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CAPÍTULO IV  

A reforma do Estado  
 

 

 

A crise brasileira é também uma crise do Estado. Sua solução envolve, necessariamente, 
uma corajosa reforma administrativa e a redefinição do papel constitucional do Estado na 
sociedade, do campo de atuação do setor público em seus três níveis – federal, estadual e 
municipal- e das formas de financiamento do governo.  

O Estado perdeu a capacidade de investir e, por isso, deixou de promover o 
desenvolvimento, a justiça e o bem-estar. A deterioração dos serviços públicos de segurança, 
educação e saúde é a face mais evidente da falência do Estado, que se manifesta mais 
profundamente na ausência de políticas coerentes em áreas básicas como a agricultura, a ciência e 
tecnologia, o desenvolvimento industrial.  

A reforma do Estado é indispensável para a estabilidade econômica, o desenvolvimento 
sustentado, a correção das desigualdades sociais e regionais. Ela irá torná10 mais competente e 
voltado à inovação social. Irá também fortalecê-lo contra as pressões do clientelismo político e dos 
interesses particulares de grupos ou corporações. Sem a reconstrução do Estado, tampouco será 
possível criar os instrumentos pelos quais a inevitável rearticulação entre o país e o exterior se dará 
efetivamente conforme os interesses nacionais.  

É preciso criar as condições para a reconstrução da administração pública em bases 
modernas e racionais. Isso significa assegurar a governabilidade e, sobretudo, tornar mais eficaz e 
responsável a prestação dos serviços que a população requer nos campos da saúde, previdência, 
educação e segurança. É preciso, além disso, redefinir áreas de atuação do Estado, para melhor 
alocação de recursos orçamentários e maior aproveitamento da capacidade de investimento.  

Para otimizar a aplicação de recursos é fundamental, ainda, determinar claramente as 
competências e responsabilidades das três esferas de governo: União, estados e municípios. Em 
resumo, é inadiável a definição de um novo pacto federativo, que estabeleça formas cooperativas e 
complementares de atuação dos governos federal, estaduais e municipais. A descentralização 
permite maior eficácia e controle social das ações governamentais, diretriz que permeia as 
propostas deste programa de Governo nas diferentes áreas de atuação.  

Estes são os objetivos das reformas administrativa e fiscal, da redefinição das competências 
federativas, do estabelecimento de novas formas de parceria com o setor privado e de um programa 
reformulado de privatizações, cujo conjunto constitui o núcleo da reforma do Estado que será 
realizada pelo Governo Fernando Henrique.  

 

4.1. REFORMA ADMINISTRATIVA  

A degradação a que foram submetidos o aparelho do Estado e o funcionalismo público 
federal impede que o Estado cumpra suas funções básicas de forma responsável e eficiente. A 
reforma do Estado e da administração pública constitui, portanto, direito do cidadão e condição de 
governabilidade.  

A partir da segunda metade dos anos 60 e durante toda a década seguinte, verificou-se um 
processo de crescente esvaziamento da administração direta e descontrole da administração 
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indireta. Existem hoje, na esfera federal, mais de 100 autarquias, 40 fundações e 20 empresas 
públicas, sem contar as empresas estatais. O achatamento salarial, os desestímulos à carreira e ao 
mérito produziram um êxodo dos melhores quadros da administração direta em direção à 
administração indireta. E a tendência dessas entidades tem sido fugir do controle, o que dificulta 
uma ação mais concertada de governo.  

A situação se agravou com a desorganização das mais altas estruturas da administração 
pública federal, resultado das desastradas reformas administrativas e da desmoralização a que 
foram expostos órgãos e agências que constituíam centros de excelência na administração pública. 
Nos últimos dez anos, ocorreram nada menos que 45 mudanças no organograma e nas estruturas de 
ministérios e secretarias, com a criação, extinção, fusão ou recriação de órgãos. Apenas o governo 
Collor fez, em dois anos, 25 alterações na máquina da administração federal. Esse processo foi 
extremamente nocivo: desestruturou os centros decisórios, afetou a “memória administrativa”, 
confundiu a burocracia e desmantelou o sistema de produção de informações para a tomada de 
decisões governamentais.  

O problema da administração pública não está no excesso de funcionários. Houve até uma 
diminuição do número total de servidores e funcionários federais, de cerca de 1,5 milhão em 1988 
para 1,3 milhão em 1992. Esse efetivo, seja em relação ao número de habitantes ou à força de 
trabalho, é muito inferior ao encontrado na França, na Inglaterra ou na Itália, por exemplo. Mas o 
gasto com pessoal é relativamente elevado – cerca de 4% do PIE em 1992 – e sobretudo mal 
distribuído, além de onerado pelas despesas com o grande número de inativos e pensionistas, cerca 
de 550 mil em 1992.  

O que impede a qualidade e a produtividade do serviço público é a desprofissionalização do 
pessoal, a má distribuição e a desorganização interna. Metade do funcionalismo está concentrada 
nas atividades-meio. Segundo dados recentes da Secretaria de Administração Federal-SAF, existem 
mais de 2 mil cargos públicos com denominações imprecisas, atribuições mal definidas e 
remunerações díspares.  

A correção dessas distorções exige a adoção de pelo menos três medidas. A primeira é a 
consagração do concurso público, organizado de forma adequada a cada função, como princípio 
inflexível de admissão. A segunda é o estabelecimento de um plano de carreira que contemple as 
necessidades de uma administração moderna e institua a promoção por critérios de mérito e de 
produtividade. A terceira, conjugada à anterior, é uma política de formação profissional e de 
reciclagem de pessoal, equipando-se para tanto a Escola Nacional de Administração Pública – 
ENAP e incentivando-se a pesquisa sobre modernas formas de gestão pública.  

Uma verdadeira reforma administrativa tem que resultar de uma política lúcida e clara, que 
escalone metas para o curto e o médio prazos de forma realista e sem atropelar direitos, mas que 
também não se curve a corporativismos. A administração indireta deverá subordinar-se às diretrizes 
governamentais, prestando contas de suas atividades, sem inibir sua eficácia e capacidade de 
inovação.  

O Estado brasileiro, hoje esclerosado e clientelista, precisa se tornar ágil e eficiente. Uma 
burocracia profissionalizada, tendo o concurso público como forma de acesso e o mérito e a 
produtividade como critérios de promoção, é a condição para que possam ser instituídos salários 
justos para todas as funções. Só assim poderão ser restauradas a criatividade, a responsabilidade e a 
dignidade do servidor público, para que possa de fato cumprir sua função de servir bem a 
população.  
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4.2. REFORMA FISCAL  

As relações entre os contribuintes e o fisco precisam ser fortalecidas, como condição básica 
para reestruturar os vínculos financeiros do Estado com a sociedade. Poucas pessoas no Brasil 
conhecem o sistema fiscal vigente. Apenas alguns especialistas sabem, com exatidão, quais são os 
tributos existentes, como são cobrados e o que é feito com o produto da arrecadação. A sociedade 
também desconhece, em grande medida, quais são as responsabilidades de cada esfera de governo 
– federal, estadual e municipal. A falta de transparência da atuação do Estado é responsável pelo 
distanciamento entre governo e sociedade. A reforma fiscal deve começar rompendo o círculo 
vicioso da desinformação e da difusa atribuição de responsabilidades.  

O sistema tributário não pode ser alterado a cada mês ou a cada ano. As alterações legais, 
quando freqüentes, dificultam o adequado cumprimento das obrigações fiscais pelo contribuinte, 
além de onerar a máquina administrativa. Um bom planejamento governamental deve 
compatibilizar necessidades de recursos e fontes de financiamento, evitando a criação ou elevação 
de impostos para a cobertura de déficits conjunturais. O sistema fiscal assentado em normas 
permanentes e de domínio público confere maior transparência e previsibilidade às contas 
governamentais.  

Há que se reconhecer que, no Brasil, a profusão de normas fiscais e as constantes alterações 
tributárias tiveram origem, muitas vezes, na combinação do processo inflacionário com a crise 
fiscal. Era o governo tentando cobrir seus déficits e, ao mesmo tempo, preservar as receitas fiscais 
ameaça das de corrosão pela aceleração inflacionária. Com a estabilidade econômica, temos agora 
as melhores condições para promover os ajustes fiscais necessários e garantir regras estáveis para o 
sistema tributário.  

Os tributos precisam ser repensados, alguns até mesmo eliminados, mas é essencial 
simplificar nosso sistema tributário, racionalizando-o e modernizando-o para a nova etapa de 
desenvolvimento econômico. Mas isto não quer dizer que o governo pode renunciar a parte das 
receitas fiscais, que financiam os serviços prestados à sociedade, sem avaliação das necessidades 
de gastos. Impõe-se, ao contrário, balizar as receitas para que o Estado exija da sociedade a menor 
quota de sacrifício possível, sem, contudo, deixar de atender e observar as prioridades sociais.  

A simplificação tributária não se refere à simples redução do número de tributos. Um único 
imposto pode ser mais oneroso e injusto que um conjunto racional de impostos. A simplificação 
requer mais que a racionalização das incidências impositivas. Os princípios da capacidade 
contributiva e da eqüidade fiscal, da eficiência e neutralidade econômica, também precisam ser 
observados, além dos preceitos básicos de uma administração tributária eficaz e modernizada.  

Os estudiosos da tributação defendem que a carga tributária no Brasil, hoje em torno de 
25% do PIB, não é alta, mas é extremamente mal distribuída. Alguns pagam muito, enquanto 
outros não pagam nada. Essa injustiça tributária agrava as profundas desigualdades sociais e 
estimula o descumprimento das obrigações tributárias.  

Não é justo que apenas alguns poucos contribuintes sustentem o Estado. Todos devem 
contribuir, de acordo com sua capacidade, para o financiamento dos serviços prestados pelo 
governo à sociedade. Muitas vezes se pensa que os pobres não pagam impostos em nosso país. Isso 
não é verdade. Mesmo quando isentos do Imposto de Renda, os contribuintes de menor poder 
aquisitivo estão sujeitos aos mais variados impostos e contribuições, embutidos nos preços dos 
produtos que eles consomem. A carga tributária que integra o preço das mercadorias e serviços é 
igual para ricos e pobres, mas atinge mais fortemente os últimos, porque consomem toda a renda 
auferida. O impacto dessa tributação é fortemente regressivo.  

Sabe-se que a concentração de renda e riqueza em nosso país atinge níveis muito elevados, 
figurando entre as maiores do mundo. O sistema tributário deve operar como redutor destas 
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disparidades. Nosso imposto de renda, por exemplo, ainda está concentrado na tributação do 
trabalho, que representa cerca de 80% do total pago pelas pessoas físicas. O número de 
contribuintes do imposto de renda não atinge 7 milhões de pessoas, para uma população 
economicamente ativa de mais de 50 milhões. Para as empresas, a arrecadação do imposto de renda 
também se concentra em reduzido número de contribuintes. Cerca de 20% das empresas 
respondem por mais de 70% do total arrecadado. O mesmo se repete para os demais impostos.  

O peso da tributação indireta também é alto no Brasil. Os chamados impostos indiretos, 
embutidos nos preços das mercadorias e serviços, são recolhidos por terceiros, responsáveis pela 
cobrança, mas suportados, efetivamente, pelos consumidores finais. Esses impostos, por sua 
natureza, atingem indistintamente os consumidores, qualquer que seja seu nível de renda. Por isso, 
oneram principalmente os mais pobres, que despendem toda a renda no consumo. O efeito final 
dessa tributação é fortemente regressivo e concentrador.  

A busca de maiores receitas fiscais, através da elevação das alíquotas de impostos e 
contribuições, agravou ainda mais essas distorções, porque ampliou a carga tributária daqueles que 
já pagavam impostos. Ao invés de estender a cobrança de impostos àqueles que escapam à 
tributação, alargando incidências e tornando a imposição mais abrangente, as medidas de elevação 
da carga tributária parecem ter contribuído para aumentar ainda mais o grau de sonegação. Esse 
processo, pelo que se deduz das estatísticas de arrecadação, já se esgotou, porque o aumento de 
impostos não se refletiu em maiores receitas.  

 

Diretrizes  

Nosso sistema tributário ainda contém dispositivos que afetam, de maneira 
comprometedora, o desenvolvimento e a expansão de certas atividades produtivas. O excessivo 
custo tributário que onera determinados setores e atividades econômicas decorre, muitas vezes, da 
cumulatividade da incidência de impostos, que eleva a carga tributária a níveis gravosos. As 
distorções impositivas atingem e prejudicam, especialmente, as decisões de investir, inibindo o 
crescimento da produção e a oferta de empregos.  

No Brasil, grande parte dos impostos e contribuições tem natureza cumulativa, e incide em 
cascata nas diversas fases do processo produtivo. Esse é o caso do IOF, do IPMF, da COFINS e do 
PIS, tributos que, em conjunto, representam expressiva parcela da carga tributária total. Os 
impostos que recaem sobre a produção e o consumo, ainda que incidindo sobre o valor adicionado, 
apresentam algum grau de cumulatividade.  

A sobretaxação do investimento constitui, também, importante fator de distorção da carga 
tributária. Além de encarecer o preço dos produtos, inibe a criação de empregos e o próprio 
desenvolvimento econômico e social do país. É necessário, portanto, assegurar o aproveitamento 
integral dos créditos do IPI e do ICMS, respectivamente, relativos aos bens de uso, consumo ou 
ativo permanente aplicados na produção.  

Fato semelhante ocorre na tributação da agricultura. O elevado ônus tributário, que hoje 
incide sobre os produtos agrícolas, tem sido apontado como fator de desestímulo à expansão dessa 
atividade, anulando, muitas vezes, a margem de lucro do produtor, particularmente do pequeno 
produtor.  

Uma das distorções mais tradicionais do sistema tributário brasileiro, hoje na contramão da 
teoria e da prática internacionais, é a incidência generalizada de impostos sobre as exportações. 
Diante da crescente internacionalização das economias, corrigir esta distorção é uma medida 
imperiosa para melhorar a competitividade externa do país. As exportações devem estar sujeitas 
apenas ao imposto de exportação, federal, vedada a cobrança dos demais tributos, inclusive 
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daqueles incidentes sobre vendas, a exemplo da COFINS, do PIS e do ICMS ou ISS. Com isto, a 
política de comércio exterior poderá ser exerci da, de forma racional e integrada, de acordo com os 
interesses nacionais.  

No caso do IPI, a imunidade constitucional já é prevista, embora não seja disciplinado, com 
clareza, o direito ao aproveitamento ou restituição de créditos do mesmo imposto, já pago nas 
operações precedentes. Relativamente ao ICMS, que hoje ainda incide sobre as exportações de 
produtos primários ou semi-elaborados, propõe-se a completa desoneração. Essa alteração é 
fundamental para o desenvolvimento das atividades produtivas internas, que se expandirão com o 
incremento das exportações brasileiras, estimuladas pelas possibilidades de ofertas a preços 
competitivos no mercado internacional  

Por outro lado, as micro e pequenas empresas representam mais de 90% dos 
estabelecimentos existentes no país, contribuem com 40% do produto nacional e são responsáveis 
pela geração de cerca de 30 milhões de empregos.  

Com freqüência, atribui-se à elevada carga tributária que incide sobre as microempresas, o 
principal obstáculo à sua expansão e desenvolvimento. Argumenta-se que a capacidade de competir 
no mercado interno é prejudicada pelos elevados custos tributários. Essa crítica se fundamenta em 
estudos que demonstram que o peso das obrigações fiscais para a pequenas e microempresas pode 
representar percentuais muito elevados do faturamento, comprometendo os seus padrões de 
rentabilidade e competitividade.  

Nem mesmo alguns incentivos tributários já existentes foram capazes de reduzir as 
dificuldades enfrentadas pelas microempresas. Pode-se afirmar, inclusive, que os benefícios fiscais, 
além de insuficientes, são inócuos. O tratamento fiscal favorecido prevê a isenção do imposto de 
renda das microempresas, mas não as dispensa dos demais tributos e contribuições federais, que 
são, de fato, os mais onerosos. Além disso, a isenção de impostos estaduais e municipais depende 
da legislação de incentivos daquelas esferas de governo, em muitos casos, inexistente.  

Essa diversidade de regras para os inúmeros tributos é, hoje, sem dúvida, a causa principal 
das dificuldades por que passam as micro e pequenas empresas do país. A complexidade do 
sistema tributário impõe custos adicionais para essas empresas, que operam em pequena escala e 
não dispõem de assessoramento tributário-contábil. As obrigações acessórias e burocráticas são 
tantas que, por vezes, chegam a superar as despesas com o pagamento dos impostos propriamente 
ditos.  

Além das distorções apontadas na distribuição da carga tributária, a regressividade do 
sistema fiscal brasileiro é agravada pela forte incidência de impostos sobre os produtos da cesta 
básica. Isso porque a população de mais baixa renda gasta a quase totalidade do que ganha nos 
produtos da cesta básica. O peso relativo desta tributação para os mais ricos, que consomem outros 
produtos e poupam parte de suas rendas, é proporcionalmente menor do que para os pobres.  

Naturalmente, a reforma tributária deverá prever compensações para as perdas de receita da 
União e dos estados em decorrência das isenções tributárias às exportações e aos produtos e 
insumos agrícolas.  

A tributação dos bens de consumo, na forma de impostos indiretos, não diferencia ricos e 
pobres e, por isso, é menos justa que a tributação direta. Para cada produto o imposto é o mesmo, 
independentemente de quem o consome. Uma forma de amenizar esse efeito indesejável é 
diferenciar as alíquotas do imposto, de acordo com a essencialidade do produto. Taxando mais 
fortemente os produtos de consumo de luxo ou supérfluo, e graduando seletivamente as alíquotas, o 
governo pode amenizar os indesejáveis efeitos concentradores dessa tributação. Acrescente-se que 
o principal imposto de consumo no Brasil é de competência estadual e, quase sempre, é cobrado 
com finalidades arrecadatórias, sem a preocupação com a justiça social.  
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O Governo Fernando Henrique vai enfrentar a questão da reforma tributária sem soluções 
simplistas, levando em conta tanto a necessidade de se resgatar a capacidade de realização de 
investimentos públicos, sobretudo na área social, como os princípios de simplicidade, eficácia, 
eqüidade e justiça social.  

 

4.3. PREVIDÊNCIA SOCIAL  

A previdência social é o eixo do sistema brasileiro de proteção social, pelo volume de 
recursos movimentados e pelo número de pessoas que ampara. Mas esse sistema vem enfrentando 
sucessivas crises, devido a fatores conjunturais e estruturais, agravados nas últimas décadas pelas 
dificuldades do país – redução do nível de atividade econômica, aumento do desemprego e do 
número de trabalhadores no mercado informal.  

Os fatores conjunturais, que constituem a face visível da crise da previdência, porque 
afetam o cotidiano das pessoas, expressam-se nas fraudes, sonegações, desvios de recursos, 
burocratização e má qualidade de serviços, entre outros. As questões estruturais, especialmente 
relacionadas às mudanças demográficas como o aumento da longevidade, aliadas à queda da 
fecundidade e à ampliação da economia informal, expressam-se no acelerado crescimento das 
despesas e, principalmente, na relação quase insustentável de dois contribuintes para cada 
beneficiário.  

Existem pelo menos 25 milhões de pessoas à margem do mercado formal de trabalho, em 
um universo de 60 milhões de trabalhadores. O número total de contribuintes da previdência social 
não ultrapassa 34 milhões. Essa situação é incompatível com um sistema de previdência baseado 
em um pacto de gerações e um regime de repartição simples, tendo no mercado formal de trabalho 
sua fonte tradicional de financiamento. No campo demográfico, enquanto a taxa anual de 
crescimento foi de 1,9% entre 1980 e 1991, a população com mais de 65 anos de idade cresceu 
3,7% ao ano. A taxa de fecundidade caiu de 5,8 filhos por mulher, em 1970, para cerca de 2,4 na 
atualidade.  

A partir da promulgação da Constituição, os gastos com benefícios foram praticamente 
multiplicados por três. O número de beneficiários passou de 11,5 milhões em 1988 para 14,9 
milhões em 1994, representando, hoje, cerca de 9,5% da população brasileira, contra 2,2% em 
1970. As despesas com pagamento de benefícios saltaram da média anual de cerca de R$ 7,8 
bilhões, no período de 1984 a 1988, para R$ 24 bilhões estimados para este ano.  

A análise do detalhamento desses gastos também revela as iniqüidades distributivas do 
plano de benefícios previdenciários: 74% dos beneficiários recebem até um salário-mínimo mensal, 
o que corresponde a 43% das despesas com benefícios. Significa que os restantes 26% dos 
beneficiários se apropriam de 57% dos gastos. Quando se considera a faixa de até três salários-
mínimos, esta relação é de 88% do número de beneficiários para 59% das despesas, restando 12% 
de pessoas que absorvem 41% dos gastos.  

A aposentadoria por tempo de serviço que deveria, em tese, amparar os mais pobres, que 
começam a trabalhar mais cedo, na verdade tem beneficiado os segmentos de mais alta renda, que 
têm uma vida profissional estável. A distorção do sistema propicia aposentadorias precoces – os 
dados comprovam que 60% dos homens e 70% das mulheres se aposentaram com menos de 55 
anos de idade. Além disso, a aposentadoria transformou-se em complemento de renda, pois, ao 
contrário dos outros sete países que adotam esta modalidade, apenas o Brasil permite que o 
aposentado mantenha o benefício quando retoma ao mercado de trabalho.  

É de se registrar que as medidas destinadas a modernizar a gestão da previdência – 
informatização do cadastro, dos postos de prestação de serviços, implantação do cartão magnético, 
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entre outras – e o combate sistemático à sonegação, às fraudes e desvios, permitiram o expressivo 
crescimento de 14,5% na arrecadação em 1993. Ainda assim, o aumento de 35% nas despesas 
superou muito o crescimento da receita, no mesmo ano. Com o pagamento dos benefícios, o 
percentual médio de comprometimento da contribuição sobre a folha de salários, que estava em 
torno de 63%, entre 1985 e 1990, hoje chega a 100%.  

Diante deste quadro, fica clara a urgência de uma reforma estrutural na previdência que 
assegure sua viabilidade econômico-financeira e corrija suas iniqüidades distributivas, bem como 
avance na modernização e informatização, democratização e profissionalização de sua gestão. 
Contudo, os direitos adquiridos e as expectativas de direito serão respeitados e haverá a garantia de 
transição para as novas regras que vierem a ser adotadas, de forma a não prejudicar os atuais 
segurados.  

Além de reforma adequada, o saneamento da previdência requer a estabilização da 
economia e a retomada do crescimento sustentado, processo viabilizado com o Plano Real. O 
aperfeiçoamento do sistema permitirá a concretização da seguridade, conforme inscrita na 
Constituição, pautada na universalidade, uniformidade e eqüidade.  

 

Propostas do Governo Fernando Henrique para a reforma da previdência social  

• Critérios mais claros de igualdade e justiça social, tanto na incidência dos encargos quanto 
nos critérios de cálculo e concessão de benefícios, respeitados os direitos adquiridos.  

• Unificar as normas e requisitos para concessão de benefícios entre todos os segurados.  

• Manter a aposentadoria por tempo de serviço, incorporando critérios de renda e idade no 
cálculo dos benefícios, de forma a minimizar as distorções do atual sistema, que desfavorece os 
trabalhadores de menor remuneração.  

• Critérios de concessão de aposentadorias especiais que levem em conta a exposição efetiva 
do trabalhador aos agentes prejudiciais à saúde.  

• Flexibilização do sistema de financiamento da seguridade social, especialmente da forma de 
incidência das contribuições sociais baseadas na folha de salários, no faturamento e no lucro, para 
graduá-las de modo diferenciado em razão da atividade econômica, objetivando uma distribuição 
mais uniforme e eqüitativa entre os diversos setores produtivos.  

• Alterar o atual sistema de contribuição previdenciária rural, adotando critérios que levem 
em conta as peculiaridades da mão-de-obra e a competitividade da agricultura.  

• Criação de planos complementares e facultativos de previdência, públicos e privados, 
custeados por contribuições adicionais e sob o regime de capitalização, para atender aos 
trabalhadores com remuneração acima do teto de cobertura da previdência social, bem como 
situações peculiares de determinadas categorias.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para a gestão da previdência  

• Aumentar a fiscalização, para eliminar a evasão e a sonegação.  

• Acelerar o processo de implantação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, com um 
levantamento completo dos segurados e dos contribuintes da previdência social.  

• Informatizar, em rede, os postos de benefícios e as gerências de arrecadação e fiscalização.  

• Ampliar o combate à sonegação, aos desvios e às fraudes.  
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• Reduzir o custo da máquina administrativa, que no Brasil ainda representa cerca de 8% dos 
gastos com benefícios, contra menos de 2% Estados Unidos, Alemanha, França e Japão.  

• Promover a reestruturação organizacional, com redução dos níveis hierárquicos, eliminação 
de superposições das cadeias de comando, e modernização e racionalização dos métodos e 
processos de trabalho.  

• Aumentar a produtividade dos servidores, priorizando as áreas-fim e adotando programas 
de qualificação de servidores.  

• Avançar no processo de desimobilização do patrimônio.  

 

4.4. PRIVATIZAÇÃO  

As parcerias com o setor privado são parte importante do novo modelo de financiamento do 
desenvolvimento. No Governo Fernando Henrique, os recursos orçamentários serão destinados 
prioritariamente ao atendimento das questões sociais. Na redefinição do papel do Estado, caberá ao 
setor privado uma presença significativa, sobretudo nos investimentos em infra-estrutura.  

O papel do Estado como produtor de bens e serviços será mantido nas áreas estratégicas, 
onde deverá ter a capacidade de produzir com eficiência, qualidade e preços competitivos. Para 
tanto, serão promovidas mudanças significativas no modelo de administração das empresas 
estatais, em especial com o uso de contratos de gestão. Este será o modelo predominante em alguns 
setores, como o petróleo e alguns segmentos de telecomunicações. Nestes casos, a parceria será 
estabelecida por meio da associação entre o setor público e o setor privado. Em outros casos, a 
participação do setor privado no investimento em infra-estrutura será feita pela privatização.  

Neste novo modelo, é essencial reforçar o papel regulador do Estado na economia, de forma 
independente dos agentes de execução, sejam públicos ou privados. Isto implicará a aprovação da 
legislação relativa às concessões de serviços públicos e o fortalecimento do poder de regulação e 
fiscalização do Estado, para coibir os abusos do poder econômico e garantir a prestação de serviços 
públicos adequados.  

O processo de privatização no Brasil, embora só tenha tomado impulso efetivo a partir de 
1990, iniciou-se no começo dos anos 80, com a “reprivatização” de empresas que haviam sido 
absorvidas pelo Estado. No período 1981/89, foram vendidas 38 empresas, na sua maioria de 
pequeno porte, tendo sido arrecadados apenas R$ 700 milhões.  

Uma nova fase começou em 1990, com o lançamento do Programa Nacional de 
Desestatização. Este processo teve duas fases bem marcadas. Durante o governo Collor foram 
privatizadas 15 empresas por um valor total de R$ 4,7 bilhões, sendo a quase totalidade em títulos 
ou transferências de dívidas. No período do Presidente Itamar foram privatizadas 18 empresas por 
um total de R$ 5,8 bilhões, com um aumento muito expressivo nos valores em moeda corrente, 
tendência que será reforçada no futuro governo. A maior parte das empresas privatizadas pertence 
aos setores de siderurgia, petroquímica e fertilizantes.  

Mesmo com as correções feitas durante o governo do presidente Itamar Franco, a 
experiência demonstra a necessidade de ajustes no programa. O Governo Fernando Henrique 
reorientará o programa de privatização, não só para reduzir a dívida pública, mas para torná-lo um 
componente do processo de reestruturação do Estado e, principalmente, aumentar a eficiência do 
sistema econômico. Neste sentido, a privatização de empresas será utilizada como um dos 
instrumentos da política industrial, de forma a induzir a reestruturação produtiva do parque 
industrial brasileiro. De outra parte, continuarão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar 
e coibir a concentração excessiva do capital e a formação de monopólios privados, principalmente 
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em áreas de interesse social.  

Mudanças também serão promovidas para aprimorar os mecanismos de privatização, além 
da criação de novas formas de participação privada no capital das empresas estatais. Será ampliado 
o conjunto de créditos aceitos como moeda, em especial com a utilização dos fundos sociais, que 
deverão ser reestruturados e geridos pelos trabalhadores. O uso das moedas sociais nas 
privatizações – créditos dos trabalhadores junto ao governo, FGTS e FCVS – além de permitir a 
quitação de passivos da União, possibilitará o aumento da participação dos trabalhadores nas 
empresas privatizadas, individual ou coletivamente, através dos fundos sociais.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para a privatização  

• Reforçar a capacidade de planejamento, regulação, controle e fiscalização do Estado, 
reestruturando o aparato burocrático para que tenha capacitação técnica adequada.  

• Fazer gestões junto ao Senado Federal para aprovação da legislação que regulamenta o art. 
175 da Constituição Federal – lei de concessão de serviços públicos – bem como expedir as 
regulamentações específicas de cada setor.  

• Utilizar a privatização como um dos instrumentos de política industrial, no sentido da 
reestruturação e modernização do parque industrial.  

• Ampliar a abrangência do programa para as áreas de infra-estrutura e de serviços públicos.  

• Utilizar outras formas de desestatização, além da alienação de participações acionárias que 
garantam o controle da empresa, como: a abertura de capital; a utilização de “golden share”; 
transformação, incorporação, fusão ou cisão da sociedade; aumento do capital social, com 
renúncia dos direitos de subscrição por parte da União; alienação, arrendamento, locação de bens 
e instalações. 

• Evitar a concentração excessiva do capital e a formação de monopólios, bem como o uso de 
práticas monopolistas, com a aplicação efetiva da legislação anti-truste.  

• Aumentar o percentual em moeda corrente usada na privatização e carrear recursos para 
áreas estratégicas – ciência e tecnologia, segurança, saúde, meio ambiente e investimentos em 
infra-estrutura.  

• Ampliar as moedas de privatização, com a utilização dos fundos sociais.  

• Propor emenda à Constituição e alterações na legislação que viabilizem a flexibilização do 
monopólio da União sobre o petróleo, com permissão para o estabelecimento de parcerias e 
“ joint-ventures” entre a Petrobrás e o setor privado, nas áreas que forem convenientes ao 
interesse nacional.  

• Propor emenda à Constituição para flexibilizar o monopólio das telecomunicações, 
mantendo a União a capacidade de coordenar investimentos segundo os interesses nacionais e 
preservando o papel do setor público nas áreas estratégicas e no desenvolvimento tecnológico do 
setor.  




