re-
meter-se a um órgão específico,
no caso do Brasil, à Seção Brasi-
leira do Mercosul, e apresentar a
sua reclamação. A demanda será
analisada por uma comissão, o
chamado Grupo Mercado Comum,
e, se forjulgada procedente, pode-
rá ser objeto de uma interpelação
de um país contra o outro, no
sentido de que se façam as corre-
ções. O país acusado de violar as
normas do Mercosul poderá reco-
nhecer ou não a sua culpa.

Portanto, ainda que os acordos
do Mercosul representem uma
obrigação, os conflitos não são
resolvidos com a mesma eficácia e
rapidez com que são resolvidos
num tribunal supranacional.
"Esse é o ponto fraco da maior
parte dos acordos econômicos,
porque lhes faltam mecanismos
de solução de controvérsias com
força suficiente para impor o seu
entendimento", avalia Grebler.

Outra diferença entre o
Mercosul e a União Européia é que,
no primeiro caso,jamais as empre-
sas podem reclamar diretamente
contra um governo, diferentemen-
te do que prevê o modelo adotado
pela União Européia, que permite
inclusive que uma empresa recla-
me do seu próprio país.

Quanto à Alca, os mecanismos
ainda estão em gestação. Somente
agora os Estados-membros come-
çam a delimitar seus interesses e
intenções. "Se isso vai chegar ao
ponto em que já chegou a União
Européia, o Nafta e Mercosul, é

uma interrogação. Se não houver o
atendimento às aspirações míni-
mas de todos os membros, tudo não
passará de um esforço político, de
declarações públicas de boas inten-
ções que não se materializaram em
acordos e tratados", conclui Grebler.

Já na hipótese de as negocia-
ções evoluírem para um acordo,
naturalmente deverá ser criado
um mecanismo de solução de con-
trovérsias, uma vez que, do con-
trário, prevalece a "lei do mais
forte". Mas, a se julgar a conduta
dos Estados Unidos, é imprová-
vel que eles concordem com a ins-
tituição de um organismo
supranacional. "E mais fácil acre-
ditar que as soluções devam se
dar mediante um mecanismo
arbitral, em que cada controvér-
sia é submetida a um painel e
resolvida com recomendações",
prevê Eduardo Grebler.

Mudanças na legislação - Nes-
se mesmo quadro de assinatura
de um acordo, e dependendo de
sua amplitude, é possível que al-
gum ajuste se faça na legislação
brasileira. O Brasil adota o prin-
cípio de que o tratado ou conven-
ção internacional equivale à lei
ordinária nacional. Uma vez que
esse tratado ou convenção ultra-
passe todo o processo de ratifica-
ção pelo Congresso Nacional, e
depois de promulgado pelo presi-
dente da República, ele se trans-
forma em lei interna.

Segundo as regras constitucio-
nais brasileiras, a lei posterior
revoga as normas anteriores. Des-
sa forma todas as leis ordinárias
ou de hierarquia igual ou menor
às ordinárias estariam automati-
camente revogadas pelo simples
fato de ter sido promulgado no
País um tratado internacional.

Nas raras situações em que
um tratado viola a Constituição
Federal, ele só terá eficácia no
Brasil se forem removidos os obs-

táculos constitucionais. Quanto
às legislações estaduais, geral-
mente só acontecem mudanças
residuais, acredita o professor
Eduardo Grebler.

Impacto - Se por um lado não
deverá haver grandes mudanças
na legislação estadual, é certo que
cada setor da economia terá um
tipo de impacto específico em fun-
ção das mudanças. Para o ex-se-
cretário de Indústria e Comércio
do governo de Minas, Reginaldo
Arcuri, deverá haver uma rein-
trodução de empresas de capital
estrangeiro em setores onde elas
já foram majoritárias, tornaram-
se minoritárias, passaram ao con-
trole estatal e novamente retor-
naram ao controle privado, como
é o caso da mineração.

Também no setor energético
deverá ser deflagrado um movi-
mento no sentido de absorver ca-
pitais estrangeiros em áreas de
geração de energia. "Teremos uma
influência muito grande do siste-
ma de integração de produção e
transmissão de energia, de tele-
comunicações e de transportes
nesse contexto de facilitação dos
negócios", acredita Arcuri.

"Nesse sentido - prossegue
ele -, Minas Gerais tem posição
de destaque, na medida em que é
o mais importante corredor de
transporte ligando o Cone Sul aos
Estados e países do Norte." Como
primeira conseqüência haverá a
necessidade de ampliar e melho-
rar a malha de transportes, uma
parte dela já privatizada. "Isso
gera uma infinidade de oportuni-
dades de negócios,já que as estra-
das não são apenas meios de loco-
moção e transporte de mercado-
rias, mas, por definição, eixos de
desenvolvimento que permitem
uma integração muito grande dos
fatores de produção, gerando ou
ampliando os negócios necessári-
os ao contínuo desenvolvimento
da economia mineira", conclui.
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ESTUDO

A história e as transformações por que passou a comissão parlamentar
de inquérito, um dos instrumentos que garante ao Poder Legislativo um
controle eficiente da administração pública, são temas deste estudo

OS L 	DA INVESTIGAÇÃO
PARLAMENTAR NUMA CPI

Antônio José Calhau de Resende
Consultor da ALEMG

teoria clássica da
separação de pode-
res, concebida por
Aristóteles e sis-
tematizada por
Montesquieu, con-

siste principalmente na divisão
de funções a cargo do Estado. E
impossível que um único órgão do
poder público concentre em si mes-
mo o exercício de toda a atividade
estatal.

Dentro dessa teoria tradicio-
nal, destacam-se as funções es-
truturais do Estado: a legislativa,
a executiva e a judicial. Ao Poder
Legislativo compete, entre outras
atribuições, a elaboração do direi-
to positivo, a feitura das normas
jurídicas genéricas, abstratas,
obrigatórias e inovadoras. E a
concepção da lei em sentido mate-
rial. Ao Poder Executivo cabe a
tarefa de realização e concreção
do direito, o que é feito mediante
a transformação da lei em ato
individual e concreto. A atividade

administrativa é, portanto, uma
atividade totalmente submissa ao
império da lei. O Poder Judiciário
também desempenha uma fun-
ção de realização do direito, mas a
atividade jurisdicional pressupõe
sempre a existência de litígios, de
conflitos de interesse, O Judiciá-
rio, que age mediante provoca-
ção, aplica a lei ao caso concreto e
objetiva pôr fim à controvérsia.

A rigor, inexiste uma divisão
absoluta ou exclusiva de funções
ou poderes. Trata-se, a bem dizer,
de uma predominância de ativi-
dade. O Poder Legislativo, que
tem a atribuição constitucional
de feitura da lei, não tem o mono-
pólio da tarefa legislativa. Esta é
apenas a sua função típica, prin-
cipal, pois os demais poderes tam-
bém têm a prerrogativa constitu-
cional de iniciar o processo
legislativo. Quando o Parlamento
pratica atos administrativos ou
decide sobre a demissão de servi-
dores mediante processo admi-
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nistrativo, está no exercício de
uma função secundária, atípica.

Assim, cada Poder tem uma
função substancial que o identifi-
ca, além de outras atividades aces-
sórias.

O Legislativo é fiscal -0 Poder
Legislativo não esgota sua função
no trabalho de feitura das nor-
mas jurídicas. Compete-lhe tam-
bém controlar e fiscalizar os atos
do Poder Executivo e, se for ne-
cessário, utilizar certos instru-
mentos para levar a termo essa
incumbência. O controle externo
que o Legislativo exerce sobre o
Executivo é de natureza política e
está consagrado explicitamente
no artigo 71 da Constituição Fede-
ral e no artigo 76 da Carta minei-
ra. Para o melhor desempenho
dessa atividade fiscalizadora, o
Congresso Nacional e os demais
órgãos equivalentes nos Estados
e municípios poderão contar com
o auxílio dos respectivos tribu-
nais de Contas.

Entre os instrumentos que o
constituinte colocou à disposição
do Legislativo para garantir um
controle eficiente da administra-
ção pública, destacam-se as co-
missões parlamentares de inqué-
rito (CPIs), instituto de origem
britânica que remonta ao século
XVII, o qual está previsto no pa-
rágrafo 3° do artigo 58 da vigente
Constituição da República:

"Art. 58 ( ... )
- As comissões parlamen-

tares de inquérito, que terão po-
deres de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos
das respectivas Casas, serão cria-
das pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, em conjunto
ou separadamente, mediante re-
querimento de um terço de seus
membros, para a apuração de fato
determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o

•,..r

ii

/

cas\encaminhadas ao Minis- tar /rn a receber tratamento
tério	Público, para que pro- CO.. nstitucional na Carta de
mova a	responsabilidade ...' 1946, mais precisamente no
civil ou crimi.nal dos infra-	artigo 53. A novidade introduzida
tores."	- ..	 diz respeito ao Senado Federal,

Disposição semelhante consta que, juntamente com a Câmara,
no parágrafo 3 do artigo 60 da passou a ter a faculdade de insti-
Constituição mineira. tuir

gaçao.
essas comissões de investi--

Evolução da CPI - A primeira Com o advento da Constitui-
Constituição brasileira a prever a ção de 1967, mais um requisito
possibilidade de criação de comis- passou a ser insculpido no texto
sões de inquérito foi a Carta Poli- legal, a saber, o prazo certo para
tica de 1934, que, em seu artigo conclusão dos trabalhos da CPI.
36, assegurava à Câmara dos De- Assim, além do pressuposto for-
putados a criação de comissões de mal relativo ao requerimento
inquérito sobre fatos determina- subscrito por um terço dos mem-
dos, sempre que o requeresse a bros da Casa Legislativa e da de-
terça parte, pelo menos, dos seus terminação do fato, o artigo 39
membros. E interessante obser- daquela Carta estabeleceu a cir-
var que apenas a Câmara Baixa cunstância temporal.
foi contemplada com a possibili- O estatuto político de 1969,
dade de constituição das CPIs. assim denominado em virtude das
Soba égide daquele diploma cons- profundas alterações introduzidas
titucional, o Senado não consti- pela Emenda Constitucional n 1,
tuía propriamente órgão do Po- preocupou-se mais em estabele-
der Legislativo, mas apenas um cer limites à criação das CPIs. O
órgão de coordenação dos poderes artigo 30, parágrafo único, alíne-
que colaborava com a Câmara no as e e f, vedava a constituição de
exercício da função legislativa,	comissão parlamentar de inqué-

A Constituição de 1937, do rito enquanto estivessem funcio-
Estado Novo, a qual cristalizou o nando, concomitantemente, pelo
autoritarismo e possibilitou a con- menos cinco dessas comissões, sal-
centração de poderes nas mãos do vo deliberação por parte da maio-
chefe de Estado, simplesmente ria da Câmara dos Deputados ou
omitiu o instituto em exame.	do Senado Federal. Além disso,

As comissões de inquérito vol- não admitia despesas com via-
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gens para seus membros.
Foi a Constituição de 1988 que

traçou o verdadeiro perfil das co-
missões parlamentares de inqué-
rito, atribuindo-lhes amplos po-
deres de investigação, iguais aos
das autoridadesjudiciaís, ao mes-
mo tempo em que deixou para a
legislação infraconstitucional (es-
pecialmente os regimentos inter-
nos) a fixação de prerrogativas
complementares.
Características - De acordo
com a legislação atualmente em
vigor, para a constituição de uma
comissão parlamentar de inqué-
rito, é indispensável que o fato
seja determinado, preciso, con-
creto, individuado. Fatos gené-
ricos, abstratos, vagos e impre-
cisos não podem ser objeto de
investigação parlamentar.

O Regimento Interno da As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais, no parágrafo 1 2 do artigo
113, seguindo as diretrizes do re-
gimento correspondente na Câ-
mara dos Deputados, considera
fato determinado "o acontecimen-
to de relevante interesse para a
vida pública e para a ordem cons-
titucional, legal, econômica e so-
cial do Estado, que demanda in-
vestigação, elucidação e fiscaliza-
ção e que estiver devidamente
caracterizado no requerimento da
comissão".

Em princípio, toda matéria
que se enquadra no âmbito de
competência do Poder Legis-
lativo pode ser apreciada por
uma CPI. Assim, qualquer as-
sunto referente a legislação, con-
trole, deliberação e fiscalização
do Congresso Nacional, das As-
sembléias Legislativas e das
Câmaras Municipais pode dar
ensejo à constituição dessas co-
missões, desde que por prazo
certo e dentro do período da
legislatura em que for instituí -
da. As CPIs são comissões tem-

porárias e têm prazo certo para
funcionamento e conclusão dos
trabalhos.

Embora seja dotada de am-
plos poderes de investigação,
uma CPI não profere sentença,
não julga nem tem poder puniti-
vo. Ela não pode fazer as vezes
do Poder Judiciário, sob pena de
contrariar o clássico princípio
da separação de poderes. Tais
comissões não têm a atribuição
de investigar crimes ou prepa-
rar processo criminal. Elas não
podem determinar coercitiva-
mente a busca e apreensão de
objetos, a menos que o façam

"Para se
constituir uma

cPI, é
indispensável
que o fato seja
determinado,

preciso, concreto
e individuado"

por intermédio da autoridade
judiciária competente.

O relatório final apresentado
pela CPI contém uma decisão so-
mente no sentido lógico. Com base
nas conclusões do relatório, a co-
missão solicitará ao órgão compe-
tente (Ministério Público, Poder
Executivo ou qualquer autorida-
de à qual esteja afeto o conheci-
mento da matéria) a adoção das
medidas cabíveis.

Segundo o magistério de João
de Oliveira Filho, "o Poder
Legislativo não tem o direito
jurisdicional de decidir, impor
penas, aplicar leis. Tem o direi-
to de verificar tudo quanto ocor-

ra no País e que possa influir
nas suas iniciativas de legisla-
dor" (Inquéritos Parlamentares.
Revista de Informação Legis-
lativa. n° 1, v. 2, 1964, p. 71).

Da mesma forma, as comis-
sões parlamentares de inquéri-
to não têm a prerrogativa de
determinar a privação da liber-
dade dos investigados. O Supre-
mo Tribunal Federal, ao apreci-
ar o Habeas Corpus n 9 71.279,
consagrou o entendimento se-
gundo o qual "Comissão Parla-
mentar de Inquérito não tem
poder de ordenar a prisão de
investigado".

O ilustre ministro Celso de
Mello, relator da matéria, ao
proferir despacho em 17/3/94,
assim se manifesta:

"Tenho para mim, ao anali-
sar em juízo de mera delibera-
ção os aspectos concernentes à
plausibilidade jurídica do pedi-
do, que uma CPI não parece
achar-se investida da extraor-
dinária competência para im-
por, por ato próprio, a privação
da liberdade individual.

(...)
O ordenamento constitucio-

nal brasileiro, ressalvadas as si-
tuações de flagrância penal ou
de prisão na vigência do estado
de defesa, somente deferiu com-
petência para ordenar a priva-
ção da liberdade individual aos
órgãos que, posicionados na es-
trutura institucional do Poder
Judiciário, acham-se investidos
de função jurisdicional."

Não se pode esquecer que as
CPIs são órgãos do Poder
Legislativo e suas atribuições es-
tão relacionadas com as tarefas
do Parlamento. Dessa forma, es-
sas comissões só estão habilita-
das a investigar os assuntos da
alçada do Legislativo, principal-
mente os relativos ao controle e
fiscalização do Executivo.
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Por outro lado, há que se levar
em conta que o fato a ser investi-
gado, além de determinado, deve
repercutir no interesse público.
Apesar de o texto constitucional
não se referir explicitamente a
esse aspecto, deve-se considerá-
lo implícito no comando norma-
tivo. Aliás, não teria sentido a
criação de CPIs para investigar a
vida privada dos cidadãos ou de
empresas particulares. E neces-
sário que o assunto envolva o in-
teresse coletivo, pois é este que
justifica a sua constituição.

Nesse pormenor, trazemos à
colação o entendimento do emi-
nente constitucionalista portu-
guês José Joaquim Gomes Ca-
notilho:

"Parece também que as comis-
sões de inquérito não podem
incidir sobre a esfera privada do
cidadão: a proteção dos direitos
fundamentais constitucionais
consagrada vale perante os inqué-
ritos parlamentares, não deven-
do estes inquéritos transformar-
se em processos penais apócrifos
sem a observância dos princípios
constitucionais e legais vin-
culativos destes. Os limites entre
esfera privada e interesse público
são difíceis de estabelecer,
designadamente quando, por ve-
zes, os inquéritos se referem a
deputados e o comportamento
destes ameaça o prestígio e repu-
tação do Parlamento" (Direito
Constitucional. 6 ed. Coimbra,
Almedina, 1993, p.743).

O controle judicial —No desem-
penho de sua relevante missão
institucional, as comissões parla-
mentares de inquérito podem de-
terminar diligências, solicitar a
convocação de ministros de Esta-
do, ouvir indiciados, inquirir tes-
temunhas, requisitar informa-
ções, tudo de conformidade com a
Lei Federal n 1.579, de 1952, e os
dispositivos regimentais das Ca-

sas Legislativas. No caso especí-
fico da Câmara dos Deputados,
essas prerrogativas estão asse-
guradas no artigo 36 da Resolu-
ção n° 17, de 1989, que contém o
Regimento Interno daquela Casa.
Disposição semelhante consta no
artigo 114 da Resolução n°5.065,
de 1990, que contém o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.

As pessoas convocadas a pres-
tar informações às CPIs têm o
dever de comparecer e dizer a
verdade, a fim de colaborarem
com os trabalhos da comissão. Os

"Mesmo dotada
de vários

poderes, a CPI
tem seus atos
passíveis de
controle pelo

Poder
Judiciário"

investigados devem responder às
perguntas formuladas pelos par-
lamentares, desde que sejam per-
tinentes ao assunto objeto de in-
vestigação. Constitui crime im-
pedir ou dificultar, mediante vio-
lência ou ameaça, o regular fun-
cionamento de CPI. A pena pre-
vista para esse delito é a deten-
ção, de dois meses a dois anos, ou
a reclusão, de um a três anos, em
conformidade com o artigo 40 da
Lei n9 1.579, de 1952. Da mesma
maneira, constitui crime fazer
afirmação falsa, ou negar ou calar
a verdade como testemunha, pe-
rante a comissão parlamentar de
inquérito, comportamento que

pode ser punido com a pena máxi-
ma de reclusão, de dois a seis
anos, além de multa, conforme
previsto na mencionada lei fede-
ral.

Ainda que estejam dotadas de
vários poderes para tornar mais
efetiva a atividade de controle e
fiscalização, as CPIs estão sujei-
tas ao princípio de legalidade. Isso
significa que seus atos são passí-
veis de controle pelo Poder Judi-
ciário. Os trabalhos dessas co-
missões devem ser realizados com
inteira obediência aos postulados
constitucionais. Todas as vezes
que a comissão extrapolar os li-
mites de sua competência, inva-
dindo a seara de outro Poder, é
lícito o recurso ao Poder Judiciá-
rio para corrigir o excesso.

E inadmissível concebera cons-
tituição de comissão dessa natu-
reza isenta de qualquer controle
jurisdicional. A CPI, como ema-
nação do próprio Poder
Legislativo, pode praticar exces-
sos no desempenho de suas atri-
buições. Seus membros, absorvi-
dos pela tarefa investigadora e
pressionados pela opinião públi-
ca, muitas vezes dão rumo diver-
so ao trabalho da comissão, desvi-
ando-se do tema principal e in-
gressando em vias acessórias e
estranhas ao objeto da investiga-
ção. Esses desvios devem ser pu-
nidos pelo Poder Judiciário, me-
diante provocação da parte inte-
ressada, a fim de restaurar a le-
galidade violada.

Direito Comparado - A previ-
são constitucional das CPIs não
constitui peculiaridade do direito
positivo brasileiro. Vários países
contemplam esse instrumento de
fiscalização no bojo de suas dispo-
sições constitucionais.

A Constituição da Alemanha,
de 1919, prevê, em seu artigo
44, a competência do Parlamen-
to Federal para a criação de CPI,
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o que deve ser feito mediante
requerimento de 1/4 de seus
membros. Ademais, estabelece
que as resoluções das comissões
de inquérito não são submeti-
das a apreciação judicial, sendo
facultativo para os tribunais
apreciar e julgar os fatos que
forem objeto do inquérito.

A Constituição da Itália, de
1948, também prevê explicita-
mente a possibilidade de ambas
as Casas do Parlamento abrirem
inquéritos sobre assuntos de in-
teresse público. A comissão, no
caso, tem a faculdade de proceder
às investigações com os mesmos
poderes e as mesmas limitações
da autoridade judiciária, confor-
me o disposto no artigo 82 daque-
le estatuto político.

A Constituição da República
Portuguesa, de 1976, com as mo-
dificações introduzidas pelas re-
visões de 1982 e 1989, também
contempla o instituto em análi-
se. O artigo 181 garante à As-
sembléia da República a consti-
tuição de comissões de inquéri-
to para o exame de fato determi-
nado, além de assegurar-lhes po-
deres de investigação próprios
das autoridades judiciais.

Da mesma forma, a Consti-
tuição Espanhola, de 1978, em
seu artigo 76, prevê a institui-
ção dessas comissões pelo Con-
gresso dos Deputados e pelo Se-
nado, em conjunto ou separada-
mente, para investigar qualquer
assunto de interesse público. O
dispositivo em referência esta-
belece, ainda, que as conclusões
não serão vinculantes para os
tribunais, nem afetarão as reso-
luçõesjudiciais, sem prejuízo de
que o resultado da investigação
seja comunicado ao Ministério
Fiscal para o exercício, quando
for o caso, das ações cabíveis.

Entretanto, nem todos os pa-
íses erigiram as CPIs no plano

constitucional. É o caso, por
exemplo, dos Estados Unidos e
da França, o que não diminui a
importância dessas comissões.
Aliás, a Inglaterra e os Estados
Unidos utilizaram-se desse
intrumento de investigação du-
rante muito tempo, mesmo na
ausência de qualquer previsão
legislativa.

Nos Estados Unidos, o papel
relevante exercido pelas CPIs é
destacado tanto na doutrina
quanto najurisprudência da Su-
prema Corte. Na França, ape-
sar da omissão da Carta Política
vigente, o assunto é disciplina-

"É papel do
Parlamento
fiscalizar os

atos do
governo e

acompanhar a
execução das

políticas
públicas"

do pela legislação infracons-
titucional, a saber, pela Orde-
nança de 17/11/58, que trata do
funcionamento das assembléias
parlamentares, segundo nos in-
forma o ilustre jurista Fábio
Konder Comparato, em nota de
pé de página (Comissões Parla-
mentares de Inquérito - Limi-
tes. Revista Trimestral de
DireitoPúblico, v. 5, 1994, p.70).

O fato de determinado insti-
tuto figurar ou não no texto cons-
titucional é uma simples ques-
tão de opção do legislador cons-
tituinte.
A moralidade administrati-
va —Finalmente, queremos dei-

xar claro que a função de contro-
le e fiscalização, a cargo do
Legislativo, é uma tarefa tão
importante quanto a de elabo-
ração do direito. E imprescindí-
vel que o Parlamento esteja bem
informado sobre a realidade da
administração pública. O
Legislativo, em virtude da na-
tureza de suas atividades, pre-
cisa conhecer os problemas do
Estado, a fim de melhor atender
aos anseios do povo. Não é ape-
nas fazendo leis que o Parla-
mento atende às aspirações da
população. E preciso fiscalizar
os atos do governo e acompa-
nhar a execução das políticas
públicas.

Nesse precioso papel de in-
vestigação, as CPIs ocupam lu-
gar de destaque. Dispõem dos
meios necessários para garan-
tir o controle político e podem
contar, se for o caso, com o auxí-
lio do Tribunal de Contas. Mui-
tos trabalhos das Comissões de
Inquérito podem servir de base
até mesmo para o aprimoramen-
to da legislação. Nesse caso, elas
funcionam como um anteceden-
te lógico e uma fase preparató-
ria para a edição do direito posi-
tivo.

No Brasil, temos o costume
tradicional de elaborar leis para
disciplinar assuntos que pode-
riam ser regulados por meio de
outro instrumento normativo. O
resultado disso é o grande nú-
mero de leis que existem no País,
muitas delas desprovidas de
qualquer aspecto de generalida-
de e inovação. E chegada a hora
de dar mais atenção à atividade
fiscalizadora do Parlamento e
reconhecer a relevância das co-
missões parlamentares de in-
quérito para a preservação da
moralidade administrativa e o
aperfeiçoamento do regime de-
mocrático.
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ARTIGO

A Assembléia Legislativa está reunindo toda a documentação sobre a
história do Legislativo mineiro, num centro de memória política,
que será responsável também pela produção de estudos e pesquisas

UMA VIAGEM AO PASSADO
Maria Teresa Bronzo

Jornalista da ALEMG

Centro de MemóriaI	Política de Minas
: teve seu projeto

anunciado pela As-
sembléia Legis-

lativa em dezembro de 1996, no
lançamento das biografias de Pio
Canedo e Fabrício Soares, que
participaram da Constituinte de
1945. As fitas contendo as entre-
vistas com os ex-deputados, jun-
tamente com outras 350 fitas cas-
sete e cerca de 1.500 fitas de vídeo,
onde estão registrados vários
eventos e reuniões da Assembléia,
farão parte do acervo do centro.
Ali será instalado, também, o ar-
quivo de fotos da Assembléia, com
acondicionamento adequado para
a preservação do material, que
inclui negativos e slides. Ligado
por meio de terminais de compu-
tador à área de documentação da
Casa, o centro permitirá a consul-
ta a atas, manuscritos, livros,
documentos, anais, enfim, tudo
que esteja direta ou indiretamen-
te ligado à história do Poder
Legislativo, permitindo ao visi-
tante viajar no tempo e conhecer
de perto a história da Assembléia
de Minas.

O Centro de Memória Política
mostrará não só as curiosidades
de épocas passadas, como discur-
sos recheados de palavras estra-
nhas aos ouvidos modernos e a
bela grafia dos manuscritos. Essa
espécie de túnel do tempo permi-
tirá ao visitante reencontrar fa-
tos marcantes da história de Mi-
nas, perceber as mudanças e a
trajetória da legislação estadual
ao longo dos anos.

A política de preservação da
memória do Poder, definida pela
direção da Casa em 1982, está
centrada na produção legislativa.
A cada projeto de lei que tramitou
na Assembléia a partir de 1959,
foi anexada toda a documentação
referente a ele, como pareceres,
emendas e discursos, de forma a
reconstituir todos os passos e ân-
gulos desse processo. O acervo
anterior a esse período foi
destruído por um incêndio, quan-
do a sede da Assembléia ainda
era na Rua Tamóios. Parte do
material do período anterior foi
recuperado através do Diário do
Legislativo, no "Minas Gerais", e
outros documentos estão sendo
restaurados.
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Mas qual seria a importância

desse acervo? O centenário da
Capital, cujo nascimento foi mar-
cado por acalorados debates no
Congresso Constituinte de 1891,
serve de exemplo. Tema que mo-
nopolizou as atenções dos parla-
mentares em várias sessões, a
transferência da capital do Esta-
do suscitou argumentos de toda
natureza, num amplo leque que
alternou a racionalidade dos es-
tudos técnicos, os aspectos finan-
ceiros e posições puramente emo-
cionais. Tudo isso está registrado
em publicações em bom estado de
conservação. "Deviamos, depois
de votada a Constituição, nos
occupar da agricultura, da
instrucção publica; deviamos me-
lhorar as condições dos
productores do fumo, do vinho e
do café, porque é isto que pode
concorrer de modo real e eficaz
para a prosperidade", alertava,
da tribuna, o deputado Costa
Sena, tentando convencer os cole-
gas da imprudência de trocar Ouro
Preto por outra localidade. Mais à
frente, Costa Sena emendava:
"Sejam quaes forem os monumen-
tos de uma nova capital, não te-
rão a significação moral da especie
de pelourinho que, em nossa pra-
ça, assignal-a ao viajante o ponto
em que a cabeça do enforcado
gottejava o sangue que robuste-
ceu a arvore da liberdade".

Revelações - Uma leitura rápi-
da de "Coliecção das Leis" mostra
a riqueza e a variedade do mate-
rial. No livro, estão as primeiras
leis estaduais. A Lei no 1, de
14/9/1891, por exemplo, estabele-
ce o grande e o pequeno selo do
Estado, que pode ser visto hoje
em documentos oficiais dos três
poderes em Minas.

Um outro exemplo vem logo a
seguir—na Lei n°6, de 16/10/1891.
Para estruturar a base adminis-
trativa cio Estado, a lei criava as
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secretarias do Interior, das Finan-
ças e da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas. E curioso perce-
ber, no entanto, não o número re-
duzido de secretarias que esta-
vam sendo criadas, mas, sim, o
fato de que a lei estabelecia as
condições indispensáveis para o
provimento dos cargos desses ór-
gãos. Segundo essa lei, o provi-
mento devia ser feito mediante
concurso, para os cargos inferio-
res a chefe de seção, ficando os
candidatos obrigados a provar sua
capacidade por certidão de exame
das línguas portuguesa e france-
sa, história, matemática elemen-
tar, elementos de Direito Admi-
nistrativo, economia política e
estatística, contabilidade e cali-
grafia. "E reflexo do ensino
humanístico de uma época em
que o Brasil era fortemente influ-
enciado pela França e em que a
estatística era o máximo", explica
a diretora-geral do Arquivo Pú-
blico Mineiro, professora Norma
Góes Monteiro.

Uma comparação entre a pro-
dução legislativa do final do sécu-
lo passado e a que se viu a partir
da década de 30 se apresenta tam-
bém como fonte significativa de
interpretações. Ao contrário da
excessiva autonomia dos Estados,
presente nas primeiras décadas
de implantação do regime repu-
blicano no País, o que se percebe
a partir dos anos 30 é uma traje-
tória inversa. "Depois de 30, ape-
sar de mantido o princípio do fe-
deralismo, certas atribuições fo-
ram gradualmente retiradas do
Estado, e isso vem ocorrendo até
hoje", explica o diretor do Depar-
tamento de História da Fafi-BH e
consultor da Assembléia, Ricardo
Faria.

A lei que trata da organização
municipal, também de 1891, sur-
preende não só pelo fato de deter-
minar a gratuidade da função de

vereador. O mais curioso é a ex-
trema flexibilidade da legislação
da época em relação às condições
de elegibilidade, facultando aos
estrangeiros o direito de disputar
a vaga, apenas exigindo que sou-
bessem ler e escrever, a idade de
21 anos, quatro anos de domicílio
no município e que fossem contri-
buintes do cofre municipal.

Outra publicação que merece
uma análise demorada são os
"Annaes da Camara dos Deputa-
dos", de 1930. Estão ali discursos
e documentos reveladores da mo-
vimentação política mineira fren-
te, sobretudo, à crise do café e ao
quadro de instabilidade provoca-
do pela Revolução de 30. A plata-
forma de governo do então candi-
dato à presidência de Minas,
Olegário Maciel, lida na Câmara
dos Deputados, é um bom exem-
plo, segundo explica o historiador
Ricardo Faria. A crescente insa-
tisfação popular e de alguns seto-
res alijados do centro de decisão
política, controlado pelas oligar-
quias do café mineira e paulista,
promove uma reorientação do dis-
curso e da atuação do governo,
sinalizando um certo compromis-
so com outros grupos, como o se-
tor industrial, para compor novas
bases de apoio político. Isso pode
ser percebido, segundo Faria, no
fato de o então candidato defen-
der incentivos para incrementar
o setor cafeeiro, ao mesmo tempo
em que destacava a necessidade
de diversificar a agricultura e de
investir na metalurgia.

"Você não vai ver toda a histó-
ria política de Minas no acervo do
Centro de Memória Política, já
que não se escreve a história ape-
nas com documentos oficiais. Mas,
daqui, pode-se ter uma visão, uma
interpretação, enfim, da maneira
como a elite política mineira se
via e percebia o Estado", conclui
Faria.
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