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EEExxxttteeerrrnnnooo   DDDiiirrreeetttooo   (((IIIEEEDDD))),,,   nnnooo   BBBrrraaasssiiilll      pppóóósss   111999999555 

 

 

IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   

O capital sob a forma de Investimentos Externos Diretos – IED – 

necessita de algumas pré-condições para se apresentar como significativo. 

Cenários específicos, tanto do lado da oferta, quanto da captação, são 

imprescindíveis ao movimento desta forma especial do capital.  

Sob a perspectiva da oferta, as conjunturas recessivas mundiais 

estabelecem parâmetros capazes de propiciar melhores condições de 

ampliação do fluxo. Isso se dá devido a um certo "excedente" de capital, 

provocado pela tendência decrescente da taxa de lucro nas economias 

centrais, cujo destino fica a depender dos atrativos em termos de taxa de juros 

(mercado financeiro, investimento de portfólio) ou de perspectivas de lucros 

extraordinários em outras economias (IED).  

 Ambientes favoráveis a estas perspectivas ativam a própria lógica do 

capital, favorecendo o movimento de centralização através de fusões/ 

aquisições transfronteiriças, incluindo, nos últimos tempos, processos de 

privatizações. 

Por outro lado, os estímulos ou estratégias de atração do capital, 

naqueles momentos são condicionados e/ou determinados por vários atores. 
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Dentre eles, destacam-se: a) a construção de um cenário de estabilidade 

macroeconômica que minimize as expectativas de risco futuro; b) a existência 

de vantagens comparativas em termos da legislação em vigor; c) a construção 

de vantagens relativas, em torno de Programas Nacionais que facilitem 

acordos para aquisições, fusões e privatizações, dentre outros. 

No Brasil pós-1995, temos a possibilidade de constatar a presença dos 

três elementos supracitados, ou seja: a implantação do Plano de Estabilização, 

denominado Plano Real, e sua posterior consolidação (com êxito, sobretudo, 

na questão inflacionária), criando um ambiente capaz de gerar confiança no 

investidor estrangeiro em relação à minimização de riscos futuros; em paralelo, 

todo o processo de abertura da economia, posto em prática a partir de 1990 

com a adesão do governo brasileiro aos princípios do neoliberalismo, deu-se 

via modificações essenciais na legislação em vigor, o que resultou em 

vantagens comparativas, que se constituíram em elementos de atração dos 

fluxos de capital externo; por último, a implantação de programas especiais, 

como o Programa Nacional de Desestatização (PND) e o Programa de 

estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional  

(PROER), que facilitou a entrada de capitais externos, preparando o ambiente 

a ser explorado pelo investidor estrangeiro. 

Nesse contexto é que se analisa aqui a ampliação extraordinária dos 

fluxos de IED para o Brasil (entradas), especialmente no último qüinqüênio do 

século XX. O item a seguir traça um panorama do fato em questão. 
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44..11      BBrraassiill  XX  fflluuxxoo  ddee  IIEEDD  nnaa  ddééccaaddaa  ddee  9900  

No caso específico do Brasil, a extraordinária ascendência dos fluxos de 

IED, no segundo qüinqüênio da década de 90, contextualiza-se a nível mundial, 

como pode ser verificado através dos dados constantes na tabela 4.1.  

Como se pode observar, as médias anuais de IED conseguidas para o 

período 1986/91 são, tanto para o mundo, como para o conjunto de países em 

desenvolvimento, bem como para qualquer um dos países em destaque, 

sempre inferiores ao volume registrado no ano de 1999. 

Em nível global, foi movimentado, entre 1986/91, um fluxo médio anual 

de IED em um volume de US$ 159.331 milhões, valor mais do que dobrado em 

1995, quando atingiu a marca dos US$ 331.189 milhões, tendência que se 

manteve até 1999, ano em que chegou a US$ 827,002 milhões. 

Vale salientar que a participação relativa dos países em 

desenvolvimento na captação de recursos externos sob a forma de IED 

cresceu no período, de 18,3 %, entre 1986/91, para 38,5 %, em 1996, o que 

significa, em termos absolutos, passar da marca dos US$ 29.090 milhões para 

a dos US$ 12.813 milhões, chegando, em 1999, a alcançar o volume de US$ 

288.570 milhões.  



 

Tabela 4.1. Principais países receptores de IED (1986-99)   

 US$ milhões  

Local/anos 
1986-91 1995 1996 1997 1998 1999 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Mundo 159.331,0 100,0 331.189,0 100,0 337.550,0 100,0 464.301,0   100,0 651.440,0 100,0 827.002,0 100,0 

Países em Desenvolvimento 29.090,0 18,3 105.511,0 31,8 129.813,0 38,5 148.944,0 37,2 221.935,0 34,1 288.570,0 34,9 

EUA 49.088,0 30,8 58.772,0 17,7 76.453,0 22,6 90.748,0 22,7  250.804,0 38,5 157.130,0 19,0 

China 3.105,0 1,9 35.849,0 10,8 40.800,0 12,1 45.300,0 11,3 Nd Nd Nd Nd 

Grã-Bretanha 20.812,0 13,1 22.504,0 6,8 26.009,0 7,7 36.897,0 9,2 Nd Nd Nd Nd 

França 9.254,,0 5,8 23.733,0 7,2 21.972,0 6,5 18.280,0 4,6 Nd Nd Nd Nd 

BRASIL 1.258,0 0,8 5.043,0 1,5 9.644,0 2,8 17.879,0 4,5 26.346,0 4,1   31.214,0 3,8 

Benelux 5.454,0 3,4 10.565,0 3,2 14.125,0 4,2 12.550,0 3,2 Nd Nd Nd Nd 

México 3.081,0 1,9 9.526,0 2,9 8.169,0 2,4 12.101,0 3,1 Nd Nd Nd Nd 

Fonte: Unctad – Wir (1998) pp 361-5  - IED para o Brasil atualizados pelo site www.bcb.gov.br; 2000 =  US$ 33.331 milhões    
 

 

 

 

 

 

http://www.bcb.gov.br;/
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No que concerne ao país que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial, 

em termos de receptor de IED, os Estados Unidos da América (EUA), após 

registrar queda considerável em termos relativos (de 30,8%, entre 1986 e 1991, 

para 17,7%, em 1995), volta a exibir volumes crescentes de IED até 1998, 

quando atinge a marca de 38,5% do IED transacionado em nível mundial, ou 

US$ 250.804 milhões. Em seguida, esta participação cai para 19,0%, em 1999. 

Outro dado bastante interessante é o que revela a tendência ascendente do 

fluxo de IED em direção aos países como China, México e Brasil, os chamados 

mercados emergentes, em contraposição ao movimento em declínio relativo a 

países desenvolvidos como França e Benelux. 

O destaque fica por conta da ampliação espetacular na participação 

relativa da economia brasileira, enquanto receptor de IED, que salta do 

medíocre indicador médio de 0,8%, relativo ao período de 1986/91, para nada 

menos que 4,5 %, em 1997. Em termos absolutos, isto significa a captação de 

recursos externos sob a forma de IED em um montante equivalente a US$ 

16.330 milhões, superando, de forma inédita, os países Benelux e México. Os 

dados relativos aos anos posteriores a 1995, indicam escalada intermitente do 

IED, em termos absolutos, que chega o ano de 2000, exibindo um volume 

inédito de US$  33.331 millhões. 

Nesse contexto, o Brasil assume, em 1997, a quinta posição, dentre os 

sete países em destaque na tabela 4.1, o que representa um sensível avanço, 

já que, desde 1990, ele ocupava o último lugar. 
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É importante ressaltar que, teoricamente, esse movimento dos 

investimentos externos diretos tem estreita relação com a conjuntura mundial, 

cuja recessão de 1991/92 frutifica em refluxos de excedentes de capitais com 

tendência migratória. 

 Por outro lado, há como se deduzir que a própria lógica interna do 

capital, em buscar a centralização como estratégia de superação de momentos 

recessivos, está se verificando. Os dados constantes na tabela 4.2  ilustram tal 

assertiva. 

A conjuntura recessiva mundial patenteia-se quando os dados indicam 

que, à exceção do Brasil e da China, todos os demais países em destaque, 

incluindo os agregados para países em desenvolvimento e mundo, sofreram 

redução de atividade, no que diz respeito às transações envolvendo fusões e 

aquisições transfronteiriças, entre os anos de 1990 até 1992. 

Tanto em nível mundial, quanto com referência aos países em 

desenvolvimento, observa-se tendência à ampliação das fusões/aquisições 

transfronteiriças, a partir de 1992, quando a fase recessiva do ciclo, em termos 

globais, explicitava a necessidade do movimento de centralização de capitais. 



 

Tabela 4.2.  Fusões e aquisições transfronteiriças (1990-97) 

 US$ milhões  

Local/  

Anos 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1990/97 

abs. % abs. % abs. % abs. % Abs. % abs. % abs. % abs. % 

Mundo 159.959,0 100,0 82.279,0 -48,6 121.894,0 48,0 162.344,0 33,2 196.367,0 20,1 237.184,0 20,7 274.611,0 15,8 341.653,0 24,4 113,6 

PeD 18.177,0 100,0 10.659,0 -41,3 32.174,0 202,0 48.670,0 51,3 60.983,0 25,3 52.746,0 -13,5 83.396,0 59,2 95.620,0 14,7 426,1 

EUA 54.297,0 100,0 23.815,0 -56,1 3.938,0 -41,5 34.727,0 149,1 56.372,0 62,3 62.903,0 11,6 7.092,0 12,7 65.151,0 -8,1 20,0 

Grã Bret. 25.005,0 100,0 12.057,0 -51,8 18.747,0 55,5 12.029,0 -35,8 14.460,0 20,2 36.337 151,3 39.226,0 8,0 55.411,0 41,2 121,6 

Alemanha 7.920,0 100,0 4.992,0 -37,0 7.651,0 53,3 5.930,0 -22,5 9.871,0 66,5 6.212 -37,1 6.550,0 5,4 19.262,0 194,1 143,2 

França 6.268,0 100,0 4.965,0 -20,8 8.772,0 76,7 5.042,0 -42,5 12.491,0 147,7 12.751 2,1 11.414,0 -10,5 14.518,0 27,2 131,6 

Austrália 3.499,0 100,0 2.921,0 -16,5 2.098,0 -28,2 3.182,0 51,6 2.628,0 -17,4 12.349 369,9 10.043,0 -18,7 12.693,0 26,4 262,8 

BRASIL 57,0 100,0 68,0 19,3 470,0 591,0 1.226,0 60,8 1.351,0 10,2 2.557 89,3 4.675,0 82,8 12.568,0 168,8 220,4 

Canadá 5.746,0 100,0 2.277,0 -60,4 5.246,0 130,4 5.550,0 5,8 6.494,0 17,0 11.115 71,2 10.473,0 -5,8 12.016,0 14,7 209,0 

China 1.938,0 100,0 2.988,0 54,2 5.197,0 73,9 13.458,0 -33,5 20.126,0 482,0 11.993 40,4 15.533,0 29,5 11.011,0 -29,1 468,2 

Fonte: Unctad – WIR (1998), pp.414-7 – Nota: Países classificados segundo o valor em 1997.  

Os dados para 98 e 99 somente foram encontrados para o Mundo 544.701 e 720.100, respectivamente. 
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 A partir de então, é possível denotar a retomada desse tipo de 

investimento, especificamente para os países em desenvolvimento, que 

registram um crescimento deste tipo de transações da ordem de 202%, entre 

1991 e 1992, seguindo com a mesma tendência pelo restante do período em 

foco, chegando a 1997, ostentando elevação em termos relativos de nada 

menos que 426%, em confronto com os dados de 1990. Em termos absolutos, 

isso significa que, de US$18.177 milhões envolvidos em fusões e aquisições 

transfronteiriças durante o ano de 1990, os países em desenvolvimento 

chegaram, em 1997, a US$ 95.620 milhões. 

Já nos países desenvolvidos, é possível notar um movimento com efeito 

retardado em relação a esse tipo de investimento. Veja-se, por exemplo, o caso  

específico dos EUA: após o registro de declínio sucessivo dos valores 

referentes a este elemento (na ordem de 289%, saindo da marca dos US$ 

54.297 milhões, em 1990, para US$ 13.938 milhões, em 1992), o país somente 

retomou o patamar superior ao registrado em 1990, no ano de 1994, a partir de 

então cresceu de forma relativamente tímida, passando da marca dos US$ 

56.372 milhões para US$  65.151 milhões, o que significa uma elevação de 

apenas 15,6%. 

Países como França, Canadá e Austrália apresentam dados similares, 

em termos de comportamento dos valores do elemento em foco. Durante o 

primeiro qüinqüênio da década de 90, os valores oscilam muito, sem permitir, 

portanto, o registro de tendência; apenas a partir de 1995, na maioria dos 

casos, é que é possível perceber retomada desse tipo de investimento. 
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Já no caso específico do Brasil, fica patente a ampliação dos valores 

durante todo o período em estudo, ou seja, uma tendência tipicamente 

ascendente do movimento de centralização de capitais, via fusões e aquisições 

transfronteiriças. 

 Além do movimento tendencial, é importante destacar o ritmo acelerado 

que esse movimento assume, no caso da economia brasileira, dando 

verdadeiros saltos em termos relativos: de 1990 para 1994 (os cinco primeiros 

anos de abertura da economia brasileira) os valores em destaque saltam dos 

medíocres US$ 57 milhões para US$ 1.351 milhões,  chegando, em 1997, a 

nada menos que US$ 12.568 bilhões. 

Esse movimento elevou a participação relativa do Brasil, no conjunto das 

fusões/aquisições transfronteiriças mundiais, de um quase nulo percentual de 

0,04%, em 1990, para 3,68%, em 1997. 

De acordo com Gonçalves (1999), esse ciclo de crescimento do IED, 

através de fusões e aquisições transfronteiriças, é explicado basicamente por 

dois fatores: 

"Em primeiro lugar, o processo de reestruturação produtiva tomou 

um novo impulso após a recessão da economia mundial no período 

1990-92. Essa reestruturação produtiva tem-se manifestado por 

meio de uma nova onda de aquisições e fusões em escala global, 

envolvendo operações transfronteiriças. (...). O número e o valor das 

operações de fusões, aquisições, joint ventures e alianças 

estratégicas continuaram crescendo e envolvendo bancos 

,seguradoras, companhias de petróleo, empresas industriais nos 

mais diversos ramos e conglomerados. Em segundo lugar, houve a 

revitalização do interesse do capital estrangeiro no investimento em 

infra-estrutura, como decorrência das excelentes oportunidades de 

negócios que surgiram em novos setores (telecomunicações) e em 

velhos setores (energia elétrica).” (Gonçalves, 1999: 83)    
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Alie-se a esses elementos outros condicionantes do movimento 

ascendente dos fluxos de IED para o Brasil, como aumento de confiança do 

investidor estrangeiro, no cenário brasileiro, e as facilidades construídas para a 

entrada desse tipo de investimento durante a década em estudo. Na 

perspectiva adotada no presente estudo pode-se dizer que, a ampliação 

extraordinária dos fluxos de IED para o Brasil, em termos de fatores de atração 

embora esteja atrelada a redução do "risco Brasil", encontra mais força nos 

elementos de vantagens comparativas construídas, como tentar-se-á 

demonstrar a seguir. 

É possível identificar, através dos indicadores contidos na tabela 3.5, 

que, durante o período da década de 90 focalizado, apenas os referentes ao 

processo inflacionário apresentam performance positiva, induzindo à 

perspectiva de construção de um ambiente de estabilidade monetária. 

Observe-se que, de taxas representativas de um processo hiperinflacionário, 

que atingiram quatro dígitos nos primeiros anos da década, se consegue 

passar para patamares cômodos de um dígito.  

Logicamente que, após um longo período de franca instabilidade 

monetária, o alcance de níveis de inflação como os postos após 1995, significa 

indicação de acertos nos rumos da política monetária do país, contudo, não se 

pode confundir estabilidade monetária com estabilidade econômica, aquela é 

tão somente um dos elementos desta. 

No caso brasileiro, a diminuição dos índices inflacionários não significou 

a abertura de uma nova rota de desenvolvimento, uma vez que sua 
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consecução e posterior manutenção implicou na exigência de taxas de juros 

elevadas, que funcionaram como elemento de atração do capital externo, 

sobretudo, sob a forma de portfólio, mas ao mesmo tempo significou 

desestímulo aos investimentos produtivos e a ampliação das dívidas do 

governo.  

Os resultados patentes nos demais indicadores nos mostram que a 

estabilidade monetária obtida com o Plano Real distanciou o Brasil de um 

padrão de crescimento compatível com as suas reais necessidades, em um 

curto prazo. Segundo Delfim Neto, 

“Os mecanismo de  estabilização nos deixou com a possibilidade de 

crescer 2,5 a 3% ao ano. Esse nível de crescimento do PIB é 

insuficiente para o Brasil: a oferta de mão-de-obra cresce 2,5% e a 

produtividade cresce 3%. De forma que, se o produto não crescer 

5,5% ou 6%, o estoque de desempregados vai continuar crescendo. 

Ora, não estamos podendo fazer o produto crescer 6% ao ano 

porque isso produz rapidamente uma situação instável no balanço 

em conta corrente.” (Delfim Neto, 1997: 96) 

“A continuidade do processo de estabilidade está, hoje, diante dessa 

armadilha: a economia não pode crescer por que o erro do câmbio 

desestimulou as exportações; não pode crescer mais rapidamente 

porque eliminou toda a poupança pública; e tem dificuldades incitas 

representadas pela expansão dramática das despesas públicas, 

incluindo os juros.” (Delfim Neto,1997: 99) 

 

Nesse sentido, entende-se os dados constantes na tabela 3.5 como a 

constatação de um cenário incapaz de, por si só, atrair  significativamente 

investimentos externos diretos, no sentido produtivo propriamente dito, ou seja, 

com capacidade de estimular a taxa de investimento/emprego e renda, 

reforçando a idéia de que foi necessário construir vantagens outras para se 

chegar ao resultado a que se chegou. 
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Um outro ponto de vista das autoridades governamentais brasileiras, 

sobre a elevação dos fluxos de IED, ia no sentido de visualizar a possibilidade 

de que estes se transformassem em motor do crescimento econômico, ao 

promoverem elevação da taxa de investimento. 

Contudo, apesar da clara ampliação desse tipo de investimento em 

direção ao Brasil, principalmente, a partir de 1995, ainda não é possível 

verificar ganhos significativos, em termos de crescimento dos indicadores 

macroeconômicos, que não têm respondido positivamente aos estímulos das 

injeções de capital estrangeiro, sob esta forma particular. 

O desempenho da economia brasileira, durante o período, a despeito 

das perspectivas da equipe econômica, acima referidas, não é nada animador, 

vejam-se, por exemplo, os dados condensados na tabela 4.3, abaixo: 

Tabela 4.3. Indicadores econômicos – taxa média de crescimento (1990-99) 

Ind/ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 90/94 95/99 
PIB -5,1 1,0 -0,3 4,4 5,6 4,2 2,6 3,3 0,2 0,8 1,6 2,3 

Fbcf 20,2 18,1 18,4 19,3 20,8 20,5 19,3 19,9 19,6 19,1 19,6 20,2 

IGP-DI 1.476,7 480,2 1.157,8 2.708,2 1.093,9 14,8 9,3 7,5 1,7 19,9 1383,4 8,9 

Desemprego 4,3 4,8 5,7 5,3 5,1 4,6 5,4 5,7 7,6 7,6 5,6 6,2 

Saldo de transa-

ções correntes 
-3,8 -1,4 6,1 -0,6 1,7 -17,9 -23,5 -30,8 -33,4 -25,4 0,4 -26,6 

Fonte:  FGV - Revista Conjuntura Econômica - Série Revisada - Março. 2002 

 

A taxa média de crescimento do PIB (2,2%), no período compreendido 

entre 1995 e 1999, pode ser considerada muito aquém da desejada (de 5,5% a 

6,0 %), refletindo a tendência decrescente da atividade econômica, acirrada a 

partir de 1995.  
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De forma semelhante, registra-se o comportamento da formação bruta 

de capital fixo, indicador do nível de investimento produtivo na economia, cuja 

performance dá sinais de estagnação durante toda a década, sendo a média 

conseguida entre 1995/99 (20,2%) idêntica ao indicador de 1990. 

Como conseqüência desse ritmo de atividade produtiva, a taxa de 

desemprego, a partir de 1996, demonstra crescimento significativo, chegando a 

marcas próximas dos 8,0%. 

Em termos setoriais, o desempenho, durante a década de 90, e, mais 

especificamente, a partir de 1995, também não apresenta melhoras 

significativas, apesar da extraordinária ampliação dos fluxos de IED. Vejam-se 

os dados da tabela 4.4, abaixo: 

Tabela 4.4.  Taxa média de crescimento da economia brasileira  por setor de produção (1990-99) 

Período PIB Indústria Agricultura Serviço 

1990 -5,1 -8,7 -2,7 -1,2 

1991 1,0 0,3 1,4 0,3 

1992 -0,3 -4,2 4,9 0,3 

1993 4,4 7,0 -0,1 1,8 

1994 5,6 6,7 5,5 1,8 

1995 4,2 1,9 4,1 1,3 

1996 2,6 3,3 3,1 2,3 

1997 3,3 4,7 -0,8 2,6 

1998 0,2 -1,9 1,4 1,1 

1999 0,8 -1,6 7,4 1,9 

Fonte: FGV- Revista Conjuntura Econômica - Série Revisada – Março de 2002 
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À exceção do ano de 1994, quando o PIB geral, o da Agricultura e o da 

Indústria registraram crescimento significativo (acima de 5,0%), os demais 

anos da década indicaram desempenho medíocre, sem ênfase em nenhum 

setor específico. 

A partir de 1995, o desempenho da economia, tanto em nível geral, 

quanto setorial, não se revelou com tendência à superação do comportamento 

do primeiro qüinqüênio da década, o que  remete à dedução lógica de que a 

ampliação dos fluxos de IED não se refletiu como estímulo ao investimento 

produtivo propriamente dito e, conseqüentemente, ao crescimento econômico. 

É importante, porém, destacar, que tal performance, não tem significado 

recuo do IED, (o que contesta a tese da perspectiva positiva, em termos 

macroeconômicos), como principal elemento de atração dos investimentos 

externos diretos. 

Isso nos leva a deduzir que as ampliações dos fluxos de IED refletem  

mais acentuadamente o processo de fusões/aquisições transfronteiriças, cuja 

tônica se dá nas compras de unidades administrativas e/ou produtivas já 

instaladas, não se refletindo positivamente sobre o montante do capital social 

presente na economia receptadora, podendo, inclusive, muitas vezes ter 

reflexo negativo sobre alguns indicadores (como, por exemplo, taxa de 

desemprego), uma vez que, ao instalar-se sob padrões tecnológicos mais 

sofisticados, tendem a reduzir o número de postos de trabalho. 

Outro dado que reforça a dedução acima é a manutenção do indicador 

Fbcf em níveis basicamente estagnados, sem, portanto, refletir os aumentos 
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dos investimentos externos diretos. Observe-se que a ampliação dos fluxos de 

IED, durante a década, revelou-se extraordinária, em torno de 1000%, mas, 

em contrapartida, nada se alterou na performance estagnada da variável Fbcf.  

Tabela 4.5. PIB, formação bruta de capital fixo e investimento externo direto – Brasil (1990-

2000) 

Em US$ milhões 

 

    Ano PIB  Fbcf  ( % do PIB) IED  

1990 469.318,0 20,2 281,0 

1991 405.679,0 18,1 104,0 

1992 387.295,0 18,4 1.580,0 

1993 429.685,0 19,3 714,0 

1994 543.087,0 20,7 1.972,0 

1995 705.449,0 20,5 4.313,0 

1996 774.961,0 19,3 10.792,0 

1997 807.771,0 19,9 18.993,0 

1998 787.720,0 19,7 28.856,0 

1999 531.135,0 19,1 28.578,0 

2000* 593.758,0 19,4 32.779,0 

Fonte:  FGV- Revista  Conjuntura Econômica –  março– 2002 

            

 

Durante todo o período compreendido entre 1990 e 1999, observa-se 

redução da formação bruta de capital fixo, com leves oscilações, resultando, 

ao final do intervalo em foco (1999), no registro de um declínio de, 

aproximadamente, 1.3%. Concomitantemente, os dados atestam crescimento 

descontínuo do fluxo de IED, até 1994, para, a partir de então, ocorrer 

exacerbação desses fluxos, resultando num crescimento relativo em torno de 

1000%. Daí denota-se a não vinculação entre uma e outra variável (Fbcf e 

IED), o que, por sua vez, frustra as expectativas de retomada do crescimento 

econômico movida pela ampliação dos fluxos de investimentos externos 

diretos. 
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Por outro lado, é possível identificar que a equipe econômica do 

governo brasileiro tem ainda – ao longo da década de 90, e mais fortemente a 

partir do segundo qüinqüênio (que coincide com o segundo mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso –, entendido que os fluxos de IED são 

peças-chave na resolução de dois grandes obstáculos ao crescimento 

econômico: 

 o déficit em transações correntes, que, em 1998, atingiu 4,3% do PIB; 

esse déficit seria contrabalançado pela ampliação dos IED e 

conseqüente utilização dos recursos para financiar as contas 

externas.  

 as contas públicas, cujo déficit nominal  chegou à marca dos 3% do 

PIB, em 1998. O entendimento era de que os recursos sob a forma 

de IED, que aqui aportassem via privatizações e concessões, 

funcionariam como elementos para financiá-las. 

No que se refere ao primeiro obstáculo, os indicadores, sintetizados no 

resultado das transações correntes, são os seguintes: Durante o período 1995-

98 foi acumulado um déficit médio equivalente a 3,6% do PIB, portanto, 

bastante superior à média do período 1980-94 (1,4% do PIB), que inclui toda a 

"década perdida”. Destaque-se, ainda, que esta variável apresentou-se como 

superavitária apenas para o ano de 1992, no decorrer de todo o período em 

foco na década de 90, o que não está correlacionado às elevações das 

entradas de IED, uma vez que, à época, este elemento ainda não significava 

muito.   
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Com referência aos resultados das contas públicas, entendido como o 

segundo obstáculo ao crescimento e que deveria ser debelado pela elevação 

dos fluxos de IED, não há demonstração do reflexo destes sobre aquelas 

contas, uma vez que se observa déficit contínuo a partir de 1995,  em uma 

dimensão média (3,5% do PIB), o que sugere um outro equívoco no discurso 

do governo acerca dos benefícios mais imediatos do IED. 

É possível, portanto, identificar que, nem os elementos considerados 

responsáveis pela atração dos investimentos externos diretos, nem os 

resultados destes sobre os indicadores econômicos coincidiram com o cenário 

idealizado pelo governo. 

 A hipótese aqui assumida é a de que as vantagens construídas para a 

captação do IED no Brasil estão estreitamente ligadas à política 

macroeconômica do governo brasileiro, especificamente após 1995 (Plano 

Real), abrindo ao investidor externo a perspectiva de obtenção de lucro 

extraordinário, através da criação de instrumentos e/ou mecanismos que 

facilitam a entrada e atraem o capital externo para efetivar processos de fusão/ 

aquisição transfronteiriças. O quadro 4.1 contém uma amostra de grandes 

empresas brasileiras compradas por grupos estrangeiros entre 1994 e 2000, 

ilustrando a presença do capital externo nas fusões/aquisições ocorridas no 

período em foco. 
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Quadro 4.1. Amostra de grandes empresas brasileira compradas por grupos estrangeiros 

(1994 e 2000) 

Empresa Comprador País 

Petroquímica União 

Celbrás 

Celb 

Adria 

Continental 2001 

Bamerindus 

Laticínios Avaré 

Petroquímica Bahia 

Lacta 

Tintas Coral 
Saelpa 

Refrig. Paraná 

Metal Leve 

Kenko do Brasil 

Cia.Eletron. Celma 

Paulista Seguros 

Bompreço 

Dako 

Lab. Carlo Erba 

Banco G. do Com. 

Arno 

Cia Real de Distribuição. 
Veja Eng. Amb. 

Kibon 

Cofap 

Gevisa/Locomotiv 

Agroceres 

Freios Varga 

Eldorado 

Phitoervas 

C. de Brito (Peixe) 

Real 

Postos Hudson 
Garantia 

CST/Acesita 

Excel 

Lojas Renner 

Banco América do Sul 

Banespa 

Union Carbide 

Rhodia 

Cataguases 

Quaker Oats 

Bosh/Siemens 

HSBC 

Nabisco 

Dow Chemical 

Phillips Morris 

ICI 
Cataguases 

Eletrolux 

Mahie/ Cofap 

Kimberly-Clark 

General Eletric 

Liberty Mutual 

Royal Ahold 

General Eletric 

Searle 

Santander 

Seb 

Sonae 
Sita 

Unilever 

Magneti Marelli 

General Eletric 

Monsanto do Br. 

Grupo Lucas 

Carrefour 

Bristol-Myers 

Bombril-Cirio 

ABN Amro 

Texaco 
Crédit Suisse 

Usinor 

Bilbao Vizcaya 

J.C.Penney 

Sudameris 

Santander 

EUA 

França 

EUA 

EUA 

Alemanha 

Reino Unido 

EUA 

EUA 

EUA 

Reino Unido 
EUA 

Suécia 

Alemanha 

EUA 

EUA 

EUA 

Holanda 

EUA 

EUA 

Espanha 

França 

Portugal 
França 

R.U/Holanda 

Itália 

EUA 

EUA 

Reino Unido 

França 

EUA 

Itália/Luxemb. 

Holanda 

EUA 
Suíça 

França 

Espanha 

EUA 

Portugal 

Espanha 

Fonte: Banco Central do Brasil . Site www.bcb.gov.br  
          Nota: As empresas em destaque constituem o universo da nossa pesquisa de campo. 

 

Há concentração evidente de empresas norte-americanas atraídas pelo 

mercado brasileiro. Na amostra acima, das 39 empresas listadas, 17 foram 

compradas por empresas com participação de capital proveniente dos EUA, o 

http://www.bcb.gov.br/
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que significa 43.5% do total. Em seguida, tem-se a participação de outros 10 

países, todos estes europeus. 

Para Gonçalves (1999), esta é uma das faces do processo de 

desnacionalização da economia brasileira, fato que vem sendo efetivado em 

ritmo acelerado, especialmente durante o governo Fernando Henrique 

Cardoso. Observe-se a posição deste autor, a respeito dessa questão: 

“Durante o governo FHC verificou-se um aumento das operações de 

fusões e aquisições. Houve 423 operações no período 1995-97, e as 

ECE envolveram-se em 251 operações, isto é, em 59% do total. No 

governo FHC, não somente aumenta o número de operações, de 

fusões e aquisições, mas também há uma tendência de crescimento da 

participação de ECE nessas operações (de 48% em 1994 para 70% 

em 1997). Isso indica, na realidade, o processo de desnacionalização 

da economia brasileira. De fato, durante o governo FHC, verifica-se 

um processo bastante generalizado de desnacionalização, que atinge 

diversos setores da economia brasileira. Numerosas empresas 

privadas de capital nacional, de grande porte, foram adquiridas por 

ECE. Alguns exemplos são Metal Leve, Lacta, Refrigeração Paraná, 

Supermercado Bompreço, Cofap, Agroceres, Grupo Renner e os 

bancos Nacional-Excel, Garantia, Bamerindus e Real.” (Gonçalves, 

1999:141-2) 

De fato, é bastante expressivo o movimento de fusões/aquisições, com 

participação do capital externo na economia brasileira, no período em foco; 

contudo, esta não é a única via de entrada de IED, nem, tampouco, a mais 

importante no processo de desnacionalização, advogado por Gonçalves. 

O presente estudo destaca, como representativo destes mecanismos, o 

Programa Nacional de Desestatização (PND), que possibilitou a entrada do IED 

na compra de empresas estatais, e o Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), que deu base a 
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vários processos de fusões/aquisições no âmbito do segmento da 

intermediação financeira.  

O tópico seguinte tratará dessas duas estratégias, no intuito de 

investigar a hipótese acima delineada, ou seja, a correlação existente entre a 

extraordinária ampliação dos fluxos de IED, no período pós-1995, e a 

consolidação desses dois processos.  

 

444...222   PPPrrriiivvvaaatttiiizzzaaaçççõõõeeesss   nnnooo   BBBrrraaasssiiilll   eee   fffllluuuxxxooo   dddeee   IIIEEEDDD   

   

444...222...111      AAAnnnttteeeccceeedddeeennnttteeesss  

Até muito, a privatização não se constituía em elemento central da 

política macroeconômica brasileira. Pode-se dizer que foi a partir da criação da 

SEST – Secretaria Especial de Controle das Estatais – em 1979, que se 

iniciaram os esforços no sentido de contenção da expansão das estatais, o 

que evoluiu para a administração diária daquelas empresas, com o intuito de 

lhes impor limites no tocante ao aumento de gastos. 

 Uma das primeiras medidas da referida Secretaria foi a realização de 

um censo das instituições públicas federais, que resultou na identificação de 

505 entidades, das quais 268 foram classificadas como empresas estatais. 

Contudo, somente em 1981 foi criada uma "Comissão Especial de 

Privatização", entendida como primeiro passo concreto no sentido de alienar os 
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ativos estatais. Esta comissão identificou 140 empresas que poderiam ser 

privatizadas a curto prazo e arrolou 50 delas para venda. 

É importante contextualizar, em nível mundial, estas primeiras incursões 

acerca das privatizações, uma vez que é neste mesmo período que uma onda 

neoliberal inicia sua marcha nos países do primeiro mundo.  

Em termos nacionais, tais idéias eclodem em um cenário de crise, cujas 

características, como a ampliação da dívida externa e interna, a aceleração dos 

níveis inflacionários e a intermitente situação deficitária do estado brasileiro, 

indicavam a necessidade de reorientação da ação do Estado Nação, como via 

para a superação da instabilidade econômica que se instalava. 

O diagnóstico de “quebra do Estado”, levava este a engendrar 

mecanismos de política macroeconômica, que redundassem em redução de 

despesas e ampliação de receitas, e as privatizações de empresas estatais 

significavam uma possibilidade real de efetivação daqueles objetivos. 

Contudo, até 1984, o processo de privatizações caminhou muito 

lentamente, sendo considerado, inclusive, pelo Banco Mundial, como um 

“célebre exemplo de fracasso”. Os resultados acumulados entre 1981/84 

indicam que foram vendidas 20 (vinte) estatais, 01 (uma) foi arrendada e 08 

(oito) foram absorvidas por outras instituições públicas, perfazendo receitas em 

torno de US$ 190 milhões. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES – que ficou à frente 

desse programa, durante o período enfocado, desenvolve o raciocínio de que 
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havia claras indicações de que, até aquela época, não havia, ainda, 

determinação político/ideológica de retirada do Estado da Economia, o que, 

aliado às preocupações com a "segurança nacional" e o risco de 

desnacionalização da economia, atravancavam o processo. 

Durante o período imediatamente posterior, ou seja, de março de 1985 a 

março de 1990 (governo Sarney) as privatizações mantiveram-se em ritmo 

lento. Foram vendidas 18 (dezoito) empresas, outras 18 (dezoito) transferidas a 

governos estaduais, 02 (duas) foram incorporadas a instituições federais e 04 

(quatro) foram fechadas. A receita gerada no conjunto totalizou US$ 533 

milhões; a tabela abaixo ilustra o processo. 

Tabela 4.6.  Mudanças na forma de controle das estatais (1979-90) 

Ação sobre as estatais 1979/84 1985/90 

Extintas - 4 

Vendidas 20 18 

Arrendadas 1 - 

Incorporadas por outras federais 8 2 

Transferidas para o âmbito estadual - 18 

Receitas geradas em milhões de dólares 190,0 533,0 

Fonte: BNDES – 1991. 

Conforme Pinheiro e Giambiagi (1998), continuavam a existir obstáculos 

ao processo, tais como: falta de compromisso político e restrições à 

participação de potenciais investidores externos. A citação a seguir indica o 

fato: 

"Os problemas continuavam os mesmos: falta de compromisso 

político, inflação elevada, crescimento pequeno e irregular e 

restrições à participação de potenciais investidores, como, por 

exemplo, a exclusão dos investidores externos. De fato, enquanto a 

privatização avançava, foi promulgada a nova Constituição de 

1988, que instituiu uma série de monopólios públicos em áreas como 
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telecomunicações e petróleo e restringiu a participação estrangeira 

nas áreas de mineração e eletricidade.” (Pinheiro e Giambiagi, 

1998:20) 

 

No final dos anos 80, a opinião generalizada sobre o papel do Estado no 

desenvolvimento econômico estava sofrendo uma mudança radical. A 

estratégia desenvolvimentista, baseada no modelo de substituição de 

importações, começava a dar lugar a um estilo mais aberto e 

desregulamentado. A partir de então, a privatização passou a ser uma das 

principais prioridades da nova administração. 

 

444...222   222      OOO   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   NNNaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   DDDeeessseeessstttaaatttiiizzzaaaçççãããooo   –––   PPPNNNDDD    

A Medida Provisória 115, de março de 1990, posteriormente lei 8.031 

(em anexo), instituiu o PND (Programa Nacional de Desestatização) e a 

maioria das regras até hoje vigentes. A estrutura institucional do PND baseava-

se na experiência do BNDES, durante os anos 801. 

Logo no seu artigo primeiro, a Lei que criou o PND indica os objetivos 

primordiais do programa: 

“Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os 

seguintes objetivos fundamentais: 

                                                        
1 O BNDES seleciona, mediante licitação pública, duas firmas de consultoria (ou consórcios de firmas) 

para cuidar de cada empresa a ser vendida. A primeira firma de consultoria faz uma avaliação da 

empresa e recomenda um preço mínimo. A outra, além de fazer uma avaliação semelhante, aponta 

obstáculos à privatização, propõe soluções, identifica investidores potenciais e sugere a forma de venda. 

Em seguida, a Comissão de Privatização definia o preço mínimo de leilão da empresa, com base na 

avaliação das firmas de consultoria.  
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I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 

exploradas pelo setor público; 

II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o 

saneamento das finanças do setor público; 

III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades 

que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; 

IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, 

ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade 

empresarial nos diversos setores da economia; 

V - permitir que a administração pública concentre seus esforços 

nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a 

consecução das prioridades nacionais; 

VI - 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.” (Lei 8031, de 12 de abril de 1990. 

Presidência da República). 

 

Observe-se que o parágrafo primeiro do artigo um deixa clara a intenção 

do governo de se afastar da economia, indicando como indevidas as funções 

desempenhadas pelo Estado, até então junto às empresas estatais.  

De acordo com Cardoso (1974 apud Evans,1980) o modelo de 

desenvolvimento dependente associado, presente no Brasil no período 

considerado como "milagre econômico", indicava a centralidade da ação do 

Estado no processo de acumulação. Observe-se esta idéia, posta na citação a 

seguir: 

"As empresas estatais surgiram como os instrumentos mais eficientes 

para a promoção de uma lógica nacionalista da acumulação, isto é,  

uma lógica que dá a acumulação nacional prioridade sobre a 

maximização global... Em termos quantitativos, o Estado tornou-se a 

fonte mais importante de capital de investimento. Mais crucialmente 

ainda, as empresas estatais tiveram papéis chaves no rompimento dos 
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estrangulamentos que o capital nacional era incapaz de superar e o 

capital estrangeiro não se dispunha a enfrentar.”  (Evans 1980:238)  

 

Cristaliza-se, portanto, sob forma de lei a adesão do Estado brasileiro 

aos princípios neoliberais, abrindo mão da priorização da acumulação nacional 

e submetendo-se aos ditames da maximização global, cuja consolidação dar-

se-ia ao longo de toda a década. 

O segundo parágrafo da referida lei indica o saneamento das finanças 

públicas como uma meta a ser alcançada, mediante a implantação do PND e 

conseqüentes receitas advindas das vendas das estatais. Estava posto, pois, 

sob a forma de lei, a postura do governo via diagnóstico de que um dos 

principais problemas da economia brasileira centrava-se na crise financeira do 

Estado, o que poderia ser superado de dupla forma, ou seja: a) com a redução 

das despesas oriundas da manutenção das estatais; e b) com a conseqüente 

ampliação das receitas obtidas com as vendas das mesmas. De fato, após uma 

década de privatizações, os resultados acerca destes elementos não são de 

êxito. 

O artigo quinto indica que a retirada do Estado da economia deverá se 

dar a partir de uma redefinição do papel do Estado, quando indica que este 

centrará seus esforços em atividades imprescindíveis à consecução das 

prioridades nacionais. Sobre esta declaração de intenções, o amplo processo 

de desnacionalização nega que tais prioridades tenham sido perseguidas. 

 A implantação do programa deu-se de forma pouco ágil e bastante 

criticável, uma vez que, até 1996, era permitido que os investidores pagassem 
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pelas ações das estatais, não somente com dinheiro, mas também com 

diversos tipos de títulos públicos, aceitos pelo seu valor nominal, apesar de 

serem negociados no mercado com deságios significativos. Esses títulos eram 

principalmente, dívidas não pagas do governo, batizados pela imprensa de 

"moeda podre", o que contrastava com aquele objetivo de saneamento das 

finanças públicas através das privatizações. 

A má situação financeira em que se encontrava a maioria das empresas 

em processo de privatização, a necessidade de renegociar acordos de 

acionistas com investidores privados nacionais e estrangeiros, as salvaguardas 

da Lei 8.031, para impedir falcatruas no PND e assegurar sua transparência, 

além da necessidade de derrubar, na justiça, liminares2 que suspendiam várias 

das mais importantes vendas, todos esses fatores transformaram o processo 

em algo difícil e muito lento.  

Em setembro de 1992, quando o presidente Fernando Collor de Mello 

sofreu o impeachment, sendo substituído pelo vice, Itamar Franco, houve uma 

certa insegurança quanto ao futuro do PND, contudo, após três meses de 

suspensão do processo, para que se efetivasse rigorosa revisão a respeito, 

este foi retomado, com ênfase nos  pagamentos  em  moeda  corrente3,  maior 

distribuição da propriedade das ações e inclusão de participações minoritárias 

detidas pelo Estado, direta ou indiretamente, em diversas empresas. A lei 

também foi alterada de modo a permitir a participação de estrangeiros no PND, 

                                                        
2 A exemplo, pode-se citar o caso da USIMINAS (primeira vendida), cuja venda somente efetivou-se após 

a luta contra nada menos que 37 ações judiciais. 

3 A partir de janeiro de 1993, foi estabelecido um piso para o uso do dinheiro no pagamento dessas 

empresas. Esse piso deveria ser fixado caso a caso, pelo presidente da República. 
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estipulando que este tipo de investidor não poderia adquirir mais de 40% do 

capital votante da empresa estatal, a menos que o Congresso votasse uma 

autorização expressa em contrário. Outras restrições, muitas delas relativas ao 

uso de títulos da dívida externa como moeda de privatização, foram 

introduzidas em 1990 e, gradualmente, extintas, sem terem apresentado 

influência significativa. 

A partir de 1995, com a posse do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, novamente vêm à tona incertezas quanto ao futuro do processo4. À 

época, estava em pauta a possibilidade da privatização da Companhia Vale do 

Rio Doce, e os pronunciamentos do presidente sobre a questão não deixavam 

pairar dúvidas sobre a sua postura contrária.  

Contudo, embora aparentemente o novo governo nada fizesse pela 

privatização, estavam sendo envidados esforços na preparação das empresas 

para a venda, atividade nem sempre devidamente valorizada, mas sem a qual 

grande parte das privatizações teria se inviabilizado. Exemplos disso são: a) a 

cisão da Light (Companhia de Distribuição de Energia Elétrica do Rio de 

Janeiro) em duas empresas; b) as negociações com os governos estaduais 

para expandir o processo àquele âmbito, em torno das empresas de serviços 

públicos; além de c) o projeto de lei regulamentando o segmento de 

telecomunicações. 

                                                        
4 Um exemplo deste ceticismo é a declaração de Carlos Ivan Simonsen Leal, respeitado economista da 
Fundação Getúlio Vargas, no sentido de que "pode-se ver que o governo está decidido a não privatizar 

coisa alguma" (Jornal do Brasil 01.10.95). Mais ou menos na mesma época, o boletim econômico 

publicado pelo Banco da Bahia - um bom termômetro do humor do mercado financeiro - afirmava que "o 

governo não inclui a privatização em sua lista de prioridades. Essa opinião foi reafirmada no mesmo 

mês pela Weekly Economic Outlook  09.10.9,5 que indica que "a administração do sr. Cardoso não vê a 

privatização como prioritária."  
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Em retrospecto, pode-se constatar que, durante a gestão de Fernando 

Henrique Cardoso, teve início a fase mais longa, mais difícil e mais importante 

da privatização. Ocorreram, a partir de então, modificações substanciais em 

relação ao processo, em suas fases anteriores, em termos de forma 

institucional, alcance e objetivo, o que coincide com o boom em termos de 

captação de IED para o Brasil. 

Em termos institucionais, indica-se já a partir de janeiro de 1995 a 

substituição da Comissão de Privatização pelo Conselho Nacional de 

Desestatização, formado por vários ministros, e o presidente do Banco Central 

(no caso de instituições financeiras), o que significa uma proximidade muito 

maior com o governo federal. Em seguida, em fevereiro deste mesmo ano, foi 

promulgada a Lei 8.987, que regulamentou o artigo 175 da Constituição 

Federal, imprimindo importantes modificações nas normas que regem a 

concessão dos serviços públicos. 

 Ao longo de todo o ano de 95, foram aprovadas, ainda, emendas 

constitucionais que quebraram monopólios públicos importantes, como o das 

telecomunicações (imprescindível para permitir a privatização da Telebrás), da 

distribuição de gás e do setor petrolífero. 

 Por fim, foi abolida a distinção entre empresas brasileiras de capital 

nacional e estrangeiro, preparando o terreno para a privatização de setores de 

mineração e geração de eletricidade. 

No que se refere ao alcance da privatização, destaca-se, após 1995, a 

criação dos programas em âmbito estadual, essencial para permitir a venda de 
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empresas estaduais geradoras e/ou distribuidoras de eletricidade, e a extensão 

do PND a outros setores, como rodovias e sistema de esgotamento sanitário. 

Já no concernente às mudanças de objetivos, é possível perceber que 

foi dada maior ênfase às receitas em dinheiro, com a substituição do 

financiamento indireto, mediante o uso de moedas de privatização, por créditos 

diretos do BNDES ou do tesouro nacional (como no caso da Telebrás) e 

compromissos de investimento nos setores privatizados. 

Dessa forma, o processo foi ampliado e acelerado, a partir de 1996, com 

a venda da Light, a maior companhia vendida até então, significando um 

importante avanço no setor de eletricidade; prosseguiu, em 1997, com a 

privatização da CVRD (Companhia Vale do Rio Doce)5, e, em 1998, conseguiu 

efetivar a maior privatização do mundo, no período, com a venda da Telebrás. 

Os dados contidos na tabela 4.7 delineiam um perfil estatístico do processo em 

foco, durante a década de 90, enquanto  os gráficos ilustram a participação dos 

recursos externos, quanto ao âmbito federal e estadual. 

 

 

 

                                                        
5 A privatização da Companhia Vale do Rio Doce parece ter sido a mais difícil dentre todo o conjunto de 

empresas públicas alienadas. Esta, maior exportadora nacional, ostentava o título de mais eficiente 

dentre as estatais brasileiras. Isso provocou uma intensa batalha entre os defensores da privatização e a 

opinião pública, gerando um espantoso número de ações judiciais (217, mais de 1/4 das ações envolvidas 

durante todo o processo), contrárias ao intento.  
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Tabela 4.7.  Total de privatizações na década de 90*   

US$ Milhões 

Segmento N ° de Emp. Receitas Dívida Transferida Total 

Siderurgia 
Petroquímica 
Ferrovias 
Mineração 

Telecomunicações 
Energia 
Outros 
Participação 

8 
27 
7 
2 

24 
3 

16 
- 

5.562,0 
2.698,0 
1.698,0 
3.305,0 

26.644,0 
3.907,0 
1.401,0 
1.040,0 

2.626,0 
1.00,0 

- 
3.559,0 

2.125,0 
1.670,0 

343,0 
- 

8.188,0 
3.701,0 
1.698,0 
6.864,0 

28.679,0 
5.577,0 
1.744,0 
1.040,0 

Âmbito Federal 87 46.255,0 11.326,0 57.581,0 

Âmbito Estadual 28 22.736,0 5.223,0 27.959,0 

Total 115 68.991,0 16.549,0 85.540,0 

Fonte: BNDES – 2000 

* Até março de 1999 

 

Gráfico  4.1 

Evolução das privatizações 

Gráfico  4.2 

Distribuição relativa das privatizações por esfera 

de poder – década de 90 

 

 

 

 Durante o período em destaque, ou seja, a partir de outubro de 1991 até 

março de 1999 (07 anos), foram vendidas, no Brasil, 115 empresas estatais, 

além de participações minoritárias em diversas empresas privadas. 

Confrontando estes dados com os registrados para o período imediatamente 

anterior (1979/90 = 11 anos), tem-se um crescimento bastante representativo, 

passando da marca de 38 empresas vendidas para 115, o que significa uma 

evolução percentual em torno de 202,6%. 
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Com referência às receitas geradas, no período em foco (1991/99), tem-

se o registro de US$ 69 bilhões, o que, somado aos US$ 16,5 bilhões de 

dívidas transferidas durante o mesmo processo, chega a significar recursos na 

ordem de US$ 85 bilhões, transacionados no âmbito da economia brasileira. 

Comparando estas cifras com as obtidas entre 1979 e 90, (US$ 723 milhões), 

pode-se deduzir que o deslanchar do processo se deu somente durante os 

anos 90 e com muito mais vigor a partir de 1995, como poderá ser visto 

posteriormente. 

Em termos de número de empresas privatizadas, por ramo de atividade, 

tem-se que o segmento da petroquímica destaca-se como o primeiro da lista, 

registrando a venda de 27 unidades; contudo, as receitas provenientes destas 

transações somente significaram 4,3% do total, ou, em termos absolutos, US$ 

3.701 milhões. Em seguida, o segmento das telecomunicações apresenta 24 

empresas privatizadas, sendo responsável por nada menos que 33,6% das 

receitas oriundas do processo. 

Observe-se que as privatizações de empresas estatais de âmbito federal 

foram a tônica das privatizações, tanto em número, quanto em geração de 

receitas e transferência de dívida, ostentando o vultoso número de 87 

empresas privatizadas em um universo de 115, o que significa, 

aproximadamente, 76% de todas as privatizações ocorridas no período. Em 

termos de Receitas, estas também foram majoritárias no contexto, chegando a 

gerar algo em torno de 67,3% do total, ou seja, US$ 57.581 milhões, de um 

total de US$ 85.540 milhões. 
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Outro enfoque bastante interessante é o que se refere aos dados anuais 

deste processo, os quais podem ser observados na tabela 4.8, a seguir: 

Tabela 4.8. Decomposição anual das receitas da privatização (1991-98)  

Em US$ bilhões  

Anos Receita 

1991   2,0 

1992   3,4 

1993   4,2 

1994   2,3 

1995   1,6 

1996   4,7 

1997 27,7 

1998 37,5 

Fonte: BNDES – 1999. 

 

Gráfico  4.3  

Comportamento das receitas das privatizações – década de 90 
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Observe-se que, durante todo o primeiro qüinqüênio da década de 90, 

enquanto as privatizações estiveram restritas ao setor industrial, as receitas 

obtidas foram comparativamente pequenas, apresentando média anual em 

torno de US$ 2,7 milhões. A partir de 1996, quando o processo se estendeu às 

empresas de serviços públicos e os Estados iniciaram seus próprios 

programas, a privatização deu um salto significativo, passando daquele 

patamar médio para a média de US$ 44,9 milhões, nos últimos três anos em 

destaque.  
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É importante ressaltar que somente as receitas obtidas em 1997 

ultrapassaram o volume relativo aos seis primeiros anos da década. Em 1998, 

com a venda da Telebrás, o crescimento relativo da receita em comparação ao 

ano anterior, foi de, aproximadamente, 35%, chegando nos últimos dois anos a 

gerar receitas equivalentes a 76% do total. 

A participação do investimento externo neste processo somente passa a 

ser significativo a partir de 1995, ano base para o registro do crescimento 

extraordinário dos fluxos de IED em direção ao Brasil, de uma marca irrisória 

de 1%, no final de 1994, para nada menos que 42,2% em fins de 1998. 

Somente neste último ano referido os investidores externos contribuíram com 

59% das receitas geradas pela privatização. 

É a partir desse ano também, que as autoridades governamentais 

brasileiras podem atestar o sucesso do processo de privatizações, 

considerando a extraordinária agilidade com que se concretizaram as vendas 

das maiores e mais importantes empresas estatais brasileira. Este sentimento 

de acerto está registrado no Memorando de Política Econômica assinado entre 

o governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional 

"Nos últimos anos, o governo brasileiro empreendeu um dos 

programas de privatização mais ambiciosos do mundo. Envolveu 

tanto o governo federal como os estaduais e municipais; abrangeu 

os mais variados setores como telecomunicações, energia, portos, 

ferrovias, mineração, siderurgia, transportes urbanos e instituições 

financeiras, e tem alcançado sucesso no esforço de atrair 

investimentos estrangeiros. Em 1999, o programa concentrar-se-á 

nos serviços públicos - que em vários países, permanecem no 

domínio público. As companhias estatais do setor elétrico - geração 

e distribuição - alguns bancos estaduais remanescentes, como o 
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Banespa,
6
 anteriormente pertencente ao Estado de São Paulo e 

atualmente federalizado, o IRB - Instituto de Resseguros do Brasil, e 

algumas empresas de serviço de água, gás e esgoto. A concorrência 

na recente privatização das telecomunicações será fomentada por 

meio de concessões ao setor privado.” (Senado Federal, 1998:168) 

 

Denota-se, a partir da citação acima, a disposição do governo brasileiro 

em seguir com o programa de privatizações, entendendo-o como trunfo nas 

negociações com os organismos multilaterais (especialmente com o FMI) e 

como elemento de atração de investimentos externos diretos (IED). 

De fato, o programa de privatização, no Brasil, mostrou-se eficaz na 

captação de IED, ao proporcionar, aos investidores externos, perspectivas de 

lucros extraordinários, via condições excepcionais de entrada, para uma 

diversidade de países, especificamente no setor de serviços, durante o período 

em foco, ou seja, durante o governo FHC. Os dados da tabela 4.9 demonstram 

a eficácia do programa de desestatização no Brasil, especificamente, no 

concernente à captação de investimentos externos diretos. 

 

                                                        
6 O Banespa foi federalizado e posteriormente adquirido, no início do ano de 2001, pelo Santander, cujo 

capital é de origem espanhola.                                          



 

Tabela 4.9.  Participação estrangeira no processo de privatização no Brasil (1996-98) 

Empresas Setor 
Data da 

privatização 

Valor da venda 

(US$ milhões) 
Participação Estrangeira (%) 

Federal     

Cia Vale do Rio Doce Mineração Maio/97 3132 Sweet River Investments, Ltda. (EUA) – 9% 

Estaduais     

Cia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro – CERJ Eletricidade e distribuição Novembro/96 588 Chile 60%; Portugal 30%; Espanha 10% 

Cia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA Eletricidade e distribuição Julho/97 1598 Iberdrola (Espanha)  39% 

Centr. Elét. Cachoeira Dourada S/A – CDSA Eletricidade e geração Setembro/97 714 
Endesa (Chile) 60%; Edegel (Peru) 20%; Investment Fund 

20% 

Cia Centro Oeste de Distribuição / Energia  Elétrica Eletricidade e distribuição Outubro/97 1372 AES Corporation (EUA) 100% 

Cia Norte Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica Eletricidade e distribuição Outubro/97 1476 Community Energy Alternatives CEA (EUA) 33,3% 

Cia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN Eletricidade e distribuição Dezembro/97 607 Espanha 12,2% (Coelba 62,7%) 

Cia Energética do Ceará – COELSE Eletricidade e distribuição Abril/98 868 Enersis Chilectra (Chile) 26%; Endesa (Espanha) 37,5% 

Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade S/A Eletricidade e distribuição Abril/98 1777 Light 100% 

Cia EstaduaL de Gás do Rio de Janeiro – CEG Gás 
Julho/97 

 
430 

Enron International (EUA) 45%; Gás natural (Espanha) 
34%; Iberdrola (Espanha) 17%; Pluspetrol  (Argentina)4 %  

Riogás S/A Gás Julho/97 146 
Gás Natural SDG (Espanha) 60%; Ementhal Part. e Empr. 
20%; Borgogna Part e Empr. 20% 

Cia do Metropolitano do Rio de Janeiro Transporte urbano Dezembro/97 262 Cometrans (Argentina) 50% 

Centrais Elétricas de Minas Gerais Eletricidade e geração Maio/97 1053 Southern Eletric (EUA) 40% AES (EUA) 10%   

Companhia Energética da Borborema - CELB* Eletricidade e distribuição Novembro/99 74 Cataguazes Leopoldina (Sistema Associado EUA)  

Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba - SAELPA* Eletricidade e distribuição Novembro/00            363 Cataguazes Leopoldina (Sistema Associado EUA) 

Telecomunicações     

Cia Riograndense de Telecomunicações Telefonia Fixa Dezembro/96 656 Telefônica de Espanha 66% 

Concessão Área 1 SP Telefonia Móvel Julho/97 2450 Bellsouth/Santabel (EUA) 44%  

Concessão Área 2 (SP interior) Telefonia Móvel Agosto/97 1220 Telia (Suécia) 49% % 

Concessão Área 3 (RJ e ES) Telefonia Móvel Março/98 1330 Korea Mobile (Coreia do Sul) 20%  

Concessão Área 4 MG Telefonia Móvel Abril/98 457 Stet (Itália) 43% 

Concessão Área 5 PR e SC Telefonia Móvel Abril/98 680 
Motorola (Japão) 22 Global Telecom Nischo Iwai (Japão) 
10%. Japão 32% 

Concessão Área 6 RS Telefonia Móvel Abril/98 347 Bell (Canadá) 20%; Telesystem (Canadá) 20%; Canadá 40% 

Concessão Área 7 Norte e Centro Oeste Telefonia Móvel Junho/97 314 
Bell (Canadá) 20%; Telesystem (Canadá)20%; City Bank 
(EUA) 9%; Canadá 40%;  EUA 9% 

Concessão Área 8 Norte Telefonia Móvel Novembro/97 232 Nenhum investidor interessado 

Concessão Área 9 Bahia  e Sergipe Telefonia Móvel Julho/97 512 Stet (Itália) 43% 

Concessão Área 10 Nordeste Telefonia Móvel Agosto/97 Nd Bomshell/Bellsouth (EUA) 44%    

Fonte: BNDES (1998). Atualização pesquisa de campo. * Os valores relativos a CELB e SAELPA, estão em reais.
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É possível destacar o fato de que, a partir de 1996, a maior parte das 

privatizações que atraíram investimentos estrangeiros estava concentrada nas 

áreas de geração e distribuição de eletricidade e telecomunicações, com 

destaque para as concessões de telefonia móvel e importância absoluta em 

termos de empresas de âmbito estadual. É importante ressaltar que no nosso 

universo de pesquisa ilustrativa neste trabalho, encontram-se 02 empresas de 

distribuição de energia elétrica, sendo uma de âmbito estadual e outra 

municipal, e que a aquisição de participações de quotas do capital destas se 

fez mediante oferta pública – leilão –, de acordo com as normas estabelecidas 

no PND, tendo uma companhia nacional, associada com o capital norte-

americano, arrebatado as duas. 

Em se tratando de empresas federais, apenas a Companhia Vale do Rio 

Doce, do setor minerador, aparece como tendo sido privatizada neste período, 

com participação de investimento estrangeiro, no caso, 9% de participação do 

conglomerado norte-americano Sweet River Investment. 

É importante enfatizar que a atração exercida pela privatização das 

empresas de serviços públicos no Brasil foi especialmente eficaz no que se 

refere aos espanhóis e norte-americanos. 

Considerando as companhias de geração de eletricidade, os dados 

indicam apenas duas privatizações com participação de investimento externo, 

no período em foco: a CDSA (Centrais Elétricas de Cachoeira Dourada), 

vendida por US$ 714 milhões, com participação expressiva da empresa chilena 

Endesa (60%) e da peruana  Edegel (20%); e a Cemig (Centrais Elétricas de 
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Minas Gerais), cujo valor  superou US$ 1 bilhão, com investimentos diretos da 

ordem de 40% da norte-americana Southern Eletric e 50% da AES, também 

originária dos EUA. 

No ramo da distribuição de energia elétrica, dez empresas foram 

privatizadas com participação de capital estrangeiro. Dentre elas, quatro, ou 

seja, 40% tiveram, em suas privatizações, participação de capital espanhol. Em 

seguida, têm-se os capitais originários do Chile, em duas (20%), e dos EUA, 

em mais quatro (40%). A presença de capital oriundo de Portugal é registrada 

apenas para a CERJ (Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro), com 30% 

de participação. Posteriormente, após a ativação dos processos estaduais de 

venda de participações, tem-se um expressivo aumento no número de 

empresas envolvidas. Nesta situação, encontram-se as duas empresas 

distribuidoras de energia elétrica que atuam no Estado da Paraíba, cuja venda 

registrou participação de capital norte-americano. 

É importante destacar o fato de que duas empresas desta área de 

atuação, a CERJ e a Cia. Centro-oeste de Distribuição de Energia Elétrica, 

após privatizadas, têm 100% de seu capital proveniente do exterior. Outro caso 

no qual 100% do valor da venda é proveniente do exterior é o da CEG 

(Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro). 

O conjunto de empresas de distribuição de energia elétrica significaram 

um volume de receita de mais de US$ 9 bilhões, sendo que 45% deste total 

resultaram de investimentos externos.  
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Em se tratando do setor de telecomunicações, a presença de capital 

externo no processo de privatizações e concessões também é considerável, 

uma vez que, do valor total conseguido, no período em foco, cerca de 40,1% 

são provenientes de investimentos externos. A tabela 4.10, a seguir, tem 

maiores detalhes sobre o caso. 

 

Tabela 4.10. Participação estrangeira no processo de privatização dos serviços públicos no 

Brasil (1991-98) 

Em US$ milhões  

País NF Valor NF % NE Valor NE % TEL. Valor TEL. % T. Valor T. (%) 

EUA 
Espanha 
Chile 
Suécia 
França 
Portugal 
Canadá 

Itália 
Alemanha 
Argentina 
Japão 
Holanda 
Reino Unido 
Uruguai 
Coréia do Sul 

Outros  
%  Externo 
Total 

1.630,2 
1.200,0 

- 
- 

479,1 
500,0 
21.1 

- 
75,4 

- 
8,1 
5,1 
2,4 
0,1 

- 

156,6 
2,379,7 

18.204,0 

9,0 
0,0 

- 
- 

2,6 
0,0 
0,1 

- 
0,4 

- 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

- 

0,9 
13,1 

100,0 

3.038,0 
1.961,7 
1.006,1 

- 
- 

176.0 
- 

- 
- 

148,2 
- 
- 
- 
- 
- 

350,0 
6,680,0 

17.697,0 

17,2 
11,1 
5,7 

- 
- 

1,0 
0,0 

- 
- 

0,8 
- 
- 
- 
- 
- 

2,0 
37,8 

100,0 

1.332,9 
- 
- 

599,3 
- 
- 

264,0 

297,3 
- 
- 

265,2 
- 
- 
- 

265,4 

- 
3.024,0 
7.544,0 

17,7 
- 
- 

7,9 
- 
- 

3,5 

3,9 
- 
- 

3,5 
- 
- 
- 

3,5 

- 
40,1 

100,0 

6.001,1 
1.962,9 
1.006,1 

599,3 
479,1 
176,5 
285,1 

297,3 
75,4 

148,2 
273,3 

5,1 
2,4 
0,1 

265,4 

506,6 
1.083,7 

43.445,0 

13,8 
4,5 
2,3 
1,4 
1,1 
0,4 
0,7 

0,7 
0,2 
0,3 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 

1,2 
27,8 

100,0 

Fonte: BNDES  (1998)  

Notas: Dados de 1991 até abril de 1998.  NF = Nível Federal . NE = Nível Estadual. TEL =  

Telecomunicações. T = Total. 
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Gráfico 4.4 

Maiores investidores externos – privatizações dos serviços 

 públicos no Brasil – década  de 90 

 

 

Gráfico 4.5 

Participação externa em níveis diferenciados – privatização  

Brasil – década de 90 

 

A presença do capital estrangeiro, no processo de privatizações das 

empresas de serviço público no Brasil, significou, durante o período em análise, 

27,8% do valor envolvido, sendo que, em nível federal, esta participação 

significou 13,1%, em nível estadual, resultou em 37,8% e, no âmbito das 

telecomunicações, atingiu a marca dos 40,1%.  

No total das citadas privatizações, dentre os quinze países listados como 

pátria do capital aqui aportado, o capital norte-americano predomina com 

participação da ordem de 13,8%, o que significa, em termos relativos, nada 

menos que 50% do total do capital estrangeiro investido no processo. Em 

seguida, têm-se os de origem espanhola, com 4,5%, e chilena, com 2,3%. 
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 Em se tratando de empresas de âmbito federal, têm-se os Estados 

Unidos da América, também, no topo dos investidores, com presença em torno 

de 9%, ou seja, aproximadamente 70% do IED, neste âmbito. Em segundo 

lugar, tem-se a França com 2,6% de participação.  

Em nível estadual, a performance não é diferente, o capital norte-

americano participa em primeiro lugar com 17,2%, o que significa 45% do ali 

investido, seguido da Espanha e do Chile. 

No caso específico das empresas de telecomunicações, há também 

predominância do capital norte-americano, 17,7%, ou 44% do total no setor, 

com destaque para MCI, que comprou sozinha, com ágio de 47,2% sobre o 

preço mínimo, a Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações), cuja 

área de atuação atinge telefonia fixa interurbana e internacional, além de 

transmissão de dados via satélite. 

 Como já foi mencionado, 40,1% do valor total das privatizações no setor 

de telecomunicações tem origem externa, com todas as participações em 

patamares superiores a 10%, com exceção apenas de um caso, o que dá a 

estes investidores o poder de voto ou decisão quanto aos rumos da empresa e 

caracteriza estes capitais enquanto IED. 

Dados mais recentes dão conta de que o processo de privatização, em 

nível estadual, tem resultado em considerável volume de receitas, superando 

as transações de vendas de participações e as concessões. Observe-se que, 

entre 1996/99, os Estados conseguiram, em conjunto, apropriarem-se de um 

volume em torno de US$ 32 bilhões, sendo US$ 27,9 milhões provenientes de 
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receitas de leilões e US$ 3,7 milhões de participações. Do total, US$ 6,7 

milhões referem-se a dívidas transferidas.  

Durante o ano de 2000, o comportamento foi semelhante, com as 

receitas provenientes de leilões assumindo US$ 2,7 milhões, sendo que destes 

US$ 289 milhões significaram transferências de dívidas. A tabela 4.11, a 

seguir, contém estes registros. 

Tabela 4.11. Privatizações estaduais – resultados  acumulados (1996-2000) 

US$ milhões 

Ano 
Receita  

dos Leilões 

Dívidas 

Transferidas 

Resultado 

Geral 

1996/99 25.168,0 6.461,0 31.629,0 

Empresas Privatizadas 21.441,0 6.461,0 27.902,0 

Venda de Participações/Ofertas Públicas 3.727,0 - 3.727,0 

2000 2.751,0 289,0 3.040,0 

Empresas Privatizadas 2.347,0 289,0 2.636,0 

Concessões 404,0 - 404,0 

Total 27.919,0 6.750,0 34.669,0 

Fonte: www.bndes.gov.br.2001 

 

Informações das mais variadas fontes dão conta da participação 

representativa do capital externo (entre 1991/99, chegou a 37% do total de 

receitas) neste processo, indicando que o programa de privatizações, levado a 

cabo pelo governo brasileiro, neste último qüinqüênio da década de 90, 

significou um elemento extraordinariamente eficaz na captação de recursos 

externos, com destaque para o setor dos serviços públicos, o que confirma 

nossa hipótese de que o Programa Nacional de Desestatização funcionou, no 

período posterior a 95, como um dos principais elementos de atração do 

investimento externo sob a forma de IED. 

http://www.bndes.gov.br/


Capítulo 4 - Determinantes e/ou Condicionantes do Fluxo de IED no Brasil - pós 95 213 

O item a seguir, tratará do segundo elemento – o PROER – indicado 

como outro fator de atração dos fluxos de IED para o Brasil, no período em 

foco, ou seja, no caso das fusões/aquisições transfronteiriças ocorridas no 

Brasil, especificamente, no segmento da intermediação financeira.  

 

444...333   AAA   IIImmmpppooorrrtttââânnnccciiiaaa   dddooo   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   dddeee   EEEssstttííímmmuuulllooo   ààà   RRReeeeeessstttrrruuutttuuurrraaaçççãããooo   eee   aaaooo   

FFFooorrrtttaaallleeeccciiimmmeeennntttooo   dddooo   SSSiiisssttteeemmmaaa   FFFiiinnnaaannnccceeeiiirrrooo   NNNaaaccciiiooonnnaaalll   –––   PPPRRROOOEEERRR   –––   nnnaaa      

aaatttrrraaaçççãããooo   dddeee   rrreeecccuuurrrsssooosss   eeexxxttteeerrrnnnooosss   

   

A medida provisória número 1.179 (em anexo) e a Resolução número 

2.208, ambas editadas em 03.11.1995, implantaram o Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), 

o qual tinha como objetivo primordial ordenar a fusão e incorporação de 

bancos, a partir de regras ditadas pelo Banco Central do Brasil. 

 Ainda neste mesmo mês, surge outra Medida Provisória, a de número 

1.182, que deu ao Banco Central o aparato legal de que necessitava para 

conduzir o Sistema Financeiro Nacional (SFN) a um "novo modelo", 

outorgando-lhe o poder de deixar no Sistema somente as instituições que 

tivessem saúde, liquidez e solidez. Através destes instrumentos o Banco 

Central, encontrou-se apto a sanear o SFN, agindo preventivamente com maior 

eficiência.  

Com efeito, desde o dia primeiro de julho de 1994, quando o Plano Real 

foi implantado, até novembro de 1995, quando ocorreu a instauração do 
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PROER, vinte e dois (22) bancos brasileiros entraram em crise, sendo 

submetidos à intervenção/liquidação. Nesse contexto, há de se convir que urgia 

um programa de apoio ao Sistema Financeiro Nacional, que passava por um 

período de ajuste necessário à nova conjuntura sem inflação. O PROER surge 

com este objetivo. 

 Em dez artigos, a MP 1.182 cria o conceito de responsabilidade 

solidária dos controladores também para as instituições financeiras submetidas 

aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, conceito que já existia 

para os casos de Regime de Administração Especial Temporária, além de 

estender a indisponibilidade aos acionistas controladores e agilizar a 

possibilidade de desapropriação pela União, das ações de bancos em 

dificuldades, pela União, para fins de posterior privatização. Ficam fora da 

indisponibilidade os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis, 

descritos na forma da lei, como, por exemplo, ações de governos estaduais, 

dívidas trabalhistas ou saldos no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.  

Caso viesse a ser detectada uma situação de insuficiência patrimonial 

ou financeira, o Banco Central poderia determinar a capitalização da empresa 

financeira, no valor definido como necessário para o seu soerguimento; para 

então possibilitar a transferência do controle acionário, ou a fusão/ 

incorporação daquela instituição.  

Nos casos de intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de 

administração especial temporária, a MP fornece ao Banco Central autonomia 

para autorizar o interventor, liquidante ou o conselho diretor (quando se tratar 
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de RAET) a alienar ou ceder bens e direitos a terceiros, bem como transferir 

direitos e obrigações para outra sociedade e proceder à reorganização 

societária. O PROER ainda exige, previamente à liberação dos créditos, a 

modificação do controle acionário da instituição beneficiada. 

Segundo Gustavo Loyola, Presidente do Banco Central à época,  

"O PROER é um programa em que o Banco Central, por meio de 

linhas de crédito, procura estimular fusões, incorporações e 

transferências de controle acionário, como medidas preventivas a 

problemas que possam advir no sistema bancário brasileiro. Para 

isso, o Banco Central ganhou novos instrumentos para prevenir 

situações de risco e, inclusive, punir e afastar os administradores e 

controladores de instituições financeiras.”  (www.bcb.gov.br)  

 

De acordo com as autoridades governamentais ligadas ao Banco 

Central do Brasil, com o PROER o Banco Central voltou a dispor de 

instrumental que permite atuação preventiva e recuperadora das instituições 

financeiras, ante eventuais problemas organizacionais ou de liquidez, 

viabilizando reorganizações administrativas, operacionais e societárias de 

instituições, inclusive através de transferências de controle acionário e 

modificação de objeto social. 

 As instituições participantes do PROER, no caso de incorporação, 

podem: contabilizar como perdas os valores dos créditos de difícil recuperação 

e deduzir essas perdas da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 

líquido; registrar como ágio a diferença entre o valor da aquisição e o valor 

patrimonial da participação societária adquirida, adicionando o referido ágio 

com o valor dos prejuízos fiscais de anos anteriores, até o limite de 30% do 
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lucro líquido, e deduzindo esse total para efeito de determinação do lucro real e 

da base de cálculo da contribuição social.  

Os custos iniciais do PROER foram avaliados em R$ 526 milhões por 

ano, no entanto, dados relativos a março de 1997 indicavam que os recursos 

liberados para este programa já chegavam a R$ 15,1 milhões, o que, acrescido 

à compra do Bamerindus, superou a marca dos R$ 20 bilhões. 

A instituição deste instrumento atendeu a uma necessidade do setor de 

intermediação financeira no Brasil, com especial ênfase no segmento bancário, 

que, ao enfrentar-se com a nova conjuntura de estabilidade monetária, pós 

Plano Real, perdeu sua principal via de lucro, o chamado "float inflacionário", 

tendo que substitui-la por outras e, quem não o fez, ou não conseguiu fazê-lo, 

perdeu rapidamente competitividade, necessitando de apoio para compensar 

sua fragilidade. Estava em curso um rigoroso processo de ajustamento interno, 

no segmento bancário, o que propiciou (no período em foco), sob a fiscalização 

do Banco Central, principalmente via os instrumentos que compõem o PROER, 

o surgimento e consolidação de amplo processo de fusões/aquisições no setor, 

com destaque para a presença maciça do capital externo.  

Nesse processo, é possível identificar a inclusão do mercado brasileiro 

na rota de diversificação geográfica em escala global, assumida pelos bancos 

estrangeiros a partir de 1997. 

 Tal comportamento está atrelado ao contexto de liberalização financeira 

e cambial, incluindo ampla desregulamentação do setor financeiro brasileiro, o 
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que tornou o ambiente mais atrativo aos investimentos externos. O quadro 4.2. 

ilustra a dinâmica deste movimento: 

Quadro 4.2.  Principais bancos vendidos no Brasil (1995-98) 

1995 1996 1997 1998 

Nacional 

Econômico 

BFB 

Banorte 
A de Queiroz 

Batistella 

Fininvest 

Bamerindus 

Geral do Comércio 
Credireal 

Banerj 

Meridional 

Boa Vista 

BCN 

Multiplic 

Bandeirantes 

Noroeste 

Garantia 

Excel Econômico 

Mappin 

América do Sul 

Bemge 

Real 

Bandepe 

Pontual 

Fonte: Banco Central do Brasil - Site em 1999. 

Nota: Os bancos em negrito foram comprados por capital estrangeiro. 

 

Os dados e informações disponíveis sobre o segmento em foco 

permitem delinear um perfil diferenciado, tendo como parâmetro o ano de 1994 

(implantação do Plano Real). 

 Concomitantemente ao processo de concentração econômica, ocorreu, 

no segmento em questão, elevado grau de "desnacionalização", uma vez que, 

ao tempo em que se reduzia o número de empresas bancárias no país (de 230, 

em 1994, para 203, em 1998, e 194, em 1999), crescia a participação 

estrangeira no ramo. 

 Para perceber a dinâmica basta atentar para o crescente número de 

instituições bancárias vendidas em apenas quatro anos e a presença do capital 

externo neste processo. Dos vinte e cinco bancos vendidos no período, onze o 

foram a estrangeiros.  
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Desde 1994, o mercado bancário mantinha a condição de segundo 

setor, no qual mais ocorriam fusões e aquisições; em 1998, ele cai para a 

terceira posição e, em 99 para a sexta. Contudo, analistas do setor consideram 

este arrefecimento mais como uma trégua do que como uma efetiva mudança 

de tendência. Mesmo assim, é possível perceber as mudanças de perfil do 

segmento da intermediação financeira, no segundo qüinqüênio da década de 

90. 

Em 1999, o número de bancos comerciais e múltiplos diminuiu, em 

relação ao ano imediatamente anterior, de 203 para 194. Em concomitância, 

cresce, significativamente, a participação estrangeira no Sistema Financeiro 

Nacional. Do total de bancos comerciais e múltiplos, 28,5%, ou seja, 55 

instituições, possuem controle estrangeiro, controle este devido ao fato de que 

a participação externa é superior a 50% do capital votante. Confrontando este 

último dado com o relativo ao ano de 1994 (apenas 8,1% dos bancos eram 

controlados por capital estrangeiro), tem-se uma idéia do avanço do capital 

externo no setor. Veja os dados da tabela 4.12. 

Tabela 4.12.  Participação estrangeira em instituições financeira no país 

Posição em Bancos Comerciais Bancos Múltiplos Total 
Controle de capital 

externo (%) 

31.12.94 0 20 20   8,1 

31.12.98 1 43 44 21,7 

31.12.99 2 53 55 28,4 

Fonte: Banco Central do Brasil -1999.  
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Essa participação do Investimento Externo Direto no segmento bancário 

também é percebida através de indicadores como ativo total/operações de 

crédito/ depósitos totais e patrimônio líquido. 

A tabela 4.13 contém dados que elucidam este processo: 

Tabela 4.13. Distribuição relativa dos bancos brasileiros por atividade e origem do capital 

(1998-99) 

Origem do 

Capital 

1998 1999 

Ativo 

Total 

Operação 

de Crédito 

Depósitos 

Totais 

Patrimônio 

Líquido 

Ativo 

Total 

Operação 

de Crédito 

Depósitos 

Totais 

Patrimônio 

Líquido 

Estrangeiro 19,2 15,6 16,1 16,1 24,5 20,7 17,3 27,2 

Público 45,5 54,8 50,9 26,6 43,4 49,9 51,8 26,5 

Privado Nacional 35,3 29,6 33,0 51,6 32,0 29,4 30,9 46,2 

Fonte: Revista Conjuntura Econômica – FGV – fevereiro/2001. 

Gráfico 4.6  

Distribuição relativa dos bancos brasileiros por patrimônio líquido 

 e origem do capital (1998-99) 

 

Observe-se que, de 1998 para 1999, os bancos estrangeiros elevaram 

sua participação em todos os indicadores em pauta, com destaque para o 

patrimônio líquido que passa de 21,8% para 27,2%.  

Isso se faz, fundamentalmente, através do processo de fusões/ 

aquisições transfronteiriças, especialmente em torno de bancos privados, cuja 

base de negociação apoiou-se no PROER.  
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A segunda via de acesso é a privatização de bancos estatais. No 

entanto, os dados indicam a preponderância absoluta das operações 

envolvendo bancos privados, ao explicitarem redução paralela do patrimônio 

líquido destes, de 51,6%, em 1998, para 46,2%, em 1999. 

Em termos de operações de crédito, o mercado que está sendo 

disputado é o dos bancos públicos, cuja redução de participação (54,8%, em 

1998, para 49,9%, em 1999) ocorre em paralelo ao crescimento dos 

estrangeiros nesta fatia do mercado, de 15,6%, em 98 para 20,7%, em 99. 

A tese que indica a busca de lucro extraordinário como a bússola pela 

qual se guia o capital é fortalecida, quando se analisa os resultados alcançados 

pelos cem maiores bancos brasileiros. 

 Segundo pesquisa efetivada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 

grande destaque do ano de 1999 foi o notável crescimento do lucro destas 

instituições, de R$ 5,1 milhões, em 1998, para R$ 12,1 milhões, em 99, o que 

equivale, em termos reais, a um crescimento de 137,3%. 

Em detalhes, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, em termos 

agregados, sobe de 7,5% para 18,2%, e em termos medianos, a rentabilidade 

dos cem maiores bancos foi de 19,2% em 99, contra os 11,9% de 98. 

A pesquisa citada acima englobou 187 bancos e chegou à conclusão de 

que os melhores resultados concentraram-se nos bancos de porte médio 

(22,5%), faixa em que se encontra a maior parte dos bancos estrangeiros, 

atuando nos segmentos de atacado e da tesouraria. Estes bancos (os 
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estrangeiros), quando isolados da amostra, apresentam performance ainda 

melhor, com rentabilidade de 24% sobre o patrimônio líquido. 

O quadro abaixo indica os cinco bancos mais rentáveis em 1999, em 

cada extrato da amostra7. Os dados demonstram a predominância dos 

estrangeiros no grupo 2 (bancos médios),  com taxas  de  rentabilidade  altas,  

sendo  que  a maior taxa ficou para o banco norte-americano J.P.Morgan, do 

grupo 3 (pequenos bancos), que alcançou a fantástica marca dos 311,6% de 

rentabilidade sobre o patrimônio líquido. 

Quadro 4.3.  Bancos mais rentáveis no Brasil (1999) 

Bancos Origem do capital Rent/Pat.Líquido (%) 

Grupo 1 
Itaú 

Safra 
Bradesco 
Unibanco 
Nossa caixa - Nosso Banco 

 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

Oficial Estadual 

 

30,46 

19,33 

16,32 

14,76 

11,93 

Grupo 2 
Morgan Guaranty Trust NY 

Chase  Manhattan 

Bozano, Simonsen 

Pactual 

Liberal 

 

Estrangeiro 

Estrangeiro 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

Associado a estrangeiro 

 

131,15 

80,92 

70,95 

64,27 

49,66 

Grupo3 
J.P.Morgan 

Matrix 

Sistema 

Icatu 

BBM 

 

Estrangeiro 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

Privado Nacional 

 

311,57 

94,85 

81,79 

74,49 

68,72 

Fonte: Pesquisa Ranking dos Bancos - FGV - fevereiro de 2001. 

 
Os dados da tabela 4.14 dão uma amostra das mudanças ocorridas no 

ranking entre 1994 e 1998, quando, de três bancos estrangeiros, citados entre 

                                                        
7 Cada extrato obedece ao seguinte critério: os bancos que apresentaram participação no ativo total da 

amostra superior a 2% foram considerados grandes, ou do grupo 1; os que situaram esta variável no 

limite de igual ou inferior a 2% e igual ou superior a 0,2% foram considerados médios ou do grupo 2; e, 

por fim os que ficaram abaixo do limite inferior de 0,2% foram considerados pequenos e, portanto, do 

grupo 3. FGV - Pesquisa  Ranking FGV de Bancos. 2000. 
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os vinte e quatro maiores, atuando no Brasil, passa-se para dez estrangeiros, 

ocupando posições no citado ranking antes assumidas por entidades de capital 

privado nacional, o que explicita o acirramento do processo de 

"desnacionalização" via fusões/aquisições, ocorrido no Brasil neste período. 

 

Tabela 4.14. Ativos em bilhões de reais dos maiores bancos do Brasil*(1994-98-2000) 
 

Bancos 1994 Bancos 1998 Bancos 2000 

1. Banespa 
 
 
 

 

 

42.7 Bradesco 68.7 Bradesco 56.2 

2. Bradesco 33.0 Itaú 52.3 Itaú 44,7 
3. Itaú 14.9 Unibanco 31.3 Banespa+Santander 40,5 
4. Bamerindus 12.9 Banespa 24.4 Unibanco 31,2 
5. Unibanco 11.0 Real + ABN 25.0 ABN Amro Real 23,4 
6. Nacional 10.1 Safra 17.1 Safra 17,9 
7. Real 8.8 NC-NB 15.6 NC-NB 15.4 
8. Safra 6.9 HSBC 14.1 HSBC 13.1 
9. BCN 6.7 Bozano + Meridional 13.4 BCN 12.2 

10. Econômico 6.6 Santander 10.6 BBA 11.7 
11. Credireal 5.0 CCF 10.3 Citybank 11.4 
12. Banrisul 3.9 Sudameris + Am. do Sul 9.3 Boston 11.2 
13. Lloyds 3.9 Citybank 8.2 Sudameris 10.7 
14. Banerj 3.8 BBV 7.4 BBV 8.4 
15. Nordeste 3.8 BBA 7.3 Bandeirantes 8.4 
16. Finasa 3.5 Boston 6.6 Banrisul 6.2 
17. Noroeste 3.3 Finasa 6.1 Banestado 6.1 
18. Sudameris 3.1 Nordeste 6.0 Boa Vista 5.9 
19. BFB 3.0 Bandeirantes 5.3 Finasa 5.5 
20. Bozano 2.9 Boa Vista 5.5 Bozano 5.1 
21. América do Sul 2.7 Votorantim 4.7 Votorantim 4.9 
22. BBA 2.4 Pactual 4.4 CCF 4.4 
23. Bandeirantes 2.1 Deutsche 4.2 BENGE 3.7 
24. ABN 2.0 Lloyds 4.1 Chase  Manhattan 3.5 

Fonte: www.bcb.gov.br. 2001.  

           Nota: Os bancos em negrito são estrangeiros.   

*excluindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

 

 

Observe-se que, de três bancos estrangeiros (13. Lloyds; 18. 

Sudameris; e 24. ABN) citados entre os 24 primeiros do ranking, em 1994, 

passa-se para dez já em 1998 (5. ABN Amro Real; 10. Santander; 12. 

Sudameris; 13. Citybank; 14. BBV; 16. Boston; 19. Bandeirantes; 20. Boa 

Vista; 23. Deutsche e 24. Lloyds),  e para nove em 1999, (3. Banespa 

Santander; 5. ABN Amro Real; 11. Citybank; 12. Boston; 13.Sudameris; 14. 

http://www.bcb.gov.br/
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BBV; 15. Bandeirantes; 18. Boa Vista e 24. Chase Manhattan). Há ainda que 

se observar as mudanças ocorridas em termos de posição no ranking. 

Outra variável do setor bancário a qual vem se modificando, durante a 

década em análise, é a quantidade de dependências em funcionamento. 

Desde o início do Plano Real, o número de agências e postos de atendimento 

bancário no país vem se reduzindo. Em 1999, houve uma leve expansão, 

centrada, principalmente, na ampliação dos postos de atendimento eletrônicos, 

cujo número se elevou de 6.709, em 1998, para 10.808. Os dados contidos na 

tabela 4.15 elucidam a questão. 

Tabela 4.15.  Dependências bancárias em funcionamento (1994-99) 

Tipo 94 95 96 97 98 99 

Agência 17.400 17.181 16.583 16.255 16.002 16.189 

Posto de atendimento bancário 10.125 9.075 8.268 7.787 7.271 6.614 

Posto de atendimento eletrônico* 2.874 3.922 4.841 6.015 6.709 10.808 

Posto de atendimento eletrônico** 572 674 696 744 1.010 1.369 

Posto avançado de atendimento - - - 52 334 503 

Total 30.971 30.852 30388 30.853 31.266 35.483 

Fonte: CADINF-DEORF/COPEC – 2000. 

           *Individual 

           **Associado 

 

 
 

Gráfico 4.7 

Agências bancárias – comportamento 

(1994-99) 

 

 

 Gráfico 4.8 

Postos eletrônicos – comportamento 

(1994-99) 
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CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaçççõõõeeesss   FFFiiinnnaaaiiisss   

A partir da performance delineada, no âmbito da economia brasileira, 

especificamente no que concerne à entrada do capital externo, sob a forma de 

IED com bastante expressividade no setor serviços, entende-se que as 

estratégias de atuação do governo brasileiro, na construção do ambiente 

macroeconômico, consolidado durante a década de 90, tem se mostrado 

eficaz.  

Contudo, embora tanto o PND e seus derivados, quanto o PROER, 

tenham significado, no contexto da estabilidade monetária, alçada via Plano 

Real, instrumentos eficazes na captação de recursos externos, há de se convir 

que, para o êxito desta investida, a participação do Estado brasileiro foi 

fundamental, ao planejar, legislar e executar metas combinadas na busca 

desse objetivo. 

É importante, no entanto, asseverar que o objetivo mais imediato de 

captação de recursos externos foi conseguido, contudo, essa ampliação dos 

fluxos de entrada de capital não se reverteu, como planejava o governo 

brasileiro, em elementos dinamizadores do crescimento da economia brasileira, 

uma vez que, não se constituindo em formação bruta de capital fixo, mas 

significando fusões/aquisições de unidades pré-existentes, não refletiu 

enquanto ampliação do capital em nível nacional, nem tampouco em ampliação 

dos níveis de emprego e renda. No caso do emprego, a realidade mostrou-se 

perversa, pois, ao adquirir o controle, ou, até mesmo, as participações de 

empresas estatais (privatizações), ou privadas (fusões/aquisições), o capital 
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externo envida esforços para efetivamente ampliar os níveis de produtividade, 

na maioria das vezes, introduzindo, na organização interna da empresa, 

inovações tecnológicas e/ou administrativas poupadoras de mão-de-obra, o 

que redunda em ampliação do nível de desemprego. Um exemplo disso está 

na representativa redução das agências bancárias, pós 1996, e concomitante 

elevação dos postos de atendimento eletrônico (auto-serviço).   

 Contudo, por considerar-se esta via de acesso do capital internacional, 

sob a forma de investimento externo direto, como bastante significativa no 

período em questão (pós Plano Real), dedica-se aqui parte da investigação 

empírica ao tratamento do processo de fusões/aquisições transfronteiriças 

ocorridas no segmento da intermediação financeira, durante a década de 90, 

especificamente no Estado da Paraíba – Brasil, buscando sua interligação com 

a construção de um cenário macroeconômico atrativo ao capital externo, 

através de mecanismos dinamizadores de investimentos, no caso, o PROER. 

 

 


