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Planejamento publicará norma
para a liquidação de estatais até
o fim do ano
Secretário da Sest divulgou que empresas públicas gastaram R$ 1,4 trilhão no ano passado, valor

considerável quando comparado ao orçamento primário do governo central, de R$ 1,7 trilhão
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A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do

Ministério do Planejamento prepara uma norma para a liquidação de estatais. A

expectativa é que o decreto presidencial sobre esse assunto seja publicado até o �nal

deste ano.

A informação foi divulgada ontem pelo secretário da Sest, Fernando Antônio Ribeiro

Soares, após participar do Fórum 2018 da Associação dos Investidores do Mercado de

Capitais (Amec).

Ele contou que até hoje não há uma norma especí�ca para a liquidação (fechamento)

de empresas estatais. “A Rede Ferroviária Nacional [RFFSA] foi desestatizada nos anos

90 [em 1998], mas o processo [de liquidação] ainda não terminou”, lembrou.

Fernando Soares diz que com a publicação da norma até o �nal de 2018, o processo de

liquidação de empresas estatais poderá cair para algo entre um ano (12 meses) e um

ano e meio (18 meses). “Após a decisão [política] de liquidação da companhia”,

esclareceu.

Segundo dados divulgados por ele, nos últimos dois anos, o número de companhias

caiu de 156 para 141 estatais, sendo 47 empresas ou grupos de controle direto pelo

governo federal. “Algumas foram incorporadas por outras; a Cepisa [distribuidora de

energia do Piauí] foi a última privatizada no �nal de julho”, relatou.

Em termos de resultados �nanceiros, as estatais saíram de um prejuízo de R$ 32

bilhões em 2015, para lucros de R$ 4,7 bilhões em 2016, e de R$ 25 bilhões em 2017.

“Os resultados de 2018, com base nos balanços do primeiro semestre do ano serão

melhores. A direção parece que está correta”, destacou Fernando Soares.

Para explicar o resultado positivo, o secretário destacou a busca por e�ciência. Nos

últimos dois anos, o número de funcionários nas estatais foi reduzido em 9%. Eram 551

mil empregados em julho de 2016, e 50 mil aderiram a planos de demissão voluntária

(PDVs).

Ele também divulgou que o conjunto de estatais gastou o equivalente R$ 1,4 trilhão no

ano passado. “Estamos veri�cando a alocação e�ciente desses recursos”, a�rmou.

Para efeito de comparação, o orçamento primário da União (�scal e da previdência)

�ca entre R$ 1,7 trilhão e R$ 1,8 trilhão.

O secretário apontou o enxugamento do número de estatais, não necessariamente

precisa ser por privatização. “Pode ser por incorporação e até reestruturação”, disse.

Soares lembrou, por exemplo, da Telebras, cujas subsidiárias foram privatizadas no

governo Fernando Henrique Cardoso. “A Telebras, se reestruturada, ainda pode ter

importância em grandes áreas [pouco habitadas] que não são atendidas [em banda

larga e telefonia] pela iniciativa privada”, exempli�cou Fernando Soares.
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Em outras palavras, estatais paradas sem liquidação ou de�citárias geram custos aos

cofres públicos. “Muitas estatais geram prejuízos ao Tesouro”, argumentou o

secretário, sem especi�car quantas �caram no prejuízo no primeiro semestre.

Soares completou que a Sest está atendendo os assessores econômicos

(economistas) dos presidenciáveis sobre a situação das estatais, mas que a Secretaria

passará mais informações técnicas no período de transição, ou seja, após a conclusão

do segundo turno das eleições no �nal de outubro. “Será a transição mais democrática

e transparente”, diz.

Em outras palavras, a equipe técnica e econômica do grupo político vencedor das

eleições conhecerá a realidade das companhias públicas a partir do mês de novembro.

O presidente da Amec, Mauro Cunha, respondeu ao DCI, que a associação de

investidores quer ser ouvida por candidatos à presidência. “O mercado de capitais terá

um papel importante no �nanciamento de projetos no próximo governo”, a�rmou o

representante.

A diretora de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), Elaine Lustosa, destacou que o banco federal poderá motivar

empresas a abrirem capital (IPO) e na captação de recursos via emissão de títulos

(debêntures). Presente ao evento, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários,

Marcelo Barbosa, disse que a CVM estuda formas de incentivar ofertas públicas.
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Dólar vai acima de R$4,15 em dia de perdas para moedas emergentes e após pesquisa
eleitoral (/financas/dolar-vai-acima-de-r-4-15-em-dia-de-perdas-para-moedas-
emergentes-e-apos-pesquisa-eleitoral-1.736361)

30.08.18 10:34

CÂMBIO

Dólar sobe ante real em dia de perdas para moedas emergentes e após pesquisa
eleitoral (/financas/dolar-sobe-ante-real-em-dia-de-perdas-para-moedas-emergentes-e-
apos-pesquisa-eleitoral-1.736329)

30.08.18 09:24

MERCADO FINANCEIRO

Gustavo Borba renuncia ao cargo de diretor da CVM (/financas/gustavo-borba-
renuncia-ao-cargo-de-diretor-da-cvm-1.736331)

30.08.18 09:22

BOLSAS

Índices acionários chineses caem pelo 3º dia em meio a temores comerciais
(/financas/indices-acionarios-chineses-caem-pelo-3-dia-em-meio-a-temores-
comerciais-1.736284)

30.08.18 07:25

RECURSOS

CVM triplica arrecadação com os termos de compromisso (/financas/cvm-triplica-
arrecadac-o-com-os-termos-de-compromisso-1.736234)

30.08.18 05:00

FINANÇAS

Notas (/financas/notas-1.736235)

30.08.18 05:00

MAIS LIDAS

Banco Central implementará regulação para open banking até 2019 (/financas/banco-
central-implementara-regulac-o-para-open-banking-ate-2019-1.730322)

08.08.18 13:03

1

Accesstage investe R$ 2 milhões na Moneto (/financas/accesstage-investe-r-2-milh-es-
na-moneto-1.727537)

30.07.18 05:00

2

Fintechs ganham espaço com criação de produto para novas regras do BC
(/financas/fintechs-ganham-espaco-com-criac-o-de-produto-para-novas-regras-do-bc-
1.735863)

29.08.18 05:00

3

BC autoriza funcionamento de Banese Card, Credi-Shop, Green Net, Repom, Senff e
Wex (/financas/bc-autoriza-funcionamento-de-banese-card-credi-shop-green-net-
repom-senff-e-wex-1.734602)

23.08.18 15:03

4

Fintech de antecipação de recebíveis recebe U$ 8,5 milhões de investimento
(/financas/fintech-de-antecipac-o-de-recebiveis-recebe-u-8-5-milh-es-de-investimento-
1.501010)

05.07.17 19:40
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Taxa de juros futuros gera maior apreensão (/financas/taxa-de-juros-futuros-gera-
maior-apreens-o-1.736232)

30.08.18 05:00
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