
A lição do México para o Brasil
Os mexicanos aproveitam o dinheiro farto no mercado global para privatizar
estradas, aeroportos e ferrovias. Por que não fazemos o mesmo?
MURILO RAMOS

OBRASIL COMEÇOU A PRIVATIZAR
empresas estatais nos anos 90,
com a venda de gigantes como

Usiminas, Companhia Siderúrgica Na-
cional, Companhia Vale do Rio Doce e
Embraer. Nos dois governos de Fernan-
do Henrique Cardoso, a privatização de
serviços públicos se concentrou nos se-
tores de telecomunicações e, em menor
grau, energia e rodovias. Na era Lula,
o processo foi paralisado. Recentemen-
te, o congresso do PT, partido de Lula,
chegou até a defender o cancelamento

da venda da Vale. A privatização é tão
impopular no Brasil que nem a oposi-
ção foi capaz de defendê-la na última
campanha eleitoral. Pois os críticos da
privatização fariam bem em prestar
atenção ao exemplo de um país de ca-
racterísticas econômicas semelhantes
às do Brasil: o México.

Até bem POUCO tempo atrás, o
México tinha uma infra-estrutura tão
deficitária quanto a brasileira: serviço
lento nos portos, trens abandonados, es-
tradas esburacadas. O México também

aderiu às privatizações nos anos 90. Lá,
porém, o processo continua até hoje. O
país montou um amplo programa de
concessão de estradas, aeroportos e fer-
rovias. Todas as concessões foram ofe-
recidas no mercado internacional, que
nos últimos seis anos viveu um período
inédito de abundância de capital.

Os resultados do programa mexica-
no de privatizações são formidáveis, até
para os mais apaixonados defensores
da presença do Estado na economia.
Depois das privatizações das ferrovias,
o volume de carga transportada por ^
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trem no país cresceu 106% dos anos 90
para cá. Com a abertura do setor de gás
para a iniciativa privada, o número de
consumidores aumentou 15 vezes (leia
o quadro ao lado). "As empresas são
mais eficientes", diz o mexicano Florên-
cio Lopes, especialista em privatizações
e consultor do Banco Interamericano
de Desenvolvimento. "Custam menos,
geram lucro e pagam impostos ao go-
verno, que tem dinheiro para investir
onde achar melhor."

Logo em sua posse, em dezembro
de 2006, o presidente Felipe Calde-
rón afirmou que pretende fortalecer
o processo de privatização do país.
Calderón disse que deseja marcar seu
governo, de seis anos, pela ênfase nos
investimentos em infra-estrutura. Só
em rodovias, o México espera captar
quase R$ 70 bilhões de capital priva-
do nos próximos anos. "Mesmo com
resistências, o presidente Felipe Calde-
rón goza hoje de grande espaço para
lidar com o tema", diz Lopes.

Como o país não apresentou uma re-
jeição ideológica ao tema, o processo de
privatização no México pôde ser aper-
feiçoado com o passar dos anos. Um
exemplo: o modelo adotado nos anos 90
para privatizar rodovias fora feito com
base em estudos deficientes e cálculos de
tráfego malfeitos. As crises econômicas
que atingiram o país contribuíram para
levar algumas concessionárias de servi-
ços públicos à falência. Para evitar uma
crise maior, o governo teve de reestatizar
temporariamente estradas e assumiu as
dívidas contraídas pelas empresas pri-
vadas. Agora, com base em modelos
mais sofisticados, as mesmas estradas
voltaram a ser leiloadas para a iniciativa
privada, aproveitando a abundância de
capital no mercado global.

Na primeira experiência, um pacote
para construir rodovias e administrar
algumas já existentes atraiu candida-
tos americanos, europeus, japoneses
è até a brasileira CCR, operadora da
Rodovia Presidente Dutra, que liga
São Paulo ao Rio de Janeiro. O leilão
foi vencido pelo banco JP Morgan, dos
Estados Unidos. "Ficamos impressio-
nados com a transparência, simplici-
dade e velocidade com que o projeto

Sem governo é melhor
Os resultados das privatizações mexicanas

O número de consumidores atendidos
subiu 15 vezes em dez anos

foi organizado", afirma Márcio Batista,
vice-presidente e responsável por no-
vos negócios da CCR. "Vamos voltar a
participar de outros leilões no Méxi-
co. Nossa empresa precisa crescer, e os
projetos no Brasil são escassos."

O modelo da licitação de que a
CCR participou no México foi prepara-
do pelo Citibank, a pedido do governo.
Lá, o processo todo levou oito meses.
No Brasil, a concessão de sete trechos
de rodovias federais levou dez anos para
sair do papel, e o leilão está previsto
para outubro. Nesse intervalo, dormiu
em gavetas ou transitou inutilmente na
burocracia brasiliense. Os mais de 2.000
quilômetros exigem investimentos da
ordem de RS 20 bilhões. "Entre idas e
vindas, permeadas por discussões ideo-
lógicas sobre a necessidade das privati-
zações, o país perdeu muito dinheiro",
diz Carlos Serman, superintendente da
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres, responsável por modelar o leilão
das rodovias. De acordo com Serman, o
mais grave é não haver no horizonte um
programa detalhado de novas conces-
sões. "O perigo é que o bom momento
da economia mundial possa estar che-
gando ao fim, bem como o ímpeto dos
investidores", afirma.

Uma das alternativas para atrair os
investidores, do Brasil ou do exterior,
são as Parcerias Público-Privadas, ou
PPPs, um mecanismo em que governo
e empresas investem juntos em obras
de infra-estrutura. As PPPs foram
anunciadas pelo governo Lula em
2003. Até hoje, não saíram do papel.
"O governo brasileiro sabe da impor-
tância das privatizações, mas pode
estar amarrado a compromissos par-
tidários", diz Lopes, do BID. No Mé-
xico, elas são prioridade. Eis a grande
diferença entre os dois países: enquan-
to o governo brasileiro fica sonhando
com um futuro melhor e se perde em
discussões ideológicas, os mexicanos
adotaram uma postura mais pragmá-
tica, aproveitaram a maré favorável da
economia global e já estão executando
tudo aquilo que o novo presidente ha-
via prometido na campanha eleitoral,
poucos meses atrás. +
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