
Europeus querem privatizar para tentar ajudar economia 
 
Os planos de oferecer estatais vão além do Reino Unido. Em tempos de grande liquidez 
internacional e contas públicas deterioradas, a estratégia é compartilhada por vários países 
europeus que tentam abocanhar parte dos bilhões que passaram a circular ou ainda devem 
entrar no mercado como resultado das ações de vários bancos centrais. A França já anunciou 
que vai vender a suas participações em algumas empresas Polônia e Eslovênia têm a mesma 
estratégia e já sondam investidores. Portugal reforça a lista e tenta retomar a venda da TAP.  
 
Na segunda-feira, a França deu outro forte sinal de que pretende aproveitar o momento para 
reforçar os cofres públicos. O ministro da Economia, Pierre Moscovici, falou em "reviravolta" na 
política econômica com a flexibilização fiscal e ações para dar fôlego ao crescimento. Entre as 
medidas, está o pacote de venda de participações acionárias do Estado em empresas. Ao todo, 
o governo tem cerca de 60 bilhões de euros em ações em variadas companhias como a Airbus, 
Air France, France Telecom e Renault.  
 
"Nós cogitamos que, em algumas empresas públicas nas quais a taxa de participação do 
Estado é muito grande, possamos vender uma parte para financiar os investimentos", disse o 
ministro. "Não será para tapar os buracos do Orçamento." O plano do governo francês é 
semelhante ao traçado no Reino Unido: a venda das ações permitirá reforçar o caixa e, assim, 
ter fôlego financeiro para aumentar investimentos públicos em uma época de crise econômica. 
Ao mesmo tempo, a iniciativa permite melhorar os números de déficit público e da dívida. 
Economistas preveem déficit fiscal 4% do Produto Interno Bruto para a França. 
 
Na Polônia, a estratégia é bem parecida. Após reduzir o número de funcionários em cerca de 
30% e cortar o número de voos e aviões, a estatal aérea LOT já está pronta para ser vendida. 
O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou em abril que o governo havia concluído o marco 
regulatório para a venda de ações do Estado na companhia para um "investidor estratégico". 
Varsóvia tem cerca de 90% das ações da aérea e a imprensa polonesa cita que a turca Turkish 
Airways seria uma das potenciais interessadas.  
 
No mês passado, a primeira-ministra da Eslovênia, Alenka Bratusek, anunciou um plano de 
emergência de privatizações para tentar melhorar as contas públicas e, assim, afastar a 
hipótese de um pedido de resgate internacional. A intenção é oferecer o mais rápido possível 
"uma ou duas companhias", sendo que uma delas deve ser um banco.  
 
Apesar dos problemas econômicos, França, Polônia e Eslovênia decidiram executar processos 
de privatização por livre e espontânea vontade como alternativa para tentar melhorar a 
situação econômica. A situação é bem diferente de Portugal. Nesse caso, Lisboa é obrigada a 
vender algumas estatais porque o processo de privatização faz parte do acordo assinado com a 
Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional em troca do 
resgate internacional oferecido aos portugueses.  
 
Por isso, o programa português já ocorre há vários meses. Para os brasileiros, a tentativa mais 
conhecida foi o frustrado processo de venda da aérea TAP. Gérman Efromovich, dono da 
Avianca e único concorrente que fez oferta pela empresa, acabou tendo a proposta rejeitada e 
a companhia segue nas mãos de Lisboa, que quer retomar o processo de venda em breve. 
Nesse setor, o governo também tenta vender aeroportos de Portugal. Enquanto isso, técnicos 
do Estado tentam acelerar os preparativos para a oferta ao capital privado da Empresa Geral 
de Fomento (de serviços urbanos) e de algumas estatais menores de águas.  
 
Reino Unido  
 
O Reino Unido confirmou nas últimas semanas que já trabalha para a venda de algumas 
empresas estatais. A ação vai incluir o mais antigo serviço de correio do mundo, o Royal Mail, 
e a enriquecedora de urânio Urenco. Juntas, só as duas empresas podem garantir até 6 bilhões 
de libras - cerca de R$ 18 bilhões - aos cofres públicos. Outro alvo é o Royal Bank of Scotland, 
banco que foi nacionalizado após o estouro da crise de 2008. O plano britânico é vender 
empresas, reforçar o caixa e, assim, investir para ajudar a economia a sair da crise. 
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Entre as opções sobre a mesa, o governo de David Cameron parece estar mais adiantado com 
os planos de venda dos correios. Aberto ao público em 1635 pelo rei Carlos I, o Royal Mail é o 
mais antigo serviço postal em funcionamento no mundo e, até hoje, é uma das maiores 
empresas do Reino Unido. No fim de abril, o ministro de negócios do país, Michael Fallon, 
confirmou que o governo já realiza estudos para vender pelo menos parte da empresa. Os 
bancos UBS e Lazard foram, inclusive, contratados para estudos preliminares.  
 
O plano inicial é realizar oferta inicial de ações (IPO) do Royal Mail. Mas o governo não 
informou qual parcela da empresa pode ser oferecida. A equipe de Cameron cogita a 
possibilidade de vender parte da estatal diretamente a um comprador.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A10. 
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