
Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGP.ESSO NACIONAL (Seção II) .Q!!arta-feira 31 9217 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esgotou-se na presen 
te sessão o prazo previsto no art. 91, § 3°, do Regimento Interno, 
sem que lenha sido interposto recurso, no sentido de apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1995, de au 
toria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação dos 
representantes. oficiais .do País em organismos internacionais de , 
caráter oficial. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Co 
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 1995 
Dispõe sobre a nomeação dos representantes 

oficiais do País em organismos internacionais de ca~ · 
ráter oficlaL 

O Congresso Naciona(decreta: \ 
Art. 1º Será aprovada previamente, pelo Senado Federal, 

por voto secreto, após argüição pública, a escolha dos representantes 
oficiais do País, em organismos internacionais de caráter oficial. 

§ 1 ° Será permitida a recondução desses representantes. 
§ 2° O mandato do representante poderá ser interrompido 

por decisão da maioria dos membros do Senado Federal. 
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo 

de cento e vinte dias após sua publicação, oportunidade em que 
devera elencar os organismos internacionais para cujas funções de 
representantes se aplicam estas disposições. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a 

tratar, a Presidência vai encerrar a sessão, designando para a ses 
são ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1- 

PROIBrO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 1992 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 

81, de 1992 (nº 1.166/91, na Casa de origem), de iniciativa do Mi 
nistério Público da União, que cria, na 8ª Região da Justiça do 
Trabalho, em Belém, Estado do Pará, no âmbito do Ministério Pú 
blico do Trabalho, cargos de Procuradores do Trabalho, de 2ª Ca 
tegoria, cargos em comissão e dá outras providências, tendo 

Parecer fovarável, sob nº 72, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamento) 

-2- 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 
128, de 1992 (nº 996/91, na Casa de origem), de iniciativa do Pre 
sidente da Repéblíca, que reajusta atl)CllSão graciosa concedida pela 
Lein",3.618, de 26 de agosto de 1959, a Eiza. Borges Tavares, tendo 

Parecer favorável, sob n"310, de 1995, da Comissão 
- de Asmntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h39min.) 
INSTilUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 

PORTARIA Nº 17195-IPCJDE 
Estabelece o Calendário para os Processos de 

Financiamento de Veículos. 

O Diretor-Executivo do Instituto de Previdência dos Con 
gressistas - IPC, no uso de suas atribuições e dando cumprimento 
ao art. 13 da Portaria nº 11/93, do Presidente do IPC, resolve: 

a) Para as inscrições de n°s 851 a 900, os Contratos de Fi 
nanciamento de Veículos serão liberados a partir do dia 29-5-95, 
na medida em que sejam aprovados os respectivos cadastros e pro 
postas financeiras. 

b) Para as inscrições posteriores à de nº 900, as datas de as 
sinaturas de Contratos serão estabelecidas posteriormente. 

e) Os pagamentos às firmas vendedoras dos veículos serão 
realizados no prazo máximo de três dias úteis após o recebimento 
e aprovação dos documentos de aquisição do veículo, obedecidas 
as Normas de Financiamento do IPC. 

d) O horário de atendimento será das 14h às 18h. 
Brasília, 29 de maio de 1995. - Afrisio S. Vieira Lima Fi 

lho, Diretor-Executivo. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔl\llCOS 

12ª Reunião Da Comissão De Assuntos Econômicos E 
Oitava Da Comíssão De Serviços De Infra-estrntura, Da 1ª 
Sessão Legislativa Ordinária Da SO" Legislatura, Realizada 
Em 16 De Maio De 1995, às 10:28 Horas. 

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco, na sala de reuniões da 
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, reúnem-se as Comissões 
de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura, sob a 
presidência do Senador Gil,BERTO MIRANDA e posteriormente 
do Senador JOSÉ AGRIPINO com a presença dos Senadores José 
Eduardo Dutra, Francelino Pereira, Jader Barbalho, Lúdio Coelho, 
Jefferson Peres, Coutinho Jorge, Leomar Quintani.lha, João Fran 
ça, Gerson Camata, Arlindo Porto, Emília Fernandes, Freitas Neto, 
Esperidião Amin, José Agripino, Carlos Patrocínio, Fernando Be 
zerra, Júnia Marise, Carlos Bezerra, Jonas Pinheiro, Romero Jucá, 
Mauro Miranda, Nabor Júnior, Vilson Kleinübing, Eduardo Supli 
cy, Osmar Dias, Lúcio Alcântara, Pedro Piva, Beni Veras, Geraldo 
Melo, Sérgio Machado, José Alves, José Roberto Arruda, e dos 
Deputados Olavio Rocha e Socorro Gomes. Havendo número re 
gimerual, o senhor Presidente ~eclara abertos os trabalhos, dispen 
sando a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como aprova 
da e, a seguir, comunica que a reunião destina-se à exposição dos 
senhores Francisco Schettino, Presidente da Companhia Vale do 
Rio Doce, Marconi Tarbes Vlsnne, Presidente da Salobo Metais 
Ltda., subsidiária da CVRD e Edmar Baeha, Presidente do BNDS, 
em atendimento aos requerimentos nº 002/95-CAE e nº 05/95-Cl, 
de autoria dos Senadores Jader Barbalho e José Eduardo Dutra, 
respectivamente, sobre os seguintes assuntos: privatização da 
Companhia V ale do Rio Doce; alternativa econômica de localiza 
ção da metalúrgica do Projeto Cobre Salobo - cobre/ouro/prata. 
Prosseguindo, confere a palavra ao senhor Marconi Tarbes Vian 
na, para que faça sua explanação a respeito do assunto. Fala, a se 
guir, o senhor Francisco Schettino, que discorre sobre a privatiza 
ção da Companhia V ale do Rio Doce. Em seguida, usa da palavra 
o senhor Edmar Bacha para que faça sua exposição sobre o tema 
da reunião. Encerradas as exposições, o senhor Presidente fran 
queia a palavra aos senadores que queiram interpelar os convida 
dos. Participam das discussões os Senadores: José Eduardo Dutra, 
Jader Barbalho, Jefferson Peres, Coutinho Jorge, Coutinho Jorge, 
Leomar Quintanilha, Júnia Marise, Carlos Patrocínio, Eduardo Su 
plicy e a Deputada Socorro Gomes. O Presidente agradece a pre 
sença dos senhores Francisco Schettino, Marconi Tarbes Vianna e 
Edmar Bacha, bem como dos senhores parlamentares e, náda mais 
havendo a tratar, encerra a reunião às treze horas e cinqüenta e 
cinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a pre- 

-----------------------·---- -- 
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sente Ata que, lida e aprovada, será publicada em conjunto com 
suas notas taquigráficas. - Gilberto Miranda Batista, Presidente - 
CAE- José Agripino, Presidente - CL 

(Houve falha no início da gravação.) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Srs, Deputados, 

Srs. Senadores, minhas senhoras, meus senhores, hoje, nós vamos 
ouvir a exposição do Sr. Francisco Schettino, Presidente da Vale 
do Rio Doce; do Dr. Marconi Tarbes Vianna, Presidente da. Salobo 
Metais, Ltda., subsidiária da Vale; e, do Dr. Edmar Bacha, Presi 
dente do BNDES. Em atendimento ao Requerimento nº 002, de 
1995, e 005, de 1995, da Comissão de Infra-Estrutura, de autoria 
dos Senadores Jader Barbalho e José Eduardo Outra, respectiva 
mente, sobre os seguintes assuntos: Privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, Alternativas Econômicas de Localização da 
Metalúrgica do Projeto Cobre-Salobro, Cobre-Ouro-Prata. 

Eu pediria ao Presidente da Comissão de Infra-Estrutura, 
Senador José Agripino Maia, para que introduza os convidados. 
(Pausa.) 

Srs. Deputados e Srs. Senadores, primeiramente, nós iremos 
ouvir o Presidente da Salobo e, depois, o Dr. Francisco Schettino e 
o Dr. Edmar Bacha. 

A lista de inscrição está na mesa ao lado e os Srs. Deputa 
dos e Senadores das duas Comissões poderão fazer duas perguntas 
e nós deveremos defmir. Vou colocar em votação a sugestão de 
duas perguntas e, no máximo, 6 minutos para se formular a per 
gunta porque na última vez em que os Srs. Expositores estiveram 
na Comissão da Câmara, a reunião foi até às 15h30min. Como 
hoje nós temos sessão e o Dr. Francisco Schettino e os demais 
convidados têm assinatura de alguns atos no Palácio do Planalto, 
pediria a compreensão dos Srs. Parlamentares para que nós pudés 
semos, em dois minutos, formular a pergunta e, depois, teremos o 
tempo necessário para as respostas. 

Os formuladores do convite para esta reunião serão os pri 
meiros a falar e, na ordem, o Senador Jader Barbalho e o Senador 
José Eduardo Dutra, 

O SR. JOSÉ EDUARDO DlITRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEN1E (Gilberto Miranda) - Tem a palavra o 
nobre Senador José Eduardo Outra, pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, os Srs. 
Senadores teriam direito à réplica? 

O SR. PRESIDEN1E (Gilberto Miranda) - Não; nem à ré 
plica, nem à tréplica porque, senão, nós não acabaremos hoje. 
Acho que nós podemos ser objetivos e, se necessário, a Mesa esta 
rá aberta - tanto com o Sr. Senador José Agripino Maia quanto eu 
- para que, na alternância da Presidência, quando for necessário, 
dar mais tempo. 

Em votação os 2 minutos. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, peço a pala 

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Concedo a pala 

vra ao nobre Senador Jader Barbalho, pela ordem. 
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, eu compreen 

do a premência em relação a todas essas questões que se houve 
aqui, mas eu gostaria que V. Exª fizesse uma exceção, no caso, aos 
Srs. Senadores que apresentaram o Requerimento de Convocação, 
no meu caso e no caso do Sr. Senador José Eduardo Outra. Os 
Parlamentares que requerem a convocação, em princípio, são 
aqueles que têm de suscitar as questões. Sem burlar o Regimento 
que são 5 minutos - até porque sendo um caso típico da Salobo 
Metais, Ltda., eu, além das indagações que pretendo fazer ao Pre 
sidente da Salobo Metais, Lida. vou, também, transmitir indagaçõ- 

es dos municípios de Marabá e Paraopebas, pediria a V. Exª, Sr. 
Presidente, que estabelecesse - o que não seria uma exceção - 
uma manutenção da regra regimental de 5 minutos para a leitura 
da minha parte e da parte do Senador José Eduardo Dutra, 

É o apelo que faço a V. Exª . 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Nobre Senador 

Jader Barbalho. para que nós não abríssemos exceção e pudésse 
mos, por outro lado, aceitar a sugestão de V. Exª, a Presidência re 
tira a sugestão de duas perguntas e de dois minutos e mantém o 
tempo regimental de 5 minutos para todos os Srs, Senadores das 
duas Comissões. 

Fizemos, então, a regra normal. 
Concedo a palavra ao Presidente da Salobo Metais, Ltda., 

Dr. Marconi Tarbes Vianna. V. Exª tem a palavra por 5 minutos. 
Depois, passaremos ao Presidente do BNDES, também, por 20 mi 
nutos - Dr. Edmar Bacba. 

Com a palavra o Dr. Marconi Tarbes Vianna. 
O SR. MARCONI TARBES VIANNA - Sr. Presidente, 

Srs, Senadores, tenho a satisfação e a honra de vir à presença de 
V. Exª para falar sobre o Projeto Cobre-Salobro, recebido original 
mente pela Companhia Vale do Rio Doce. 

Embora o motivo dessa convocação seja o de tratar dos cri 
térios adotados, a definição de localização da usina metalúrgica, 
aproveito a oportunidade para colocar a V. Exª a minha visão glo 
bal do empreendimento a partir da construção da Salobo Metais 
Lula, bem como o objetivo e contribuição dessa empresa nesse es 
tágio atual do projeto e nas etapas subseqüentes. 

Constituída em junho de 93, a Salobo Metais Llda é uma 
associação da Companhia Vale do Rio Doce e da Mineração Mor 
ro Velho Ltda., sob a forma de empresa privada da qual cada sócio 
participa com 50% do capital social. 

A jazida de Salobo está situada nas vertentes do rio Tacaiü 
na, a 77 quilômetros a noroeste da mina de ferro dos Carajás, no 
interior da Floresta Nacional do ltapirapé-Aquiri, no Município de 
Marabá, sul do Estado do Pará. 

A reserva geológica de Salobro foi reavaliada e está estima 
da em 1, 9 bilhões de toneladas de minério com teor médio de 
0,65% de cobre, 0,38 gramas por tonelada de ouro, contendo ainda 
prata o que a coloca como uma das reservas minerais do salobro 
como um dos grandes depósitos atualmente conhecidos em nível 
mundial. 

Ao considerar o teor de corte de 0,45% de cobre, apresenta 
uma reserva de minério sulfetado, lavrável, a céu aberto, estimado 
em 784 milaões de toneladas com 0,96% de cobre; 0,52% de gra 
mas por toneladas de ouro; e prata a cerca de 55 gramas por tone 
ladas contida no concentrado de cobre. 

O perfil do projeto integrado denominado Caso Básico está 
estruturado para uma produção de 525 mil toneladas por ano de 
concentrado de cobre, contendo 220 mil toneladas de cobre metá 
lico, 8 toneladas de ouro e 27 toneladas de prata além de 220 mil 
toneladas do subproduto ácido sulfúrico, gerando um faturamento 
médio anual de 550 milhões de dólares. 

O projeto tem uma vida útil de 33 anos com investimento 
inicial estimado em cerca de 1,5 bilhões de dólares dentro precisão 
de mais ou menos 15 %, com uma geração de 17 43 indiretos. 

O objeto da Salobo Metais Lula foi desenvolver estudos 
complementares quanto à viabilidade técnica e econômica do pro 
jeto. Atualmente esses estudos foram concluídos e encontram-se 
em fase de análise e avaliação Este estudo foi estruturado e condu 
zido para conseguir um projeto integrado de mineração a céu aber 
to, compreendendo a lavra, concentração de cobre, implantação de 
usina metalúrgica para produção de cobre catodo, tendo como sub 
produtos: ouro, prata e ácido sulfúrico. 

.. 
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O estudo levou em consideração além de aspectos técnicos 
anteriormente estudados, a experiência da Companhia V ale do Rio 
Doce na região e a experiência da Mineração Morro Velho Ltda., 
empreendimentos similares em outras partes do mundo. 

E importante destacar que, num primeiro momento, quando 
as empresas acordarem em celebrar um acordo de acionistas, a al 
ternativa metalúrgica a ser pesquisada e viabilizada para o projeto 
seria através da rota de ustulação, lixiviação, extração por solvente 
e eletro-recuperação para a obtenção do cobre catodo, por se tratar 
de uma alternativa de custo de investimento menor. 

Nesse caso, pela grande sinergia desse proresso com a minera 
ção. a implantação da metalurgia seria em área contígua à mina. 

Porem, com o avanço dos estudos, um ano depois de ini 
ciados. descobriu-se que essa rota era inadequada às características 
do minério. sendo, portanto, abandonada. 

Assim, as sócias decidiram pesquisar uma nova rota de fim 
dição e de refinaria de cobre capaz de tratar o concentrado oriundo 
da jazida do salobro. 

A partir daquele momento, essa alternativa passou a ser de 
signada Projeto Integrado de Mineração e de Metalurgia do Proje 
to Salobo, tendo sido elaborada e concebida por uma equipe de 
profissionais cedidos pelas sócias, com experiência nas diversas 
áreas do empreendimento, com apoio de consuhores externos e de 
empresas de engenharia, tratando-se, ainda, um projeto a nível básico. 

No desenvolvimento dos estudos, as alternativas seleciona 
das de localização da usina metalúrgica foram as seguintes: 

a - em área contígua à jazida do salobro; 
b - em Paraopebas, no trecho compreendido entre a feira 

ferroviária de Carajás e a estação ferroviária de Paraopebas: 
e - no distrito industrial de Marabá; 
d - e no distrito industrial de São Luís. 
Com a reavaliação do potencial da jazida, onde o mesmo 

indicou a possibilidade de atender e suportar uma capacidade de 
produção de um módulo econômico de metalurgia, e descartando, 
portanto, a necessidade de importação de concentrado de cobre, a 
alternativa de implantação em São Luís foi descartada, influen 
ciando seu deslocamento para o interior. 

A partir de então, a decisão técnica e econômica sobre o lo 
cal de sua implantação já não era mais tão óbvia, carecendo, desta 
ÍOJ:lD!l, de estudos mais detalhados. 

Então, em face de algumas pressões de ordem tecnológica, 
tais como definições da rota mais adequada para moagem e libera 
ção dos minerais de cobre para concentração e outras decisões téc 
nicas caracteristicas de projetos dessa magnitude e até mesmo a 
exigüidade do prazo, por força de acordo de acionistas, a Salobro 
Metais, considerando ainda não só a seqüência lógica de seu flu 
xograma integrado, mas também a logística de chegada e de saída 
de cargas em Carajás, optou pela localização de sua unidade meta 
lúrgica em Carajás como uma decisão natural.iaínda que prelimi 
nar, possibilitando, dessa forma, a consolidação do seu relatório 
técnico-econômico em tempo hábil. · 

Assim, a localização da metalurgia, seja na região do Salo 
bro, Paraopebas ou Marabá, tomou-se uma preocupação secundá 
ria naquele momento. A Salobo Metais enfatiza que em cada alter 
nativa de localização analisada existem vantagens e desvantagens 
técnicas e econômicas específicas, e certamente serão reavaliadas 
criteriosamente em fases posteriores durante o desenvolvimento 
do projeto. 

Portanto, a alternativa básica estudada, que considera a ins 
talação da usina em Carajás, em sua essência, não define o local da 
metalurgia mas sim consolida parâmetros técnicos e econômicos que 
suportarão uma negociação entre as sócias da Salobo Metais Uda. 

Está previsto para os próximos meses o desenvolvimento 
desta fase de negociação. A missão da Salobo Metais foi alcança 
da com a conclusão do estudo complementar de viabilidade entre 
gue às sócias no prazo previsto para análise e avaliação. 

Caso esses pontos negociais sejam alcançados com êxito, 
terá início uma nova fase do projeto com as seguintes caracteristi 
cas: transformação da Salobo Metais Ltda. em sociedade anônima 
e reestruturação organizacional para atender a fase de implantação; 
conclusão do equacionamento financeiro do projeto com a definição 
das entidades financiadoras; definição do projeto detalhado. 

Concluída a definição e consolidação da viabilidade do pro 
jeto como empreendimento, a Salobo Metais avançará no seu deta 
lhamento, buscando, de forma criteriosa, a precisão necessária dos 
parâmetros técnicos e econômicos visando a sua implantação. 

A Salobo Metais entende as aspirações e ansiedades decor 
rentes do impacto na região de uma indústria de transformação da 
magnitude do projeto Salobo. Entretanto, no contexto da sua vi 
são, que é a de implantar um empreendimento competitivo, a nível 
internacional, utilizando-se as mais modernas tecnologias disponí 
veis, propiciando um adequado retomo para os seus acionistas e 
para o desenvolvimento regional sustentável, a Salobo Metais 
buscará sempre a conciliação entre as expectativas dos empreende 
dores e das comunidades que abrigarão o projeto, filosofia esta que 
norteará, com certeza, suas ações durante toda a vida da empresa. 

Gostaria de fazer uma pausa para mostrar algumas transpa 
rências, apenas duas, que completam a minha fala. 

Esta transparência ilustra o ambiente regional onde está 
sendo estudado o Projeto Salobo. O risco preto mais grosso mostra 
a estrada de ferro Carajás, onde existem as minas de ferro, ouro e 
manganês que hoje estão sendo trabalhadas pela Vale do Rio 
Doce. Após o rio Itacaiúna, naquela parte amarela, está a mina do 
salobro. 

Então, os locais que foram estudados, a que me referi ante 
riormente, são representados pelas setas vermelhas, ou seja, exata- . 
mente na área do salobro, Carajás e Marabá. 

De outra forma, gostaria de demonstrar as vantagens e des 
vantagens a que me referi, em função das localizações que estão 
no momento sendo esmdadas. No salobro, as vantagens ainda fi 
cam por conta da centralização física do empreendimento, do 
compartilhamento de infra-estrutura e do apoio operacional da mi 
neração, concentração e metalurgia; da redução do manuseio do 
concentrado e a eliminação do mineroduto, Como desvantagens: 
maior investimento na linha de transmissão de Carajás-Salobo; 
maior infra-estrutura social em Salobo e menor sinergia com Cara 
jás e Paraopebas; maior investimento na infra-estrutura de trans 
portes; maior percurso de insumos e produtos; transporte do cobre 
metálico do Salobo até a pêra ferroviária de Carajás e maior im 
pacto ambiental na flanata. Isso gera investimentos e custos opera 
cionais mais altos. 

No tocante a Paraopebas as principais vantagens são: meno 
res investimentos e custos operacionais com maior sinergia com 
Carajás e Paraopebas; compartilhamento de sistemas de captação 
de água e de rejeites: telecomunicação e segurança industrial; 
transporte de concentrado somente por mineroduto e; menor im 
pacto ambiental em área fora da flanata. Como desvantagens: 
maior demanda sobre a infra-estrutura pública de Paraopebas e 
custo de investimento de um mineroduto. 

Com relação a Marabã as principais vantagens: não há me 
nor investimento em linha de transmissão; existência de área pre 
vista para um distrito industrial; maior infra-estrutura social dispo 
nível; menor custo de transporte de produtos e de insumos trans 
portados pela ferrovia; proximidade de malha viária existente; po 
tencial pólo de desenvolvimento agroindustrial para a colocação 
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de ácido sulfúrico, através de fábrica de fertilizantes. Como des 
vantagens existe a necessidade de criar sistema de disposição de 
rejeitos e de infra-estrutura industrial específica; descentralização 
física do empreendimento com a inevitável duplicidade de apoio 
operacional; transporte do concentrado de Carajás até Marabá, 
numa distância de 180 quilômetros, transportando cerca de 60% 
de rejeitos; investimento elevado de mineroduto no caso de trans 
porte único do concentrado entre a concentração e metalurgia. 

Srs. Senadores, espero ter explanando sobre todos os aspec 
tos da questão e coloco-me à disposição de V .Ex's para quaisquer 
esclarecimentos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda) - Concedo a pala 

vra, por vinte minutos, ao Sr. Francisco Schettino, Presidente da 
Companhia V ale do Rio Doce. 

O SR. FRANCISCO SCHETl1NO - Srs, Senadores, hon 
rado com a convocação dessa Casa venho à presença de V .Exªs 
para tratar da Companhia Vale do Rio Doce. Embora esse chama 
mento esteja ligado à privatização da Vale e do Projeto Salobo, 
sinto-me no dever de falar, em primeiro lugar, sobre o perfil da 
Companhia, seus negócios e suas operações. 

Em cinqüenta e dois anos de vida a Vale transformou-se 
numa empresa de sucesso, importante instrumento de desenvolvi 
mento nacional. Sua privatização não impedirá que continue nessa 
mesma trajetória. Podemos definir a Vale como uma empresa que 
trabalha com recursos naturais e logística de transporte, opera, di 
retamente, em nove Estados ou através de suas quatorze empresas 
controladas e vinte e seis coligadas. 

o negocio a que esse conglomerado se dedica são: explora 
ção de minério de ferro, manganês, ouro, bauxita, potássio e cau 
lim. Operação de sistemas interligados: minas-ferrovia e porto, no 
Pará, no Maranhão em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

Navegação transoceânica - atividades na área de pelotiza 
ção, siderurgia, ferro-liga e alumínio. Manejo de maciços florestais 
para a produção de madeira, celulose e papel Cada atividade COIJlPle 
menta a outra, garantindo a sinergia entre os negócios do grupo. 

Para construir esse sistema a Vale vem firmando parcerias 
de sucesso com investidores brasileiros, japoneses, italianos, espa 
nhóis, franceses, sul-africanos e argentinos. 

A Vale é a maior empresa de minério de ferro do mundo, 
com mais de :23% do competitivo mercado internacional desse produ 
to. Também é a maior produtora de ouro da América Latina com 17 
toneladas/ano. No ano 2000, nossa produção estalá em 32 tonela 
das/ano, passando a ser uma das cinco maiores do ranking mundial. 

As Ferrovias Vitória-Minas e de Carajás têm tecnologia 
moderna que as coloca entre as mais eficientes do mundo. No ano 
passado, as duas transportaram US$ 2,2 milhões e 141 milhões de 
toneladas de cargas próprias e de outros clientes. Essas duas ferro 
vias somam menos de 7% das linhas ferroviárias do País, mas 
transportam 64% da carga ferroviária brasileira. Os 50 navios da 
Docenave, 20 próprios e 30 arrendados, nossa controlada navega 
ção transporta por ano 30 milhões de toneladas de produtos díver- 
sos, 

Participamos de 9 portos, no Brasil, e 1 na Califórnia, 40% 
da movimentação portuária brasileira tem a nossa participação. A 
V ale já produz bauxita e alumínio primário, no Pará, a conclusão 
da Alunorte, também no Pará, permitir-nos-á fechar o ciclo do alu 
mínio, possibilitando que o Brasil passe de importador a exporta 
dor de alumina. Até o final do ano, estaremos produzindo bauxita, 
alumina e alumínio primário de forma integrada. 

Por outro lado, os maiores investimentos da V ale estão 
acontecendo em papel e em celulose. Aproveitando as excepcio 
nais condições do País em termos de insolação, água e terra, e nos- 

sa própria infra-estrutura de ferrovias e de portos, estamos lançan 
do com os nossos parceiros nacionais e japoneses projetos da or 
dem de US$ 1,8 bilhão. 

O investimento vai duplicar a produção da Cenibra, em Mi 
nas Gerais, para 700 mil toneladas de celulose por ano, também 
vai possibilitar a instalação da Ceumar, no Maranhão, que estará 
produzindo meio milhão de toneladas de celulose no começo do 
século. Nesse setor, a Vale também participa da BahiaSul que está 
produzindo meio milhão de toneladas de celulose e 250 mil tone 
ladas de papel por ano. 

A V ale é responsável por nada menos do que 2% do consu 
mo de energia elétrica do País. Um outro exemplo da grandiosida 
de dos números da empresa. Toda essa atividade empresarial é 
marcada por uma forte preocupação com o meio ambiente. A te 
serva de Linhares, no Espírito Santo, é a única área nativa/planta 
de Mata Atlântica do País. A área de preservação da Vale, no Ca 
rajâs, no Sul do Pará, é de 411 mil hectares. 

Essas são demonstrações práticas da política ambiental da 
empresa. A Vale é uma empresa de capital aberto consagrada no 
mercado por sua transparência: 51 % das ações pertence à União e 
49% já estão nas mãos de acionistas privados. Em largos traços, 
Srs. Senadores, esse é o perfil da Companhia V ale do Rio Doce. O 
Presidente desta Comissão já está de posse de um relatório com 
pleto para as consultas que se fizerem necessárias. Sem prejuízo 
das perguntas que V Exªs pretendem formular. Dito isso, passe 
mos à temática da privatização da Vale e o Projeto Salobre, 

Tenho certeza de que o Governo estudará profunda e trans 
parentemente a forma de privatização da Vale. No meu entender, 
cinco são os pontos essenciais na privatização da Vale, a saber. 

l º - Participação dos empregados. 
2° - Venda da V ale na sua configuração atual. 
3º - Democratização do capital. 
4° - Não-engessamento da Companhia durante o processo 

de privatização. 
5° - Definição do valor patrimonial mineral. 
No início de nossa fala, descrevemos a gama de participa 

ções acionárias e o vasto campo de atuação comercial da Vale. 
Mesmo resumindo, o relato demonstra que a privatização só terá 
sucesso se for lastreada num profundo conhecimento da Companhia. 

Por isso mesmo, entendemos ser importante o engajamento 
de seus empregados nesse processo. Além disso, a sua participa 
ção na privatização é um aspecto relevante da democratização do 
capital, porque também mostra confiança no futuro do negócio. O que 
é um fator positivo na venda das ações aos investidores em geral. 

O trabalhador da Vale é produtivo, motivado e altamente 
especializ.ado: 64% têm segundo grau ou curso superior. Eles são 
organizados, conscientes, disciplinados e muito bem administra 
dos. Por rodo isso, os empregados são portante ativo da empresa e 
como tal devem ser reconhecidos e valorizados, A posição deles é 
de expectativa em relação a privatização. E necessário que sejam 
motivados pelo processo de venda e que entendam a privatização· 
como oportunidade de melhoria profissional. 

Essa semana, por exemplo, começamos uma campanha de 
adesão ao Clube de Investimento, criado pelos empregados para 
adquirir ações no processo de privatização. O sentimento predomi 
nante entre eles é de que lhes sejam propiciadas quantidades de 
ações e condições de preços e financiamento equivalentes às ofe 
recidas aos empregados de empresas privatizadas, principalmente 
das siderurgias vizinhas da V ale. 

O segundo ponto a que me referi é o da venda da Vale na. 
sua configuração atual. Como já vimos, a Vale é uma empresa 
com ampla atuação no Brasil e no exterior, com atividades as mais 
diversificadas. Essa diversificação dilui os riscos e obedece a uma 

.. 
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lógica de sinergia empresarial Essa malha de atividades e parcei 
ros com investidores nacionais e estrangeiros viabilizou investi 
mentos de U$ 4 bilhões nos últimos dois anos. Tenho convicção 
de que na privatização não será desprezada essa sinergia, construí 
da ao longo de meio século. 

A V ale é uma empresa de capital aberto, com ampla presen 
ça e tradição no mercado de capitais. O estudo para sua privatiza 
ção certamente vai considerar os aspectos mais relevantes, que são 
o da preservação da ·companhia como um todo e seu valor estraté 
gico para a economia brasileira. A privatização não pode significar 
a destruição da empresa, que é, reconhecidamente, uma organiza 
ção saudável, competitiva e lucrativa. 

O terceiro aspecto importante é a oportunidade para a de 
mocratização do capital. Aliás, esse é um dos objetivos do Progra 
ma Nacional de Desestatização. A pulverização das ações da Vale 
significaria transferir o controle do Estado diretamente para a so 
ciedade brasileira, evitando a concentração do controle na mão de 
setores oligopolizados. O acesso às ações da V ale deveria ser asse 
gurado a todos, inclusive aos que vivem no iifterior, seja através 
do Banco do Brasil e demais instituições financeiras, seja através 
dos correios. A venda da Vale deve permitir que ela continue sen 
do a grande promotora de desenvolvimento para o País. 

O quarto ponto relevante a considerar é que, sendo a Vale 
uma empresa dinâmica e com inúmeros negócios em estudo e con 
clusões, ela deve continuar exercendo normalmente suas ativida 
des empresariais na busca de seu contínuo crescimento. O enges 
samento da Vale durante o processo de privatização é lesivo ao in 
teresse de todos. Uma empresa de âmbito internacional, com múl 
tiplas relações societárias, comerciais e financeiras, não pode ficar 
praticamente paralisada, na dependência de decisões externas, em 
prejuízo do interesse de todos os seus acionistas. 

Finalmente, temos a questão do patrimônio mineral Muito 
se tem falado a respeito do valor e da quantidade das reservas mi 
nerais sob responsabilidade da Vale. Todavia, prevalece o desco 
nhecimento sobre o tema e a maneira correta de fazer tal avalia 
ção. Os estudos a serem contratados pelo BNDES devemo con 
templar avaliações criteriosas. Na privatização da V ale o que está 
em jogo é a venda das ações da empresa pertencentes ao Estado. 
não está em jogo a venda do subsolo brasileiro, cuja propriedade 
continuará a pertencer à União. 

Srs, Senadores, era o que tinha a dizer. Estou à disposição 
de V. Ex"s para qualquer esclarecimento. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDEN'IE (Gilberto Miranda)- Concedo a palavra 

ao Sr. Presidente do BNDES, Dr. Edmar Bacha, por vinte minutos. 
O SR. EDMAR BACHA - Srs. Senadores, gostaria de 

agradecer por esta convocação, que oferece oportunidade para 
uma discussão ampla sobre o Programa de Privatização. 

Minhas palavras iniciais se destinam, basicamente, a tratar 
um pouco de uniformizar nosso conhecimento em relação ao Pro 
grama de Privatização como um todo e, posteriormente, nos deba 
tes, poderemos nos aprofundar nas questões relacionadas à Vale. 

O Programa de Privatização se insere mim conjunto mais 
amplo de relações que tem a ver com a redefinição do modelo de 
desenvolvimento da economia brasileira. Saímos do modelo pri 
mário exportador e nos transformamos numa economia industrial 
a partir dos anos 30 através do chamado Modelo Nacional Desen 
volvimentista, que nos permitiu fazer essa transição de uma eco 
nomia agrária para uma economia industrial, mas trouxe em si di 
versas pendências que, finalmente, levaram, nos anos 80, à sua de 
cadência e à sua superação por uma atual proposta incorporada no 
amai Governo de um Modelo de Desenvolvimento Social Democrata. 

Sem me estender nas características básicas, queria apenas 
salientar que há quatro pontos fundamentais no modelo nacional 
desenvolvimentista. 

O primeiro é o da intervenção estatal, tanto em termos de 
uma regulação restritiva da ação dos mercados, quanto em termos 
de o Governo atuando diretamente como empresário na economia. 

A segunda característica é o protecionismo econômico. É 
um modelo que teve um viés antiexportador muito forte e que teve 
como lema básico a substituição de importações sem a considera 
ção da possibilidade de ampliação dos mercados a nível mundial. 

A terceira característica do modelo, que é inerente a esse 
processo de intervenção estatal e de fechamento da economia, é a 
ampliação da concentração de renda, que foi herdada do modelo 
primário exportador e agravada ao longo do período de industriali 
zação do País, porque o Estado deixou de investir nas áreas funda 
mentais que permitiriam a superação da pobreza no País e o avan 
ço social das classes mais baixas. 

A quarta característica, também inerente ao processo do 
modelo, é que é um modelo inflacionário que. em boa parte, não 
havia disciplina fiscal nem regras monetárias e, portanto, se valia 
da inflação como um dos seus principais tributos, recaindo sobre 
as camadas mais pobres da população. Esse modelo entrou em cri 
se nos anos 80, e agora se redesenha para o País a possibilidade de 
instauração do modelo de desenvolvimento social-democrata, que 
tem como princípios básicos, quero crer, quatro. 

O fundamental deles é a ampliação do mercado. Quando 
digo ampliação do mercado, quero dizer, fundamentalmente, não 
somente que o Estado deixa de atuar como empresário, mas que, 
também, a natureza de sua regulação junto aos mercados deixa de 
ser restritiva e passa a ser ampliadora Todos sabemos que todos os 
empresários adoram concorrência, exceto nos setores onde eles 
próprios estão atuando. Portanto, é papel fundamental do Estado 
assegurar que a concorrência seja o princípio fundamental em que 
opera o regime de mercado da economia brasileira, e isso implica 
na abertura ao exterior. Sabemos também que a concorrência é 
restrita pela ação das outras nações e, portanto, não é uma abertura 
indiscriminada ao exterior. E uma abertura ao exterior baseada no 
princípio da integração competitiva da economia brasileira nas 
correntes comerciais e financeiras internacionais. 

A terceira característica é que o Estado, ao deixar de ser 
empresário e ao reorganizar, suas finanças públicas, se recapacita 
para atuar nas áreas fundamentais que interessam à maior parte da 
população brasileira, na área de saúde, de educação, saneamento 
básico, de segurança, ou seja, garantindo que, assim o fazendo, 
promova-se um processo de progressiva desconcentração da renda 
nacional como parte integrante desse processo. Obviamente, o mo 
delo também se baseia em que o Estado assume a responsabilidade 
fundamental perante a população, oferecendo-lhe uma moeda de 
poder aquisitivo constante e deixa de roubar dinheiro do salário, 
através da inflação. Portanto, a quarta característica básica desse 
modelo de desenvolvimento social-democrata é que ele é baseado 
não na inflação, mas na estabilidade de preços. Aí se insere o Pro 
grama de Privatização, fundamentalmente, com o conjunto de qua 
tro objetivos. 

O primeiro é a redefinição do papel do Estado. O Estado, 
concentrado nas· atividades sociais, o Estado que deixa de lado a 
ação empresarial porque tem, agora, condições, no setor privado, 
de que essas ações pioneiras que teve que assumir nos primórdios 
da industrialização possam ser feitas com maior vantagem pelo se 
tor privado. E o· Estado, então, se concentrando naquilo que por 
tanto tempo deixou de realizar, ou seja, na ação social básica para 
promover a desconcentração de renda no País. 
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A outra característica é a da nova regulação. A regulação 
anterior, que herdamos dos anos 30, característica do pensamento 
social daquela época, muito influenciada pelo pensamento fascista, 
era de um pensamento de regulação da atividade econômica em 
que se restringia a ação seja da empresa, seja dos indivíduos, seja 
dos grupos sociais, seja dos 'grupos intermediários que repre 
sentam a sociedade. A nova regulação, fundamentalmente, se des 
tina a assegurar a ampliação do mercado, ou seja, a garantir que a 
concorrência seja o princípio básico de regulação da atividade eco 
nômica e onde ela não se caracteriza por alguma ação açambarca 
dora de mercados, ou o Estado intervém para ampliar a ação do 
mercado e não mais para restringi-lo. 

A segunda grande característica do processo de privatização 
e seu princípio básico é de redução do endividamento público. To 
dos sabemos, Senadores e Deputados mais do que ninguém. quan 
to pesam os juros da dívida pública sobre o Orçamento da União 
devido ao fato de que, ao longo de muitos e muitos anos de des 
controle das finanças públicas, se acumulou uma considerável dí 
vida pública que, devido a suas características de falta de credibili 
dade do mercado, porque a moeda não era confiável, progressiva 
mente essa dívida foi adquirindo características, mais e mais, de 
quase-moeda e exigindo, para seu carregamento, taxas de juros 
cada vez mais elevadas. 

Portanto. a redução da dívida pública é uma necessidade 
imperiosa para que os Deputados e Senadores, assim como o Exe 
cutivo, possam alocar recursos públicos para funções públicas e 
não vê-los tragados pela voracidade do pagamento de juros e da 
amortização da dívida pública. A amortização de boa parte dessa 
dívida pública através do processo de privatização abrirá espaço 
amplo no Orçamento para que o Executivo e o Legislativo possam 
destinar uma parte cada vez maior desse Orçamento para a ação 
social do Governo. 

A terceira característica é dar maior competitividade ao sis 
tema empresarial brasileiro. Uma das caracteósticas do modelo 
anterior foi a enorme concentração de atividade econômica, a. 
enorme oligopolização e monopolização da economia brasileira, ' 
não só por parte dos monopólios estatais, mas também pelos mo 
nopólios e oligopólios que foram criados ao longo do protecionis 
mo da atividade econômica e ao longo do Programa de Privatização. 

Um dos lemas fundamentais é que se procure progressiva 
mente dar maior competitividade aos regimes econômicos, respei 
tado, entretanto, o fato de estarmos agora vivendo em um mundo 
de grandes empresas e de grandes grupos econômicos. Portanto, a 
característica básica para se conseguir maior competitividade é a 
abertura econômica, oo seja, deve-se assegurar que, onde haja oli 
gopólios nacionais, os mesmos concorram, inclusive no mercado 
interno, com o produto importado, para que da industrialização re 
sultem benefícios para toda a população e não somente para os 
empresários beneficiados pela proteção que anteriormente tinham. 

A quarta característica do modelo de privatização é a demo 
cratização do capital. Hoje, temos um mercado de capitais extre 
mamente restrito e a possibilidade de usar a privatização para am 
pliação das oportunidades de acesso ao conjunto de brasileiros que 
hoje em dia somente têm a caderneta de poupança como base para 
as suas economias, para que eles possam utilizar a compra de açõ 
es no mercado aberto, no mercado mllis líquido, no mercado me 
nos especulativo, como fator de proteção e ampliação da riqueza 
de cada um. 

Nesse sentido, creio que a privatização da Vale se insere 
como uma oportunidade ímpar de, de fato, começarmos a criar a 
empresa pública na concepção mais ampla do termo, no sentido de 
pertencer ao público, afastando-nos desse modelo anterior, quan 
do, de um lado, tínhamos empresas estatais freqüentemente domi- 

nadas pelo princípio da burocracia e empresas privadas dominadas 
pelo princípio do caciquismo. Temos, agora, a possibilidade de in 
troduzir crescentemente o principio efetivo da sociedade anônima, 
onde a população, como um todo, tem acesso ao mercado de capi 
tais, aos lucros produzidos pelas empresas no País. 

A privatização passou por quatro fases desde os anos 80. A 
primeira, característica do Governo Samey, foi um período de re 
privatização de empresas que haviam caído no colo do Estado, 
fundamentalmente do BNDE.S, por terem falido e não terem con 
dições de seguir os seus negócios. Essas reprivatizações foram 
conduzidas ao longo dos anos 80 e implicaram em uma arrecada 
ção estimada de U$780 milhões ao longo dessa década. 

Na década de 90, a criação do PND, pela Lei nº S.031, de 
1990, inaugurou um novo período, que é o das desestatizações, ou 
seja, um período em que o Estado deixou de atuar em setores onde 
a sua ação empresarial tinha assumido um caráter pioneiro, funda 
mentalmente nos setores da siderurgia, de fertilizantes e da petro 
química. Na década de 90, com o Governo Collor, houve a inclu 
são de 68 empresas no programa, das quais 15 foram vendidas na 
quele período. Houve uma característica muito fundamental e que 
está sendo progressivamente abandonada, que é a da utilização, 
como moeda de pagamento dessas privatizações, de créditos con 
tra a União. 

Pelo fato de o Govemo Collor ter inaugurado um processo 
que basicamente consistiu de congelamento da dívida pública e de 
apropriação da liquidez da economia, entendeu-se, naquele perío 
do, que mais importante do que a dívida de curto prazo que tinha 
sido suprimida pelo congelamento dos ativos era fazer a redução 
dos créditos contra a União de uma maneira mais ampla. Propicia 
ram-se, então, mecanismos, aprovados pelo Congresso Nacional, 
de utilização desses créditos contra a União como meios de paga 
mento das empresas que foram então privatizadas. , 

O Governo Itamar Franco inaugurou uma terceira etapa do 
programa de privatização com quatro características básicas. Pri 
meiro, a conclusão da privatização no setor siderúrgico; segundo, 
a venda de participações minoritárias, inclusive, uma extremamen 
te bem-sucedida no ano passado, de cerca de U$500 milhões de 
venda de sobras acionárias, que constituíram uma parte importante 
para a constituição do Fundo Social de Emergência, que permitiu a 
introdução do Plano Real; terceiro, houve a ênfase em moeda cor 
rente, ou seja, dado que agora a dívida pública havia sido retoma 
da aos seus legítimos possuidores, passado o período de retenção 
do Governo Collor, tornava-se importante e mais crucial a utiliza 
ção da privatização como forma de abatimento da dívida de curto 
prazo. Foi isso que ocorreu progressivamente ao longo do período 
Itamar Franco, quando foram privatizadas dezoito empresas. 
Como no peóodo Collor foram privatizadas quinze empresas, há 
um total, até agora, de trinta e três empresas privatizadas no âmbi 
to do PND. A quantia total obtida de recursos nessas trinta e três 
privatizações foi de U$8,6 bilhões: U$5,l bilhões no Governo Ita 
mar Franco e U$3,5 bilhões no Governo Collor. Entretanto, a 
grande diferença que ocorre no período é que, no Governo Itamar 
Franco, com a ênfase em moeda corrente, arrecadaram-se U$1,6 
bilhões contra apenas U$16 milhões de moeda corrente no período 
do Governo Collor. 

A nova fase da privatização, com o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, basicamente tem algumas características: pri 
meiro, a criação do Conselho Nacional de Desestatízação; segun 
do, a retomada dos leilões para completar o conjunto de empresas 
que faziam parte da incorporação inicial que foi feita durante o 
ano de 1990. Nesse sentido, estão programadas até o final do ano 
o total de dezessete leilões, incluindo treze indilstrias petroquími 
cas, que devem ser finalizadas até agosto; a entrada do Banco Me- 
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ridional, que será a primeira empresa financeira a ser incorporada 
no Programa de Privatização; a venda da Escelsa já está programa 
da para o mês de julho; a venda da Ligbt., que deve ser providen 
ciada até o final do ano; e o arrendamento de seis malhas da Rede 
Ferroviária Federal, que também será uma novidade no Programa, 
no sentido de que vamos ler um serviço público característico pela 
primeira vez. 

O Programa também caracteriza-se por uma ampliação do 
âmbito das desestatizações em cinco grandes linhas. Primeiro, a 
incorporação da concessão de serviços públicos, com a aprovação 
pelo Congresso Nacional da Lei de Concessões, no âmbito do Pro 
grama. Segundo, a inclusão de instituições financeiras, especifica 
mente o Banco Meridional, no projeto de privatização. Terceiro, a 
introdução recente do setor elétrico, da Eletrobrás e de suas subsi 
diárias. Quarto, a iniciação do processo de privatização da Compa 
nhia Vale do Rio Doce. Quinto, o apoio à privatização estadual, já 
que o Programa de Privatização deixou de ser exclusividade do 
Governo Federal e se expande rapidamente, tanto nas administra 
ções federais quanto nas municipais, qualquer que seja a natureza 
dos partidos que as ocupam. A privatização deixou, então, de ser 
federal e parcial e passou a ser global, incorporando todo o âmbito 
ideológico de partidos que comparecem no País na qualidade de 
administradores da coisa pública. 

A legislação aprovada por este Congresso Nacional para o 
'Programa de Privatização confere total transparência ao processo. 
Todos os serviços são contratados mediante licitação pública e são 
acompanhados por auditores independentes, também licitados. O 
Programa requer até três avaliações econômicas das Consultorias. 
As condições de venda são aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Desestatização. Há inspeção e controle do TCU e da Ciset. Há 
também o acompanhamento sistemático do Programa de Privatiza 
ção pelas Subcomissões de Privatização da Câmara Federal, que 
inclusive vão ter os seus trabalhos reiniciados nesta sexta-feira, no 
Rio de Janeiro. 

O Programa, como disse, é gerido atualmente por um Con 
selho Nacional de Desestatização, que é um órgão int.erministerial, 
um órgão superior de decisão, subordinado diretamente à Presi 
dência da República; órgão esse que propõe ao Presidente da Re 
pública a inclusão de novas empresas no Programa e que detenni 
na o cronograma de execução e modelagem, que aprova as condi 
ções gerais de venda, o preço mínimo e as eventuais necessidades 
de reestruturação prévia das empresas e que especifica os meios de 
pagamento a serem utilizados. O BNDES, neste Programa, funda 
mentalmente, é de gerente desse processo ordenado pelo Conselho 
de Ministros. O BNDES gerencia todo o processo de desestatiza 
ção das empresas do Programa, desde a licitação, a supervisão, a 
coordenação de todos os serviços até as operações finais de venda; 
recomenda ao Conselho Nacional de Desestatização as condições 
de venda e as necessidades prévias de reestruturação das empre 
sas, executa as decisões do Conselho e divulga ao público todas as 
etapas e resultados do processo. 

Queremos crer que não estamos agora mais no início do 
processo e o Programa já tem o que mostrar em termos de resulta 
dos práticos, inclusive antecipando o futuro que podemos discernir 
para o caso da Companhia V ale do Rio Doce. 

Os resultados relativos ao setor siderúrgico, que já foi todo 
privatizado, são muito claros no sentido de mostrar os enormes be 
nefícios que se derivam do programa de privatização. 

Entre 1991 e 1993, foram vendidas oito empresas do setor 
siderúrgico, num valor global de privatização que ultrapassa 
US$10,6 bilhões, sendo US$5,5 bilhões de venda de ações, 
US$2,6 bilhões de dívidas assumidas e investimentos já compro 
metidos de US$2,5 bilhões. 

No setor siderúrgico verificavam-se prejuízos constantes. 
Houve uma reversão muito rápida dos prejuízos, no ano passado o 
lucro global do setor já atingiu US$750 milhões, propiciando uma 
distribaição de dividendos de US$150 milhões, uma redução glo 
bal de custos da ordem de US$460 milhões comparados com os 
custos anteriormente incorridos, a criação de dois mil e quinhentos 
empregos indiretos, a melhoria das condições de trabalho e o for 
talecimento do mercado de capitais. 

Os ganhos de produtividade indicam a magnitude do des 
perdício anterionnente ooorrido neste setor em comparação com o 
que se pode obter através de empresas privadas. Cito os números: 
entre 1991 e 1994, a Empresa Aços Piratini aumentou a sua produ 
tividade em 100%; Cosipa, 45%; Usiminas, 85%; Tubarão, 63%; 
Acesita, 64%; CSN, 36% e Açominas, 15%. Ou seja, o que antes 
era apenas uma hipótese comprova-se agora ser uma realidade, ou 
seja, a administração privada pode ser extremamente mais eficien 
te e continuar beneficiando, através de suas ações sociais e em de 
fesa de ecologia, as comunidades nas quais essas empresas partici 
pam como demonstram os exemplos, fundamentalmente o da Usi 
minas e da CSN. 

Estou seguro de que o mesmo exemplo deverá ser seguido 
pela Companhia V ale do Rio Doce, uma vez privatizada. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENfE (Gilberto Miranda) - Após termos 

ouvido os três expositores, passamos agora à lista de perguntas. 
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, Senador José 

Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUfRA - Minha primeira per 

gunta é endereçada ao Dr. Francisco Schettino. No relatório distri 
buído pela própria empresa quando da audiência páblica na Câma 
ra, a empresa faz uma projeção do serviço da dívida liquida para 
os próximos quatorze anos - à pág. 30 deste relatório. 

Os dados indicam uma redução do serviço da dívida líquida 
de 555 milhões entre principal e juros de 1994 para 19 milhões em 
1999. Ao mesmo tempo, nos últimos quatro anos, a geração opera 
cional de caixa da Companhia V ale do Rio Doce foi de .mais de 
700 milhões, 

No relatório anual da Companhia V ale do Rio Doce, o se 
nhor afirma à pág. 4 que ela ·está bem estruturada e capitalizada, 
pronta para iniciar um novo ciclo de crescimento. 

Neste mesmo relatório, a CVRD indica uma série de ações 
estratégicas, entre elas: joint ventures com os chineses, diversifi 
cação de produtos, renegociação de tarifas de energia, renegocia 
ção da dívida das empresas do sistema e otimização do sistema de 
transporte que somadas às melhorias operacionais valorizariam em 
muito o valor atual da empresa. 

Pergunto: Qual é o prazo calculado pela Companhia Vale 
do Rio Doce para implementar essas ações estratégicas de melho 
ria operacional e de quanto seria a valorização da empresa? 

Segunda pergunta: fala-se hoje em tomo de US$ 10 a US$ 
15 bilhões para a compra da parte do Tesouro da CVRD. É bem 
provável que essa quantia considerável de dinheiro tenha que vir 
do exterior. Os principais interessados são os australianos, os japo 
neses e os sul-africanos. 

Sr. Presidente, caso o controle da CVRD passe para esses 
capitais, é possível que isso represente um declínio da rentabilida 
de da companhia, com a redução do preço pago pelas siderúrgicas 
japonesas ou que uma virtual oligopolização mundial, com a com 
pra pelos australianos seja feita com uma redução da produção na 
cional de minério de ferro? 

Terceira pergunta: segundo o enfoque que temos, poucos 
lotes de ações ordinárias ou nominativas da Vale do Rio Doce são 
negociáveis diretamente nas bolsas do Rio e de São Paulo, apesar 
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da CVRD ser considerada uma blue ship. Caso o senhor fosse 
proprietário de ações ordinárias nominativas da V ale, o senhor as 
venderia? 

A última pergunta diz respeito ao Fundo de Desenvolvi 
mento da Vale do Rio Doce. De acordo com os dados da própria 
companhia, de 1954 a 1992, as localidades prôximas às áreas de 
atuação da Vale foram beneficiadas com investimentos da ordem 
de US$ 200 milhões, provenientes de uma parcela dos lucros lí 
quidos auferidos pela empresa. Os recursos financeiros aplicados 
em 1993/94 foram da ordem de US$ 31 milhões. Esses investi 
mentos foram aplicados, entre outras coisas, em saneamento bási 
co, pontes, rodovias localmente essenciais, tratamento de água, 
tratores, escavadeiras e motoniveladoms para prefeituras, recupe 
ração de patrimônios históricos culturais, desassoreamento de ri 
beirões, construções de creches e escolas, aparelhamento policial, 
reflorestamento de encostas, galerias pluviais, pavimentação de 
vias urbanas, eletrificação urbana e rural, aumento da produção 
bortigranjeira, projetos de moradia, construção de centros comuni 
tários, vacas mecânicas, criação de oficinas-escolas. A maioria 
dessas aplicações foi feita em municípios pequenos, que dispõem 
de receita ínfima e onde essa política de ações comunitárias faz di 
ferença entre o desamparo e algum desenvolvimento. 

Naturalmente, esse fundo existe em função de uma decisão 
do acionista majoritário, que é a União. A pergunta é a seguinte: o 
senhor acredita que com a privatização da Vale os novos proprie 
tários manteriam a existência desse fundo? 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com a palavra 

o Dr. Francisco Scbettino. 
O SR. FRANCISCO SCHE1TINO - Senador José Eduar 

do, tentarei responder e peço que, caso omita alguma resposta, por 
favor, refaça a pergunta a ela relativa. 

O senhor sabe que a Vale tem um setor de planejamento es 
tratégico. É um setor muito importante, envolve em tempo integral 
uns quinze empregados de alto nível da empresa e toda a gerência 
técnica participa desse planejamento part time. Isso é importante 
para todo o seu gerenciamento, para entendermos a Vale como 
uma empresa global. 

Realmente, estamos muito capitalizados. 
Falarei em números grosseiros: a dívida da Vale, no fmal de 

1994, foi de US$ 800 milhões, uma empresa que fatura perto de 
US$ 5,6 bilhões por ano; 

Então, realmente, estamos muito capitalizados, nosso déficit 
é muito favorável e está na hora de a V ale se lançar a grandes pro 
jetos. Tivemos que dar uma parada durante um certo tempo por 
causa do Projeto Carajâs, que nos custou mais de US$ 2 bilhões. 
Em função disso, tivemos que reorganizar a empresa e agora está 
na hora de nos lançarmos a grandes projetos. 

Os grandes projetos que a Vale tem hoje, não sei se V. Exª 
tem conhecimento, são vias subsidiárias e controladas; algumas no 
Pará. Pensa-se na retomada da Aluriorte, que é uma e_µipresa subsi 
diária da Vale; a Rio Capim, também subsidiária da Vale, a Ceni 
ba(?) Florestal e o Cobre Salobo que também são subsidiárias da 
Vale, idem. . 

A V ale do Rio Doce está realmente em situação de se lançar 
a um grande projeto em termos nacionais, que envolva infra-estru 
tura. Somos uma empresa cujos projetos, geralmente, têm uma 
parte muito cara relativa à infra-estrutura, como foi o Projeto Ca 
rajás e também um Projeto no Sul que envolveua Vitória-Minas. 

O nosso planejamento estratégico mostra que no intervalo 
de cinco anos nesses vários projetos que V. Exª citou é importante 
o não engessamento da Vale. Temos uma série de projetos que já 
vem sendo estudados há dois ou três anos e estamos quase finali- 

zando, Tenho certeza de que o Governo dará uma flexibilidade à 
V ale para continuar tocando esse projeto durante a fase de privati 
zação, quando seu patrimônio será reduzido. Se está na hora de fe 
char esse projeto, depois de muito tempo e recursos que gastamos, 
tenho certeza de que o Governo flexibilizará o engessamento da 
Vale, que é normal em um processo de privatização, 

Num intervalo de cinco anos temos uma série de linkagens 
de projetos que, se derem certo, devem acoplar à Vale do Rio 
Doce um patrimônio da ordem de 2 bilhões de dólares. Se tudo der 
certo. Alguns que já linkamos deram certo: a moagem de minério 
na Usina de Pellets, já está sendo executado; o aumento de nossos 
berços em Tubarão, está sendo executado. 

Outra pergunta que V. Exª fez é se os australianos e os ja 
poneses entrarem na privatização da V ale e conseguirem ter o con 
trole, se haverá um declínio da receita da Vale via exportação de 
minério de ferro que é, foi e sempre será nosso carro chefe como 
nosso maior projeto. Hoje temos 32% do mercado transoceânico 
de minério de ferro. O segundo concorrente são os australianos. 
Então, Brasil e Austrália têm praticamente mais de 50% do merca 
do transoceânico de minério de ferro. Mas tenho certeza de que o 
Governo tomará esses cuidados para que um concorrente ou clien 
te nosso, os dois se juntem, façam um bloco de controle e forrem o 
risco de diminuir a produção de minério de ferro da V ale, aumen 
tando a produção australiana, que está mais perto dos grandes con 
sumidores na Asia. Mas o Governo tem mecanismos para fazer 
isso. E vai fazer. Lançará talvez uma golden share que determine 
que "fica proibido fatiar a Vale, fica proibido isso, fica proibido 
aquilo". Isso é normal nas privatizações. É um instrumento legal. 
Ele vai estudar isso e, se necessário, lançará as ações. 

Quanto ao Fundo de Desenvolvimento da Vale do Rio 
Doce, é um fundo estatutário. Nem o Governo pode, numa golden 
share, falar "é obrigatório até 8% do lucro da empresa, se reinves 
tir nas áreas em que atua". Assim é a regra boje nas áreas sociais. 
Realmente, se somarmos todos os investimentos que fizemos em. 
dólares e corrigirmos esses dólares desde a época da fundação da 
V ale, já investimos mais ou menos 200 milhões de dólares nessas 
áreas carentes. E no ano passado, o acionista majoritário da Vale, 
que é o Governo, determinou que esse fundo fosse também usado 
nos nove estados em que a Vale hoje atua. A Vale foi criada no 
Espírito Santo, em Vitória. Esse fundo, até o ano passado, s6 era 
aplicado nesse estado e nas áreas de influência da V ale. Este ano, 
pela primeira vez, atuará em nove estados e nos municípios que, 
digamos assim, em que criamos problemas. É importante para uma 
empresa do tamanho da Vale viver bem com todos. Inclusive com 
as comunidades onde atua. Essa é nossa política. Então, neste ano, 
pela primeira vez, o fundo está sendo aplicado nos nove estados 
em que a Vale atua. 

A terceira pergunta de V. Exª não sei qual é. V. Exª medes 
culpe, mas poderia repeti-la, por favor? 

O SR. JOSE EDUARDO DU1RA ·- Se o senhor, sendo 
proprietário de ações ordinário nominativas; venderia essas ações. 

O SR. FRANCISCO SCHElTINO - É muito particular, 
mas não venderia. Afirmo ao senhor que não tenho ações ordiná 
rias nem preferenciais da Vale. Mas não venderia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Tem uma quar 
ta pergunta? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Perguntaria se poderia 
fazer um última pergunta ao Dr. Edmar Bacha. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Uma última 
pergunta sim. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - A Vale do Rio Doce 
detém as concessões de lavra da exploração mineral da província 
de Carajás, que é uma das mais ricas províncias do mundo e que, 
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em extensão, é superior até a alguns países da Europa. MeSD10 le 
vando em consideração que o modelo de administração de recur 
sos minerais do Brasil é baseado numa legislação caduca, de 1934, 
baseada em concessões cartoriais, a verdade é que essas concessõ 
es de tal monta só foram efetivadas para-a Vale do Rio Doce pelo 
fato de ser empresa estatal. Na hipótese de privatização, essas con 
cessões acompanhariam in totum e seriam transferidas para a em 
presa que vier a assumir a Vale do Rio Doce? 

O SR. FRANCISCO SCHETflNO - O Governo tem que 
respeitar as leis do País e, em particular, o Código de Minas, que o 
rege. Nesse sentido e no sentido de preservar a honestidade da 
Vale, a resposta seria positiva, oo seja, a União continua proprietá 
ria do solo e a concessionária, dentro dos limites da legislação pre 
vista, será aquela para a qual foi transferida. Se o Congresso en 
tender diferentemente, obviamente está nas mãos dos congressis 
tas mudar o Código de Minas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mirandaj-- Tem a palavra o 
Senador Jader Barbalho, autor do requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, poderia 
fazer mais uma intervenção? · 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - V. Exª já usou 
da palavra durante dez minutos. Se abrirmos mais essa concessão, 
ficará impossível. Espero que V. Ex" compreenda. V. Ex' perma 
necerá na lista de inscritos e após o último inscrito terá a palavra 
novamente. Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente. começo mi 
nhas indagações pelo Projeto Salobo. Posteriormente passarei à 
parte relativa à privatização. O Presidente da Salobo Metais, Dr. 
Marconi Tarbes, já teve a oportunidade de definir, oo de deixar 
claro, que a usina metalúrgica do Projeto Salobo será implantada 
no estado do Pará. Então de~arei de indagar sobre esse aspecto. 

Também quero fazer um comentário a essa pergunta que, da 
. mesma forma como ocorreu de vez anterior, quando tivemos a 
chance de oovir aqui o Presidente da Petrobrás, sairemos daqui 
sem uma definição a respeito do tema. Aliás, quero nesta oportuni 
dade,. Sr. Presidente, requerer à Comissão de Infra-Estrutura, já 
.que é conjunta, que exija, por parte da Petrobrás, o envio dos do- 

. cumentos e estudos que prometeram nos enviar. Ficamos aqui ho- 
ras tentando obter da Petrobrás informações seguras .a respeito da 

: implantação da futura refinaria no Norte ou Nordeste e não conse 
. guimos. ficaram de nos enviar os documentos relativos ao assunto 
e não enviaram. 

Indagaria ao Dr. Marconi se, na implantação do Projeto Sa 
lobo, a Salobo Metais já definiu o tratamento econômico a ser 

. dado ao ouro e à prata existentes. E passo, Sr. Presidente, a fazer 
ainda as seguintes indagações. Em quanto tempo mais a CVRD e a 

· Salobo Metais pretendem fechar o acordo de acionistas com a Mi 
neração Morro Velho para iniciar a implantação do Projeto Salo- 

. 'bo? O que está retardando esta definição? O senhor poderia deta 
lhar a composição da estrutura de financiamento para o Projeto 
Salobo e a comercialização da produção? O ingresso da Anglo 
América na Salobo Metais modificou a concepção original do pro 
jeto de cobre e qual foi essa modificação? 

E passo a fazer a leitura das indagações feitas pela prefeitu 
ra de Marabá e pela Câmara Municipal de Marabá. Quais as possi 
bilidades de verticalização da produção em Cara jás e em Marabá 
numa e em outra hipótese de instalação da metalúrgica? No caso 
de ficar em Carajás, pelo tamanho da área, existência de miná de 
ferro e problemas ambientais, não existiria a possibilidade do mi 
nério de cobre, após beneficiado na metalúrgica. ser exportado, 
impedindo a verticalização da produção na região com o surgi 
mento de indústria de cabos, fios, barras, e perfis? Qual o custo 

operacional pelo transporte do minério de cobre via ferrovia entre 
Carajâs e Marabá, segundo a demanda da planta de metalurgia? 

A CVRD elaborou algum estudo sobre o custo do transpor 
te ferroviário do concentrado do cobre nos trechos mina-Marabá e 
mina-pêra ferroviária? Qual o custo operacional do minerodnto 
nos trechos mina-pêra e mina-Marabá, envolvendo bombeamento 
e manutenção nas fases de implantação e de operação? 

Há estudos sobre o adensamento populacional de Paraope 
bas, caso a metalúrgica se localize na pêra ferroviária da serra de 
Carajâs? Em caso positivo, o que prevêem esses estudos, inclusive 
quanto à integridade das áreas de preservação ambiental, reserva 
biológica do Taipirapé, Floresta Nacional do Taipirapê, Aquiri e 
Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado? Durante a im 
plantação de execução do Projeto Ferro Carajás nem as comunida 
des periféricas ao projeto nem as lideranças políticas do estado fo 
ram consultadas pela CVRD em função daquele projeto e tenha se 
montado uma estrutura. No caso hipotético de unidade metalúrgica 
a ser instalada na ferrovia de Carajás, presume-se que o custo de 
infra-estrutura industrial seria menor, dada a proximidade do Pro 
jeto Ferro. Pergunta: qual o valor da infra-estrutura a ser montada 
para o Projeto Cobre Salobro? No caso da implantação de a unida 
de dar-se em Marabá, qual o valor dessa infra-estrutura e qual o 
efeito multiplicador, considerando-se o alcance social e o interesse 
regional? 

Perguntas do município de Paraopebas: 
l - a implantação da metalúrgica obedecerá os critérios téc 

nico-econômicos ou o critério político? 
2 - como é do conhecimento da Vale, os projetos de ferro, 

ouro e manganês trouxeram crescimento populacional médio de 
1 7% para Paraopebas e, como conseqüência, graves problemas so 
ciais. Como município mais próximo do Projeto Salobo, os pro 
bíemas sociais se avolumarão com a implantação da metalúrgica 
em Paraopebas. Qual será a contrapartida da V ale para compensar 
esse desequilíbrio social? 

3 - com a implantação ou não da metalúrgica em Paraope 
bas os problemas sociais advindos do Projeto Salobo existiriam. 
Qual seria a contrapartida da V ale para amenizar esses impactos 
sociais, caso a implementação da metalúrgica não seja em Parao 
pebas? 

4- o atual presidente da Salobo Metais, Dr. Marconi Vian 
na, sempre afirmou que os critérios utilizados para definição da 
implantação da metalúrgica seriam os de ordem técnico-econômi 
ca. Por que essas afirmações estão mudando? 

Sr. Presidente, para facilitar, devido às inúmeras indagaçõ 
es, gostaria de dizer que as mesmas podem ser dirigidas ao Dr . 
Marconi ou ao Dr. Schettíno. 

Sr. Presidente, permita-me fazer ao Dr. Edmar Bacha per 
gunta específica quanto à questão da política de privatização da 
Vale do Rio Doce • 

O Governo oferecerá, em leilão, o bloco acionário, vendera as 
ações por etapas ou fará o sistema de pulverização em relação à Vale? 

Em adendo à indagação do Senador José Eduardo Dutra so 
bre o processo de avaliação desses alvarás, todos sabemos que, ao 
longo do tempo, houve uma certa proteção por parte do Governo e 
de técnicos do Governo no sentido de encaminhar para a Vale do 
Rio Doce toda pesquisa relativa a recursos minerais, fundamental 
mente na Amazônia. 

Será levado em conta, para efeito de avaliação, o valor eco 
nômico projetado dessas áreas de pesquisa e lavra, considerando 
que algumas delas se referem até a 500 anos de exploração? Nesse 
processo será possível fazer uma avaliação econômica? Ela será 
incluída? 
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Por último, Dr. Bach a, V .s• deve ter lido um comentário do 
jornalista Luís Nassif, publicado no jornal Folha de S. Paulo da 
última quinta-feira: "Uma Vale igual a cinco meses de juros". Ele 
inicia o artigo dizendo: "Cinco meses com as atuais taxas pratica 
das pelo Banco Central custam uma Vale do Rio Doce. Todas as 
participações no setor petroquímico equivalem a quinze dias de ju 
ros. Esse números são eloqüentes para demonstrar a loucura que se 
está cometendo contra o País com a atual política de taxas de juros". 

A minha indagação a esse respeito é, considerando o ocorri 
do no México, quanto o Governo já conseguiu arrecadar desde o 
início do processo de privatização? Salvo engano, teria consegui 
do arrecadar 15 bilhões de dólares. Considerando que a Vale do 
Rio Doce estaria avaliada em cerca de 16 bilhões e que o Governo 
detém apenas 50%, o que equivale a 8 bilhões, e considerando que 
o objetivo, pelo que V.Sª nos informou - fundamentalmente no 
caso da V ale, que não é monopólio, pois concorre com tantas ou 
tras empresas brasileiras e estrangeiras - é a alienação da Vale 
para ajudar o Governo a enfrentar a dívida interaa, a Vale não sen 
do monopólio, a situação é diferente da ocorrida com a Petrobrás. 

Então, pergunto a V .Sª: mantida a taxa de juros atual, será 
que os recursos provenientes da venda da V ale não serão engoli 
dos por essa política de juros? Será que não teríamos, a curto pra 
zo, a desagradável constatação de termos vendido a Vale do Rio 
Doce e não termos reduzido consideravelmente o endividamento 
interno? 

Minha preocupação, Dr. Edmar Baeha, considerando as ob 
servações pertinentes que V .Sª fez na exposição inicial, demons 
trando os objetivos da política de privatização e considerando que 
a Vale é estimuladora, no meu entendimento, não só do desenvol 
vimento nacional, como também das concorrências interna e exter 
na. resta apenas o objetivo de o Governo arrecadar recursos para 
reduzir sua dívida interna e por conseqüência reduzir a.política de 
juros, assim presumo. 

Considerando a experiência mexicana, Y.Sª não vê riscos 
de perdermos todo o patrimônio da Vale e não conseguirmos redu 
zir consideravelmente a dívida externa e a política de juros? 

Essas seriam as três indagações que faria especificamen 
te a v.s·. 

Sr. Presidente, com mil perdões, acho que os Senadores au 
tores dos requerimentos têm obrigação com os depoimentos e, 
portanto, deveriam ter também o direito, de acordo com .o Regi 
mento, de fazer um maior volume de interpelações às autoridades 
presentes. 

O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda) - Antes de passar 
a palavra ao·Dr. Marconi, ao Dr. Scbcttino e ao Dr. Baeha, gosta 
ria de esclarecer que, caso V .S"s não tenham condições de respon 
der às perguntas neste momento, poderão mandar as respostas a 
esta Comissão que passaremos a todos os Srs. Senadores e ao au 
tor do requerimento. 

. Com a palavra o Dr. Marconi Tarbes ViaÍma 
O SR. MARCONI T ARBES VIANNA .:.. Seria realmente 

imprudente da minha· parte responder a esta série de perguntas 
com relação a custos, pois precisaria saber alguns números de ca 
beça. Prefiro enviar as respostas por-escrito, até· por que o projeto 
ainda está em nível básico e esses números são aproximados. 

O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda) '-- Como V .s" tem 
conhecimento geral sobre todas as perguntas formuladas pelo Se 
nador Jader Barbalho, pediria a V.Sª que fizesse uma abordagem 
geral a respeito de tudo. _ 

O SR. MARCONI TARBES VIANNA - Acho que o mais 
importante agora - a pergunta de V.Exª é bastante clara nesse sen 
tido - é que estamos numa fase de negociação-entre as sócias: a 
Vale do Rio Doce e a Morro Velbo. Existem coisas importantes a 

serem negociadas, como os direitos minerais, apôs-essa fase de ne 
gociação. A partir dessa hora, o projeto tem condições de deslan 
char e, evidentemente, vamos começar a trabalhar com mais vee 
mência no detalhe e com relação à localização fmal da metalurgia. 

Com relação à estrutura de funcionamento da comercializa 
ção da produção, o cobre é uma commodity, que deve ser operada 
no mercado de commodities como qualquer outra commodity, 
como alumínio, como o próprio cobre que é produzido no Brasil 
tanto no mercado interno quanto no externo. 

Com relação ao ouro e ã prata, o normal é esse refino ser 
feito em empresas bastante especializadas. No Brasil temos algu 
mas empresas e no exterior também, ou seja, todo aquele material 
que é recolhido ao longo da eletrólise do cobre é enviado a essas 
empresas especializadas e é refinado, tomando-se ativo financeiro 
da empresa, como boje opera a própria V ale do Rio Doce, a pró 
pria Mineração Morro Velho; ouro e prata são ativos. 

O ingresso da Auglo American nesse processo trouxe uma 
contribuição razoavelmente grande •. Houve, inclusive, a modifica 
ção da metalurgia que antes era um processo e depois de um ano 
de estudos percebemos que essa rota era inadequada ao minério da 
Salobo, com isso tivemos que mudar a nossa rota de processo. 
Houve uma grande variação técnica nessa rota metalúrgica. 

Com relação às perguntas.de.ordem social, formuladas por 
V. Ex\ diria que todas elas fazem parte do estudo de impacto am 
biental que a Salobo está preparando. Ainda não temos completa 
do esse estudo e com certeza assim que tivermos completado dare 
mos entrada nos órgão competentes, e esse estudo '1eve abranger 
toda essa situação dos. impactos ,de UD). projeto dessa magnitude 
numa região como. as peculiaridade de Marabâ, Paraopebas, no sul 
do Pará. Todas.essas.questões estarão respondidas por ocasião da 
complementação do nos~ estudo de impacto ambiental. Volto a 
repetir, ainda não se encontra em condições de ser divulgado, até 
por qµe ele n,ão terminou, 

, Com relação à situação, a última pergunta é bem incisiva no 
sentido de algumas perguntas do pessoal de Paraopebas. Sempre 
afirmei que a decisão sobre a implantação da metalurgia seria téc 
nica. Fico, surpreso ao ter: ouvido a afirmação de que as coisas es 
tão mudando, Elas não mudaram, Eu, .enquanto técnico, bem como 
a equipe que. trabalha comigo, não esperamos outra coisa senão 
que a definição da localização da metalurgia seja uma assunto téc 
nico. Na realidade, a nossa posição não· mudou. Recébi até com 
surpresa essa · afirmativa de que as coisas estão mudando. Real- 
mente não 'nn.i~. . . . . . ' . . 

~ei condensar aqui, Senador, todas as perguntas feitas 
e vou responder todas as outras formuladas por V. Exª ao Senador 
Presidente da Comissão, que deverá, enviar .as respostas a V. Ex" 
no momento oportuno. . , 

O SR. PRES.IDENIE. (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Senador Jader Barbalho: , . , . 

O SR. JA:DER BARBALHO - Uma das minhas indagaçõ 
es, Dr. Marconi, é com relação ao prazo que V. Exª imagina ser 
necessário para a.conclusão das negociações com a Morro Velho. 

O SR. PRESIDEN'IE (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Dr. Francisco Scbett.ino. 

O SR. FRANCISCO SCHETTINO - O Projeto Salobo está 
na fase final e está indo muito bem. A única coisa que está faltan 
do é avaliação do patrimônio mineral da Vale que será transferido 
para essa nova empresa. Então, é uma negociação, a Vale, é claro, 
quer dar o valor máximo a esse patrimônio, e o outro sócio quer 
dar o valor mínimo. Isso é prático, qualquer negociação tem isso. 
É o último detalhe. A hora que chegarmos a um acordo - e temos 
mais 60 dias para isso, pois o patrimônio é muito grande -, o pro- 
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jeto estará todo pronto para deslanchar. Aí, Senador, vamos anun 
ciar a localização. , 

O SR,,.JADER BARBALHO - No caso, a localização já 
está definida? 

O -SR. FRANCISCO SCHETl1NO - Não; não está. Está 
quase. Faltam alguns detalhezinhos. 

O SR. JADER BARBALHO - Faltam dois pontos. 
O SR. FRANCISCO SCHETl1NO - Sim; mas esses são 

secundários. O mais importante agora é o que está faltando falar: 
esse projeto partiu e vai dar certo, é a transferência do'patrimônio 
mineral da Vale do Rio Doce, é o nosso grande ativo, esse é um 
projeto que vai pesar pouco no caixa da Vale, estamos entrando 
com esse ativo mineral descoberto pela Docegeo. O BNDES parti 
cipa, ele terá que ser ouvido, pois tem 30% dessa reserva. Espero 
que o BNDES faça um bom negócio com a gente. Esse é um outro 
complicador: o BNDES tem que estar de acordo também. 

Isso estando pronto, Senador, para nós não existe mais pro 
blema com relação a sócios. A localização para nós é um proble 
ma secundário, agora, é claro, que vai ser ouvido o Governador do 
Estado, vamos dar todo conhecimento do porquê da nossa decisão 
técnica, porque ele é uma autoridade do Estado, tem que conhecer 
tudo também. A idéia, -resumindo, o projeto agora tem mais 60 
dias para· transferir o patrimônio mineral da V ale do Rio Doce pará 
essa nova empresa. Para nós está tudo definido. Se chegarmos a 
bom acordo, pode ser que não se chegue a um acordo, aí, infeliz 
mente, vamos achar outro sócio. O projeto já teve a Bibiton(?), 
Hollambra, Camargo Corrêa, a RTZ, dando garantia, foram cha 
mados pata sócios, era um projeto "patinho feio". o concentrado 
tinha um demérito; para vender esse-concentrado no mercado in 
ternacional ele tinha um demérito. Xs atuais metalurgias tinham de 
adaptar para usar esse concentrado. Daí surgiu a idéia de fazer mé 
talurgia também no Brasil, e agora está definido que· é no Para. Já 
não' cabe levar para o Maranhão como foi antigamente, porque 
metade do concentrado é importado. Hoje a mina cresceu tanto, 
mas está ainda em fase de mais avaliações, ela tem muito mais re 
servas do que aquilo ali. Hoje, a mina tem capacidade para abaste 
cer um módulo econômico de metalurgia'. V amos fazer na região 
do sul do· Pará a metalurgia, a única coisa que está faltando agora é 
o valor dos ativos minerais a ser transferido para essa empresa. 

O SR. )À.DER B.~B~HÇ). - ,Sr. Presidente, não quero 
absolutamente tomar o tempo de nenhuma autoridade deste' País ~ 
muito menos perder o meu tempo. Requeiro, nesta oportunidade, 
que a V ale dó Rio Doce, no caso, envie todos os estudos relativos 
a esse projeto para esta Cómissão, porque confesso que·- apesar 
de todo o apreço que tenho pelo Dr. Schettino, e a frente da Vale 
tem realizado grandes trabalhos em favor do nosso Estado, e quan 
do fui governador.mantivemos o melhor relacionamento possível 
com a V ale, particularmente na minha última gestão - saio desta 
reunião, em relação a este assunto, quase que como entrei, quase 
comoentreisaio dessareuníão. 

Preciso conhecer. O Dr. Schettino disse que o governador 
vai ser consultado, o Dr. Marconi disse que a decisão era técnica. 
Então, confesso que saio daqui com grande dificuldade e com 
aquele sentimento de perda de tempo que, um homem que atinge 
os 50 anos de idade começa a ficar preocupado, esse é o meu caso 
particularmente na data de boje. 

Gostaria que a V ale nos remetesse todos os estudos realiza 
dos a respeito desse assunto, para que tivéssemos efetivamente co 
nhecimento e, posteriormente, a V ale pudesse anunciar a sua decisão, 
levando em consideração seguramente as questões técnicas, econômi 
cas, ambientais, sociais e outras que permeiam esse projeto. 

Gostaria que o Sr. Vigilante não deixasse acontecer até hoje 
o que aconteceu até hoje no caso da PETROBRÁS em relação à 
refinaria. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Dr. Schettino, 
essa é a sugestão do Senador Jader Barbalbo e nós aproveitaría 
mos para pedir a V. Exª que nos mandasse todos os estudos. Antes 
de V. Sª anunciar a localização efetiva dessa planta de metalurgia 
gostaríamos, jâ, antecipadamente, e coloco em votação junto aos 
Senhores Senadores, de convocar novamente o Dr. Schettino e o 
Dr. Marconi para que viessem a esta Comissão quando estivesse 
definido já esses dois pontos com relação ao preço <la transferên 
cia dessa participação para a Morro Velho, o valor das jazidas, 
como também a localização da planta. Só após, V. Sª anunciaria 
realmente isso. Tão logo V. Sª tenha esses estudos, nós, nesta Co 
missão, passaremos a todos os membros e marcaremos uma nova 
vinda de V. S's a esta Comissão. 

Com a palavra o Dr. Edmar Bacha. 
O SR. EDMAR BACHA - O Senador Jader Barbalbo fez 

três perguntas, a primeira sobre a modelagem de venda. A modela 
gem de venda é objeto a ser analisado pela ccmsultora que vai ser 
contratada a partir da decisão de incluir, por licitação, decisão do 
Conselho de Ministros de incluir a Vale do Rio Doce no progra 
ma. Essa decisão possivelmente deve ser tomada ainda esta sema 
na. .. Perdão, foi impróprio, o Conselho de Ministros recomenda, 
através de uma EM ministerial, ao Presidente da República a in 
clusão da V ale do Rio Doce, é isso que vai ser definido ainda esta 
semana, essa recomendação ao Presidente da República. 

Obviamente, são dois objetivos que temos que conciliar um 
é a maximização do valor de venda· da Companhia, é porque, 
como salientou, um dos aspectos da venda da V ale do Rio é a re 
dução do endividamento do setor público; e segundo a maximiza 
ção da participação da sociedade, em um contexto de maior demo 
cratização do capital 

Quero salientar que a V ale do Rio Doce - é o caso típico - 
é onde se cumprem todos os objetivos do' programa, não somente 
o primeiro, Senador, se me permite, o primeiro é a redefinição do 
papel do Estado, incluindo duas características. Onde antes havia 
uma regulação restritiva do mercado, agora vamos ter uma regula 
ção ampliadora do mercado. Ou seja, 'no que diz respeito ao De 
partamento Nacional de Produção Mineral, poderá haver uma so 
lução muito mais eficaz na fiscalização do cumprimento do Códi 
go Mineral do que eventualmente ·tenha ocorrido até agora. 

Coro os recursos poupados pela V ale do Rio Doce, e com a 
economia de juros daí derivada, será possível ao Governo investir 
mais nas áreas sociais, inclusive mais doque se tem investido até 
o momento. · 

A redução do endividamento público é considerada. Temos 
que considerar a questão do endividamento publico como um 
todo. A Vale do Rio Doce é só parte. O Congresso agora está vo 
tando para ampliar o âmbito de, atuação do Programa de Privatiza 
ção, seja no que concerne à redefinição do conceito de empresa 
nacional, o que obviamente valorizará as ações das empresas a se 
rem éoncedidas ou privatizadas no setor mineiro e de exploração 
hidrelétrica, seja quando consideramos o conjunto de empresas 
potencialmente privatizáveis, pois temos um valor que é, pelo me 
nos, da ordem da magnitude da dívida interna. 

Então, Senador, no limite, - estou raciocinando hipotetica 
mente - qualquer que fosse a taxa de juros, se houvesse uma pri 
vatização maciça, a divida interna desapareceria. Portanto, ela dei 
xaria de impingir sobre o custo orçamentário. O que estamos fa 
lando é que, dada a taxa de juros, quanto menor dívida houver - e 
para que haja mais redução de dívida, é preciso que haja mais pri- 
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vatização -, menor é a incidência dos juros no Orçamento da Re 
pública. É uma questão bastante clara. 

Então, o que temos que considerar nesse processo, nessa 
nova fase do programa, é visualizar todo um conjunto de ações 
que permitissem, de fato, que toda essa onerosíssima dívida de 
curto prazo desaparecesse do Orçamento da República. E assim, 
uma vez saneada a administração financeira do Governo, pudésse 
mos contemplar o lançamento de títulos de divida de longo prazo, 
como acontece em tantos outros paises com moeda estável, com 
taxas de juros normais, de 6% até 12% ao ano. É esse o horizonte 
que se nos abre. Temos que entender essa questão, não como caso 
específico na conjuntura atual, mas como um processo que leva a 
um novo modelo, inclusive de ação do Estado livre dessa onero 
síssima divida de curto prazo, para a qual é essencial a privatiza 
ção de um conjunto muito amplo, inclusive para permitir que essas 
ações estatais se tomem mais efetivas. 

'Creio também, que é a questão do estado empresário. Ainda 
que a Vale do Rio Doce seja, possivelmente, a mais eficiente das 
empresas estatais, não há nenhuma dúvida de que com o conjunto 
de restrições, com as quais ela opera, por ser empresa estatal, e 
que vão ser abolidas - não são todas as questões de licitação, en 
fim, o Dr .. Schettino depois poderá até fornecer uma lista enorme 
de acompanhamento do TCU, de todo esse tipo de relativo enges 
sarnento em que a empresa ora opera, como a limitação ao seu en 
dividamento - tem que ser aprovado pela SEST, etc.-, quer dizer, 
o abandono de todo esse conjunto de restrições, sem dúvida ne 
nhuma, permitirá uma enorme ampliação da base empresarial da 
Vale do Rio Doce e a sua expansão de forma nruito mais acentua 
da do que ela tem conseguido expandir, dadas as restrições sob as 
quais ela tem operado. 

· Nó mesmo sentido, também a questão da democratização 
do capital. Queria enfatizar esse tema coIJJ. muita veemência, por 
que aqui temos uma empresa pública, e a mais-nítida das empresas 
públicas do mercado acionário, mas temos uma oportunidade his 
tórica única de, aqui no caso .da Vale, de fato, criar uma grande 
empresa' da qual sejam sócios um número significativo - centenas, 
dezenas, milhares e, talvez, milhões, eu diria - de brasileiros que 
poderão acionar, através dessa campanha de venda que pretende 
.mos encetar, e tomar-se proprietário da Vale do Rio Doce. Quere 
mos que não somente· aqueles que tenham contas bancárias, mas 
até quem não as tem, mas tenha acesso a uma agência dos- Cor 
reios, possa ir· à agência do Correio e acertar a possibilidade de 
comprar a Vale. O Dr. Schettino já disse que ele não venderiaas 
ações da Vale. Na verdade, todos fomos que querer comprar ações 
da Vale, porque •quanto mais cadaum de nós tenhamos ações da 
Vale - o que não é nem meu caso, nem o do Dr. Scbettino - , 
quanto mais seja o volume de pessoas que queiram comprar ações 
da V ale, maior será o valor dessa venda, portanto, alcançando esse 
objetivo fundamental que temos, que é o de maximizar o seu valor 
de venda, num contexto de ampla-democratização do capital para, 

· na verdade; dar início a ·uma capitalização de massa neste País. 
Essa questão da modelagem de venda não.está decidida ain 

da. Ela será decidida em função desses princípios de maximização 
do. valor de venda e da ,participação da sociedade no processo de 
venda da Vale do Rio Doce. 

Certamente, a avaliação dos alvarás, a questão dos direitos 
minerai'> será objeto de exame detido por parte dos avaliadores. 
Normalmente, uma empresa pode ser avaliada por três critérios, o 
patrimonial, o do preço de mercado e o do valor econômico pelo 
valor do fluxo de caixa descontado. 

No caso específico da Vale do Rio Doce, a avaliação dos 
direito'> minerais deverá ser objeto de detido exame - já há técni 
cas para is so, Pretendemos, no edital de convocação das empresas 

que vão concorrer, incluir que elas, especificamente, devem apre 
sentar uma caracterização da sua capacidade técnica em avaliação 
de recursos minerais, e esse será o ingrediente fundamental do edi 
tal de licitação da empresa que vai fazer a avaliação da Vale, ou 
seja, a melhor capacitação que houver a nível internacional, a nível 
mundial em avaliação de direitos minerais para esse propósito, já 
que esse é um dos grandes temas que a venda da Vale evoca. 

Quanto aos juros, Senador, é claro que temos um problema. 
que é a política de juros, mas eu gostaria de separá-la. Dada a polí 
tica de juros, temos que quanto mais privatizarmos menor será o 
volume de juros. É fundamental uma política de juros que possa 
ultrapassar a fase atual, em que se centraliza, para o programa. de 
estabilização, o objetivo fundamental de revertermos novamente 
esse pequeno aumento da inflação. 

Precisamos entender isso, porque nos programas de estabili 
zação anteriores, quando a inflação subia, todos diziam: 'U se foi 
o programa". Ouvimos isso em setembro e· outubro do ano passa 
do, quando a inflação, depois de baixar até agosto e setembro, co 
meçou a subir em outubro e um pouco em novembro. Então, tive 
mos de reafirmar os mecanismo de controle, para assegurar a re 
versão da torre inflacionária, o que, de fato, conseguimos nos me 
ses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. 

· Em abril e maio ela subiu. um pouco. Nós, de novo, já ante 
cipando essa subida temporária, em março reafirmarmos o meca 
nismo decontrole monetário, mas.icomo V. Ex~s sabem. estamos 
restritos na possibilidade de um constrangimento fiscal maior, por 
que estamos na expectativa da votação, pelo Congresso, das refor 
mas econômicas, para depois entrarmos no conjunto de reformas 
fiscais mais amplas, que permitirão o' equilíbrio de longo prazo das 
contas públicas. Então, o instrumento monetário foi apertado no 
vamente, para assegurar a reversão. 

E claro que administrar - e especialmente governar+ é uma 
escolha.entre .alternativas.não muito agradáveis. Tínhamos, nesse 
caso, que utilizar o mecanismo do controle monetário bastante 
apertado para assegurar a reversão da inflação. Já estamos obser 
vando isso. 

Contrariamente ao que SÇ' dizia no. mês passado, parafra 
seando o Ministro Símonsen eu diria que "no Brasil, somos muito 
cíclotímícos", .Quando o.Plano Real deu certo, nos primeiros me 
ses, todo .mundo falava: "Agora a inflação é zero e podemos nos 
ocupar 'de, outra coisa", '.f.odavia,.'quai;ido, p.o ,II).êS passado..a infla 
. ção teve u,~ novo repique, de repente parecia gue o Plano Real ti 
nha .ído !l .Pjqu,e e que, teríamos que fazer, um Real II ou um Real 
m e entrarmos em um novo regime de políticas de surpresa, :de 
controle de preços, de congelamento da dívida pública. 

· Não é nadadisso, Estamos aqui, optamos, como sempre fi- 
zemos, P9iS. 65$6 foi :o mandato que obtivemos, por Unia política 
totalmente pré-anunciada e totalmente revalidada pelo Congresso 

· Nacional nas nóvas 'ações. Não 'é de maneira nenhuma agradável 
· apenar o torniquete nionetârio, Sabemos,' inclusive, 'que há efeitos 
colaterais. muito 'sérios, mas, no moiµe~to,. impõe-se o objetivo 
central pelo qual foi eleita essa administração, ou seja, manter 'a 
estabilídade'dos preços. · · · · 

E énessa perspectiva, de manter a estabilidade dos preços 
em uma economia que continua crescendo saudavelmente, que 
adotamos esse aperto temporãrio dos juros. Temos de distinguir 
medidas de ordem conjuntural, como o aperto temporário dos ju 
ros, de medidas de ordem estrutural, como a redução substancial 
do volume da dívida pública através da privatização. 

Nesse sentido, tenho, nobre Senador, de dizer que -temos 
que analisar essa questão em separado. Podemos discutir por mui 
to tempo a necessidade da política de juros, mas temos que ver que 
estamos discutindo em particular uma questão estrutural, pela 

/.. ...• -· -···-------""· ------ ····-- 
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questão aritmética básica, Porque o volume de recursos a serem 
privatizados pelo Governo, desde que passem as emendas consti 
tucionais, é suficiente para reduzirmos os juros a zero, pois a dívi 
da será zero qualquer que seja a taxa de juros. 

Muito obrigado. 
O SR. JADER BARBALHO - Gostaria de ter oportunida 

de, assim como o Senador José Eduardo Outra teve, de obteres 
clerecímentos, que são profundamente valiosos, do Dr. Edmar Ba 
cha, de saber se S. s• imagina, neste raciocínio, que efetuando-se 
as privatizações no País, materializando-se as privatizações, elimi 
naríamos a dívida do setor público e, via de conseqüência, a queda 
dos juros. 

Foi isso que consegui absorver da exposição que V. s•, Dr. 
Bacha, acaba de fazer. Mas esta seria, no meu entendimento, uma 
solução ideal segundo o ponto de vista que V. s• acaba de esboçar, 
conseguirmos eliminar de uma vez, materializarmos de uma vez a 
política de privatizações. V. Sª sabe que isso vai ser difícil ou qua 
se que impossível, nem que seja possível o Governo, num lance 
único, numa temporada única, conseguir zerar. 

A minha preocupação, como leigo, uma vez que não sou es 
pecialista na área, é exatamente se, aos poucos, o Governo vai rea 
lizar a privatização, e com a velocidade que os juros crescem ao 
longo do tempo, não acabará ocorrendo o que ocorreu com o Mé 
xico. Vamos perder o patrimônio público com as privatizações e 
não conseguiremos eliminar o déficit, porque o raciocínio de V. s• 
é o raciocínio ideal. 

Temos tanto de dívida pública, temos tanto de patrimônio 
para privatizar, vamos zerar, Isso seria o ideal. Pergunto se com a 
sua experiência e com os estudos que realizou V. Sª não entende 
que hâ um risco de, ao .final, vendermos o patrimônio público e 
não conseguirmos acompanhar a. política de juros, que tem sido 
muito complicada. 

O ,Senado tem se preocupado muito com isso. Na semana 
passada, o Ministro do Planejamento esteve nesta Casa e vârios 
Senadores abordaram este assunto. Há um aperto monetário por 
um lado, há uma política de câmbio por outro, para tentar evitar o 
déficit da balança comercial Mas se compararmos os ganhos da 
balaqça comercial com os prejuízos causados pela política de ju 
ros, que aumenta a dívida pública no Brasil, tudo isso nos preocupa. 

· Fica muito difícil analisarmos de forma estanque essas 
questões. Parece-me que elas se entrelaçam de tal maneira que 
quando o Governo tenta tapar de um lado, hâ um vazamento do 
outro. E ainda há um déficit público claro, inclusive no Orçamento 
deste ano. 

O meu desejo, Dr, Bacba, é o de obter da experiência, dos 
estudos que V. S~ evidentemente faz e tem obrigação de fazer e 
daquilo de que V. Sª tem conhecimento, informações sobre se não 
ç~o:i.os o risco de, a_b,rir mão de uma empresa que .é um modelo 
neste País E} cuja alienação, no meu entendimento, tem um objetivo 
básico, o de contribui!'. para a redação do déficit público, e não 
conseguirmos o nosso objetivo. 

V. s• teceu outras considerações, mas, para mim, o que fica 
é que alienar a V ale do Rio Doce é contribuir para reduzir o déficit 
público. E se isso não for feito de forma ideal, como V s• imagina, 
será que a velocidade do crescimento da dívida não nos levará a 
Vale e continuaremos com a dívida pública? 

Estas são preocupações que gostaria que V. s• relevasse, 
mas são as preocupações dos leigos, da sociedade brasileira, e, 
evidentemente, n6s, representantes da sociedade, somos obriga 
dos, em uma oportunidade como esta, a levá-las à autoridade res 
ponsável. Não corremos esse risco? V. s• entende, com a expe 
riência de todos os planos que tivemos, que não estamos correndo 

esse risco? V. Sª diria, como homem público, como brasileiro, que 
neste caminho não há risco? 

O SR. PRESlDENIE (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Dr. Eclmar Bacha, • 

O SR. EDMAR BACHA - Nobre Senador, nenhum cami 
nho é sem riscos. Vivemos em um mundo incerto e o V. Exª há de 
convir que o fato de termos conseguido o que já conseguimos com 
o Plano Real é extraordinário, em face dos riscos que nos propuse 
mos correr com ele. 

V. Exª provavelmente se recorda de que tanto a esquerda 
quanto a direita sustentavam que a única maneira de estabilizar a 
economia era voltar a fazer o que o Governo Collor fez, ou seja, 
usurpar a poupança do setor privado, que está consubstanciada nos 
títulos que são carregados no dia-a-dia, nos títulos públicos carre 
gados dia-a-dia no mercado. E carregados por cada um de nós. Os 
intermediários financeiros apenas intermedeiam a compra dos títu 
los com o fornecimentos dos fundos, de que somos proprietários. 

Sustentava-se que a única maneira de resolver os problemas 
da chamada ciranda financeira era haver uma usurpação da dívida 
pública interna, algo que foi feito no Governo Collore que tão de 
fendido por Congressistas tanto da esquerda quanto da direita. 

O Plano Real optou por um custo extremamente arriscado, 
Senador, que é fazer a estabilização deixando a dívida pública in 
tocada. Foi um risco que decidimos correr para aumentar a credi 
bilidade do programa, porque acreditávamos que a única maneira 
de fazer a estabilização da economia seria através de um programa 
totalmente preanunciado, sem choques, sem surpresas. sem confis 
co e anteriormente aprovado pelo Congresso. Acredito que isso 
explica o sucesso extraordinário que o Plano teve. Não tocamos 
nas relações contratuais da sociedade. Respeitamos integralmente 
todos os contratos preexistentes, apesar de terem sido desenhados 
e escritos para uma situação hiperinflacionária. 

Corremos um risco enorme de manter esses contratos íntac- ' 
tos, manter intacto o respeito à propriedade, para fazer a estabiliza 
ção; porque havia um aspecto que entendíamos ·mais importante, a 
credibilidade. Para tanto, resolvemos respeitar tudo: ''tudo o que 
fizermos vamos preanunciar e tudo o que preanunciarmos vamos 
fazer". Acho que isso explica o sucesso do Plano Real até agora. 

Este Governo foi eleito, Senador, para manter o Plano Real. 
Não há dúvida alguma. As umas assim o disseram: "estamos ele 
gendo este Governo, estamos elegendo este Congresso, com a 
maioria governista que ele tem, para manter o Plano Real; esse é o 
nossoobjetivo fundamental". 

Os juros são elevados. São, conjunturalmente, muito eleva 
dos, mas a administração fiscal do Governo está sendo feita, de 
forma tal que não implique que o custo dos juros leve a maior dé 
ficit Ainda que o déficit exista no orçamento, estamos fazendo 
uma administração do orçamento público de tal forma que não 
haja déficit público. É claro que isso implica adiamento, posterga 
ção de algumas prioridades que o Governo tem. Esse é o custo. 
Como não lemos· ainda uma situação fiscal confortável e como o 
que importa é o primado do controle da inflação e como o controle 
da inflação estava sendo ameaçado pelo aquecimento da econo 
mia, estamos adotando UJIW, política monetâria extremamente con 
junturalmente apertada. E o CUS!O. 

Se V. Exª me perguntar se vamos seguir o mesmo caminho 
do México, respondo que o México não teve o problema de dívida 
pública que tivemos. O México não tinha problema de déficit pú 
blico. O México teve um enorme crescimento do endividamento 
privado. Este é o risco que corremos: endividamento de empresas 
e de consumidores. Com a estabilização, todo o déficit na balança 
de comércio exterior do México é explicado não por um déficit 
público que fosse a sua contrapartida, mas sim por um déficit do 
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setor privado. Foi, realmente, um aumento de investimento, espe 
cialmente um grande aumento do consumo no México, que impli 
cou o problema que o México enfrentou de dívida externa. Esta 
mos aqui querendo fazer economia - essa política atual de desa 
quecimento - para manter as nossas contas externas em equilíbrio, 
para evitar o problema mexicano exatamente. Aprendemos com 
aquela lição de que não há recurso ilimitado aos capitais interna 
cionais. Eles são como lebre: tão rápido vêm quanto vão embora; 
são os últimos a chegar e os primeiros a sair. 

Estamos, portanto, atuando num regime, nobre Senador, de 
enormes riscos, e estamos fazendo o que é possível numa situação 
extremamente difícil. Por que estamos fazendo isso? Porque o 
mandato que recebemos é para estabilizar a economia e fazer a re 
forma do Estado. 

Nesse sentido, diria a V. Ex" que não estamos correndo 
mais o risco do México. 

O SR. PRESIDENIB (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Senador Jefferson Peres. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pela ordem, tem 
a palavra o nobre Senador José Eduardo Dutra. 

O SR. JOSE EDUARDO DlITRA - Gostaria de fazer um 
registro. Considerei profundamente proveitoso para o debate dessa 
questão nesta Comissão - para usar uma palavra da moda -· a fle 
xibilização do tempo do Senador Jader Barbalho. Pelas minhas 
contas, o seu debate levou cerca de·35 minutos. Lamento que o 
mesmo tratamento não tenha sido dado a minha pergunta. Não te 
nho mania de perseguição, mas acredito que, talvez, pelo fato de o 
Senador Lauro Campos estar ausente, eu tenha vindo substituí-lo 
no rigor com que o nosso Presidente trata alguns parlamentares. 

Hoje pretendo fazer um pronunciamento sobre a Compa 
nhia Vale do Rio Doce, como primeiro inscrito após a Ordem do 
Dia. Gostaria de aproveitar a oportunidade pal.'ll convidar a todos 
para que possamos fazer, no plenário do Senado, esse debate que con 
sidero profundamente importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda)- V. Ex• tem toda 
razão. No final das perguntas, como tinha prometido, V. Ex" terá 
mais que o dobro do tempo do Senador Jader Barbalho. Em vez de 
25 minutos para completar, V. Exª terá 50 minutos. 

O SR. JOSE EDUARDO DU1RA - O problema é que, no 
final, já há outros compromissos agendados. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, pela ornem. 
O SR. PRESIDENIB (Gilberto Miranda) - V. Ex" tem a 

palavra pela ordem. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, a vantagem é 

que o Senador aproveita a oportunidade para fazer esse convite 
público, coisa que não tenho o privilégio de fazer. Então, fica 
compensado com o comercial antecipado do grande pronuncia 
mento que fará hoje à tarde sobre a Companhia Vale do Rio Doce. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Senador Jefferson Peres. 

O SR. JEFFERSON PERES - Gostaria de formular uma 
pergunta ao Dr. Francisco Schettino e outra ao Dr. Edmar Bacba. 

A primeira farei ao Dr. Schettino. 
Peço a permissão do Senador José Eduardo Dutra, pal.'ll re- 

formular a pergunta que S. Exª lhe fez. 
Imagine que V. Ex" é proprietário de ações ordinárias da 

Vale do Rio Doce - isso é um blue ship, muito valioso no merca 
do - mas, se ao mesmo tempo, V. Exª estivesse altamente endivi 
dado e se a receita de dividendos, proporcionada por essas ações, 
fosse muitc inferior aos juros que V. Exª estivesse pagando por 
essa dívida; se o "~SO dessa dívida fosse de tal monta que V. Exª 

estivesse com dificuldade de prover a educação dos seus filhos e a 
saúde dos seus familiares, pergunto se V. Exª venderia essas ações? 

A segunda pergunta é dirigida ao Dr. Edmar Bacha. Dois 
fatores contribuem para a elevadíssima taxa de juros: um estrutu 
ral, que é a rolagem da dívida de curtíssimo prazo do Governo Fe 
deral, e um outro conjuntural, que, como instrumento de política 
econômica, o Governo manipula a taxa de juros para desestimular 
consumo, estimular a poupança e atrair capitais externos. Pergun 
to-lhe: na sua avaliação, qual seria aproximadamente o peso de um 
fator e de outro sobre a taxa de juros do País hoje? 

O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Dr. Francisco Schett.ino. 

O SR. FRANCISCO SCHETI'INO - Senador, não gosto de 
raciocinar por hipóteses: se precisasse tirar meu filho da escola, se 
eu ficasse doente. E complicada uma resposta desse tipo. Só con 
firmo a V. Ex" que não disponbo de ações da Companhia Vale do 
Rio Doce e que não gosto de aplicar em bolsas. 

O SR. JEFFERSON PERES - Então, pensemos em uma 
companhia X. 

O SR. FRANCISCO SCHETIINO - Acredito na Vale; te 
nho 33 anos de Vale; recém-formado, entrei para a Vale. Portanto, 
penso que se trata. de uma grande empresa. Aplicar na Vale é um 
bom negócio. Agora, é uma empresa de poucos dividendos. Real 
mente, fazendo-se as contas, vê-se que os dividendos que a Vale 
traz aos seus acionistas são baixos. Mas a grande política da Vale 
- se o acionista deixa a Vale proceder assim - é reinvestir os lu 
cros para aumentar o patrimônio do seu acionista. Bntão, o patri 
mônio do Governo, dentro da Vale, tem crescido muito. Entendo 
que se trata de um investimento a longo prazo. Estou apenas dan 
do o meu palpite, pois não sou especialista. Daqui a pouco alguém 
começa a comprar ações da Vale e faz um mau negócio. Eillão, 
ações da Vale, como investimento a longo prazo, é um bom negó 
cio. Por isso, os Fundos de pensão gostam de ação da Vale, inclu 
sive no exterior. Estamos lançando a ADR-Nivel 2, ações da Vale 
que serão negociáveis inclusive no exterior. Como se trata de um 
conglomerado de empresas, quando um determinado setor vai mal, 
outro vai bem - não temos todos os ovos em uma mesma cesta-, 
isso também faz com que a Vale seja uma ação negociada, mas, 
na minha opinião, tem que ser negociada a longo prazo. Realmen 
te, não posso dar uma explicação muito clara a V. Ex" porque não 
sou especialista nisso e não gosto de mexer com bolsa. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com a palavra 
o Dr. Edmar Bacha. 

O SR. EDMAR BACHA - Senador, essa pergunta é muito 
difícil. Estava pensando em como poderíamos respondê-Ia. Existe 
um título do Governo cuja taxa de juros Dão é afetada pela política 
monetária interna: são os títulos da dívida externa, os IDUs. A 
taxa de juros que incide sobre os IDUs, externamente, depende 
apenas do chamado risco Brasil. O fator principal dele é o equilí 
brio das contas públicas e o conseqüente equilíbrio das pressões 
inflacionárias no País. Não sei exatamente qual é essa taxa de ju 
ros - esse era o meu problema -, mas a última vez que tomei co 
nhecimento desse valor a taxa de juros dos IDUs era da ordem de 
18% ao ano, mais a variação cambial, que seria o risco correspon 
dente internamente. Quer dizer, a diferença entre 18% ao ano mais 
o que V. Ex" julgar que vai ser a variação cambial, comparada 
com a taxa do overnight boje em dia, que, mais uma vez, lamento 
não ter plenamente aqui retratada, representaria, talvez, o aperto 
monetário. Quer dizer, podemos dizer que metade-metade, talvez 
dois terços, sejam fatores estruturais e apenas um terço para tentar 
responder. Esse é o limite do que posso lhe responder. As questões 
seriam devidas a fatores conjunturais, ou seja, por fatores que rep 
resentam o aperto adicional, que tem a ver não com o déficit públi- 
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co, mas, na verdade, com a perspectiva do déficit privado, quer di 
zer, com o excesso de consumo que se manifestou pelo fato de que 
o Plano Real foi realmente a maior operação de distribuição de 
renda que esse País jamais viu. Transferiram-se 12 bilhões, que 
antes eram arrecadados como imposto inflacionário pelo governo 
e pelos bancos, diretamente para aqueles que não tinham proteção 
para o seu dinheiro, assalariados, que não tinham acesso a contas 
bancárias, e que viam o seu dinheiro ser torrado no dia-a-dia pela 
inflação. Essa torrefação do dinheiro acabou. Mas com isso aca 
bou também uma fonte de recursos para o setor público, transfe 
rindo esses recursos para a classe mais pobre do Pais. Esse é o 
grande fator que explica por que cada um de nós, especialmente 
com uma perspectiva social democrata, tanto nos empenhamos 
para que esse Plano fosse feito do modo comç foi feito, ou seja, 
para assegurar que a estabilidade de preços fosse conseguida, para 
que a redistribuição de renda pudesse ser iniciada neste País. 

O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda~- Concedo a pala 
vra ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE .•. Sr. Presidente, Sr"s e Srs, Se 
nadores e Deputados, em primeiro lugar, gostaria de encaminhar 
uma série de questões sobre o Projeto Salobo. Mas, como o Sena 
dor Jader Barbalho já fez uma relação muito grande de algumas 
questões, não vou repeti-las, entretanto, voltarei ao Projeto Salobo. 

Quero me concentrar em um assunto importante, sério e 
grave, no meu entender, no que diz respeito à privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Concordo que as reformas constitucionais que aí estão, no 
sentido de abrir a produção de petróleo e de mineral para o capital 
estrangeiro, seja um avanço. Não há dúvida de que temos que 
fazê-lo. -Mas quando se trata de privatizar ou intervir em duas 
grandes empresas que têm papel estratégico na vida nacional como 
a Petrobrás e a Vale do Rio Doce, acredito que o comportamento 
do Governo não pode ser globalizado, generalizado e padrão. 

Vou me ater à Vale do Rio do Doce. A Vale, como a Petro 
brás, nesse processo de abertura da economia, numa privatização, 
tem que ler, realmente, uma visão e um critério diferenciados, cau 
telas de sempre. 

O Presidente já disse que a Petrobrás não será privatizada. 
A Vale realmente está em estudo, Isso preocupa-me. Preocupa-me 
abrir a economia e correr o perigo de entregar setores estratégicos 
para o exterior. Essa é a questão maior, não tenho dúvida nenhu 
ma. Já que a estratégia é definir o papel e o tamanho do Estado, 
vamos caminhar por aí. · 

O Ministro Serra esteve aqui na semana passada - fui o res 
ponsável pela sua convocação -, e um dos argumentos que S. Exª 
usou é que temos que privatizar a Vale do Rio Doce, porque opa 
pel é meramente de caixa. O problema da dívida interna deve ser 
resolvido, mas que não envolva nessa solução a Petrobrás, por 
exemplo, e a Vale do Rio Doce. Temos outras empresas, outros 
caminhos, outras alternativas. Temos que pensar duas vezes, em 
relação à V ale do Rio Doce; porque -0 enfoque meramente de caixa 
não resolve. 

Digo a V. Ex"s que a Vale do Rio Doce, se continuar como 
está, será a grande empresa mundial e que dentro de cinco ou dez 
anos poderemos estar com o déficit público muito maior. Quem 
me garante isso? Utopias não são válidas. Acho que temos de ter 
os pés no chão, sermos realistas e cautelosos. Vamos privatizar. 
Mas a estratégia é importante em relação à Vale. Ela tem sido con 
siderada, como a Petrobrás, uma empresa estratégica para o Brasil. 
Por exemplo, na Amazônia, todas as grandes jazidas minerais, 
como Carajás, na exploração de bauxita, ouro, etc., de escala pla 
netária, têm concessão da Vale do Rio Doce. Os maiores projetos 
da Amazônia são comandados pela V ale do Rio Doce: o de bauxi- 

la, o de alumínio e outros. Temos o Projeto Salobo, do Cobre, e o 
Projeto Caulim. Pergunto: privatizár a V ale do Rio Doce não é en 
tregar, de certa forma, o potencial da Amazônia para empresas 
multinacionais? Então, a Vale tem um papel destacado. Se não 
fosse a Vale do Rio Doce, o Projeto Carajás não sairia!? Por quê? 
A United Steel era a proprietária do projeto. Muito bem. A Vale, 
empresa estatal, aceitava a United Steel somente na extração mi 
neral e no porto. Essa empresa não aceitava construir a ferrovia. 
Então, o que a V ale fez? Para viabilizar o projeto, comprou as açõ 
es da United Steel, porque ela podia fazer isso, e viabilizou um 
grande projeto com impactos regionais fundamentais. 

A visão da United Steel é eminentemente de empresa pri 
vada, e a V ale não tem, historicamente, esse papel meramente de 
empresa privada, mas um papel de empresa estratégica de desen 
volvimento regional, como fez no Sul e hoje faz na Amazônia, En 
tão, os critérios não podem ser similares na privatização das em 
presas. Por melhor que se avalie, não vai passar de R$30 bilhões o 
capital e o patrimônio dessa empresa. Não é esse o critério. Só na 
Amazônia, por exemplo, o patrimônio está em torno de R$5 bilhõ 
es, e pode chegar a R$7bilhões. 

Privatizar a Vale com todas as cautelas contábeis não é ar 
riscar muito? Tenho a absoluta convicção de que a V ale não resol 
ve o problema da dívida brasileira. Vamos resolver como o ilustre 
Professor Bacha falou. As empresas que estão dando prejuízo na 
área da metalurgia e da siderurgia, e que foram privatizadas, estão 
dando rentabilidade, mas o caso da Vale é uma exceção. É uma 
empresa modelar no mundo, de alta rentabilidade, dê alta tecnolo 
gia, altamente avançada, e que comanda - só falando no setor mi 
neral - as grandes jazidas minerais do Brasil, particularmente da 
Amaz.ônia. 

Portanto, fico preocupado. Já avaliamos o patrimônio mine 
ra] da Vale, e as vendas das ações, como disse o Presidente Schet 
tino, são da Vale. E o subsolo brasileiro, como fica nisso? Preocu 
pa-me tudo isso. A visão do governo, no meu entender, é visão de 
curto prazo. Não podemos ter visão de curto prazo nesta terra: te 
mos que ler visão de médio prazo e de longo prazo em relação à 
Petrobrás e à V ale, e estratégica. Estratégia tem um significado 
muito importante. Se não houvesse Vale, não haveria com nenhu 
ma empresa privada o Projeto Carajás, e nenhum projeto da Ama 
zônia que temos hoje. 

Qual é o papel da Vale historicamente? É estratégico. En 
tão, o conceito de visão estratégica tem que ser respeitado numa 
privatização. Podemos até privatizar segmentos da V ale, quem 
sabe? Mas com muito estudo e muita cautela, porque, além da va 
riável econômica, há a variável que se chama estratégica, e isso 
não se mede facilmente por critérios tradicionais econômicos. 

Portanto, a minha preocupação maior nessa reunião é com o 
problema da privatização da Vale do Rio Doce, Se privatizarmos 
como estão pensando, não sei como fica o Projeto Salobo. E aí 
volto para mostrar como o capital estrangeiro é altamente tenden 
cioso, muitas vezes. Li, no domingo, o jornal O Liberal, que é um 
dos maiores jornais do Norte e está entre os 15 maiores do Brasil, 
que dizia o seguinte: ''Um único obstáculo ainda persiste para a 
decisão em relação à localização do Projeto Salobo, quer na visão 
do enclave - como dizem - do Carajás, quer no de Marabá, com 
uma "..ÍS.!º mais ampla". Por quê? Porque seriam os interesses da 
multinacional sul-africana Anglo American, sócia da V ale no pro 
jeto, que especulam essa alternativa. Notem bem que, segundo o 
jornal, ela exige que a metalurgia fosse instalada no enclave eco 
nômico rigorosamente controlado, E quem conhece a V ale sabe 
que ali há um controle, queiramos ou não, numa visão restrita ao 
enclave econômico. O Carajás é um enclave econômico, mas ele 
tem parte, pelo papel que a Vale realmente representa, com a sua 
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ferrovia, com o seu fundo, com o seu apoio ao município, muda; 
mas, se a Vale fosse privatizada, coitada de Marabá, coitada de Pa 
raopebas, coitado do Pará. Isso é que me preocupa. 

Então, é inadmissível que a referida especulação tenha algu 
ma base de realidade. Não acredito que isso seja verdade. Saiu no 
jornal: "Nós queremos investimento estrangeiro em nosso País", e 
o Congresso vai aprovar isso. Somos a favor, mas não podemos 
aceitar, em hipótese alguma, sermos pisoteados nesse sentido, à 
guisa de segurança de investimento, como se o povo brasileiro, o 
povo da Amazônia fosse realmente uma aldeia de índios selva 
gens, inconseqüentes e irresponsáveis. 

Portanto, esse é um 'problema do Projeto Salobo. Estamos 
discutindo a localização, e uma das empresas consorciadas com a 
Vale está interferindo no processo. Isso é um processo político? 
Econômico? O que é? Então, pergunto concretamente: existe essa 
versão, Sr. Presidente Schettino, quanto à interferência da empresa 
multinacional que se vai associar ao Salobo, de interferir na locali 
zação do Projeto? Segundo: Dr. Bacha, as minhas dúvidas quanto 
à privatização da V ale do Rio Doce são graves. Quem conhece o 
seu papel na Amazônia agora - só para dar exemplo - realmente 
fica atemorizado em vê-la privatizada de forma inopinada, urgen 
te, mesmo avaliando muito bem o seu patrimônio. E tenho certeza 
absoluta, quase convicção, de que, dentro de 5 anos, a V ale conti 
nuará crescendo e desenvolvendo a Amazônia e o Btasil; mas não 
tenho absolutamente nenhuma certeza de que a dívida externa bra 
sileira será resolvida com essa decisão, que poderá ser arriscada e 
inconseqüente. 

Eram essas as colocações que eu tinha a fazer, 
O SR. PRESIDENIE (Gilberto Miranda) - Antes de passar 

a palavra ao Dr. Francisco Schettino e ao Dr. Eclmar Bacha, vou 
transferir a Presidência da Mesa ao Presidente da Comissão de In 
fra-Estrutura, Senador José Agripino Maia, porque se trata de uma 
sessão conjunta. . · 

Eu gostaria de parabenizar o Senador Jader Barbàlho, do 
Pará; e o Senador Coutinho Jorge; e tenho certeza de que, pelas 
conversas que tive com outros Parlamentares da Amazônia, o pen 
samento dos meus dois Colegas do PMDB é o mesmo de grande 
parte da Bancada do PMDB e também da Bancada da Amazônia. 

Temos muitas empresas, muitas obras inacabadas, estradas 
que estão irrecuperáveis; temos usinas inacabadas que poderiam 
ter a prioridade do Governo para a privatização. Não acredito que 
tenhamos poupança interna para resolver o problema de subscre- 
ver todas essas privatizações nessa pulverização. · 

Também tenho certeza que será muito difícil, como disse V. 
Ex\ o Governo, com rapidez, resolver o problema da dívida inter 
na vendendo essas companhias. Creio que temos outros caminhos 
que devemos explorar e discutir, trazendo-os à Comissão de Eco 
nomia e, depois, ao Plenário do Senado. 

Agradeço a presença dos expositores e passo a palavra ao 
Senador José Agripíno Maia. 

O SR. PRESIDENI'E (José Agripino Maia) - Antes de pas 
sar a palavra a V. s•, Dr. Francisco Schettino, e ao Dr. Edmar Ba 
cha, eu queria dar uma explicação, até aproveitando a presença do 
Senador Jader Barbalho, que lflAUi foi mencionado - eu me encon 
trava numa reunião do partido com presidentes e relatores da das 
PECs, que está em tramitação na Câmara Federal. Por isso, ausen 
tei-me. 

Entendo que há a necessidade de uma explicação sobre o 
relatório que a Comissão de Infra-Estrutura requereu ao Ministro 
das Minas e Energia e ao Presidente da Petrobrás sobre a implan 
tação da nova refinaria de petróleo no Nordeste. Esse relatório já 
foi entregue, ele é extenso e substantivo, apresentado em impres 
são gráfica de muito boa qualidade, o que nos levou - como rece- 

hemos apenas um exemplar de cada um dos dois volumes - a 
mandar confeccionar cópias na gráfica do Senado, com a qualida 
de gráfica compatível com a qualidade do trabalho. E ainda boje, 
possivelmente, os Srs, Senadores titulares da Comissão de Jnfra 
Estrutura, suplentes, e outros Senadores que desejarem ter acesso 
àquelas informações receberão o produto da requisição da Comis 
são de Infra-Estrutura, prontamente atendida por S. Exª o Ministro 
das Minas e Energia Raimundo Brito. 

Era essa a explicação que eu gostaria de dar aos membros 
da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Infra-Es 
trutura. 

Concedo a palavra ao Dr. Schettino, Presidente da Companhia 
Vale do Rio Doce, para a sua resposta ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. FRANCISCO SCHETI'INO ...: Senador, o Projeto 
Salobo é uma associação. A Vale tem 50% e Morro Velho tem 
50%. Então, é natural que numa associação 50% por 50% todos os 
assuntos sejam discutidos. Mas garanto e tenho absoluta certeza de 
que o outro sócio, Morro Velho, não tem preocupação e não tem 
nenhuma gerência política no projeto. Nunca foram discutidos 
problemas políticos nacionais dentro do projeto. O que está sendo 
discutido - e eles têm direito - são problemas econômicos, finan 
ceiros e técnicos do projeto. Mas garanto que a diretoria, nomeada 
pela V ale no Projeto Salobo, tem recomendação para que não acei 
te discussões políticas, e eles não têm insistido. Nunca houve in 
sistência em qualquer discussão política sobre o projeto. 

Em essa a resposta à pergunta que V. Ex" me havia feito. 
O SR. PRESIDENIB (José Agripino Maia) - Concedo a 

palavra ao Presidente Edmar Bacha para a sua resposta ao Senador 
Coutinho Jorge. 

O SR. EDMAR BACHA - Senador, cão posso visualizar o· 
futuro; posso avaliar o passado. Creio que muitas das questões que 
V. Exª apresenta em relação à Amazônia foram apresentadas no 
caso da Companhia Siderúrgica Nacional, no Estado do Rio de Ja 
neiro=- todo o fator fundamental de desenvolvimento de Volta Re 
donda para o Rio de Janeiro, como é que· se 'ia perder todo aquele 
impulso e todas as obras sociais de todas as associações que Volta 
Redonda fazia. Em Minas Gerais também, em relação à Usiminas 
ou mesmo à Açominas: 

Essas dúvidas, Senador, foram levantadas. V. Ex• dirá: 
''Não, Rio de Janeiro e Minas Gerais já estão num estágio de de 
senvolvimento avançado e podem dispensar essa ação pioneira do 
Governo", 

Talvez seja uma possibilidade, mas temos que fazer uma 
aposta no futuro. O Dr. Schettino tem-nos citado, 'em relação a es 
sas discussões, que têm aparecido inúmeras oportunidades de in 
vestimentos no Norte que a Vale do Rio Doce não pode realizar, 
seja porque está restrita pelo seu endividamento, '.seja porque está 
restrita pelo volume do seu investimento, sejaporque os .grupos 
privados impedem-na de fazer uma verticalização maior de' suas · 
atividades, com pressões. que exercem indevidamente sobre·o Go 
verno. Então, eu não contemplo, seja pelo fato. de· experiência'. pas-. 
sada da 'Companhia Siderúrgica Nacional e da Usiminas, mostrando 
que, ao contrário do que· se afirma, uma vez feita a privatização .••. 

Os senhores, por favor, façam uma visita à Usina de Volta 
Redonda e verão que a comunidade mudou de perspectiva; os fun 
cionários mudaram de perspectiva, eles entendem agora que, na 
verdade, uma empresa privatizada, livre das amarras govemâmen 
tais, mas sob o controle da própria sociedade, da própria comnni 
dade as quais elas têm que responder, porque nelas estão inseridas, 
respondem muito mais às necessidades Ho desenvolvimento regio 
nal que respondiam às antigas siderúrgicas estatais. 

Não posso dizer sobre como será com a Vale, garanto ape 
nas garantir que, no edital de licitação, um dos compromissos que 
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deverão ser assumidos pela eventual controladora da V ale será 
preservar toda a ação social da Vale, quer dizer, não poderá haver 
alteração dos estatutos que prevêem destinações de até 8% dos di 
videndos para ação social nas áreas em que atuam. 

Esses cuidados têm sido tomados e serão observados rigo 
rosamente no caso da Vale, pela extraordinária importância que 
ela tem e pelo fato de que a mesma ao epitomar uma mudança, va 
mos apostar que, de fato, o Governo concentrando os recursos nas 
prioridades sociais e deixando a iniciativa privada fazer o que ela 
sabe, que é ter empresas econômicas, nessa interação teremos be 
nefícios não somente para o País mas também para a Região Ama 
zônica muito maiores que se continuarmos nesse modelo equivo 
cado de ação empresarial direta do Estado. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra o Senador Coutinho Jorge, na sua réplica. 

O SR. COUTINHO JORGE - Não quero entrar em debate, 
mas gostaria de lembrar o seguinte: defendemos exatamente opa 
pel da V ale na Amazônia; sendo consorciada com capitais nacio 
nais e internacionais. E um caso típico da Alubrás?, no Norte, que 
é um conluio de empresas japonesas NAU?, que realmente mostra 
que aquele capital é bastante distribuído; bá um comando da Vale 
e uma participação do capital estrangeiro e nacional naquele gran 
de empreendimento, como também existe na produção da bauxita 
no baixo Amazonas. 

· Preocupa-me também o problema das jazidas minerais em 
escala apresentada na Amazônia, preocupa-me seriamente isso. 

Entendo os argumentos econômicos, lógicos do ilustre pro 
fessor Edmar Bacha, mas insisto que. as variáveis econômicas tra 
dicionais não serão suficientes para avaliar o papel estratégico da 
V ale no Brasil e, particularmente, na. Amazônia. Acho que essas 
variáveis são fundamentais serem analisadas. 

Podemos até pensar numa privatização a médio e longo pra 
zo, podemos pensar talvez por- etapas, mas, no momento, acho que 
seja precipitado se pensar numa privatização da V ale do Rio Doce 
como solução, Como disse o ~stro Serra, uma solução eminen 
temente de caixa, e insistimos para que essa privatização ... Tenho 
anotado aqui e repetirei exatamente como S. Ex" disse: "A Vale 
será privatizada no seu conjunto em troca de dinheiro vivo e não 
em moedas de privatização." Ele insiste que a solução da privati 
zação é meramente uma 'solução de caixa, com o que não posso 
concordar. ' ' ' ' ' ' . ' 

Era só isso. 
Muito obrigado. , 

. O SR. PRESIDENTE (Íosé Agripino Maia) - Com a pala 
vra o próximo orador inscrito, Senador Francelíno Pereira. 

s. Ex:~ está ausente, . . 
. Passo a palavra ao Senador.Leomar Quintanilba. 
. O SR. LEOMAR QUINf ANILHA - Sr. Presidente, Sr. Ed 

mar Bàcha, Presidente do BNDES, Francisco Schettino, Presiden 
te da 'Vále e Marconi Vianna, ,da Salobo Metais, Srs. Senadores, 
gost.ap.~ "de 'razer urna pequena.considereção, dentro do tempo re 
gímental, a respeito das preocupações .que nos assaltam relativa 
mente à privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 

Apesar de comungarmos com o Governo e com vários dos 
Parlamentares desta Comissão e desta Casa, com o pensamento 
privativista, com a redução da participação do Governo, do Estado 
notadamente nas atividades econômicas e, principalmente, tendo 
em COJJta que há várias empresas sob o controle do Governo que 
não têm· demonstrado eficiência nas suas ações e eficácia na con 
cepção, dos seus objetivos, ludo isso leva-nos a crer que esse, efeti 
vamente, é um dos caminhos a ser tomado, o da privatização, 

No entanto, entendemos que esse não é o caso da Vale, pois 
pelo seu perfil, pelo seu histórico tem demonstrado ser uma em- 

presa enxuta, que não possui um capital rígido, exclusivamente es 
tatal, quase a metade do seu capital já é distribuído com a iniciati 
va privada, e seus objetivos estão sendo plenamente alcançados. 

Presidente Bacha, as indagações que teria, várias delas for 
muladas pelos autores do requerimento, dentre as quais destaco a 
preocupação que me fica com relação à conveniência maior de 
venda da Vale ser, efetivamente, para propiciar aporte de recursos 
e reduzir o déficit público. 

Em função de estar convencido de que as exposições e as 
respostas aos questionamentos trazidos por V. s• a esta Comissão 
e a esta Casa certamente contribuirão para a formação de juízo so 
bre a necessidade e oportunidade de privatização dessa companhia. 

Resta-me fazer duas indagações, uma ao Presidente Schetti 
no, já que a imprensa tem divulgado valores diferenciados e aqui, 
na própria Comissão, oradores que me antecederam comentaram 
sobre diversos valores da V ale, quer pelo seu patrimônio, quer pe 
las concessões, quer através das suas participações controladas e 
coligadas, gostaria de ouvir do Presidente da Vale do Rio Doce 
qual é o valor da V ale. 

Ao Presidente Bacha, eu gostaria de questionar, já que V. s• 
pode ter percebido a grande preocupação da qual se acometem vá 
rios dos Senadores, sobre a oportunidade da privatização da Vale 
do Rio Doce, principalmente se pensarmos que a venda da V ale e 
a das outras estatais viriam reduzir ou eliminar essa grande preo 
cupação boje do Governo, que é o déficit público .. 

Pergunto que outra alternativa restaria ao Governo ou quais , 
as outras ações que estariam sendo desenvolvidas pelo mesmo, 
com vistas a reduzir o déficit público, e não a privatização dessas 
companhias. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia)- Com a pala 
vra o Presidente Scheuino, 

O SR. FRANCISCO SCHETfINO - O valor da Vale não 
temos, tanto é que o BNDES agora contratará empresas .para fazer 
um estudo do valor da companhia. 

O patrimônio da V ale é de US$8 bilhões; um número públi 
co. O valor da companhia, em Bolsa, varia dia a dia; já esteve em 
US$16 bilhões antes da crise do México, porque todas as ações no 
Brasil caíram. Na semana passada, o seu valor, em Bolsa; estava 
em tomo de US$12 bilhões. 

Realmente, não tenho o valor e mesmo. que o tivesse não 
poderia falar em público, porque isso tem conotação com a Bolsa. 
Ela sobe, cai e nós, como dirigentes, não podemos.dar essas infor 
mações e projeções. Inclusive, a lei não nos permite dar essas de 
clarações. 

Resumindo, o valor da Vale, em Bolsa, na semana passada, 
era de US$12 bilhões; o valor patrimonial está em US$8 bilhões . 
Mas esse valor será estudado agora pelo BNDES para lançar ova- . 
lor da companhia antes do leilão. ' 

O SR.PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a: palavra 
o Dr. Edmar Bacha, Presidente do BNDES. · · ' · · 

O SR. EDMAR BACHA - Senador, do jeito que boje as 
contas públicas estão, dinheiro entra. e sai para. quatro coisas: pri 
meiro, transferência para Estados e municípios; segundo, paga 
mento da dívida; terceiro, pagamento de funcionários; quarto, pa 
gamento de aposentado. Não sobra mais nada. 

Estamos hoje de tal forma restritos na ação governamental 
que o controle do caixa é que permite mantermos esse .precário 
equilfbrio das contas públicas, tão essencial para.o funcionamento 
do plano real 

As possibilidades de ações que temos dependem fundamen 
talmente da votação, pelo Congresso, das reformas; é do conjunto 
das votações das reformas que vamos poder redefinir, inclusive 
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pela redefinição do papel do Estado na economia, no sentido de 
que o Governo possa ter ação. 

Fico pensando que frustração deve ser eleger-se Deputado, 
Senador, neste País, e, depois, na hora de fazer a coisa mais im 
portante que o Parlamentar tem para fazer, que é determinar as 
prioridades nacionais através do orçamento público, constatar que 
não existe dinheiro nenhum para se fazer nada. Estas são priorida 
des nacionais e V. Ex"s foram eleitos pelo povo para executá-las. 

Então, entendo que temos de ver a privatização nesse senti 
do. V amos utilizar os recursos possíveis do Governo naquelas fun 
ções que ele não tem mais por que exercer, uma vez que o setor 
privado as exerce melhor que o Governo. 

Repito: por melhor que a V ale seja hoje, ela será muito me 
lhor ainda em termos de investimento e geração de emprego e em 
termos de desenvolvimento regional nas mãos do setor privado, 
porque ela estará controlada por milhares de acionistas privados. E 
que controle maior há sobre uma sociedade do que ter milhares de 
pequenos acionistas que podem se fazer representar de distintas 
formas junto à assembléia e exigir que, nas comunidades onde os 
acionistas estão, os investimentos sejam feitos para seu próprio be 
nefício? 

Temos essa oportunidade de transformar, 
Creio que isso, na verdade, requer realmente de todos nós, 

que nascemos e vivemos sob o símbolo do nacional desenvolvi 
mentismo, uma mudança, a quebra da cultura. 

Todos nós fomos educados com a idéia de que é preciso 
primeiro a ação do Governo para que depois se siga a ação do se 
tor privado. E é muito difícil para muitos de nós rompermos com 
esse padrão cultural, pelo ,qual este País tanto sucesso teve em ter 
mos, de industrialização. E verdade! Parte das nossas dificuldades 
é porque este País foi, de todos os que adotaram o modelo nacio 
nal desenvolvimentista, o mais bem sucedido. Por isso que é tão 
difícil para cada um de nós conceber mudanças numa forma alter 
nativa. 

É importante, repito, o exemplo da siderurgia. Há dez anos, 
cada um de nós pensava que esta era a questão mais fundamental 
para o Estado ter sob o seu controle; era o valor estratégico da si 
derurgia, da produção de aço. De repente, demos um passo ousa 
do: privatizamos toda a companhia e ela está cumprindo todas as 
funções que exercia, sem déficit, e obtendo lucro. 

Estou , seguro de que a mesma coisa ocorrerá na privatiza 
ção. V. Exª pode-acreditar que, no conjunto de possibilidades que 
o Governo tem para reduzir o déficit público, em termos de mag 
nitude, nenhuma chega nem aos pés do volume de recursos que a 
privatização poderá acarretar. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - V. Exª está 
satisfeito? (Pausa.) 

Passo a palavra ao próximo orador inscrito, Senadora Júnia 
Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, Dr. Edmar Ba 
cha, Dr. Francisco Schettino, estou acompanhandó a exposição 
dos nossos ilustres visitantes perante esta Comissão de Assuntos 
Econômicos e, desde o início, estou refletindo e meditando sobre a 
ênfase das palavras postas nesta Comissão em defesa da privatiza 
ção da V ale do Rio Doce. 

Tenho um respeito muito grande pelo Dr. Edmar Bacha, 
respeito pessoal, pela sua biografia, pelo seu talento, pela sua inte 
ligência. O mesmo ocorre em relação ao Dr. Francisco Schettino, 
Presidente da Vale do Rio Doce, a nossa Vale do Rio Doce. 

Mas, sinceramente, estamos aqui neste plenário assistindo a 
esses depoimentos, a essas defesas, em relação ã privatização da 
Vale do Rio Doce. Quem sabe não seria bom indagar do trabalha 
dor brasileiro, do cidadão comum deste País, que tem esse quinhão 

do patrimônio nacional, que é a V ale do Rio Doce, o que ele pensa 
sobre isso? O que ele pensa, nesse momento em que estamos dis 
cutindo aqui um patrimônio nacional, construído há 50 anos neste 
País? Qual é a avaliação que se faz da Vale do Rio Doce? Nin 
guém sabe. Vamos discuti-la, vamos determiná-la, vamos fixá-la, 
vamos examiná-la mediante o parecer de um órgão - perdoe-me o 
Dr. Bacha - que não recebeu autorização popular, nem o referendo 
popular, para discutir a privatização de uma companhia do porte 
da Vale do Rio Doce? 

Estive recentemente na China e lá, falando-se no Brasil, fa 
lou-se na Vale do Rio Doce, uma empresa reconhecida mundial 
mente. Eu, como mineira, como brasileira, fico muito preocupada 
diante dessas colocações que se fazem hoje, da forma mais ensan 
decida neste País, para discutir a privatização da Vale do Rio 
Doce. Não sei se os que estão hoje ã frente dessa determinação de 
privatizar uma companhia do porte da Vale do Rio Doce e entre 
gá-la em mãos estrangeiras, do capital estrangeiro, consideram que 
este é o momento de fazer História' neste País. 

Mas não quero discutir a questão política, o social, neste 
momento. Já o fiz da tribuna do Senado Federal e vou continuar 
fazendo. Está nascendo no Congresso Nacional a Frente Parla 
mentar em Defesa da V ale do Rio Doce, composta de Senadores e 
Deputados de todos os partidos. É·uma frente suprapartidária. 

Ontem, já contávamos com 182 assinaturas, e tenho certeza 
de que vamos chegar a 300, neste Congresso. As assembléias le 
gislativas dos Estados, as câmaras municipais, estão prcrurando o 
Congresso, procurando Senadores, procurando os Deputados, que 
rendo também participar dessa frente parlamentar. 

Confesso a minha preocupação exatamente porque a discus 
são sobre a Vale do Rio Doce ocorre como se estivéssemos discu 
tindo a venda do botequim, ou como se estivéssemos discutindo 
aqui se vamos vender a V ale para pagar a conta da padaria. Tenho 
a responsabilidade, como Senadora· da República, de discutir com 
profundidade essa questão. 

Por isso, antes de fazer aqui as minhas perguntas, quero en 
caminhar um requerimento à Presidência desta Comissão. Não po 
demos circunscrever o nosso debate sobre a Vale do Rio Doce a 
esta Comissão e ao Plenário. Temos de ir â Vale do Rio Doce. Te 
mos que discuti-la também lá; temos que conhecer mais profunda 
mente a V.ale do Rio Doce .. Não podemos discutir a privatização 
da Vale do Rio Doce apenas com a assessoria de que dispomos-no 
Senado; Por isso, meu requerimento, Sr. Presidente, é no sentido 
de se criar uma comissão de Senadores para que possamos visitar 
todas as sedes da Vale do Rio Doce nos 9 Estados. 

O segundo requerimento. Constituíram uma comissão de 
auditores técnicos aqui do Senado Federal para acompanhar, dis 
cutir e analisa · todo o levantamento contábil que está sendo· ou que 
será elaborado pelo BNDES com relação à Vale do Rio Doce. Já 
tivemos, em outras oportunidades de discussão de· privatizações 
aqui nesta Casa, muitas dificuldades para debater os números 
apresentados pelo Governo. Acho que é da-maior importância para 
o Senado Federal, neste momento, constituir esta· comissão, de au 
ditores abalizados para que possamos discutir com a profundidade 
os números apresentados pelo BNDES. 

Entre as minhas perguntas, eu gostaria de inserir a seguinte. 
Em depoimento, na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos 
Deputados, no último dia 10, o ex-presidente da: Vale, engenheiro 
Paulo José de Lima, lembrou o papel da empresa como agente de 
desenvolvimento regional. Expressiva parcela do lucro da empresa 
é aplicada na forma de financiamento subsidiado e a fundo perdi 
do a municípios e Estados onde a Vale opera. V. s• poderia apre 
sentar-nos valores desses financiamentos e dizer que tipo de proje 
tos em desenvolvimento a V ale ajuda a implementar nos 9 Estados 
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onde atua? Privatizada, se privatizada, e certamente comprada por 
investidores estrangeiros, V. s• acredita que esses projetos da Vale 
teriam prosseguimento? 

Outra pergunta: ainda na mesma audiência, o geólogo Mar 
celo Guimarães revelou que, em 1960, uma tonelada de minério 
valia 22 dólares, o equivalente a 22 gramas de ouro. Hoje, uma to 
nelada de minério vale 18 dólares, equivalente a 1,5 grama de 
ouro. Essa política de preços é compatível com o mercado mundial 
ou, como aconteceu com outros insumos fornecidos por estatais na 
área siderúrgica e de fertilizantes, o preço não está deliberadamen 
te achatado para beneficiar negócios privados, comprometendo o 
desempenho da Vale? 

Embora o próprio Ministro das Minas e Energia - é a ter 
ceira pergunta - não aceite como oficial, os geólogos João Orestes 
Schneider e Sílvio Ricker, da Companhia de Pesquisas de Recur 
sos Minerais, revelam que as jazidas minerais que a V ale detém só 
na Amazônia estão avaliadas em 350 bilhões de dólares. O próprio 
Presidente do BNDES, Dr. Eclmar Bacha, com todo o respeito, não 
reconhece, como foi dito aqui, o valor econômico, neste patrimô 
nio em reservas. De que forma, então, Dr. Edmar Bacha, elas se 
riam colocadas na avaliação para privatização da Empresa? Enfim, 
qual seria o método de avaliação da Companhia V ale do Rio Doce? 

A outra pergunta: com a mudança de objetivos do PND, 
agora centrado na redução da 'dívida pública interna, .é bom lem 
brar que foram vendidas neste País 30 estatais. Arrecadaram-se, 
segundo o Tribunal de Contas da União, apenas 5,4% - e estou 
aqui com o parecer do Tribunal de Contas da União. Faço questão 
de ler este ponto aqui, na íntegra, parecer do Tribunal de Contas 
da União, que diz o seguinte: 

Também com respeito aos aspectos de redução da dívida 
pública, de saneamento das finanças estatais, os resultados obtidos 
pelo PND devem ser. encarados com reserva, ainda que estes não 
possam ser considerados objetivos · primordiais 'do Programa. 
Como visto, apenas 5,4% do total de recursos arrecadados corres 
ponderam às moedas correntes e contribuíram efetivamente para 
melhorar a grade de círculaçâo.físcal da União, enquanto o restan 
te do preço de venda das empresas privatizadas foi pago com títu 
los representativos-da dívida pública. 

Quanto, de fato, foi reduzida a dívida pública interna. até 
agora? O que o Governo espera arrecadar com-a Vale e o que isso sig-: 
nificará em redução na dívida. hoje por volta de 65 bilhões de reais? · 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia)- A Presidência 
aguarda o encaminhamento dos requerimentos da Senadora Júnia 
Marise e lembra a V. Exª que é notória a falta. de quorum. Então, 
os requerimentos serão apreciados oportunamente. 

Com a palavra o Presidente da Companhia V ale do Rio 
Doce, Dr. Francisco Schettino. 

O SR. FRANCISCO SCHETTINO:... Senadora Júnia Mari 
se, minha conterrânea, o que o Governo vai ter que agora ... 

A SRA. JUNIA MARISE - Dr. Francisco Schettino, tam 
bém tenho muita honra de ser conterrânea de-V. s• . 

. O SR. FRANCISCO SC}-fETilNO - ... o que o Governo vai 
ter que mostrar agora à sociedade, num processo de informação 
ampla, é que a privatização da V ale do Rio Doce não vai impedir 
que a. empresa continue na mesma trajetória de sucesso, criando 
grandes projetos, projetos de infra-estrutura. Então, vou deixar mi 
nha posição muito clara para V. Ex": sou favorável à privatização 
da V ale por um princípio básico e fundamental: o Governo não 
deve entrar em áreas produtivas, a não ser material estratégico. 

Pelo conhecimento que tenho da Vale, sei que ela não pro 
duz qualquer material estratégico. A V ale foi importante até agora, 
foi um instrumento importante para o Governo, mas está na hora 
de o Governo agora transferir a Vale do Rio Doce à sociedade, 

pulverizando seu capital, não deixando que seja fatiada e preser 
vando esses fundos de desenvolvimento, que realmente são muito 
importantes. 

V. Exª bem conhece, em Minas Gerais, a região do Vale do 
Rio Doce e sabe que é muito pobre. Esses fundos são muito im 
portantes para os prefeitos. O Governo pode e tem instrumento le 
gal para fazer estudos. E tenho certeza de que fará. Emitirá prova 
velmente uma golden share em que porá todos os itens que acha 
fundamentais e que a sociedade brasileira também acha para que 
continue a Vale sendo um instrumento de desenvolvimento regio 
nal com projetos muito sadios. E que continue a fazer outras asso 
ciações nas quais a V ale tenha o comando. 

O Fundo de Desenvolvimento, setorizado há 53 anos, desde 
a fundação da V ale, foi criado junto com a V ale do Rio Doce. Se 
atualizássemos esses dólares, hoje daria mais ou menos 200 mi 
lhões de dólares. Um investimento da Vale do Rio Docenas áreas 
carentes de sua influência. A partir deste ano o fundo foi expandi 
do para nove estados. O Fundo é de no máximo 8% de seu lucro. 
Entramos hoje também em outras áreas carentes da atividade da 
V ale. O Fundo é muito importante. E mesmo a empresa sendo pri 
vatizada, tenho certeza de que os novos acionistas usarão e até au 
mentarão esse Fundo. Porque uma empresa de tal tamanho tem 
que viver bem com a comunidade em que atua. Não apenas com o 
Poder Executivo, os prefeitos, com o Poder Legislativo, as Câma 
ras. Tem que viver bem com a Igreja, com os sem-terra, com to 
dos. E ~ usado para isso. É levado a sério. Temos um setor na V ale 
para auditar esse Fundo. 

Deixarei com V. Ex" os princípios básicos do Fundo, que 
mostram como é feita essa aplicação. Principalmente na área so 
cial. Oitenta por cento dele é de empréstimos, em que uma parcela 
volta anualmente à Vale do Rio Doce com juros muito favoreci 
dos, com 70% da correção monetária. Mas são empréstimos quea 
Vale só aplica na área de influência e projetos muito ligados ao so 
cial. Saneamento básico, educação e saúde. Entrego o documento 
a V. Exª e se algum outro senador assim o desejar, podemos enviar. 

Outra pergunta que V. Exª.fez é que, no.debate passado, na 
Câmara dos Deputados, falou-se que o minério de ferro já foi ven 
dido a 22 dólares. Não, já foi vendido a 28 dólares na época da 
Guerra da Coréia. Hoje está em tomo de 18 .dólares, Mas ,é uma 
concorrência internacional. É por isso que. temos que ficar, muito 
preocupados com nossa produtividade. E os-empregados entende 
ram isso. É. por isso que, ano a ano, estamos investindo fortemente 
para melhorar a produtividade. Compramos cada 'vez mais- equipa: 
mentes de maior porte para igualar aos nossos competidores. Não 
podemos bobear, pois os australianos estão muito mais perto dos 
centros consumidores de minério de ferro e são muito eficientes. 

É por isso que, de vez em quando, temosque fazer uma re 
dução de quadro como a que fizemos agora. Ninguém gosta de re 
duzir quadro, é doloroso. Mas temos que fazer isso para continuar. 
mos competitivos. · · 

E afirmo que, mesmo a 18 dólares, o preço da tonelada do 
minério traz um grande retorno á Vale do Rio Doce. Nossos custos 
são muito baixos porque a produtividade é muito alta, porque in 
vestimos maciçamente na melhoria operacional para a redução de 
custos e qualidade do minério. Temos também urna qualidade 
muito boa que ajuda na colocação do nosso produto'. 

Quanto ao empregado da Vale, deveria ser consultado. O 
Sindicato - o Presidente do Sindicato de Vitória, meu colega na 
Vale, Renato=-, na Câmara dos Deputados, apresentou uma esta 
tística em que 67% dos empregados são contra a-privatização. Isso 
é natural, estão apreensivos, Todos precisam entender. Mas tenho 
certeza de que vamos-reverter esse quadro facilmente. Na última 
segunda-feira os funcionários da Vale criaram um clube de inves- 
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timentos exatamente para participar da privatização da Vale. Será 
feita uma campanha dentro da V ale para mostrar que, com a priva 
tização, ninguém perderá seus direitos, a progressão dos emprega 
dos não será a que vem sendo hoje, que não continuaremos gastan 
do uma fábula em treinamento. Tudo isso a empresa privada tem 
que fazer também. E faz bem. 

Creio que vamos reverter esse quadro, temos que levar uma 
proposta interessante do Governo sobre a participação dos empre 
gados. São vizinhos das usinas siderúrgicas em que o Governo deu 
10% das suas ações ordinárias com subsídios, transferiu aos em 
pregados com subsidio. Esse clube, então, está estudando como ar 
rumar fmanciamento para os empregados e corrigir os erros das 
estatizações passadas. Há empresas onde os empregados não parti 
cipam da administração, pois simplesmente venderam sua partici 
pação. Então a diretoria do clube está estudando uma maneira de, 
na primeira hora, os empregados não venderem, suas ações mas as 
mantenham dentro do clube para que tenham realmente força para 
participar da gestão da empresa. 

As empresas siderúrgicas estatais que foram privatizadas, 
nas quais os empregados participam da administração, estão indo 
muito bem. E eles mantêm suas ações. Nas outras, em que os em 
pregados não participam da gestão, eles venderam rapidamente 
suas ações. 

V. Exª me fez três perguntas, mas a terceira, Senadora, não 
me lembro. V. Exª poderia repetir, por favor? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Tenho prazer em repeti-la, Dr. 
Francisco Schettino. 

Embora o Ministro das Minas e Energia não aceite como 
oficial, os geólogos João Orestes Schneider e Sílvio Ricker da 
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, revelam que as ja 
zidas minerais que a V ale detém s6 na amazônia estão avaliadas 
em 350 bilhões de dólares. Embora também o próprio Presidente 
do BNDES, Dr. Edmar Bacha, não reconheça como valor econô 
mico .nesse patrimônio em reservas, de que forma seriam coloca 
das na avaliação para a privatização da empresa? 

Enfim, qual será o método de avaliação da Companhia Vale 
do Rio Doce? 

E quero acrescentar o seguinte. Em 1987, instalou-se nesta 
Casa uma CPI atendendo a um requerimenlo do ex-Senador Seve 
ro Gomes. Essa CPI lamentavelmente não foi concluída. Temos 
aqui um livro do Dr. Severo Gomes: Uma Investigação Trunca 
da. E nos depoimentos revelados nessa CPI ficou evidenciado, e o 
próprio ex-Senador Severo Gomes sustentou, que a Vale valia, na 
quela ocasião, 20 bilhões de dólares. Passados oito anos, com o 
crescimento e o desenvolvimento da V ale, como o BNDES avalia 
ria essa empresa? 

O SR. FRANCISCO SCHETTINO - Senadora, quanto ao 
relatório do CPRN, o Ministro não concorda e eu também não. Os 
ativos minerais da V ale do Rio Doce, é claro, têm um valor estra 
tégico muito grande. E a Vale tem usado esse valor. Por exemplo, 
estamos fazendo, já está no final, uma joint venture com os chi 
neses e isso só foi possível porque temos esse ativo mineral. En 
tão, ele tem um valor estratégico. Com a Rio Capim entramos com 
nosso ativo mineral. Com a Salobo entramos com nosso ativo mi 
neral. Somos procurados por várias empresas, nacionais ou multi 
nacionais, propondo negócios, porque temos um ativo mineral im 
portante. Mas o Governo vai estudar o que vale estrategicamente 
esse ativo mineral. Não será só um estudo de fluxo de caixa des 
contado; vai entrar com algum valor sobre isso. 

V. Exª não tenha dúvida, pode ficar despreocupada. Esse 
será o item de maior cuidado do Governo, que terá de estudá-lo 
muito bem porque será o item que a sociedade brasileira vai cobrar 
do Governo, que estudará e contratará especialistas de outros paí- 

ses onde foi feita a privatização de empresas que têm ativo mineral 
importante. Não tenho dúvida de que o Governo chegará a uma 
equação importante. 

Não podemos esquecer que o maior patrimônio da Vale é 
do Governo. Ele tem interesse em vender o melhor possível Ele 
não vai ser criticado porque vendeu mal Isso eu tenho certeza que 
não. V. Exª pode ficar tranqüila que, na época oportuna, o Gover 
no entrará com esses estudos para avaliar o patrimônio estratégico 
dos ativos minerais da V ale do Rio Doce. 

Quanto ao valor da V ale, não o temos ainda. Só agora o 
BNDES começará a estudar o valor. Existem vários métodos dife 
rentes. E mesmo se tivesse, infelizmente não poderia falar. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra o Sr. Edmar Bacha. 

O SR. EDMAR BACHA - Nobre Senador, muito obrigado. 
Sem o seu brilhantismo, mas com igual convicção, permita-me 
contrapor algumas questões às suas sugestões. 

Em primeiro lugar, claro que o povo foi indagado! Recente 
mente o Governo foi eleito. E na sua plataforma a privatização era 
um ponto essencial. É claro que o povo foi indagado. Recentemen 
te o Congresso foi eleito. E duas pesquisas recentemente foram 
feitas sobre a opinião do Congresso a respeito da privatização da 
V ale. A pesquisa do IDESP perguntou diretamente aos Congres 
sistas, nas duas Casas, se eles eram a favor ou contra privatizar a 
Vale. A resposta majoritária, antes mesmo de o Go;emo iniciar o 
processo de convencimento, e como eu lhe disse, sem o brilhantis 
mo de V. Exª mas com igual convicção, - vamos tratar de fazê-lo 
junto aos Congressistas - a maioria dos Congressistas, segundo 
essa pesquisa do IBOPE, é favorável, sim, à privatização da V ale. 

E mais: outra pesquisa do IBOFE sobre o que pensam os 
novos Senadores e Deputados a respeito da presença do Estado em 
atividades de mineração, 65% responderam que querem o Estado 
fora da atividade de mineração. Portanto, é a opinião majoritária 
desta Casa, pelas pesquisas relevantes que há, mesmo antes de co 
meçarmos o debate e mostrarmos as enormes vantagens da privati 
zação da V ale do Rio Doce, que o curso que o Governo segue está 
validado. Portanto, não há dúvida sobre que o povo foi indagado. 
O BNDES, nobre Senadora, sim, foi autorizado a fazer essas ava 
liações pelo Congresso Nacional. pela Lei nº 8.031/90, aprovada 
pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional entender que o 
BNDES é inidôneo para contratar as avaliações, por favor, apre- · 
sente as emendas à Lei nº 8.031, que nós, certamente, outorgare 
mos a outro órgão público o direito de contratar os avaliadores. 
Mas a lei votada por este Congresso Nacional, soberanamente, 
dava ao BNDES a obrigação de fazer, de supervisionar o processo 
de avaliação, que será, posteriormente, sancionado pelo Conselho 
de Ministros e pelo Presidente da República. 

Salientei, nobre Senadora, que uma proporção considerável 
dos recursos arrecadados o foram em créditos contra a União. É 
dívida liquida e certa, e nós nunca vamos restaurar o crédito públi 
co neste País, condição essencial para manter a estabilidade mone 
tária, se não restabelecermos a credibilidade da União que paga o 
que deve. E, portanto, toda dívida, sim. deve ser honrada, em ter 
mos, obviamente, que não onere demasiadamente o devedor, se 
ele se encontra numa situação pré-falimentar como a em que se 
encontra a União brasileira. Mas, desde o Presidente Itamar Fran 
co, e por sua determinação expressa, e que prossegue no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, uma proporção crescente dos recur 
sos tem sido exigidos, exceto onde já haja uma predeterminação a 
respeito do assunto, como no caso da petroquímica, uma propor 
ção crescente, senão majoritária, talvez unânime, dos recursos seja 
feita em moeda corrente. 

\ 
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O Presidente Collor privatizou 15 companhias, arrecadou 
3,5 bilhões. Desses 3,5 bilhões, apenas 16 milhões foram arreca 
dados em moeda corrente. No Governo do Presidente Itamar Fran 
co foram privatizadas 18 empresas, arrecadou-se 5,1 bilhões, dos 
quais 1,6 bilhão em moeda corrente. Ou seja, nós passamos de 
uma situação em que, praticamente, os recursos eram desprezíveis 
em moeda corrente para algo em torno de 30% arrecadados em 
moeda corrente. 

E agora, na próxima privatização que vamos fazer, fora do 
setor petroquímico, que é a da Escelsa, praticamente toda a Escel 
sa será privatizada em moeda corrente, exceto pela faixa da valo 
ração da Escelsa, que corresponde aos CRCs. Ou seja, vai-se per 
mitir que se pague em créditos contra a União o volume corres 
pondente ao ativo da Escelsa, que está alocado em CRCs, ou seja, 
em créditos contra a União. O valor econômico da empresa, deri 
vado do fluxo de caixa, deverá ser pago integralmente na avalia 
ção do preço mínimo, que esperamos, obviamente, seja superado, 
em dinheiro vivo. 

Quanto vale a V ale é algo que iremos avaliar na própria co 
locação da venda de ações. E quanto mais nos mobilizarmos - 
Executivo, Congressistas, todos aqueles responsáveis pela privati 
zação da Vale - para mostrar aos investidores potenciais, ao povo 
brasileiro o quão lucrativo pode ser investir na V ale, maior será o 
valor da V ale. O que vamos fazer é a predeterminação do preço 
mínimo. Quem vai determinar por quanto a Vale será vendida se 
rão os investidores. Por isso é fundamental um enorme esforço de 
venda, que pretendemos fazer por todo este País, por todos os rin 
cões nacionais, para mostrar à população brasileira como um todo 
o quão importante é não s6 para o País sua participação na compra 
da V ale, mas também para a valorização dos ativos, para a redução 
da dívida brasileira, a participação maciça dos brasileiros. N6s não 
vamos entregar a Vale para o capital estrangeiro; nós vamos. de 
volver a V ale para as mãos do público, que é onde ela sempre de 
veria ter estado. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Concedo a 

palavra a V. Exª., 
A SRA. JUNIA MARISE - Em primeiro lugar, quero fazer 

algumas considerações, Eu me reservarei para fazer comentários 
maiores a respeito das colocações aqui feitas pelos nossos convi 
dadós oportunamente. 

· Mas duas coisas não quero deixar de fazer neste instante fi 
nal.Bm primeiro lugar, não há quem possa sugerir ou aconselhar 
tranqüilidade a ninguém neste País, principalmente a qualquer in 
tegrante do Senado da República, imbuído da representação popu 
lar, com 'relação a uma omissão ou tranqüilidade no que toca à 
questão da Vale do Rio D~. Em segundo lugar, não desejo pole 
mizar sobre a questão eleitoral, mas, certamente, no programa elei 
toral 'e no programa do candidato Fernando Henrique Cardoso não 
se .citou, em momento algum, a proposta desse candidato e atual 
Presidente da República de privatizar a Companhia Vale do Rio 
Doce. Falou-se, sim, em reforma, O Brasil também pede reformas. 
Mas há uma grande diferença entre reformas e a privatização de 
uma empresa do porte da V ale do Rio Doce. 

Era o que eu queria dizer, para ~ncluir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 

vra o Senador Carlos Patrocínio. 
· O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, Srs. Pre 

sidentes do BNDES, da Companhia V ale do Rio Doce e da Salobo 
Metais, Srs, Senadores, Sr"' Senadora Júnia Marise, basicamente 
todas as perguntas que eu formularia já foram respondidas. Mas eu 
gostaria de dizer que está em CUI80 no Congresso Nacional, e com 
tramitação razoavelmente célere, as diversas propostas de emen- 

das à Constituição formuladas pelo Governo. E nós estamos cons 
cientes de que elas devam ser implementadas, as diversas flexibili 
zações, como se tem chamado. 

Mas eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que aqui não trata 
mos de problemas de propostas de emendas à Constituição e nem 
do Programa Nacional de Desestatização. Tratamos aqui, especifi 
camente, do problema da privatização da Companhia V ale do Rio 
Doce. Eu gostaria c;!e confessar a V. Exª que isso me provoca arre 
pios e taquicardia. E um assunto muito importante, conforme já foi 
alertado aqui por todos os Senadores que nos antecederam, e eu adio 
que devemos chamar a atenção e diamar à colação, chamar à partici 
pação toda a sociedade brasileira para a discussão deste problema. 

Gostaria, de maneira muito particular, Sr. Presidente, de 
chamar a atenção de V. Exª, como Presidente da Comissão de In 
fra-Estrutura do Senado Federal, já que tive oportunidade de ouvir 
aqui as considerações expendidas pelo ilustre Presidente da Co 
missão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Gostaria de 
ressaltar algumas colocações muito bem feitas aqui pelo eminente 
Dr. Francisco Schettino. 

A privatização não pode significar a destruição da empresa, 
que é, reconhecidamente, uma organizaçãosaudável, competente e 
lucrativa. - Muito importante. 

O engessamento da Vale, durante o processo de privatiza 
ção, é lesivo ao interesse de todos. - São pontos que ele coloca 
muito bem. 

Muito se tem falado a respeito do valor e da quantidade das 
reservas de minério sob responsabilidade da Vale, mas ainda pre 
valece o desconhecimento sobre o assunto e a maneira correta de 
se fazer tal avaliação. - Todos já concordaram com isso e ele já 
reiterou várias vezes. - Todavia, prevalece o desconhecimento so 
bre o tema e a maneira correta e criteriosa de se fazer essa avaliação. 

Essa pergunta já foi feita ao Dr. Schettino, ao Dr. Edmar 
Bacha, e evidentemente o BNDES vai cuidar de fazer essa estima 
tiva do valor da V ale do Rio Doce. Mas tenho certeza, Sr. Presi 
dente, de que ninguém conseguirá ter, nem aproximado, o valor da 
Vale do Rio Doce. 

Então, eu gostaria, tão-apenas, de chamar a atenção para 
isso. Considero que a Vale do Rio Doce é uma empresa cuja pri 
vatização deve ser discutida com todos os segmentos da socieda 
de. Devemos deixar isso para o fim, depois de privatizadas as ou 
tras. Temos notado que a privatização tem servido mais parasa 
near empresas deficitárias do que para reforçar o caixa do Gover 
no para o pagamento da tenivel dívida, ou da amortização dessa 
dívida, que tem causado tanta dificuldade para os governos brasi 
leiros, conforme já asseverou o emínente Presidente do BNDES. 
Portanto, Sr. Presidente, integro-me a essa bancada que pretende 
discutir a fundo o problema da privatização da V ale do Rio Doce. 

Gostaria de fazer algumas perguntas, inicialmente, ao Dr. 
Marconi. Aqui, S. s• diz que o Projeto Salobo ''tem uma vida útil 
de 33 anos, com um investimento inicial estimado de US$1,5 bi 
lhão, dentro de uma precisão de, mais ou menos, 15%, com uma 
geração de 1.740 empregos". Gostaria dê saber, porque não foi do 
meu alcance, o que realmente significa ''uma precisão de, mais ru 
menos, 15%". 

Gostaria de perguntar ao Dr. Schettino se é verdade que a 
V ale do Rio Doce tem sido mal gerenciada através dos tempos e 
se continua sendo mal gerenciada, ao ponto de se afumar que a 
sua privatização trará um beneficio enorme, porque terá um geren 
ciamento muito melhor. E, se é mal gerenciada, por qual motivo. 
Existem entraves burocráticos ou de ordem legal para que essa 
companhia seja mal gerenciada? 

Gostaria de também pedir esclarecimento, uma vez que não 
tenho certeza absoluta, a respeito das atividades específicas da Valec. 
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Finalmente, gostaria de deixar aqui uma consideração: será 
que nós, brasileiros, não podemos ter o orgulho de possuir uma 
das companhias mais eficientes do mundo? 

Eram essas as questões que gostaria de colocar. Muito obri 
gado. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra o Presidente da Salobo Metais. 

O SR. MARCONI TARBES VIANNA - Sr. Senador, 
quando me refiro a esse valor de aproximação do projeto é no sen 
tido de que todo projeto tem, pelo menos, três estágios de conheci 
mento: !' projeto na fase conoeitual, na fase básica e na fase deta 
lhada. E fato comum os grandes projetos, principalmente na fase 
básica, como no caso do Projeto Salobo, terem uma variação da 
ordem de 15% nesse valor. Esse número pode variar de US$ 1.260 
bilhão a 1.700 bilhão; ou seja, se estiver dentro dessa margem, es 
tará dentro da expectativa do projeto enquanto caso .bâsico, No 
momento em que passarmos para o projeto detalhado, esse valor, 
evidentemente, terá que ser bem menor do que 5%. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Alguma con 
sideração a mais, Senador Carlos Patrocínio? 

Com a palavra o Dr. Francisco Schettino. 
O SR. FRANCISCO SCHETI1NO - Senador, não posso 

falar que a V ale é mal gerenciada, porque, inclusive tenho 33 anos 
na empresa, e a direção da Vale sempre foi de funcionários da em 
presa; talvez seja exatamente isso que distingue a V ale do Rio 
Doce das demais estatais. A grande preocupação de V. Ex"s com a 
privatização da Vale é porque ela não é deficitária, o Tesouro que 
colocou dentro da V ale como aporte de capital e tirou como divi 
dendo; ele ainda tem um patrimônio imenso para ser alienado. 

Como o Governo tem centenas de empresas estatais, ele não 
pode ter regras muito diferenciadas uma da outra, apesar de a Vale 
do Rio Doce ter com o Governo contrato de gestão que lhe dá uma 
certa flexibilidade; mas é um contrato de gestão que o Executivo 
assinou com a V ale do Rio Doce. Ele é um decreto, não é uma lei. 

Por exemplo, a lei das licitações amplas que o Congresso 
aprovou realmente fez uma grande amarra na Vale do Rio Doce. 
Hoje, as concorrências na V ale não são mais técnicas, são mais ju 
rídicas. Então, o pessoal fica pegando filigranas da lei para invia 
bilizar o ganhador e reverter o processo de licitação. E existe uma 
série de outras medidas, de outros controles, que, realmente, atra- 
palham a Vale do Rio Doce. · ·· 

No macro, até que o Governo não atrapalha muito a V ale do 
Rio Doce. No joint venture com os chineses, o Governo ajudou, 
porque os chineses queriam fazer uma associação com uma em 
presa estatal Existem várias atividades que o Govemo até ajuda, 
mas, quando chega no detalhe, na microeconomia da Vale, o pes 
soal realmente amarra muito a V ale do Rio Doce. 

Nós tínhamos, por exemplo, antecipação cambial. Nós tí 
nhamos uma defasagem de câmbio. Então, o Governo, para me 
lhorar a caixa dos exportadores, voltou com a antecipação cam 
bial 80% dos produtos da V ale do Rio Doce é exportação. Assim, 
o Governo, voltando com a antecipação cambial, a pessoa aplica 
esse ~os e tem um ganho. A Vale não pode aplicar esses re 
cursos, tem que entregar esses recursos ao Banco Central. As ta 
xas são tão ruins que não fazemos antecipação cambial. Então, 
esse desafogo que o Governo deu aos exportadores, essa medida 
não atingiu a Vale, porque continuamos sem poder fazer antecipa 
ção cambial porque a aplicação é ruim. Poderemos citar aqui para 
V. Exª centenas de coisas grandes e outras pequenas. 

Sobre esse planejamento estratégico, foi feita uma pergunta 
sobre o que, nos cinco anos, poderemos agregar de patrimônio na 
Vale do Rio Doce. Falei em torno de US$2 bilhões; um quarto 
desse valor agregaríamos sem investimento, se não tivéssemos as 

amarras do Governo, se pudéssemos funcionar como uma empresa 
privada. Mas entendo que o Governo tem que pôr essas amarras, 
ele tem que administrar por atacado. 

Então, o nosso contrato de gestão funciona em termos. Mas, 
no próprio decreto do Executivo, aparece em alguns trechos o se 
guinte: "esse decreto se aplica também às empresas de contrato de 
gestão". Assim estamos amarrados. 

A Valec, Senador, era uma empresa de engenharia da Vale 
do Rio Doce; ela foi desativada e passou para o Ministério do 
Transporte, que usou a Valec na construção da Norte-Sul. Não te 
mos nada, absolutamente nada, com a Valec. Hoje, é uma empresa 
do Ministério dos Transportes que, na época, foi usada na constru 
ção da Norte-Sul, Ela existe e gerencia os 100 Km da Norte-Sul 
que boje estão arrendados para a Vale do Rio Doce, entre Impera 
triz e Açailândia. Não temos nada mais com a V alec. 

Foram essas as três perguntas de V. Exª a mim. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Alguma con 

sideração, Senador Carlos Patrocínio? 
O SR. CARLOS PA1ROCÍNIO - Não; Sr. Presidente, es 

tou satisfeito. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala- 

vra o Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) 
Ausente. 
Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 
Ausente. 
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, Senador 

José Agripino, Sr. Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, 
Francisco Schettino, Sr. Marconi Tarbes Vianna, Presidente da Sa 
lobo Metais e Sr. Edmar Lisboa Bacha, Presidente do BNDES, 
meus cumprimentos. 

Em primeiro lugar, Sr. Schettino, considerando que um dos 
objetivos do Plano Nacional de Desestatização, conforme salien 
tou o Presidente Edmar Bacha, do BNDES, é o de ampliar a con 
corrência, gostaria de perguntar qual é a participação da Compa 
nhia V ale do Rio Doce no mercado interno de minério de ferro, 
fino e granulado, e pellets? 

Qual é a participação percentual da Vale no consumo das 
siderúrgicas privatizadas, em particular, nas que a Companhia 
V ale do Rio Doce ou associadas têm participação? 

Qual é o percentual dos insumos básicos das siderúrgicas, 
ao longo da Estrada de Ferro Vitória-Minas, transportado por essa 
ferrovia? 

E uma pergunta relacionada à consideração de se tentar am 
pliar a concorrência: Caso a Vale do Rio Doce seja privatizada, 
não se estará criando um monopólio privado, diante do histórico 
recente do processo de privatização das siderúrgicas? 

Em segundo lugar, a política cambial, em especial, de man 
ter a taxa de câmbio - antes, na banda anterior e, agora, nesta ban 
da -, acaba tendo efeitos positivos e negativos para quem está de 
vendo em moeda estrangeira, mas também para quem tem. receita 
em moeda estrangeira, como é o caso da V ale do Rio Doce. 

Gostaria de perguntar a V. s• que balanço faz a V ale do Rio 
Doce diante do fato de, um lado, a sua receita de exportação, por 
exemplo, de minérios e todos os produtos que exporta, estar hoje, 
de alguma maneira, reprimida, por não haver um acompanhamen 
to do valor do real em relação àquilo que acontece em termos da 
diferença de evolução de preços doméstica, mesmo para os bens 
transacionáveis, em relação ao que ocorre em outros países do 
mundo, em especial, em relação ao que ocorre com a inflação nos 
Estados Unidos. Obviamente, penso que, em particular, para o 
caso da Vale, esse balanço vai levar em conta o fato especial de a 
V ale exportar para o Japão, que paga em ienes, se não me engano. 
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O SR. fRANCISCO SCHEITINO - Em dólar. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Em dólar, também. Essa é 

uma revelação importante que V. s• faz, pela seguinte razão: 
quando temos perguntado às autoridades econômicas sobre a ques 
tão das dificuldades decorrentes da política cambial sobre a valori 
zação do real, tem-se dito que, como o Brasil também exporta para 
os países que pagam em moedas como o iene e o marco, que so 
freram valorização em relação ao dólar, o problema não seria tão 
sério assim, ou seja, a desvalorização do dólar em relação a tais 
moedas contribuiu para que o Brasil não precisasse ter desvalorizado 
tanto a sua moeda como o fez em março último, em cerca de 7,5%. 

Eu estava imaginando e tinha quase certeza de que a V ale 
estaria exportando para o Japão, sendo paga em ienes; para a Ale 
manha, em marcos, e assim por diante. Essa é uma revelação im 
portante que V. Sª nos faz e gostaria que, diante das suas respos 
tas, o Presidente do BNDES possa fazer uma reflexão do ponto de 
vista da economia brasileira como um todo. 

Podemos imaginar que, de um lado, o Governo tire um cer 
to proveito da taxa cambial relativamente supervalorizada, no que 
diz respeito ao pagamento do serviço da dívida externa. Se não me 
engano, por exemplo, neste ano de 1995, a estimativa de amortiza 
ção de juros é da ornem de US$20 bilhões. Ora, se houvesse maior 
desvalorização do real em relação ao dólar, seriam necessários 
mais reais para pagar esses US$20 bilhões. Nesse sentido, há uma 
certa vantagem para o Governo brasileiro em não desvalorizar. 

Por outro lado, há significativas desvantagens, em especial 
para os setores que realizam exportações ou produzem bens co 
mercializados internacionalmente, na medida em que os exporta 
dores terão dificuldades em obter receitas, em competir. Também 
aqueles que competem com importações têm dificuldades crescen 
tes, dada a vantagem competitiva gradativamente maior de quem 
vende para o Brasil. 

Pediria que também houvesse um balanço do ponto de vis 
ta da economia, mas entendo que o caso da Vale do Rio Doce po 
derá nos trazer importante contribuição. 

Gostaria de fazer uma pergunta ao Presidente do BNDES, 
Edmar Bacha, diante de V. Sª ter acentuado a necessidade de in 
tensificar o processo de privatização para reduzir o estoque da dí 
vida do Governo. Primeiro, observar que essas privatizações até 
agora realizadas têm um balanço relativamente modesto no que 
diz respeito a sua contribuição para reduzir o estoque da dívida. O 
Govt;no já vendeu ativos reais importantes, como no caso das em 
presas do setor siderúrgico, parte das empresas do setor petroqui 
mico, e a redução da dívida não atingiu graus tão expressivos. 

Ainda em junho de 1994, o Tribunal de Constas da União 
fez um balanço relativamente a essa questão, pelo Ministro Rela 
tor Bento José Bugarin, que diz, a uma certa altura do seu relaté 
rio: "Também com respeito aos aspectos de redução da dívida pú 
blica e de saneamento das finanças estatais, os resultados obtidos 
pelo PND devem ser encarados com reserva, ainda que essesnão 
possam ser considerados objetivos primordiais do Governo". To 
davia, o Presidente Edmar Bacha diz que é um dos objetivos pri 
mordiais do programa. "Como visto, apenas 5,4% de total de re 
cursos arrecadados correspondeu a moedas correntes e contribuiu 
efetivamente para minorar a grave situação fiscal da Uniãç, en 
quanto que o restante do preço de vendas das empresas privatiza 
das foi pago com títulos representativos da dívida pública adquiri 
dos com significativos deságios no mercado financeiro e entregues 
ao FND pelo seu valor de face, ou adquiridos pelo próprio 
BNDES por meio de financiamentos em condições extremamente 
favoráveis aos mutuários: prazo de doze anos, carência de dois 
anos, juros de 6,5% a.a, e garantia consistindo nas ações das em 
presas adquiridas, o que, certamente, não auxiliou o saneamento 

financeiro do setor público. De lá para cá, será que a situação mu 
dou tão significativamente? 

Recentemente, V. s•. me encaminhou uma resposta a reque 
rimento de informação, onde está claro, pelas próprias informaçõ 
es do BNDES, que títulos de estatais como Siderbrás e Eletrobrás, 
que se encontravam na carteira do BNDES, foram utilizados como 
moeda na compra das empresas, 

Assim, com relação a esse aspecto, não se reduziu a dívida 
do governo com o mercado, que seria importante. Trocou-se um 
ativo real por um crédito privilegiado para o setor privado, pois 
prevê o pagamento de 6,5% ao ano mais o IGPM. A empresa que 
obteve esse financiamento tem a possibilidade de aplicar em títu 
los do governo e recebe como remuneração taxas de quase 70% ao 
ano. E com um agravante: a instituição financeira que obtém o fi 
nanciamento do BNDES pode escolher o empresário para o qual 
irá transferir o crédito, promovendo mais concentração de capital, 
principalmente no caso do setor petroquímico, onde não tem havi 
do disputa e apenas o sócio nacional e estrangeiro é que estão 
comprando as ações da empresa. 

Será que o governo, na verdade, não está perdendo duas ve 
zes, primeiro, sem os ativos reais e, depois, subsidiando as empre 
sas que os compraram? 

Gostaria de ter a convicção de que, de fato, estamos cami 
nhando na direção de um processo de democratização do ponto de 
vista econômico. Será que isso está ocorrendo? 

Pelas informações encaminhadas por V. s•. em requerimen 
to que fiz, junto com o Senador Roberto Requião, relativamente 
aos efeitos, à operacionalidade do que ocorreu após as Resoluções 
786, de 92, 803/93 e 809, o que observamos é como "o BNDES 
vende debêntnres da extinta Siderbrás e dívidas securitizadas da 
Portobrás para terceiros investidores com intermediação de uma 
instituição financeira", a instituição financeira é que escolhe inves 
tidores que comprarão as moedas ativas do BNDES em condições 
favoráveis, como as que citei. 

"As obrigações junto ao BNDES, num primeiro momento, 
são de responsabilidade das instituições financeiras que interme 
diaram a operação. Posteriormente, as obrigações de empréstimo 
podem ser transferidas ao investidor mediante a anuência do 
BNDES, desde que satisfaça alguns indicadores contábeis. As pró 
prias ações adquiridas com financiamento são dadas como garan 
tia real pelo investidor após a transferência das obrigações do em 
préstimo da instituição financeira para um mesmo investidor. 

O que aconteceu no caso das instituições e empresas que fo 
ram objeto do requerimento de informações? No caso de dezessete 
empresas que utilizaram tal mecanismo de financiamento, houve 
um valor aproximado de um bilhão e oitocentos milhões de dóla 
res, ou de URVs, equivalentes a 20% do valor acumulado nas pri 
vatizações na ornem de oito bilhões e quinhentos milhões de dóla 
res. Se levarmos em conta apenas as privatizações que ocorreram 
após a vigência da Resolução 786, de 1992, de 15 de junho de 
1992, que introduziu essa modalidade de financiamento, a partici 
pação do mesmo eleva-se para 30% do valor privatizado. Em mui 
tos casos, o resultado dos leilões foi em parte influenciado pelo 
acesso de bancos e investidores aos financiamentos do BNDES. 

Por exemplo, no caso da Alcalis, 96% do valor de venda foi 
financiado pelo BNDES. Da Fosfértil, 64%; da Nitriflex, 100%; 
Ultrafértil, 75%; Politeno, 80%; Ciquine, 80% e Poíialden, 82%; 
para citar alguns exemplos. 

Todavia, no caso das dezessete privatizações mencionadas 
- citei algumas, mas são dezessete estudadas nesse requerimento - 
, foram contemplados apenas 59' investidores, através de 24 insti 
tuições financeiras. Será isso um exemplo de democratização, de 
oportunidades? 
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Tenho a convicção de que o economista Edmar Bacha, que 

conheço há tantos anos, tem vontade mesmo de que neste País 
haja democratização do ponto de vista político, econômico e so 
cial. Mas estou longe de ver isso pelas ações governamentais. 

Fico pensando nesse processo de privatização, caracteriza 
do por concentração tão grande, O que percebo é o BNDES, que 
tem como sua principal fonte de recursos um Fundo que, nominal 
mente, é de propriedade dos trabalhadores - antes o PIS-Pasep e 
agora o Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Enorme parcela dos recursos que o BNDES administra são 
diretamente do FAT. Um dos diretores ou assessores do BNDES, 
Fernando Fr6es, teve a gentileza de procurar para esclarecer que 
não se tratava diretamente de recursos do FA T. Na verdade, histo 
ricamente, os recursos que o BNDES administra, até pelos seus re 
sultados, de alguma maneira, relacionam-se aos recursos do Fundo 
da Amparo ao Trabalhador, se não antes do PJS-Pasep. 

Eu até tenho muita vontade de dialogar com o Presidente 
Edmar Bacha sobre a maneira de tornar os fundos sociais brasilei 
ros realmente algo que possa beneficiar o conjunto da população 
brasileira. Os fundos sociais brasileiros, instituídos para beneficiar 
a grande maioria, senão toda a população, hoje eles beneficiam, 
significativamente, as parcelas da população trabalhadora e, com 
enorme ênfase no seu histórico, grupos empresariais. 

Essa foi a história do Fundo de Garantia do Tempo de Ser 
viço, instituído em 1965. Criou-se o BNH para financiar casas po 
pulares, que foram financiadas ao lado de empreendimentos para a 
classe média, na verdade, passando-se os recursos primeiramente 
para "os amigos do rei". Estou falando dos tempos em que tantos 
desvios ocorreram com o Fundo de Garantia e que levaram, numa 
certa fase, ao fechamento do BNH,. e, depois, à necessidade de 
uma CPI para se examinar os desvios observados sobre o Fundo 
de Garantia. 

No caso do PIS-Pasep e do FAT - assim como acontecia 
com o do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-, para come 
çar, nenhum dos dois atinge os que estão no mercado informal de 
trabalho. Nesta semana, ainda ontem, a imprensa dizia que o IBGE 
acaba de constatar que o número de trabalhadores no mercado in 
formal hoje é superior aos do mercado fonnaL Constatou-se isso 
recentemente. Ou seja, há uma enorme parcela da população com 
pletamente alheia aos benefícios do Fundo de Garantia e do F A T, 
além de estarem fora dos fundos como a V ale, a Petrus, a Previ, a 
Funcef, fundos que são, em princípio, do povo brasileiro, mas, so 
bretudo, beneficiando proporcionalmente muito mais os funcioná 
rios das respectivas empresas às quais estão ligados. 

Fico pensando se não seria o caso de democratizarmos esse 
acesso aos fundos, para ver quem vai se beneficiar dos recursos do 
patrimônio da Nação. Se o Governo está considerando privatizar a 
Vale, parte da Petrobrás, sem se falar em tantas empresas que já o 
foram, !enho a impressão de que a população participou muito 
pouco. E bem verdade que o BNDES financiou, também subsidia 
damente, alguns dos trabalhadores, como os das siderúrgicas, da 
CSN. Anuncia o Presidente da Vale que pretende fazer o mesmo 
com respeito aos trabalhadores daquela empresa. Mas o que estou 
pensando é na democratização para valer; porque, até agora, o 
BNDES não proporcionou, individualmente, a cada cidadão brasi 
leiro - não me refiro aos trabalhadores da Vale ou da CSN - as 
possibilidades de adquirirem ações, nas mesmas condições extrema 
mente favoráveis das empresas que compraram as estatais, até agora. 

Eu gostaria de colocar isso para reflexão. 
E vou dar um exemplo de algo muito diferente e que faz 

lembrar o economista a quem o Prof. Edmar Bacha me apresentou. 
Há dois anos, no aeroporto, V. Sª me falou que estava acabando de 
chegar da Inglaterra, onde tinha estado num seminário com o prê- 

() 

mio Nobel de Economia, James Edward Meade, que falava de 
Agathotopia, do modo como, numa sociedade, para se atingir os 
objetivos de liberdade, de igualdade e de eficiência, fazia-se ne 
cessário - conforme ele expõe no livro, que depois li, com muito 
interesse -, muita flexibilidade de preços e salários, muita parceria 
entre capital e trabalho e a instituição de um dividendo social, com 
uma renda mínima igual para todos. Há um lugar no mundo, onde 
o terceiro aspecto, o do dividendo social, foi instituído- não sei se 
o Prof. Edmar Bacba conhece onde isso foi instituído. Mas eu gos 
taria de passar às suas mãos a informação, para que o BNDES es 
tude, continuando o estudo já iniciado, uma vez que o Presidente 
Pérsio Arida, em dezembro último, convidou-me para fazer uma 
exposição e participar de uma discussão com Germano Rigott.o, no 
BNDES, sobre o Programa de Garantia de Renda Mínima. 

Há três semanas, liguei para o escritório do Fundo Perma 
nente do Alasca, pedindo que me dessem todas as informações a 
respeito. E aqui está algo extremamente interessante, porque, nos 
anos 70, preocupados com as gerações vindouras, lá no Alasca, 
diante de um recurso não-renovável, como o petróleo - como mui 
tos dos minérios que a Vale do Rio Doce explora-, resolveram 
instituir um fundo permanente. Após grande discussão, fizeram 
um plebiscito. Em 1976, aproveitaram as eleições gerais e, na pro 
porção de dois para um, 76 mil a 38 mil, foi votada uma emenda 
constitucional pela qual pelo menos 25% de todos os rendimentos 
de royalties, de leasing, de tudo relacionado à exploração de mi 
nérios - isso, posteriormente, foi aumentado pata 50% do petróleo 
-, deveriam ser canalizados para o Fundo Permanente que, por sua 
vez, passou a adquirir, primeiro, títulos governamentais dos Esta 
dos Unidos e, numa segunda etapa, ações de empresas rentáveis 
nos Estados Unidos, no Alasca e em diversos estados, inclusive 
em outros países. na proporção de 10 a 15%, sempre com muita pru 
dência e segurança. Eles têm ações da Aracruz Celulose, no BrasiL 

Esse Fundo, em 1980, estava com cerca de US$1 bilhão; no 
ano passado, US$15 bilhões; e rendendo, anualmente, mais de 
US$1 bilhão. O pico de receita de petróleo já foi atingido. Agora, 
estão num declínio progressivo, air la que tenham significativa re 
ceita. Porém, a receita do Fundo continua crescendo, graças a es 
ses investimentos. 

A partir do início dos anos .10, o Fundo Permanente do Pe 
tróleo do Alasca passou a distribuir a cada residente daquela re 
gião um dividendo, primeiro da ordem de US$300; depois, 
US$400; depois, US$SOO e progressiva! aente mais. A partir dos 
anos 90, mais de US$900. No ano pc -sado, cada residente do 
Alasca recebeu US$984, com a única condição de estar morando 
no Alasca, pelo menos há um ano. Pessoas de qualquer, um ano ou 
cem anos de idade, os 535 mil residentes do Alasca receberam, no 
ano passado, praticamente mil dólares, cada um. Numa família de 
quatro, US$4 mil num ano. Numa família de 10, US$10 mil num ano. 

Inclusive, recebi dez publicações sobre todo o histórico e 
discussão com economistas como Kenneth Arrow e outros· que 
participaram. Durante quatro anos, de 1976 a 1980, discutiram se 
iriam fazer um banco de desenvolvimento, como o BNDES, ou 
um fundo permanente, tal como foi decidido aqui. 

A história do BNDES, não apenas no caso das privatizaçõ 
es, mas em grande parte, é uma história de se prover recursos a ta 
xas de juros menores que as de mercado para aqueles que já têm 
grande patrimônio, ainda que criando emprego. Depois de quase 
trinta anos, Q BNDES contribui também para o processo de con 
centração de renda e de riqueza no País. 

Essa é a reflexão que faço, para quem tanto escreveu sobre 
como melhorar a distribuição da renda na nossa Belíndia, de como 
chegar a um processo de democratização de fato. Por isso, passo 
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este documento- às mãos de V. Ex"s para conhecimento e depois 
· dialogarmos a respeito, 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra o Dr. Francisco Schett.ino. 

O SR. FRANCISCO SCHETI1NO - Senador Eduardo Su 
plicy, responderei às duas perguntas que V. Ex" me fez. 

A primeira é sobre mercado interno de minério de ferro. 
Hoje, o maior comprador de minério de ferro da V ale do Rio Doce 
é o Japão e o segundo é o Brasil. Portanto, o mercado interno é ex 
tremamente importante paranós. Participamos de suprimento de 
toda usina siderúrgica no Brasil, com exceção da CSN, porque ela 
tem uma mina cativa. Não alcançamos a CSN ainda, mas espero, 
no futuro, tomá-la nossa cliente. 

Nosso planejamento estratégico mostrou que a Vale do Rio 
Doce deveria entrar nas privatizações das usinas siderúrgicas e en 
tramos. Era um negócio de risco, mas deu certo. Participamos de 
todas as usinas sidenirgicas, com exceção da Acesita e da Cosipa, 
pois, nessas duas, entramos em grupos diferentes e perdemos •. Em 
todas as outras, temos participações com variações diversas e par- 
ticipamos inclusive de conselho. • 

O faturamen1o da V ale do Rio Doce nas usinas de que ela 
participa - não só com venda de minério, somos hoje empresa 
muito forte em prestação de serviço e transporte ferroviário, por 
tuário e marítimo - é da ordem de US$408 milhões por ano. Esse 
é nosso faturamento anual no negócio de siderurgia. 

Posso confirmar a V. Exª que a venda de minério de ferro, 
como os outros produtos que a Vale exporta, é feita em dólar. No 
mercado de minério de ferro, a moeda corrente é o dólar. Infeliz 
mente, vendemos ao Japão em dólar; gostaríamos de receber iene. 

A defasagem cambial está sendo muito perversa para a Vale 
do Rio Doce. Somos uma empresa de exportação, recebemos em 
moeda fraca, o dólar, e temos despesas internas em real. Isso tem 
afetado muito nosso balanço. Foi por isso que tivemos de fazer um 
programa interno de redução de US$100 milhões no nosso cus 
teio. E um dos itens foi também a redução de despesas de pessoal. 
Acabamos de fazer um incentivo de desligamento e alcançamos 
aquela nossa meta com o mínimo de trauma possível. Mas é claro 
que houve traumas. Agora, temos que fazer com que os emprega 
dos voltem a ter confiança na empresa e na sua Direção. Isso sem 
pre traz um trauma que demora alguns meses para ser apagado. 

O Governo tem dado algum auxílio para as empresas expor 
tadoras, para fazer frente à defasagem cambial, mas o que ele tem 
feito, as antecipações cambiais, não está atingindo a V ale. Temos 
obrigação de aplicar no Banco Central, que é uma aplicação muito 
ruim. Não temos feito isso. 

O mercado interno de minério de ferro boje é da ordem de 
18 milhões de toneladas e vendemos para o Japão 23 milhões de 
toneladas. Estamos crescendo continuadamente nossa participação 
no mercado interno, e espero que, em curto prazo, passemos o Japão, 
para' o Brasil tomar-se o primeiro cliente da Vale do Rio Doce. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - E sobre o aspecto de con 
centração de poder que eu havia perguntado? 

O SR. FRANCISCO SÇHEITINO - V. Exª perguntou 
também, não para mim, mas gostaria de fazer uma observação, 
apesar de não estar na leí.; 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Uma pergunta específica 
foi: se a V ale do Rio Doce for privatizada, levando-se em conta as 
privatizações havidas nas siderúrgicas e a sua participação nessas 
siderúrgicas, não se estará criando mais um processo de oligopoli 
zação privada? 

O SR. FRANCISCO SCHETilNO - Darei a V. Ex" as nos 
sas participações. Na Açominas temos 5%; na CST, 22%; na CSN, 
9.4%; na Usiminas, 7,4%. Temos também siderurgias no exterior: 

na Califórnia, temos $0%; há uma de ferro liga na França, em que 
temos 35%; e participamos da privatização de Ull!t\. usina siderür 
gica na Argentina, a Siderar, da qual temos 4,9%. 

Nossas porcentagens, tirando a CST, não são substanciais e 
o capital nessas empresas está muito pulverizado. 

Gostaria de fazer uma observação que não está prevista em 
lei, mas a rotina do Governo até aqui - estou falando das usinas si 
derúrgicas, que é o que participamos - tem sido transferir 10% das 
ações ordinárias aos empregados das empresas, com deságio de 
70%. Isto é uma grande colaboração do Governo para os emprega 
dos. Esperamos que no caso da V ale do Rio Doce essa rotina não 
seja quebrada. Os empregados realmente estão esperando que essa 
norma, essa rotina seja aplicada na V ale do Rio Doce. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Tem a pala 
vra o Dr. Edmar Bacha. 

O SR. EDMAR BACHA- Nobre Senador, V. Exª fez per 
guntas muito variadas e por isso tentarei concentrar-me naquelas 
que são mais atinentes ao tema. 

A questão da redução da dívida, creio que, na resposta à Se 
nadora Jünia Marise, fui bastante específico sobre a questão dos 
números, inclusive em resposta ao relatório do Tribunal de Contas. 

Se separarmos a administração Collor da administração Ita 
mar, vemos um período na administração Collor em que pratica 
mente 0% foi obtido em efetivo e 100% foram obtidos em créditos 
contra a União e na administração Itamar Franco, dos recursos ob 
tidos, praticamente 30% foram através de dinheiro em efetivo, uti 
lizado para abatimento da dívida pública de curto prazo. 

Não estou querendo dizer que não se deva abgter a dívida 
pública de longo prazo. Creio que para o Governo reestabelecer 
sua credibilidade tem de honrar sua dívida, seja ela de curto ou de 
longo prazo, mas ele pode, por motivos conjunturais de curto pra 
zo, onde estiver com uma tremenda premência de caixa, como 
ocorria no período do Governo Itamar Franco e no atual Governo, 
priorizar aquela dívida que mais lhe onera no curto prazo para ser 
utilizada nas privatizações, ou seja, exigir pagamento em efetivo e, 
em contrapartida desses pagamentos, utilizá-los para redução da 
dívida de curto prazo. É isto que temos feito e é isto que continua 
remos a fazer. 

Gostaria também de salientar, em relação aos financiamen 
tos do BNDES, que creio que há um problema contábil. Vamos 
partir da posição inicial. Consideremos uma empresa, vamos cha 
má-la de Alcalis, da qual o Tesouro Nacional é detentor de 100% e 
vamos considerar que o Tesouro Nacional tenha essa empresa no 
seu ativo, uma empresa que tem um valor patrimonial,. mas que to 
dos sabemos que seu valor de mercado é muito inferior, dado os 
anos de má administração a que ela foi subordinada quando em 
presa estatal. No seu passivo ela tem debêntures contra a Sider 
brás. O Tesouro Nacional tem no ativo a Alcalis e no passivo as 
debêntures da Siderbrás que ele não está honrando. Outro agente 
nesse processo é o BNDES, que no seu ativo tem essas debêntures 
da Siderbrás e no seu passivo tem, entre outras coisas, obviamente 
não há casamento de ativo com passivo, como sabemos, apenas a 
soma dos ativos tem de ser igual à soma dos passivos. Mas para 
levar o caso mais perto do seu ponto, vamos admitir que a contra 
partida do ativo do BNDES em debêntures da Siderbrâs, a contra 
partida do seu passivo seja os recursos devidos ao F. ~T. Os recur 
sos do FAT foram transferidos por via fiscal para o BNDES e es 
tão lã capitalizados, porque não foram acima dos 6% que são de 
volvidos aoFAT. 

O setor privado não tem nada. 
Então, na origem, temos: Tesouro Nacional. ativo Alcalis; 

passivo, Siderbrás; BNDES: ativo, Siderbrás; passivo, FAT. 
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Vendida a empresa com fmanciamento do BNDES, qual é a 
situação final? O Tesouro Nacional se livra da Alcalis e das de 
bêntures da Siderbrás, liquidando, portanto, uma empresa que não 
conseguia mais administrar e um passivo que não estava conse 
guindo honrar. Valor de face igual, no caso, ao de outro. Sabemos 
também que o valor de mercado, tanto num caso como em outro, é 
menor que o valor de face. Entretanto, o Tesouro liquidou, em ter 
mos de valores patrimoniais, a empresa Alcalis contra os debêntu 
res da Siderbrás. 

O que acontece coro o BNDES? Onde, no seu ativo, antes 
havia ativos da Siderbrás que não estavam sendo honrados, exis 
tem títulos privados de boas empresas e que estão sendo honrados. 
Portanto, ao permitir que esses ativos, que eram ruins por não esta 
rem sendo honrados, sejam, agora, trocados por ativos bons, valo 
rizamos os nossos passivos. Valorizamos, pois, o FAT. Foi uma 
boa troca para o BNDES e também para o FAT, porque a partir de 
agora ele tem, corno contrapartida dos seus créditos contra o 
BNDES, créditos que o BNDES tem contra o setor privado, que 
são de maior valor do que anteriormente o BNDES tinha contra a 
Siderbrás. 

O que acontece com o setor privado? Passa a ter a Alcalis 
no seu ativo, tocando-a com maior eficiência do que quando isto 
era feito pelo setor público. E no passivo, tem a dívida com o 
BNDES que está sendo honrada. 

Temos um caso em que todos ganharam: ganhou o País, 
porque agora a Alcalis está sendo tocada por empresa privada que, 
apesar de ter uma ampla participação no mercado, tem que concor 
rer com a Trona do mercado internacional a uma taxa de importa 
ção de apenas 10%, não podendo, portanto, fazer o que quiser no 
mercado, já que tem que concorrer coro a barrilha importada pro 
duzida a partir da Trona. Tem a dívida contra o BNDES que 'estã 
sendo honrada, pois está conseguindo retirar da Alcalis o suficien 
te para honrar essa dívida. O BNDF.S, por sua vez, tem os títulos, 
privados que lhe permitem remunerar com mais facilidade o FA T. 
E o Tesouro Nacional, que se livrou da Siderbrás, de um lado, ·e· da 
Alcalis, de outro. 

Como podemos, então, criticar este processo? É claro que 
não fizemos uma ampla redistribuição de renda, já que é muito di 
fícil para um banco, Senador, que tem por mandato constitucional 
remunerar os seus recursos, fazer doações diretas para os pobres 
no País. Podemos agir, e foi esta a ordem que recebemos do Con 
gresso Nacional, e fazer com que, através da expansão da cresci 
mento da empresa, sejam criadas condições para que haja uma 
maior redistribuição de renda. Isto é apenas uma precondição, ou 
seja, o BNDES é apenas parte de um todo. Mas dentro do possível 
estamos exigindo uma ênfase crescente, pois sabemos que no pas 
sado o BNDES foi forçado a fazer empréstimos, ao setor público 
e também ao privado, que depois não puderam ser cobrados. 

De uns tempos para cá, temos sido muito exigentes na co 
brança de todos os nossos empréstimos, porque sabemos que, do 
ponto de vista social,' podemos atuar mais efetivamente ao garan 
tirmos a preservação do patrimônio público, promovendo o desen 
volvimento de empresas saudáveis C}lW tenham crédito amplo nes 
te País. 

Neste sentido, agora, vamos tratar de fazer a privatização - 
e temos feito, seguindo o Governo Itamar Franco - crescentemen 
te com dívidas de curto praz.o, para poder abater dívidas de curto 
prazo. E assim, ao abatermos dívidas de curto praz.o, vamos abrir 
espaço, no Orçamento da União, para que aumente os investimen 
tos sociais do Governo. É esta a contribuiçâo que podemos dar di 
retamente, no âmbito de nossas atribuições; para o objetivo funda 
mental, que é o crescimento com redistribuição de renda no País. 

Sendo assim, creio que não há nada a ser escondido. Esta 
mos totalmente dispostos a esclarecer, como assim temos feito, to 
dos as dúvidas suscitadas através dos pedidos de requerimento, já 
que todas as informações do BNDES são públicas, exceto, obvia 
mente, aquelas que se referem a questões relacionadas ao sigilo 
bancário. Portanto, todas as alterações a nível do Programa Na 
cional de Desestatização continuarão sendo feitas de forma públi 
ca e totalmente aditadas pelo Congresso. 

A Senadora Júnia Marise sugeriu que se criasse uma Co 
missão de Peritos. Eu sugeriria que fosse feito algo antes, já que 
na Câmara Federal existe uma Subcomissão de Privatização. Por 
que não pensar, então, que o Senado Federal, em associação com a 
Câmara, trate de ampliar o escopo da Subcomissão de Privatização 
da Câmara, para tomá-la não somente da Câmara, mas também do 
Senado? Ou seja, far-se-ia uma comissão mista. Do ponto de vista 
do BNDF.S, seria extremamente auspicioso que o Senado tivesse 
uma atuação mais forte no acompanhamento das privatizações, 
principalmente na da V ale, porque queremos fazer desta privatiza 
ção um tema de enorme comoção pública neste País, já que quere 
mos maximizar o valor de venda da V ale. 

Portanto, quanto mais for debatida a privatização da Vale, 
quanto mais ficar claro, para todos os brasileiros, o enorme patri 
mônio que tem a Vale, mais ela valerá e mais serio os recursos 
públicos que advimo da sua venda. Sendo assim, tanto maior será 
o abatimento da dívida pública e maior serão os recursos que so 
brarão para a prestação de compromissos sociais do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia)- Com a pala 
vra o Senador Eduardo Suplicy para a sua réplica. Peço a V. Exª 
que seja breve. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Relaiivamente à questão de . 
informações que levam em conta o sigilo bancário, gostaria de es-· 
clarecer que o Senado Federal pode requerer e receber as informa 
ções envolvendo o sigilo bancário, cabendo ao Senador a respon 
sabilidade de manter este sigilo bancário. 

Inclusive, estou encaminhando uma questão ao Presidente 
José Samey por causa da resposta que não foi a única neste senti 
do. Lembro-me quando o Senador Jamil Haddad solicitou infor 
mações relativas a quem teria sido avisado ou não a respeito do 
Plano Collor. Naquela época, a Ministra Zélia, primeiramente, não 
quis fornecê-las, mas depois foi obrigada e acabou enviando-as, e 
elas estão guardadas no cofre até hoje. As informações estão lá 
para quem quiser ver- uma montanha de informações. 

Por isso, penso que é importante que o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, e não apenas o BNDES, tenha ciência dessa 
disposição, qual seja, que o Senador pode pedir a quebra do sigilo, 
só que tem que mantê-lo, como o BNDF.S, o Banco Central ou 
qualquer instituição deve fazer. · 

Sobre os demais pontos, dado o adiantado da hora e haja 
vista a sessão no plenário já estar para começar, vou deixar para 
outro dia, pois 'ainda pretendo trocar idéias sobre estes pontos. · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Agdpino Maia) - Com a pala 

vra o Senador Fernando Bezerra. (Pausa.) 
Ausente. 
Temos como última oradora inscrita, a Deputada Socorro 

Gomes, do Pará. Entretanto, gostaria de lembrar a S. Exª que já 
são 14h30min e as sessões plenárias, tanto na Câmara como no 
Senado, já se iniciaram. ; 

Neste sentido, pediria brevidade nas perguntas, haja vista 
estarmos com sessões em curso na Câmara e nqSenado, 

Com a palavra a Deputada Socorro Gomes. 
A SRA. SOCORRO GOMES - Em primeiro lugar, agrade 

ço a liberalidade de V. Exª. Em segundo lugar, gostaria de pergun- 
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tar ao Presidente do Projeto Salobo, a respeito das 200 mil tonela 
das de ácido sulfiírico produzidas por este projeto, o quanto vai ser 
utilizado e o que será feito do restante. Também gostaria de saber 
do Dr. Francisco Schettino, da V ale do Rio Doce, onde está sendo 
feito o estudo do impacto ambiental referente ao projeto de unida 
de metalúrgica de cobre. 

Sr. Presidente, como acompanhei atentamente a discussão, 
se V. Exª me permitir, farei algumas considerações rápidas. 

Foi aqui colocado o objetivo de democratizar a propriedade 
da V ale, se não me engano pelo Dr. Edmar Bacha. No meu enten 
der, os 51 % das ações da V ale são uma propriedade extremamente 
já democratizada, porque pertencem à União e, portanto, a todos 
os brasileiros. Ao se vender os 51 % em ações, com certeza. vai-se 
tirar do público para alguns particulares. A tendência, portanto, é 
que essa democratização seja quebrada. 

Podemos questionar, entretanto, se os brasileiros estão ten 
do uso desta propriedade ... 

[Imerrupção na gravação.] 
A SRA. SOCORRO GOMES - ••• depois desses estudos, o 

BNDES, ao afirmar que as ações serão pulverizadas, ou seja, que 
o capital popular compraria e a poupança popular no Brasil, salvo 
engano de minha parte - não tenho esse dado preciso - soma em 
torno de 50 bilhões de dólares, de onde viria esse capital popular 
para comprar uma empresa, já que o seu valor pode chegar - é 
uma especulação, mas com certeza será estudado e já existem es 
tudos técnicos. Há meio trilhão de d6Iares; então, de onde viriam, 
se a poupança popular é de aproximadamente cinqüenta bilhões? 

Uma outra pergunta: o BNDES vai emprestar dinheiro para 
a compra da Companhia V ale do Rio Doce? 

São essas as perguntas, Sr: Presidente. Como uma das rep 
resentantes do Estado do Pará, causa-nos muita preocupação a 
alienação desse patrimônio. Antes, o Govemo e o próprio Presi 
dente da República diziam que era importante vender empresas 
que davam prejuízo, que eram um peso. Era aquela história do Es 
tado comparado a um elefante muito pesado. 

A Companhia Vale do Rio Doce não está em nenhuma des 
sa hipóteses, então, parece-me que se criou uma "estadofobia": 
tudo o que é público merece raiva, indignação e a destruição ime 
diata. E isso não é bom para o nosso País, porque nós observarmos 
que a Companhia V ale do Rio Doce, dito pelo próprio Governo, é 
a estrela das estatais. E o mais interessante é que, quanto à empre 
sa, não se pode dizer nem que é um monopólio estatal, porque pra 
ticamente a metade pertence a particulares. Até esse argumento do 
Governo não existe; na verdade, ele não corresponde à realidade. 

, Então, o que nos parece é que estamos alienando de forma 
impensada o nosso patrimônio, e depois poderemos correr o risco 
de não ter dinheiro em caixa, para manter o desenvolvimento em 
nosso País, até porque o objetivo de qualquer empresa privada é o · 
lucro, mais o lucro e mais o lucro, e não o desenvolvimento; e per 
demos o patrimônio. Nesse caso, as gerações vindouras - e nós 
também estaremos nessa batalha - só terão que responsabilizar 
quem praticou esse crime de lesa-pátria. 

O SR. PRESIDENIE (José Agripino Maia) - A Deputada 
Socorro Gomes formulou perguntas ao Presidente da Salobo, ao 
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce e ao Dr. Edmar Ba 
cha. Comunico ao plenário que o Dr. Francisco Schettino tem um 
compromisso inadiável às 15 horas no Palácio do Planalto. Por 
essa razão, concedo a palavra a S. S\ pedindo à Deputada Socorro 
Gomes que, se tiver alguma interpelação a fazer, alguma réplica, 
que o faça, para que possamos liberar o Dr. Francisco Schettino. 

Com a palavra o Dr. Francisco Schettino. 
O SR. FRANCISCO SCHETTINO - Deputada Socorro 

Gomes, V. Exª conhece muito bem a região onde atuamos. O Pará 

hoje é o segundo Estado de nossas atividades e é o primeiro Esta 
do dos nossos investimentos. Dos quatro grandes projetos da 
Companhia V ale do Rio Doce, três estão no Pará. 

V. Exª me perguntou se já temos autorização competente 
para construir a metalurgia do cobre naquela Região. Demos en 
trada aos documentos no lbama, e juridicamente bastaria dar essa 
entrada naquele órgão, porque aquela área é da Floresta Nacional. 
Mas para fazer um processo mais transparente, também demos en 
trada na Secretaria do Estado do Pará. 

Quanto à autorização do Rima - Relatório de Impacto do 
Meio Ambiente, da qual necessitamos, ainda não recebemos; está 
em fase de conclusão, está indo bem, é um processo demorado, 
entendendo-se que se tem que tomar o máximo de cuidado, porque 
vamos usar naquela região vários ácidos, como o ácido sulfúrico, e 
realmente estamos tomando muitos cuidados. 

Já demos entrada aos papéis no Ibama e paralelamente na 
Secretaria do Estado do Pará. Estamos esperando então a autoriza 
ção do Rima para começar o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra a Deputada Socorro Gomes. 

A SRA. SOCORRO GOMES- Dr. Francisco Schettino, em 
qual área está sendo feito o estudo de impacto ambiental referente 
à unidade metalúrgica do cobre? 

O SR. FRANCISCO SCHETIINO - Se V. Exª permitir, 
gostaria que o Dr. Marconi Tarbes Vianna respondesse, ponJUe ele 
é o Diretor da Salobo, ele é que está envolvido nesse dia-a-dia. 
Honestamente, não tenho esses detalhes. V. Exª teria mais alguma 
coisa a perguntar? 

A SRA. SOCORRO GOMES - Não. 
O SR. FRANCISCO SCHETIINO - Muito obrigado e per 

doe-me V. 'Exª porque tenho que sair agora. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENIE (José Agripino Maia) - Dr. Francisco 

Schettino, a Presidência agradece a sua exposição e as suas respos 
tas às indagações que aqui foram feitas. Se V. Exª assim o desejar, 
pode ausentar-se para o seu compromisso. 

Com a palavra o Dr. Marconi Tarbes Vianna, Presidente da 
Salobo Metais. , 

O SR. MARCONI TARBES VIANNA - Sr. Presidente, 
vou dar seqüência à pergunta formulada ao Dr. Francisco Schetti 
no e depois responderei àquela pergunta feita pela Deputada So 
corro Gomes. 

O que ocorre é que o relatório de impacto ambiental da me 
talurgia ainda não está pronto. Aquilo a que o Dr. Francisco Schet 
tino referiu-se que está em tramitação é a licença de implantação, 
que já nos foi outorgada pelo Ibama, e que está sendo agora anali 
sada pela Secretaria do Estado do Pará. Essa licença versa sobre a 
segunda fase do projeto, que era a produção e venda de concentra 
dos, isto é, na realidade não é o Rima que define totalmente, que 
vai nos dar a licença para implantação de todo o processo; a licen 
ça para implantação de todo o processo ainda está em tramitação 
no próprio Salobo. 

Respondendo à questão do ácido sulfúrico, o mercado de 
ácido não é um mercado muito fácil de ser conseguido; as deman 
das nacionais não são muito grandes. Tenho recebido telefonemas 
de vários industriais, principalmente da região norte do Maranhão, 
indagando sobre a nossa produção de ácido, fazendo até alusões a 
certa quantidade de ácidos, mas tenho dito a eles que esse é um 
problema para daqui a quatro ou cinco anos, quando estiver im 
plantada a metalurgia. Então, o ácido vai ser vendido no mercado 
nacional e intemacional, e poderá também ser utilizado em proces 
sos dentro do próprio Salobo. 

Existem algumas situações técnicas, que ainda estão sob in 
vestigação, em que entra esse ácido. Na realidade, é um projeto 
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que ainda temos que estudar com mais tranqüilidade. Acredito 
que, assim que tivermos uma posição mais definitiva sobre a situa 
ção da metalurgia em si, teremos condição de definir alguma coi 
sa. Mas isso pode ser utiliz.ado, por exemplo, em verticalizações, 
na produção de fertilizantes, em uma série de situações. Pode, in 
clusive, ser neutralizado na própria fábrica, se não houver mercado, 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra o Dr. Edmar Bacha. 

O SR. EDMAR BACHA - Nobre Deputada Socorro Go 
mes, na reunião que tivemos na semana passada, o Diretor do De 
partamento Nacional de Produção Mineral propôs aos Deputados 
o seguinte exercício intelectual: suponhamos que se criasse a Sal 
brás, uma empresa que tivesse o monopólio de todo o sal que exis 
te nas praias brasileiras; faz-se os cálculos do preço do sal atual 
mente; multiplica-se os metros cúbicos de praia pela quantidade 
total de sal que há em cada metro cúbico pelo seu preço atual; e 
chega-se à conclusão de que a Salbrás valeria US$41rilhões. 

É o mesmo tipo de raciocínio enganoso que está por trás 
desses exercícios numéricos, que multiplicam a quantidade de mi 
nérios potencialmente existente no País pelo preço do minério hoje 
existente. Dá um número absurdo: US$2 trilhões. 

Lembro-me que no debate alguém disse: suponhamos que o 
preço do minério não fosse o que é hoje - 18 -; que fosse um; ain 
da assim, a Companhia V ale do Rio Doce valeria não sei quantos 
bilhões; mas o valor não seria um. Se a Companhia V ale do Rio 
Doce tentasse vender hoje o minério que tem, o preço seria zero; 
na verdade, seria negativo. 

A Companhia Vale do Rio Doce está condicionada não pela 
quantidade de minério que tem, mas pelo tamanho de mercado que 
pode disputar. E só pode vender uma determinada quantidade de 
minério por ano. Portanto, o valor das minas realiza-se ao longo 
do tempo, segundo um processo de maximiz.ação de vendas que, 
obviamente, tem que contemplar a preservação de minério hoje · 
para vendê-lo no futuro a maior preço. Mas como coisas no futuro 
têm que ser descontadas, então aí resulta o valor compatível com o 
método do fluxo de caixa descontado. 

Obviamente, o valor das minas é maior do que isso, mas 
não porque o comprador da Vale do Rio Doce vai assumir o con 
trole das minas; as minas continuam sendo monopólio da União. 
Nãb se vai mudar a Constituição nem o Código de Minas; o que 
vai-se mudar é a concessionária das minas sobre a legislação que 
existe no País. É a concessão. 

Pelo fato de existir a concessão, cria-se para a Companhia 
Vale do Rio Doce hoje ou para a Companhia Vale do Rio Doce 
amanhã a opção de se aproveitar eventuais oportunidades de negó 
cios, como esse agora oferecido pelos chineses. E é essa opção de 
uma oportunidade que não é diretamente captável pelo fluxo de 
caixa que constitui o valor estratégico do minério, e que é, sim, 
perfeitamente possível de ser incluído no cômputo do valor econô 
mico da V ale do Rio Doce. 

Portanto, não há nenhum mistério sobre essa questão. Afas 
tadas as emoções, a questão da privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce pode ser tratada do ponto de vista lógico, racional, 
perfeitamente transparente, sem nenhum receio de patrulhamentos. 

Eu não disse aqui que a Empresa não vai ser vendida ao ca 
pital estrangeiro. Claro, a Companhia Vale do Rio Doce já vende 
ADRs em capital estrangeiro, já tem ações que são vendidas em 
Nova Iorque: ADR do tipo 1, do tipo 2 e agora tentando classifi 
car-se para ADR do tipo 3. 

É claro que vamos vendê-la ao capital estrangeiro. Já ven 
demos parte da Usiminas por uma oferta global - US$500 milhõ 
es, que serviram para compor o Fundo Social de Emergência, con- 

dição essencial para estabilizar a economia e parar de extrair 
US$12 bilhões do povo brasileiro, por meio da inflação. 

Nobre Deputada, seu Partido quando chegar ao poder tam 
bém muda de cara. Está aqui a Veja: vou citar estes três casos. 

Na quinta-feira passada, uma manifestação da 
CUT pelo próprio Pf reuniu 1.500 pessoas na praça 
central da remota cidade de Quixadâ, de 70.000 habitan 
tes, no interior do Ceará. Motivo da manifestação da cur: 

Defender o programa de privatização proposto 
pelo Prefeito petista Hilário Marques. O projeto de Mar 
ques, um médico de 39 anos, inclui a venda de 334 imó 
veis da Prefeitura e a privatização de vários serviços, in 
cluindo um hotel administrado pelo município. 

E mais: 
Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, An 

tônio Palocci Filho, um médico de 34 anos, ex-trotskis 
ta, acaba de abrir uma concorrência para explorar um 
sistema de esgoto na cidade, por um consórcio de em 
presas privadas. Quem vencer a licitação vai construir 
três estações de tratamento no valor de trinta milhões de 
dólares - parece também que quer vender ações das cen 
trais telefônicas de Ribeirão Preto. O prefeito garante 
que não descobriu a América nem está praticando crime 
de lesa-pátria contra os habitantes de Ribeirão Preto, no 
bre Deputada. Não virei privatista nem liberal, mas acre 
dito que o Pf deve admitir o sistema de concessões e 
parcerias à iniciativa privada. 

A história se repete, na próspera Londrina, norte 
do Paraná, outra cidade administrada pelo Pf', o Prefeito 
Luiz Eduardo Scherer, médico como seu colega Palocci, 
também quer vender parte das ações da Companhia Es 
tadual de Telefonia, a CECOMfEL. ''Não acha que o 
Estado deva ter funções empresariais" - defende Sch6'. 
rer, 40 anos, que espera levar 100 milhões de reais para , .,. 
a operação. 

Ou seja, nobre Deputada, quando o Partido dos Trabalhado 
res chega, como o Partido de V. Exª um dia chegará, à administra 
ção, pode ter certeza, também encampará o Programa Nacional de 
Privatização sem nenhuma preocupação de estar praticando um 
crime de lesa-pátria. Crime de lesa-pátria foi a dilapidação do pa 
trimônio público promovido pelo nacional estatismo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pala 
vra pela ordem, apenas para dizer que o Partido dos Trabalhadores 
seria honrado se tivesse nos seus quadros a Deputada Socorro Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - A quem pas 
so a palavra. 

A SRA. SOCORRO GOMES - Muito obrigada, Senador 
Eduardo Suplicy. 

Quero dizer primeiro que o Partido dos Trabalhadores em 
várias administrações de fato passa para a iniciativa privada alguns 
segmentos da economia, sem que com isso prejudique o desenvol 
vimento estratégico do país e do município. E muito diferente. 

Por outro lado, Dr. Bacha, claro, há uma desinformação e 
gostaria de solicitar, até para seu conhecimento, talvez, não quero 
abrir polêmica, mas a ação de argumentar com a Senadora Júnia 
Marise, registrei, tal como V. Sª falou, que a V ale não seria vendi 
da para o capital estrangeiro. Solicitaria à Presidência desta reu 
nião que buscasse nas notas taquigráficas e depois remetesse ao 
Dr. Bacha. 

O que entendo, Dr. Bacha, é que, de fato, há um argumento 
que, no meu entendimento, é falacioso, quando diz que vai popu 
larizar o capital e a propriedade da Vale. Mas que poupança o ci- 
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dadão brasileiro tem para comprar a V ale? E V. Ex" acaba de men 
cionar que não, que vai ser vendida para o capital estrangeiro, ser ven 
dida também. aí diria, principalmente, quase que exclusivamente. 

Agora gostaria que V. Exª respondesse a minha pergunta, se 
o BNDES vai emprestar dinheiro para a aquisição da V ale. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com a pala 
vra o Dr. Edmar Bacha. 

O SR. EDMAR BACHA - Essa questão vai ser parte do 
processo de modelagem, e na eventualidade de haver essa decisão, 
quero salientar que o BNDES não empresta dinheiro. O que o 
BNDES faz é venda financiada de ativos que são utilizados no 
processo de privatização. A propensão do governo é que no caso 
específico da Vale a proporção significativa, possivelmente a 
maioria, certamente a maioria, talvez a totalidade, seja privatiza 
ção contra pagamento em caixa. Agora, não quer isso dizer que 
não possamos contemplar processo de facilitação da venda no que 
se refere à distribuição mais ampla para a sociedade. 

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, gostaria de 
agradecer e registrar que é a primeira vez - e já houve muita guer 
ra em busca das minas aqui na América Latina - que escuto uma 
autoridade brasileira dizer que os •• ossos minérios na mina valem 
zero. Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Gostaria, ao 
encenar esta reunião, de agradecer a participação do Dr. Bacha, do 
Dr. Scbettino e do Dr. Marconi Vianna, pela contribuição que pu 
deram prestar a esse debate democrático em torno de um patrimô 
nio nacional. 

Acredito que aqui ficaram, Dr. Bacha, Dr. Marconi, muito 
claramente patenteados alguns pensamentos. Alguns pensam que o 
Brasil é um país rico que não copsegue pagar suas contas, precisa 
pagar, outros pensam que o povo é proprietário de um patrimônio 
e aqui estou para zelar por esse patrimônio público. Mas, em últi 
ma análise, pelas vozes que se fizeram ouvir, alguns defendem o 
interesse público com sinceridade, com lealdade, com honestida 
de, defendem o interesse público. 

Acredito que o contraditório que aqui se estabeleceu e que 
está registrado em gravação e que se reproduzirá em notas taqui 
gráficas que serão, mediante a solicitação da Deputada Socorro, 
remetidas ao Presidente Eclmar Bacha, o contraditório vai, segura 
mente, ser uma peça na constIUção do processo de amadurecimen 
to da privatização da V ale do Rio Doce, uma das mais polêmica 
questões dentro do processo de privatização brasileiro e que terá 
que ser apreciado para ser definido. 

Acredito, portanto, já são quase três da tarde, mas valeu a pena 
esperarmos pelo Dr. Bacha, Dr. Schettino, Dr. Marconi Vianna e fa 
zermos essa longa reunião para, cuc:prindo a nossa obrigação, deba 
termos uma questão de interesse nacional e do povo brasileiro. 

Com essas palavras agradeço mais uma vez. .. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Fugindo ao 

Regimento, com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Realmente, não entendi: ven 

da financiada de ativos não constitui um empréstimo, também é uma 
forma de empréstimo? Foi a última frase do Presidente Edmar Badia, 

O SR. PRESIDENIE (José Agripino Maia) - Como esta 
mos numa posição tão democrática, creio que vale a pena ouvir a 
palavra do Dr. Edmar Bacha, Aqui quebram-se todos os protoco 
los ao final. 

O SR. 'EDMAR BACHA - Nobre Senador, só parn salien 
tar, como V. Exª reconheceu em uma carta dirigida a mim, que ha 
via um equívoco na sua argumentação. O BNDES não dá dinheiro 
para empresas privadas comprarem títulos do governo, que tem 
uma remuneração muito mais alta que o custo do dinheiro que o 
BNDES está repassando a elas. Não é isso. 

Apesar de V. Ex" haver repetido, na carta que me enviou, 
reconheceu que havia cometido um erro. O BNDES não dá di 
nheiro para o setor privado aplicar em títulos do governo; o que 
o BNDES faz é repassar debêntures da Siderbrâs, ao seu valor 
de face, para os bancos que intermedeiam a operação os repas 
sem às empresas que participaram do leilão, que, por vez, usam 
essas debêntures como moeda para comprar a empresa que foi 
leiloada. 

Não hã transação de dinheiro no sentido de efetivo no pro 
cesso, apenas uma troca de papéis, ao final da qual o setor privado 
fica com o ativo - a ALCALIS é um exemplo-, e com o passivo, que 
é o empréstimo que ele fica devendo ao BNDES, empréstimo esse as 
segurado, com garantia das próprias ações que foram utilizadas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Não deixa de ser um em 
préstimo. 

O SR. EDMAR BACHA - Não; não deixa de ser um em- 
préstimo, mas a questão... . 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Portanto, a venda financia 
da de uma ativo constitui também uma operação de financiamento. 

O SR. EDMAR BACHA - Esse tipo de operação não deve 
ser contemplada significativamente no caso da V ale, certamente 
nos casos de vendas como jâ foi anunciado pelo Conselho de Mi 
nistro, doravante, quando vendermos ativos que têm valor de mer 
cado efetivo, vamos vendê-los para resgate da divida interna de 
curto prazo e, portanto, em efetivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Com esse es 
clarecimento final, declaro encerrada esta reunião. 

(Levanta-se a reunião às 14h44mi7L) 


