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RESUMO 

Este trabalho discute o impacto das privatizações na economia brasileira na 

década de noventa. De início, apresenta como referencial teórico políticas de 

estabilização, com destaque às formas alternativas de capital e a política cambial. 

Descreve também o cenário histórico das privatizações no período, com a divisão 

em três etapas, sendo elas o Governo Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso. Através deste contexto, segue com a análise do impacto das privatizações 

no ajuste fiscal e também o seu papel na atração do investimento externo direto. Os 

resultados mostram que as receitas transitórias das vendas contribuem para atenuar 

a expansão da dívida pública e também colaboram com o balanço de pagamentos, 

no curto prazo, através da entrada de um elevado montante de capitais estrangeiros. 

Já no longo prazo, o processo de privatização tende a acabar e a entrada de 

recursos externos diretos representa um aumento das despesas de serviços no 

balanço de pagamentos, pois os desembolsos com o pagamento de juros e 

dividendos tendem a aumentar com o passar do tempo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário prevalecente no Brasil no início da década de noventa era de 

desequilíbrio e o país necessitava da entrada de capitais externos, objetivando 

principalmente à estabilização da economia como um todo, além da retomada do 

crescimento sustentado. 

Era necessário reorientar a política econômica e o papel do Estado, pois as 

crises fiscal e externa limitavam a liderança do Estado no processo de acumulação 

do país. Para isso, um dos meios utilizados foi a privatização. 

As privatizações no Brasil começaram a partir da década de oitenta, mas 

tornaram-se especialmente importantes nos anos noventa. A deterioração da 

economia e o fraco desempenho econômico ajudaram a impulsionar a venda das 

empresas públicas neste período. 

Dentro dessa década, o processo brasileiro de privatização pode ser dividido 

em três etapas: de 1990 - 1992, no governo Collor, no qual ocorreu o lançamento do 

PND (Programa Nacional de Desestatização); de 1993 - 1994, no governo de Itamar 

Franco; e de 1995 - 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em que as 

privatizações foram essenciais na sustentação do Plano Real. 

O foco deste trabalho é analisar o papel das privatizações na estabilização da 

economia brasileira nos anos noventa, através da entrada de recursos externos, que 

possibilitaram sustentar a política cambial num contexto de déficits crescentes em 

conta corrente. A âncora cambial foi chave para o sucesso do Plano Real, e para 

que ela pudesse se sustentar, foi necessário contar com recursos estrangeiros que 

financiassem os desequilíbrios externos. As privatizações desempenharam um papel 

em angariar esses recursos, que ao mesmo tempo contribuíram para reduzir as 

necessidades de financiamento do setor público - uma outra variável importante na 

política de estabilização. Além de ter sido um dos principais determinantes do fluxo 

de investimento externo direto na economia brasileira nos últimos anos, a 

privatização também teve importância fundamental na redução da participação do 

Estado na economia. 

O trabalho está organizado da seguinte forma. O primeiro capítulo constitui 

uma revisão teórica das políticas de estabilização com a abordagem das formas 

alternativas de influxos de capital, entre eles o financiamento de títulos, o 

financiamento bancário, o empréstimo oficial, o investimento externo direto e o 
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investimento em carteira na propriedade de firmas. Faz referência também à política 

cambial com ênfase na âncora cambial. O segundo capítulo busca apresentar um 

histórico das privatizações no Brasil na década de noventa, analisando as três 

etapas citadas anteriormente. Além disso, há uma breve referência sobre esse 

processo na década de oitenta. O terceiro capítulo discute o objetivo principal deste 

trabalho, que é o papel das privatizações na política de estabilização. Primeiramente 

analisa-se o impacto das privatizações no ajuste fiscal, com a redução das 

necessidades de financiamento do setor público, além dos resultados acumulados 

das privatizações no Brasil no período de 1990 - 2002. O investimento externo 

direto também é analisado, pois parte substantiva da entrada desse investimento foi 

feita por meio das privatizações. Finalmente, o último capítulo reúne as principais 

conclusões. 
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2 POLÍTICAS DE ESTABILIZAÇÃO: A S P E C T O S TEÓRICOS 

Tendo como referencial teórico políticas de estabilização macroeconômica, 

será apresentada a questão da entrada de capitais, influenciando a balança de 

pagamentos e o déficit público. Serão analisadas as formas alternativas de influxos 

de capital e as políticas de estabilização juntamente com a âncora cambial. 

2.1 FORMAS ALTERNATIVAS DE INFLUXOS DE CAPITAL 

Com o objetivo de financiar os déficits em conta corrente, um país vende seus 

ativos para o exterior, sendo que estes influxos de capitais podem ser de várias 

formas. Entre estas formas destacamos cinco principais: o financiamento de títulos, 

o financiamento bancário, o empréstimo oficial, o investimento estrangeiro direto e o 

investimento em carteira na propriedade de firma - todos são também conhecidos 

pela denominação de empréstimos tomados, de uma maneira geral. 

O financiamento de títulos caracteriza-se pela venda de títulos no mercado de 

capitais. O financiamento bancário é a tomada de empréstimos de bancos 

comerciais - esse tipo de empréstimo teve sua importância reduzida nos anos 

noventa. O empréstimo oficial caracteriza-se pelo empréstimo de órgãos oficiais 

estrangeiros (Banco Mundial e Banco Internacional de Desenvolvimento) - são feitos 

através de taxas de juros abaixo dos níveis de mercado, ou então, em regime que 

permite ao emprestador receber a taxa de retorno do mercado. O investimento 

estrangeiro direto é o investimento feito por uma firma de propriedade estrangeira, 

que reside no país, que adquire ou expande uma fábrica no território nacional. O 

investimento em carteira na propriedade de firmas, caracteriza-se pela privatização, 

"...venda de empreendimentos estatais para a iniciativa privada em áreas 

essenciais..." (KRUGMAN, OBSTFELD, 2001, p.711). 

Dependendo da situação macroeconômica do país, esses canais são 

adotados para o financiamento dos déficits externos, via entrada de recursos 

externos. 

O financiamento bancário e o empréstimo oficial levam o país a aumentar o 

seu endividamento com o exterior, acumulando dívidas significativas com outros 

países. 
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Considerando o saldo em conta corrente como a diferença entre os recursos 

economizados nacionalmente (poupança interna) e o investimento externo, caso a 

poupança interna seja menor que o investimento, haverá déficit em conta corrente. 

Com um déficit em conta corrente, o país terá que obter recursos do exterior através 

de empréstimos, para passar a investir. Em troca o país terá que pagar os juros ou o 

principal sobre os empréstimos ou então, os dividendos sobre ações de empresas 

vendidas para estrangeiros. De acordo com KRUGMAN, OBSTFELD, tomadores de 

empréstimo e emprestadores ganham, pois os países que tomam empréstimos 

conseguem acumular suas ações de capital e o emprestador recebe retornos mais 

altos do que poderia receber por suas economias em seu país. 

O investimento estrangeiro direto e o investimento em carteira são 

considerados investimentos de capital. Podem ser uma melhor opção, pois, nesses 

casos, se ocorrer uma redução da renda interna, automaticamente o recebimento 

dos acionistas estrangeiros também diminuirá e o país não deixará de honrar o 

pagamento dos empréstimos estrangeiros. "Adquirindo capital, os estrangeiros 

concordaram, efetivamente, em dividir os bons e ou maus momentos da economia. 

O financiamento de capital, em vez de dívidas de seus investimentos, portanto, 

deixa um país em desenvolvimento muito menos vulnerável ao risco de uma crise de 

investimentos estrangeiros." (KRUGMAN, OBSTFELD, 2001, p.711). 

A entrada de reservas estrangeiras afeta também o balanço de pagamentos, 

pois essas reservas podem ser o único meio disponível para o país saldar suas 

dívidas externas de curto prazo, na sua escassez, pode ocorrer uma crise do 

balanço de pagamentos. Além disso, a entrada de reservas sustenta a estabilização 

da taxa de câmbio. 

2.2 AS POLÍTICAS DE ESTABILIZAÇÃO E A ÂNCORA CAMBIAL 

Várias são as políticas que os governos podem adotar para interferir na 

economia de um país, como a política fiscal ou monetária. Neste trabalho será dada 

uma maior atenção à política cambial, considerando-se um câmbio fixo, que é 

apenas uma aproximação ao câmbio muito controlado do período do Plano Real, já 

que o Brasil não adotou um sistema rígido, como a Argentina. 

O papel da política cambial no Brasil durante a segunda metade da década de 

noventa era estabilizar as expectativas com relação à evolução futura dos preços 
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(especulação) e também promover, juntamente com a abertura comercial, uma 

acirrada concorrência das importações, com efeitos disciplinadores sobre os preços 

dos bens transacionáveis. 

Segundo PINHEIRO (1999), as privatizações desempenharam papel 

fundamental na sustentação do Plano Real. Nesse sentido, com a venda de estatais 

há um aumento de divisas externas no pais. A entrada de capitais permite sustentar 

os déficits gerados pela valorização cambial e proporciona recursos para o setor 

público, sem que este tenha o ônus dos juros que devem ser pagos no caso da 

contratação de empréstimos (apesar de haver o problema da remessa de lucros 

para o exterior). Os desequilíbrios em transações correntes seriam compensados 

pela entrada de capitais. A entrada de capital privado eqüivale ao ganho de reservas 

do Banco Central nas contas do balanço de pagamentos. Todavia, trata-se de um 

processo que tem duração limitada, já que a medida que o governo vende seus 

ativos, essa fonte de financiamento vai se esgotando. 

A âncora cambial foi "a estabilização da taxa de câmbio nominal, garantida 

por financiamento adequado em moeda estrangeira e/ou por um montante de 

reservas capaz de desestimular a especulação contra a paridade escolhida." 

(BELLUZZO, 1999, p.84). A partir desta conclusão, observa-se a importância da 

entrada do capital externo no país, principalmente após a segunda metade da 

década de noventa, em que foi essencial para a sustentação do Plano Real. 

À medida que se acumulam os déficits, as expectativas de sustentação da 

política cambial se tornam crescentemente negativas. O mercado acredita que a 

qualquer momento pode ocorrer uma variação na taxa de câmbio e isso leva a uma 

crise do balanço de pagamentos, caracterizada por uma mudança das reservas 

estrangeiras oficiais, devido às expectativas sobre a taxa de câmbio futura também 

terem mudado. 

"A expectativa de uma desvalorização futura causa uma crise do balanço de 

pagamentos marcada por uma grande queda das reservas e um aumento da taxa de 

juros doméstica acima da taxa de juros mundial. Similarmente, uma valorização 

esperada leva a um aumento abrupto das reservas estrangeiras junto com uma 

queda da taxa de juros doméstica abaixo da taxa mundial."(KRUGMAN; OBSTFELD, 

2001, p.512) 
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Voltando à questão da estabilização, a privatização complementa as políticas 

econômicas utilizadas ao longo de um programa de estabilização, pois é um 

instrumento que pode ser utilizado para reduzir o estoque da dívida pública interna. 

Com a privatização, busca-se a sustentabilidade da política monetária e a eficácia da 

política fiscal autônoma, no longo prazo (estabilidade da relação dívida pública/PIB) 

(TOLEDO, 1999,p.73). 
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3 HISTÓRICO DAS PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL NA DÉCADA DE NOVENTA 

Desde o primeiro choque do petróleo, a política econômica brasileira voltou-se 

para a questão da estabilização, deixando de lado o crescimento da economia e a 

substituição de importações. Como as empresas estatais eram responsáveis por 

grande parte dos investimentos e do consumo doméstico, seria quase impossível 

estabilizar a economia sem controlar o crescimento dessas empresas e sem eliminar 

ou reduzir seus déficits. Em 1979, havia no Brasil cerca de trezentas empresas 

estatais federais. Estas empresas tiveram fundamental importância para o 

desenvolvimento do país, sendo que no período de 1970 - 1981 a poupança bruta 

do setor produtivo estatal federal correspondia, em média, a 3,68% do PIB, mas era 

necessário redefinir as funções do Estado. Segundo VELASCO JÚNIOR (1997, p.9) : 

o Estado abandona suas funções empresariais para ser mais eficiente em outras 

atividades. 

Os anos oitenta foram um período de fraco desempenho econômico. 

Entravam no país raríssimos investimentos estrangeiros diretos. Ocorria um 

aumento gradual da inflação e do déficit público. Com o aumento das taxas de juros 

internacionais o país ficou vulnerável. Foi necessário recorrer às empresas estatais 

para alcançar os objetivos macroeconômicos. Para isso, as empresas estatais 

receberam ordens para contrair empréstimos, no início da década de oitenta, nos 

mercados externos, para ajudar a financiar o déficit em conta corrente. Estas 

empresas acabaram atingidas pela maxidesvalorização de 1983. Desta forma, 

reduziram-se os preços dos bens produzidos por elas para aumentar a 

competitividade das exportações e contribuir no controle da inflação. Os 

investimentos nas empresas estatais também tiveram uma redução. 

Segundo PINHEIRO (1999, p.156), "... o uso dessas companhias como 

instrumento de política macroeconômica - com limites ao investimento, aumento do 

endividamento, redução do valor real de preços e tarifas e a própria perda de foco 

nos objetivos empresariais - levaria à gradual e contínua deterioração do seu 

desempenho, com a expansão da demanda reprimida e a perda da qualidade de 

seus serviços." 

Na década de oitenta inicia-se timidamente o processo brasileiro de 

privatização. Primeiramente ocorreu a venda de empresas estatais que haviam sido 
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absorvidas pelo Estado devido ao alto endividamento, depois a venda de empresas 

tradicionalmente estatais do setor industrial. Mas é na metade dos anos noventa que 

esse processo alcança um maior destaque internacional, com a privatização dos 

serviços públicos e do setor de infra-estrutura. 

No ano de 1981 foi criada a Comissão Especial de Desestatização que tinha 

"normas para a transferência, transformação e desinvestimento de empresas 

controladas pelo governo federal" (PINHEIRO, 1999, p.157). Tinha os objetivos de 

fortalecer o setor privado, limitar a criação de novas empresas estatais e fechar ou 

transferir para o setor privado as empresas estatais que eram controladas pelo setor 

público sem necessidade ou justificativa. 

A privatização não era uma prioridade para o setor público nesta época. Ainda 

não havia um consenso sobre a mudança do papel do Estado na economia. 

Segundo PINHEIRO (1999, p.158) "a alienação das estatais na década de oitenta 

ficou muito aquém do prometido pela retórica governamental". Foram vendidas vinte 

empresas para agentes privados, das cento e quarenta estatais listadas que 

estavam prontas para serem privatizadas no curto prazo. 

Como fatores determinantes das privatizações no governo Sarney, podemos 

enumerar os seguintes: 

- objetivo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) em 

reciclar seus recursos, realocando-os em setores mais promissores: 

- BNDES gerar recursos, obter liquidez, além do acúmulo de atos de gestão 

prejudicar sua administração interna; 

- empresas controladas pelo BNDES desviavam o banco de seus objetivos de 

desenvolvimento; 

- BNDES necessitava da geração de lucros. 

Ocorreram no período 17 processos de desestatização, com a arrecadação 

aproximada de U$$ 549 milhões e transferência de dívidas para o setor privado de 

U$$ 620 milhões. Entre as empresas privatizadas destacam-se: Eletrosiderúrgica 

Brasileira (Sibra), Aracruz Celulose, Caraíbas Metais, Siderbrás, Cia Ferro e Aço 

Vitória (Cofavi) e Usinas Siderúrgicas da Bahia (USIBA). 

As privatizações do período foram um fracasso, pois visavam basicamente 

restringir a expansão das despesas das empresas estatais para reduzir a demanda 

interna e não, alterar a intervenção do Estado na economia. Além disso, havia 
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também a preocupação com a "segurança nacional" e a desnacionalização da 

economia. A Constituição de 1988 era estatizante, estabelecendo monopólios 

públicos nos setores de telecomunicações, petróleo e distribuição de gás e 

colocando barreiras à participação estrangeira em mineração e eletricidade. 

No início dos anos noventa, o ambiente macroeconômico era de desequilíbrio. 

Via-se no país um cenário de inflação alta, ausência de investimentos estrangeiros, 

reduzido nível de poupança e uma dívida externa elevada e sem acordo. A liquidez 

abundante e as baixas taxas de juros nas economias centrais tornam mais atrativas 

as oportunidades de investimento nas economias chamadas emergentes. Além 

disso, na conjuntura externa repercutia os programas de liberalização, destacando-

se as privatizações em vários países. Também, a maioria das empresas estatais 

geravam prejuízos ou pouco lucro. 

Era necessário reduzir a dívida pública, aumentar a competição na economia, 

recuperar os investimentos e desenvolver o mercado de capitais. "A contínua 

deterioração da economia - e, em particular, a crise fiscal em que o país mergulhou 

no início dos anos oitenta - ajudou a impulsionar a privatização brasileira nos anos 

seguintes. " (PINHEIRO, 1999, p.159). 

O fraco desempenho econômico foi o motivo mais importante para a 

privatização. Segundo PINHEIRO, G IAM BI AGI (1999, p.15): 

"A privatização limita a liberdade do governo para adotar políticas econômicas intervencionistas, 
forçando-o a empregar uma estratégia de desenvolvimento mais voltada para o mercado. O apoio 
político à privatização aumentou porque era necessário restringir os gastos públicos e porque a 
tentativa malograda de utilizar as empresas estatais como instrumento de política macroeconômica 
nos anos oitenta levou a uma profunda deterioração da qualidade dos serviços oferecidos por essas 
companhias". 

A privatização representou um importante papel na redução da participação 

do Estado na economia, caso contrário, o Brasil poderia ter mais dificuldade no 

acesso aos mercados de capital estrangeiro. Como observa PINHEIRO (1999), no 

início da década de noventa, amadurece a idéia da necessidade de reorientar a 

política econômica, na medida em que as crises fiscal e externa (poupança 

estrangeira escassa) limitavam o Estado a continuar liderando o processo de 

acumulação. 

Diante dessas necessidades, na década de noventa, é lançado o PND -

Programa Nacional de Desestatização, com um amplo processo de reestruturação e 

reformulação do papel do Estado, dando um impulso ao processo brasileiro de 
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privatização. Com o lançamento do PND, observa-se uma mudança na visão oficial 

do papel do Estado na economia brasileira. Essa mudança é conseqüência das 

transformações no cenário político doméstico e internacional, da piora do 

desempenho das estatais e das necessidades da política macroeconômica. 

O processo brasileiro de privatização pode ser dividido em três etapas dentro 

deste período: 

- 1990-1992: governo Collor, que tinha como objetivo principal reformular o 

Estado, tirando-o das atividades produtivas, fazendo-o dar maior atenção às 

atividades básicas como educação, saúde, entre outras; 

- 1993-1994: governo Itamar Franco, que mesmo não sendo um presidente 

liberal obteve resultados superiores ao do período anterior, apesar de haver 

indefinições dos rumos que deveriam ser atingidos com as privatizações; 

- 1995-2002: governo Fernando Henrique Cardoso, onde as privatizações 

tiveram papel essencial para o processo de estabilização, destacando-se a 

desnacionalização dos serviços públicos. As privatizações foram essenciais neste 

período para sustentar o Plano Real, pois permitiram ao Brasil atrair significativos 

investimentos externos diretos, o que ajudou a financiar o grande déficit em conta 

corrente e a impedir que a dívida pública fugisse ao controle. 

Também podemos citar três grandes acontecimentos no processo de 

privatização brasileiro: 

- a venda da Usiminas no ano de 1991 (arrecadou-se mais que o dobro das 

privatizações na década de oitenta); 

- a venda da Light (primeira empresa de serviços públicos a ser privatizada e com 

significativa participação do capital estrangeiro); 

- a privatização da Telebrás (com implementação da reestruturação setorial e quebra 

de monopólio). 

O país precisava estabilizar a economia e retomar o crescimento sustentado, 

por isso um dos meios utilizados foi a privatização, para reduzir a dívida pública e 

consolidar o plano de estabilização. 

A seguir, serão abordados com mais detalhes cada período citado 

anteriormente. 
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3.1 GOVERNO FERNANDO COLLOR DE MELLO - 1990-1992 

No início do governo Collor as elites brasileiras, entre eles congressistas, 

administradores públicos, empresários e sindicalistas possuíam opiniões diferentes 

com relação às reformas econômicas que o Estado deveria adotar. Em se tratando 

das privatizações, apesar de ser uma das prioridades da nova administração, havia 

uma baixa receptividade quase geral à privatização de serviços públicos e um 

pequeno apoio à venda de empresas estatais. 

Foi neste período que ocorreu a implementação do Programa Nacional de 

Desestatização (PND), com a Lei 8.031. 

De acordo com a legislação básica, o Programa Nacional de Desestatização 

tem como objetivos fundamentais: 

- reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa 

privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 

- contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através 

da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida; 

- permitir a retomada de investimento na empresa e atividades que vierem a ser 

transferidas para a iniciativa privada; 

- contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a 

modernização da infra-estrutura e do parque industrial do país, ampliando a sua 

competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da 

economia, inclusive pela concessão de crédito; 

- permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas atividades em 

que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades 

nacionais; 

- contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da 

oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das 

empresas que integrarem o programa. 

Segundo PINHEIRO (1999, p.163): 

"O PND, em particular, teve sua lógica original diretamente ligada ao programa de estabilização 
lançado no início do governo Collor, o que explica a decisão do novo governo de privatizar rápido e 
independentemente do instável quadro macroeconômico de então. De um lado, aumentou-se a 
receita fiscal, com a criação dos Certificados de Privatização. De outro, ainda mais importante, 
esperava-se, com a aceitação de cruzados novos como moedas de privatização, evitar a necessidade 
de devolução da poupança financeira congelada no Banco Central ao setor privado quando da posse 
do novo governo, dessa forma dando uma solução mais duradoura para o problema da dívida pública 
e, indiretamente para o déficit fiscal." 



17 

Durante o governo Collor, a desestabilização da economia tomou mais difícil 

a privatização, pois o risco de se investir no país era grande. 

Mesmo assim, no final do governo, dezoito processos de desestatização 

haviam sido concluídos (destacando-se USIMINAS, Mafersa, Aços Finos Piratini, 

COPESUL, CST, GOIÁSFÉRTIL, COSINOR, Mineração Caraíba), arrecadando-se 

um total aproximado de US$ 5,4 bilhões, sendo U$$ 4,0 bilhões em receitas de 

vendas e U$$ 1,4 bilhão em dívida transferida. 

3.2 GOVERNO ITAMAR FRANCO - 1993-1995 

No início do governo de Itamar Franco foram suspensos importantes leilões 

de privatização, isso devido ao clima de desconfiança que havia com relação às 

políticas desenvolvidas pelo governo Collor. 

Mesmo assim, os resultados obtidos foram superiores ao do período anterior, 

ainda que o governo não adotasse uma posição enfaticamente liberalizante. O 

programa foi fortalecido e também foi implantado o sistema de concessões de 

serviços públicos, com a parceria entre público e privado. 

No governo Itamar, reduziram-se as taxas de juros, permitindo uma expansão 

da economia, diminuindo o desemprego, incentivando o investimento. Mas a inflação 

continuava a aumentar. Então, foi lançado o Plano Real, que fez a inflação 

despencar. As privatizações prosseguiram e o Brasil passou a ter condições de 

competir com outros países emergentes para captar fluxos de capital, num momento 

em que a oferta mundial de dinheiro era abundante. 

No final do governo Itamar foram privatizadas 15 empresas (destacando-se: 

CSN, COSIPA, AÇOMINAS, PQU, POLIOLEFINAS, ULTRAFÉRTIL. EMBRAER e 

Caraíba Metais), arrecadando-se um total aproximado de U$$ 6,5 bilhões, com U$$ 

4,6 bilhões das vendas e U$$ 1,9 bilhão das dívidas transferidas. 

De acordo com ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, presidente do BNDES na 

época, "a privatização deve ser entendida como um instrumento do processo de 

reestruturação. E deve ser também um mecanismo capaz de promover o reingresso 

de capitais privados nos serviços de utilidade pública..." 
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Durante os governos Collor e Itamar (1990-1994) foram privatizadas 33 

empresas com receitas totais de aproximadamente US$ 12,0 bilhões e 

transferências de US$ 3,3 bilhões em dívidas para o setor privado. 

Segundo PINHEIRO (1999, p.163), "... até 1996 o papel da privatização na 

política macroeconômica do país foi pouco além disto: um sinal de compromisso 

com a adoção de reformas necessárias e a recolocar o país na rota do crescimento 

sustentado." 

3.3 GOVERNO FERNADO HENRIQUE CARDOSO - 1995 -2002 

Esse período é caracterizado pela manutenção da estabilidade de preços e 

uma moderada retomada do crescimento. 

A apreciação da taxa cambial contribuiu para a redução da inflação. A 

estabilidade de preços e as altas taxas de juros deterioraram as contas fiscais, o que 

levou a um substancial aumento da dívida pública e pressionou ainda mais as taxas 

de juros. 

Os grandes déficits fiscal e em conta corrente tiveram um papel importante no 

sentido de ampliar e acelerar o programa de privatização. 

A partir do ano de 1995, o processo de privatização é ampliado devido à 

decisão de acabar com os monopólios públicos na infra-estrutura e do 

desenvolvimento dos programas de privatização pelos governos estaduais. É dada 

uma maior prioridade à privatização e o PND é apontado como um dos principais 

instrumentos da reforma do Estado. 

Como fatores que contribuíram para essa ampliação está o fato de que a 

estabilização permitiu estender a privatização aos setores de telecomunicações e 

gás e também nas áreas de mineração e eletricidade. Além disso, com a 

estabilização, a necessidade do equilíbrio fiscal e a perspectiva de retomada do 

crescimento, ficava claro que o setor público não conseguiria viabilizar diretamente 

os investimentos nesses setores. Também por motivos fiscais, o acesso das estatais 

ao financiamento doméstico e externo ficava limitado. Outro fator que também teve 

sua contribuição para esta ampliação neste período foi o fato de os Estados verem 

na privatização importante fonte de recurso no curto prazo, que permitiu saldar 

dívidas e expandir gastos, além dos contratos com o BNDES permitirem a 

antecipação de receitas com a privatização. Também é importante mencionar que foi 



19 

o fim da visão de que a venda de estatais ou a propriedade estrangeira de setores 

como a siderurgia ou infra-estrutura constituíam ameaças para a segurança 

nacional, por se tratar de setores estratégicos. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, a privatização desempenhou 

papel importante na sustentação do Plano Real. Primeiramente porque a 

privatização reduziu a necessidade de contrair empréstimos para financiar o déficit 

em conta corrente e segundo, porque ajudou a financiar o déficit fiscal, atenuando o 

crescimento da dívida pública. A privatização atraía um grande influxo de 

investimento externo direto. Esta questão será explorada no capítulo que trata dos 

impactos da privatização no equilíbrio fiscal e no balanço de pagamentos do país. 

Neste governo, foi aprovada a Lei das Concessões (fevereiro de 1995). 

estabelecendo as bases em que o governo concederia a empresas privadas os 

direitos da exploração de serviços públicos. Com destaque para a privatização de 

setores de infra-estrutura, que deveriam ser acompanhados de um modelo 

regulatório, para não haver problemas na eficiência. 

Na década de noventa, até julho de 1999, o Brasil privatizou 119 empresas 

estatais, com a geração de US$ 70,3 bilhões em receitas e a transferência para o 

setor privado de dívidas públicas no total de US$ 16,6 bilhões. 

O Estado se retirou quase que inteiramente de setores que gerenciou durante 

décadas. Os serviços públicos começaram a ser transferidos ao setor privado. Entre 

eles destacamos os setores elétrico, financeiro, além das concessões de áreas de 

transporte, rodovias e saneamento, portos e telecomunicações. 
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4 O PAPEL DAS PRIVATIZAÇÕES NA POLÍTICA DE ESTABILIZAÇÃO 

A privatização desempenha, em tese, papel fundamental na redução da 

dívida pública e na atração de investimentos diretos estrangeiros, que são 

essenciais para financiar o déficit em conta corrente do país. 

O programa de desestatização no Brasil teve seus maiores impactos 

macroeconômicos e fiscais a partir de maio de 1997, principalmente com a venda da 

Companhia Vale do Rio Doce. 

A seguir, serão analisados os impactos das privatizações no ajuste fiscal e 

também a questão do aumento da entrada de moeda estrangeira no país. 

4.1 O IMPACTO DAS PRIVATIZAÇÕES NO AJUSTE FISCAL 

De acordo com CARVALHO (2001, p.4), as receitas da privatização devem 

ser usadas para abater a dívida pública, contendo um acúmulo excessivo desta, 

evitando assim que os desequilíbrios fiscais pressionem a dívida. A contribuição das 

privatizações para a redução da dívida do setor público e para o ajuste fiscal pode 

ser significativa. Todo o processo e a utilização de suas receitas são importantes 

instrumentos de política fiscal, pois se espera possibilitar certo equilíbrio das contas 

públicas até que as medidas estruturais (por exemplo, reforma tributária e 

previdenciária) tenham eficácia. 

As privatizações geram receitas transitórias que contribuem para atenuar a 

expansão da dívida, reduzir o déficit público e financiar o déficit em conta corrente, 

via conta de capitais, pela entrada de investimentos diretos. No ano de 1998, por 

exemplo, a dívida pública brasileira representava 38,3% do PIB (Produto Interno 

Bruto) e a privatização brasileira contribuiu para abater a dívida pública no 

equivalente a 3,4% do PIB. Os investimentos diretos estrangeiros associados à 

privatização em 1996-1998 foram equivalentes em média a 14,7% do déficit em 

conta corrente do país. 

Com relação à restrição orçamentária do governo, que pode ser expressa 

como: (Cg + Ig- Rnf) + iDi + i*De = DB + DD/ + DDe onde: 

D = variação; 

Cg - consumo do governo; 

Ig = investimento do governo; 
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Rnf= receitas não-financeiras do governo, incluindo receitas de privatização; 

/' = taxa de juros sobre a dívida interna; 

/'* = taxa de juros sobre a dívida externa; 

B = base monetária; 

Di = dívida pública interna; e 

De = dívida pública externa; 

Teoricamente, as receitas recebidas com as privatizações e concessões de serviços 

públicos, podem gerar impactos em todos os itens. Segundo CARVALHO(2001 ,p. 6): 

"Podem financiar gastos de consumo do governo e investimentos; pagar juros relativos às dívidas 
interna ou externa, o que contribui para a redução da dívida pública; ou permitir um menor nível de 
tributação. Do ponto de vista do financiamento, receitas de privatização podem provocar efeitos 
positivos sobre as variações das dívidas interna e externa. Em relação à base monetária, os recursos 
da privatização podem auxiliar o Banco Central na condução da política monetária, possibilitando 
menores emissões de base." 

A seguir, a tabela 1 apresenta os resultados acumulados das privatizações 

tanto com a receita de vendas quanto com as dívidas transferidas no período de 

1990 até 2002. 

TABELA 1 - RESULTADOS ACUMULADOS DAS PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL-
1990-2002 

Período 
Receita de 

Venda 
Dívida 

Transferida 
Resultado ! 

Total 
1990-
1994 8 608 3 266 11 874 11,20% 
1995-
2002 78 614 14 810 93 424 88,80% 
Total 87 222 18 076 105 298 100,00% 
FONTE:BNDES 
NOTA: US$ milhões 

A tabela 2 apresenta os resultados de vendas por setor no período de 1990 

até 1994. 

TABELA 2 - RESULTADO DE VENDAS POR SETOR 1990-1994 

Receita de Dívida 
Setores Empresas Venda Transferida Total 

Siderúrgico 8 5 562 2 625 8 167 

Petroquímico 15 1 882 296 2 178 

Fertilizantes 5 418 75 493 

Outros 4 350 269 619 

Decreto 1.068 - 396 - 396 

Total 33 8 608 3 266 11 874 
FONTE: BNDES 
NOTA: US$ milhões 
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A tabela 3 apresenta os resultados de vendas por setor no período de 1995 

até 2002. 

TABELA 3 - RESULTADO DE VENDAS POR SETOR 1995-2002 
Receita de Dívida 

Setores Venda Transferida Resultado Total 
Indústria 10 852 4 265 15 117 
•Petroquímica 816 706 1 522 
•Petróleo 4 840 - 4 840 
•Mineração 5 196 3 559 8 755 
Infra-Estrutura/Serviço 63 281 10 545 73 826 
•Financeiro 6 329 - 6 329 
•Elétrico 22 238 7 510 29 748 
•Transporte 2 321 - 2 321 
•Portuário 421 - 421 
•Gás/Saneamento 2 111 88 2 199 
•Telecomunicações 29 811 2 947 32 758 
•Informática 50 - 50 
Participações Minoritárias 4 481 - 4 481 
•Decreto 1.068 753 - 753 
•Estaduais 3 728 - 3 728 
Total 78 614 14 810 93 424 
FONTE:BNDES 
NOTA: US$ milhões 

A privatização pode afetar tanto a curto quanto a longo prazo a restrição 

orçamentária do governo, pois afeta também as receitas e despesas futuras. Os 

recursos auferidos pela venda de estatais são receitas de capital. Quando utilizadas 

para abater a dívida pública, podem permitir uma diminuição nos gastos financeiros 

do governo e do estoque da dívida. Reduzindo-se a dívida, haverá menores juros ao 

longo do tempo (menores pagamentos de encargos financeiros). A utilização de 

receitas de privatização para abater a dívida pública, além de reduzir o seu estoque, 

atua no sentido de diminuir a carga de juros incidente sobre a dívida. 

Já como efeito na taxa de juros, no curto prazo, as privatizações tendem a 

aumentar o grau de confiança dos agentes privados, internos e externos, em relação 

ao governo, possibilitando com que haja uma redução nas taxas de juros. Maiores 

impactos podem ser acompanhados no médio e longo prazos. Esses ganhos fiscais 

permanentes resultam de vários fatores, entre eles, a possibilidade de o governo 

utilizar as receitas de privatização para abater a dívida pública. Como os juros 
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incidentes sobre a dívida são muito altos e as empresas estatais pagam muito pouco 

de dividendos, os ganhos fiscais são muito significativos. Como exemplo, em 1994¬

1998, a taxa real Selic ficou em 23,5% a.a. e em 1988-1994, a União recebeu 

dividendos anuais equivalentes a 0,4% do seu patrimônio nas estatais (PINHEIRO, 

1999, p.167). Além disso, após a privatização, as empresas vendem mais e ficam 

mais lucrativas, conseqüentemente, pagam mais impostos. Conforme as receitas da 

privatização crescem, o seu benefício fiscal também aumenta. 

Partindo para a questão que se refere ao déficit público, por influência do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o déficit passou a ser medido de acordo com a 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP). A NFSP corresponde ao 

déficit público nominal (gastos totais - receitas totais) medido pelo critério "acima da 

linha" (principais fluxos de receitas e despesas). É uma variação da Dívida Fiscal 

Líquida (DFL) entre dois períodos de tempo. Segundo REZENDE (2001, p.274), a 

DFL é a diferença entre a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), que é a soma das 

dívidas interna e externa do setor público e do setor privado, incluindo a base 

monetária e excluindo-se ativos do setor público, tais como os resultados da 

privatização, e o Ajuste Patrimonial, que contabiliza a diferença entre os passivos do 

governo ("esqueletos" - dívidas contraídas pelo setor público no passado, que não 

foram explicitados na contabilidade, mas são reconhecidas posteriormente) e os 

resultados da privatização. 

O cálculo da NFSP, apurada pelo Banco Central sob a óptica do 

financiamento pode ser representado por: 

NFSP = ADLSP = AMt + ADf + e(àFt - ARt), onde: 

Mt = base monetária; 

Dt = dívida interna contraída em moeda nacional; 

e = taxa de câmbio; 

Ft - dívida contraída em moeda externa; e 

Rt = estoque de reservas estrangeiras. 

"A intensificação do processo de privatização ocorrido a partir de meados da 

década de noventa, conjugado com o reconhecimento de dívidas passadas não 

contabilizadas está conduzindo a um ajuste patrimonial significativo nas contas 

públicas... Os recursos da privatização são utilizados para abatimento da DLSP..." 

(REZENDE, 2001, p.278). 



24 

Com a venda de uma estatal, a dívida interna tende a reduzir, pois as receitas 

desta venda, em moeda corrente são utilizadas para abater a dívida no curto prazo e 

também pode haver a transferência de dívidas da empresa que era estatal para o 

setor privado. Na década de noventa, até julho de 1999, o Brasil privatizou 119 

empresas estatais, com a geração de US$ 70,3 bilhões em receitas e a transferência 

de US$ 16,6 bilhões de dívidas públicas. Esses resultados fazem da privatização 

brasileira uma das maiores em todo o mundo. 

A privatização pode ainda afetar a base monetária, pois as receitas em 

moeda corrente entram na Conta Única do Tesouro Nacional, podendo expandir 

essa conta e contrair a base. Há uma entrada de um grande volume de recursos nos 

cofres do Tesouro, como o que ocorreu no ano de 1998, quando foi transferido para 

uma conta única U$$ 8,8 bilhões, referentes ao pagamento da primeira parcela da 

privatização do Sistema Telebrás. As receitas de privatização auxiliam no controle 

da base monetária, evitando emissões adicionais pelo Banco Central. 

No Brasil, as receitas arrecadadas com a alienação de ativos públicos 

reduzem o déficit de forma indireta. De acordo com Carvalho (2001, p.11), a 

privatização de uma estatal afeta as NFSP primeiro por meio dos juros que deixam 

de ser pagos pelo governo, devido às dívidas pagas com as receitas ganhas, 

segundo pela retirada da necessidade de financiamento da empresa privatizada do 

cálculo da NFSP e terceiro pelos dividendos que o Tesouro Nacional não recebe 

mais. Estes são os principais efeitos no curto prazo. Para haver uma redução nas 

NFSP, em dado período, é preciso que a redução dos juros da dívida mais a 

variação das necessidades de financiamento das empresas estatais seja maior que 

os dividendos que o governo deixa de receber após a venda da estatal. 

A privatização será benéfica para o governo se houver uma redução das 

NFSP ao longo do tempo. 

Conforme citado por CARVALHO (2001, p.20), no período em que a estatal é 

vendida e nos subseqüentes, as NFSP são reduzidas como resultado de: receitas de 

concessão, redução do pagamento de juros da dívida pública, redução dos juros 

nominais líquidos das empresas estatais, redução da taxa de juros incidente sobre 

os juros remanescentes, redução dos investimentos realizados pelas estatais, 

redução dos aportes de capital do Tesouro, redução das transferências correntes, 

subsídios e subvenções do Tesouro, melhoria de rentabilidade de empresas que 
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permanecem sob o controle do Estado e aumento do potencial de arrecadação de 

impostos pela empresa privatizada e pelas empresas que permanecem estatais. As 

NFSP podem ser aumentadas se os recursos das privatizações forem usados para 

financiar o aumento dos gastos correntes ou o aumento de investimentos nas 

empresas que permanecem estatais. 

"... o impacto da privatização sobre a dívida pública não resulta apenas dos 

resgates efetuados no período da venda e das dívidas transferidas para o setor 

privado, mas também das reduções nas NFSP em períodos futuros."(CARVALHO, 

2001, p.21). 

A magnitude do impacto das privatizações sobre o estoque da dívida pública 

e a economia de juros se dá pela análise do endividamento público e os recursos 

efetivamente utilizados para abater a dívida. 

Deve-se também considerar que a intensificação das privatizações estaduais, 

com um aumento da participação dos estados no processo, leva a um aumento 

expressivo nos recursos obtidos, sendo que estes recursos têm sido destinados ao 

abatimento das dívidas estaduais ou das empresas alienadas, contribuindo para a 

melhoria das finanças públicas e do setor público consolidado, embora parte dos 

recursos tenha sido utilizada para pagar dispêndios correntes. 

A tabela a seguir apresenta a evolução da dívida líquida do setor público a 

partir de 1990 até maio de 1999, considerando saldos do último dia de cada 

exercício. 

TABELA 4 - DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO (BRASIL 1990-maio 1999) 

Governo Estados e 
Anos Central Municípios Estatais Total Interna Externa 

1990 15,2 7,8 17,6 40,6 17,8 22,8 
1991 12,7 7,2 18,0 37,9 13,9 24,0 
1992 12,2 9,2 15,8 37,2 18,5 18,7 
1993 9,7 9,3 14,0 33,0 18,6 14,5 
1994 12,5 9,7 6,9 29,2 20,7 8,4 
1995 13,2 10,6 6,7 30,5 24,9 5,6 
1996 15,9 11,5 5,9 33,3 29,4 3,9 
1997 18,8 13,0 2,8 34,5 30,2 4,3 
1998 25,3 14,3 2,9 42,6 36,0 6,6 

1999-
maio 30,6 15,5 3,5 49,6 38,8 10,8 

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
NOTA: % do PIB 
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Analisando os anos de 1992 e 1993 podemos perceber que iniciou-se uma 

redução da dívida externa líquida, que está associada ao processo de acumulação 

de reservas. Também há uma redução significativa da dívida líquida das empresas 

estatais, derivada, fundamentalmente, do processo de privatização. 

Na tabela 5, destacam-se os anos de 1997 e 1998 em que as privatizações 

contribuíram mais significativamente na redução da dívida, abatendo a dívida pública 

no equivalente a 2,0% e 3,4% do PIB, respectivamente. 

TABELA 5 - DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO COM PARTICIPAÇÃO DAS 

PRIVATIZAÇÕES NO PERÍODO DE 1994-1998 - FIM DE PERÍODO 

Composição 1994 1995 1996 1997 1998 
Dívida Interna 17,6 21,8 27,0 26,6 31,7 
Governo Central 3,0 6,6 12,0 13,2 16,7 

Títulos Públicos 11,6 15,5 21,4 28,2 35,4 
Créditos do BC -4,6 -5,3 -8,5 -7,8 -5,7 
Renegociação com Estados 0,0 0,0 0,0 -5,5 -9,5 
Demais Contas -4,0 -3,6 -0,9 -1,7 -3,5 

Governos Estaduais e Municipais 9,5 10,3 11,1 12,5 13,7 
Renegociação com Estados 0,0 0,0 0,0 5,5 9,5 
Dívida Mobiliária 4,7 5,5 6,2 4,3 2,4 
Demais Contas 4,8 4,8 4,9 2,6 1,8 

Empresas Estatais 5,1 4,9 3,9 0,9 1,3 
Dívida Externa 8,4 5,5 3,9 4,3 6,6 
Governo Central 6,2 3,5 1,6 1,9 4,3 
Governos Estaduais e Municipais 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 
Empresas Estatais 1,9 1,7 1,9 1,9 1,6 
Dívida Total 26,0 27,3 30,9 30,9 38,3 
Governo Central 9,2 10,1 13,6 15,1 21,0 
Governos Estaduais e Municipais 9,8 10,6 11,5 13,0 14,4 
Empresas Estatais 7,0 6,6 5,8 2,8 2,9 
Dívida Total 26,0 27,3 30,9 30,9 38,3 

Dívida Fiscal 26,0 27,3 29,0 30,8 37,4 
Ajuste Patrimonial (Estoque) 0,0 0,0 1,9 0,1 0,9 
Privatização 0,0 0,0 -0,1 -2,0 -3,4 
Outros 0,0 0,0 2,0 2,1 4,3 

FONTE: BANCO CENTRAL 

NOTA: % do PIB 

Sendo assim, as receitas das privatizações contribuem para atenuar a 

expansão da dívida como já citado anteriormente, abatendo a dívida pública, com a 

redução de seu estoque, além de atuar na diminuição da carga de juros incidente 

sobre a dívida. Mas o considerável volume de privatizações não impediu o 
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crescimento da dívida pública, devido às dívidas do passado, que anularam os 

efeitos positivos que as receitas das privatizações poderiam ter sobre a redução da 

dívida pública, e do aumento do pagamento de juros nominais, em decorrência da 

elevação das taxas - os elevados juros eram necessários para defender a política 

cambial vigente. 

4.2 O INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO 

O novo modelo de desenvolvimento adotado no país na década de noventa 

caracteriza-se por uma economia mais aberta, com maior integração com o resto do 

mundo não apenas referente aos fluxos comerciais, mas principalmente ao 

investimento externo direto. Parte substantiva da entrada de investimento externo 

direto foi feita por meio das privatizações de empresas estatais e aquisição de 

empresas nacionais. Significativa parte destes investimentos foi orientada para 

setores de serviços de utilidade pública, com alta intensidade de capital. O processo 

de privatização foi um dos principais determinantes do fluxo de investimento externo 

direto na economia brasileira nos últimos anos. 

Entre as mudanças ocorridas ao longo da década de noventa destacam-se o 

aumento da taxa de investimento, que passou de 14% do PIB em 1992 para 17,5% 

em 1997 - 1998 e também a transformação do Brasil em um dos destinos mais 

importantes dos fluxos de investimento estrangeiro direto no mundo. 

"A abertura econômica e a privatização, associadas à estabilidade, resultaram 

em forte incentivo aos investimentos tanto nacionais quanto estrangeiros, fazendo a 

reestruturação industrial avançar... Como resultado, a produtividade cresce, ainda 

que partindo de um patamar bastante baixo."(PINHEIRO: G IAM BI AGI: 

GOSTKORZEWICZ,1999, p.13). 

A entrada de capitais fez com que o volume de reservas internacionais no 

conceito de caixa aumentasse a partir de 1992. Nos anos de 1990 e 1991 essas 

reservas tinham fechado em menos de US$ 9,0 bilhões, a partir de 1995 atingiram 

mais de US$ 40,0 bilhões quando do lançamento do Plano Real. 

Um dos papéis da entrada de investimentos diretos é financiar o déficit em 

conta corrente via conta de capitais. Os investimentos diretos estrangeiros 

associados à privatização em 1996 -1998 foram equivalentes em média a 14,7% do 

déficit em conta corrente do país. As vendas de 1997-1998 atraíram elevados 
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montantes de investimento direto estrangeiro, ajudando a financiar os altos déficits 

em conta corrente e ajudando a evitar a explosão da dívida pública, relacionada aos 

crescentes déficits públicos registrados desde 1995. 

Um dos fatores que explicam este crescimento do investimento direto externo 

é o interesse do capital estrangeiro no investimento em infra-estrutura, com o 

surgimento de excelentes negócios em setores como energia elétrica e 

telecomunicações. "No caso dos países em desenvolvimento, essa revitalização do 

investimento externo direto na infra-estrutura econômica tem sido incentivada pelos 

programas de privatização..." (GONÇALVES, 1999, p.86). 

A partir de 1995 a economia brasileira passou a atrair capital do exterior, 

tendo em vista a liberalização cambial e financeira, as altas taxas de rentabilidade 

em decorrência das elevadas taxas de juros e as excelentes oportunidades de 

aquisições de empresas nacionais e as privatizações de empresas estatais. 

Na tabela 6 pode-se observar o resultado das vendas de acordo com o tipo de 

investidor. No período de 1990 - 1994 o maior percentual de investimentos fica por 

parte das empresas nacionais, com uma participação de 36% no total da receita de 

venda. 

TABELA 6 - RESULTADO DE VENDA POR INVESTIDOR 1990-1994 

Tipo de Investidor 
Receita de 

Venda % 
Empresas nacionais 3 116 36% 

Instituições financeiras 2 200 25% 

Pessoas físicas 1 701 20% 

Fundos de pensão 1 193 14% 

Investidor estrangeiro 398 5% 
Total 8 608 100% 
FONTE: BNDES 

NOTA: USS milhões 

Durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso houve uma 

mudança significativa no perfil do capital estrangeiro na economia brasileira. A partir 

de 1996, com o Programa Nacional de Desestatização, empresas públicas federais e 

estaduais foram vendidas. A presença de capital estrangeiro também é marcante 

nas concessões e vendas das estatais do setor de telecomunicações em 1998, com 
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destaque para as empresas de capital estrangeiro com origem na Espanha, Portugal 

e EUA. 

A tabela 7 apresenta os resultados de vendas de acordo com o tipo de 

investidor no período de 1995 -2002. Verifica-se a partir desses dados que o 

investidor estrangeiro teve uma participação de 53% no total da receita de venda, 

comprovando a marcante participação do capital externo no processo de 

privatização na segunda metade da década de noventa, diferentemente da primeira, 

em que a participação do investidor estrangeiro foi de apenas 5%. 

TABELA 7 - RESULTADO DE VENDA POR INVESTIDOR 1995 - 2002 

Tipo de Investidor 
Receita de 

Venda % 
Investidor Estrangeiro 41 737 53% 
Empresas Nacionais 20 777 26% 
Setor Financeiro Nacional 5 158 7% 
Pessoas Físicas 6 316 8% 
Entidades de Previdência privada 4 626 6% 
Total 78 614 100% 
FONTE: BNDES 

NOTA: US$ milhões 

GRÁFICO 1- PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA NO TOTAL DAS PRIVATIZAÇÕES 

BRASILEIRAS - VALORES ACUMULADOS (%) - 1991 -1998 

FONTE: BNDES. 

A entrada de capital estrangeiro apresenta como efeito positivo no balanço de 

pagamentos a entrada inicial de volumosos recursos externos. Esperava-se obter 

uma poupança externa que contribuísse para aumentar a taxa de investimentos. 

Além disso, permite implantar no país novas tecnologias ao processo de produção. É 

um recurso mais barato se comparado com os empréstimos e também mais 
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comprometido com o desenvolvimento da economia do país no longo prazo 

(PINHEIRO; GIAMBIAGI; GOSTKORZEWICZ; 1999, p.36). Porém, como impacto 

negativo sobre o balanço de pagamentos, podemos enumerar algumas questões. 

Primeiramente, em algum momento acabará o processo de privatização das 

empresas estatais. Segundo, as estatais privatizadas do setor de serviços de 

utilidade pública, não exportam, não vendem produtos internacionalmente, portanto 

não geram divisas externas (dólares). Terceiro, o processo de acumulação de 

capitais das empresas de capital externo é realizado através das subsidiárias e 

filiais, isto quer dizer, com recursos internos ao país e não com o investimento de 

novos recursos externos. Quarto, as contas externas do país ficam mais oneradas 

com a saída de lucros e dividendos. Então, o aumento da entrada de recursos 

externos na forma de investimento direto representa um aumento das despesas de 

serviços no balanço de pagamentos. Os desembolsos com o pagamento de juros e 

dividendos tendem a aumentar com o passar do tempo. Segundo PINHEIRO; 

GIAMBIAGI; GOSTKORZEWICZ (1999, p.36) "o passivo externo líquido ampliado, 

representado pela soma do estoque de investimento estrangeiro no país - líquido do 

estoque de investimentos brasileiros no exterior - e da dívida externa líquida, 

passou de US$ 162 bilhões no final de 1994 para US$ 308 bilhões em 1998". 

No longo prazo, segundo GONÇALVES (1999, p.16) "... o balanço de 

pagamentos do país passa a ter uma rigidez estrutural tendo em vista as remessas 

de lucros sobre estoques crescentes de capital estrangeiro no país. Considerando a 

fragilidade estrutural das contas externas do Brasil, esse tipo de capital estrangeiro... 

implica um aumento da vulnerabilidade externa da economia brasileira." A 

desnacionalização econômica aumenta a vulnerabilidade externa do país e o 

processo de privatização é um dos principais mecanismos de desnacionalização 

econômica. 

Através destes dados, conclui-se que no curto prazo o processo de 

privatização tem um efeito positivo no balanço de pagamentos devido à entrada de 

um elevado montante de capitais estrangeiros. Já no longo prazo, esse processo 

passa a apresentar efeitos negativos como os citados anteriormente. 
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5 CONCLUSÃO 

Desde o primeiro choque do petróleo, a política econômica brasileira voltou-se 

para a questão da estabilização. O país precisava estabilizar a economia e retomar o 

crescimento sustentado, por isso, um dos meios utilizados foi a privatização, para 

reduzir a dívida pública e consolidar o plano de estabilização. 

Na década de oitenta, timidamente, se dá o início das privatizações no país, 

ocorrendo no período 17 processos de privatização, com a arrecadação aproximada 

de US$ 549 milhões e transferência de dívidas para o setor privado de US$ 620 

milhões. 

No início dos anos noventa, o ambiente de desequilíbrio econômico fazia com 

que fosse necessário reduzir a dívida pública, aumentar a competição na economia, 

recuperar os investimentos e devolver o mercado de capitais. Diante dessas 

necessidades, com o lançamento do PND, o processo de privatização brasileiro foi 

impulsionado. Até julho de 1999, o Brasil privatizou 119 empresas estatais, com 

geração de US$ 70,3 bilhões em receitas e transferência de dívidas públicas para o 

setor privado de US$ 16,6 bilhões. 

Nas três etapas em que se dividiu esse processo na década de noventa, o de 

maior destaque foi o do governo Fernando Henrique Cardoso, em que as 

privatizações foram essenciais no processo de estabilização e sustentação do Plano 

Real. Isso foi possível porque a privatização desempenhou papel fundamental na 

redução relativa da dívida pública e na atração de investimentos diretos 

estrangeiros. 

As privatizações geram receitas transitórias que contribuem para atenuar a 

expansão da dívida. No período de 1995-1997, a privatização brasileira contribuiu 

para abater a dívida pública no equivalente a 2 , 1 % do PIB. 

Outra característica é o efeito positivo no balanço de pagamentos pela 

entrada de vultuosos recursos externos. Parte substantiva da entrada de 

investimentos externos direto foi por meio das privatizações de empresas estatais e 

aquisição de empresas nacionais. Os investimentos diretos estrangeiros, associados 

à privatização em 1996-1998, foram equivalentes em média a 14,7% do déficit em 

conta corrente do país. 

Mas o processo de privatização também apresenta efeitos negativos. Entre 

eles, o de maior proporção, é o desembolso que o país tem que efetuar devido ao 
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pagamento de juros e dividendos, que tendem a aumentar com o passar do tempo. 

Assim sendo, conclui-se que a privatização foi vista como um instrumento 

importante da política de estabilização brasileira, ao contribuir à estabilidade cambial 

e à redução do déficit público. No curto prazo, a privatização contribuiu para atenuar 

a expansão da dívida - apesar das receitas terem sido pouco significativas frente ao 

grande pagamento de juros, não sendo possível conter o crescimento da relação 

dívida/PIB, e teve um efeito positivo no balanço de pagamentos devido à entrada de 

um elevado montante de capitais estrangeiros. No longo prazo, no entanto, ela não 

evitou que se avolumassem os problemas associados à vulnerabilidade cambial, 

além de onerar as contas externas do país devido a saída de lucros e dividendos. 

Os benefícios de curto prazo da privatização apenas mascararam os 

desequilíbrios estruturais presentes. 
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