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Ciclo de debates
DESATANDO OS NÓS QUE ATRASAM O BRASIL 

PRIVATIZAÇÃO, CONCESSÃO E PPPs

om esta edição, o Espaço Democrático - fundação do PSD para estudos 

e formação política - inicia a publicação de seus Cadernos Democráticos.

Eles serão o canal para a divulgação do conteúdo dos seminários e de-

bates promovidos para analisar as grandes questões nacionais, na busca 

de propostas que irão orientar a ação do partido nas instâncias munici-

pal, estadual e federal.

 

Nas páginas desta primeira edição, o leitor terá acesso à integra do debate “Privatiza-

ção, Concessão e PPPs”, promovido em São Paulo no dia 2 de março de 2012. O evento 

teve como debatedores os senadores Aloysio Nunes (PSDB-SP) e Delcídio do Amaral 

(PT-MS), o então secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, 

Marcos Cintra, e o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif, presidente do Espaço 

Democrático e à época coordenador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Governo 

do Estado de São Paulo.

 

Ao reunir representantes de visões diferentes - e, muitas vezes, conflitantes - sobre 

tema tão importante para o desenvolvimento econômico e social do País, o Espaço 

Democrático teve por objetivo dar sua contribuição ao estabelecimento de uma linha 

de ação comum, que permita aplainar o caminho para a participação do setor privado 

- com recursos e capacidade gerencial - na solução dos gargalos de infraestrutura que 

hoje dificultam o crescimento brasileiro.

 

O resultado está nas páginas seguintes. Boa leitura.

C



4

Auditório lotado para o debate no Espaço Democrático, em São Paulo

Debatedores

ALOYSIO NUNES, senador pelo PSDB - São Paulo

DELCÍDIO DO AMARAL, senador pelo PT - Mato Grosso do Sul

MARCOS CINTRA, professor titular da Fundação Getúlio Vargas.
Ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo,
era filiado ao PSD e coordenava o Conselho Temático de Gestão Pública do Espaço Democrático.
 
Mediadores

GUILHERME AFIF, presidente do Espaço Democrático e vice-governador de São Paulo,   
ex-coordenador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Governo do Estado

RUBENS FIGUEIREDO, cientista político e diretor do Espaço Democrático

Participação especial

GUILHERME CAMPOS, líder da bancada do PSD na Câmara em 2012
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Ideias do debate

PRIVATIZAÇÃO, CONCESSÃO E PPPs

O Estado não dá conta mais de fazer investimentos. 
Então, tem que aproveitar a iniciativa privada. Mas capi-
tal de longo prazo, não capital oportunista.

Temos que fazer um fast track ambiental 
porque não dá para tocar os projetos com o 
tempo que se leva para obter um licenciamen-
to verde.

São Paulo é fruto da ferrovia, do café e da imigração. 
Não teria havido ferrovia se não tivesse um sistema de 
concessão em que o governo garantia aos empreende-
dores um patamar mínimo de rentabilidade.

O que justifica plenamente uma política de valorização 
das PPPs, da participação dos setores público e privado 
no desenvolvimento do País, é a eficiência. O setor 
público não tem e o privado tem. Este é o grande 
diferencial que precisamos buscar nas PPPs.

Infraestrutura não tem ideologia. Ela existe ou não. 
Como o Estado não tem condição, tem que trazer a inicia-
tiva privada.

Como falar em privatização e em concessão de 20, 30 anos, com ju-
ros compostos de 10%, 12%, 15% ao ano, se for agregado ao juro 
básico da economia a margem que o setor privado tem que receber?
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Guilherme Afif, presidente do Espaço Democrático, 
vice-governador de São Paulo e à época do debate, 
coordenador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) 
do Governo de São Paulo

É um grande prazer dar início a este primei-
ro grande encontro promovido aqui no Espaço 
Democrático, que é uma fundação prevista na lei 
dos partidos e apoia o PSD na elaboração de seu 
programa, propostas e debates. A legislação prevê 
uma fundação que, embora ligada ao partido, tenha 
independência para ser um campo de embate de 
ideias. Temos que ser livres para poder pensar. E 
aquilo que é proposto dentro de uma fundação pas-
sa a ser discutido nas esferas partidárias para ser 
assumido ou não como bandeira do partido.
 Mas temos que ter a liberdade do debate. Por 
isso a ideia do Espaço Democrático. E este nome 
foi para dar a amplitude que este debate merece. 
O Brasil hoje precisa muito debater políticas públi-
cas. Às vezes no dia a dia da política nós não temos 
tempo para pensar. Vamos trabalhando a partir 
da pauta do dia, quando devíamos ter tempo para 
pensar em projetos estratégicos para alimentar o 
debate público. 
 E é esta a proposta da criação do Espaço 
Democrático, que a mim foi delegada pelo presi-
dente do nosso partido, prefeito Gilberto Kassab. 

“

GUILHERME AFIF
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PRIVATIZAÇÃO, CONCESSÃO E  s

 A nossa fundação foi estruturada de tal forma a criar 20 grupos 
temáticos. Estes conselhos temáticos são dirigidos por pessoas de re-
conhecido saber, da esfera partidária ou não. Nós temos vários coorde-
nadores de grupos temáticos que não são vinculados a partido político. 
E nem querem se vincular a partidos políticos, mas querem se vincular 
ao debate político, ajudar na formulação.
 E aqui temos um espaço para essas ideias. Acho que o nome é 
até muito feliz. Aqui é um espaço democrático. E dentro da nossa pro-
gramação, além dos grupos temáticos que estão discutindo e contri-
buindo para a formulação partidária, estamos programando uma série 
de debates com figuras de expressão da vida nacional, representando 
o pensamento de vários partidos, na busca de convergência ou de con-
ciliação de pensamento para podermos transformar em ação efetiva.
 Quero aqui lembrar uma frase de Dalai Lama que nos sensibilizou 
muito e, por isso, a incorporamos: “A convivência nasce do diálogo que 
celebra as nossas divergências!” Nós temos que dialogar. E celebrar as 
divergências, sim. Nós temos pontos de vista que podem ser divergen-
tes, mas nos conciliamos a partir disso, através do diálogo.
 Portanto, este é o primeiro diálogo do Espaço Democrático. E com 
convidados muito importantes.
 Sejam muito bem vindos meus queridos amigos: senador Aloysio 
Nunes, que aqui representa o PSDB; senador Delcídio Amaral, do Mato 
Grosso, que representa o PT; e o professor Marcos Cintra, coordena-
dor do grupo temático dentro da fundação que trata de administração 
pública.
 Este debate será coordenado pelo nosso companheiro, professor 
Rubens Figueiredo, diretor do Espaço Democrático. E eu gostaria, antes 
de dar início, de convidar o nosso líder, Gilberto Kassab, para que faça 
uma saudação a todos vocês neste primeiro evento de uma série de 
tantos outros que nós pretendemos promover dentro deste espaço. “
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Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e 
prefeito de São Paulo entre 2006 e 2012

GILBERTO KASSAB
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Obrigado. Quero cumprimentar a todos os presentes e especial-
mente os integrantes da Fundação Espaço Democrático, na pessoa do 
Afif. Cumprimentar aqui o Marcos Cintra, que integra a fundação, preside 
uma das suas comissões; cumprimentar o Rubens Figueiredo, que tam-
bém dá a sua colaboração ao Espaço Democrático. Mas em especial cum-
primentar esses dois amigos, dois convidados nossos, que nos honram 
com sua presença; dois homens públicos que nos levam a ter confiança no 
futuro do País, honram seus mandatos no Senado Federal; dois homens 
públicos bem preparados, com história e com futuro, que são o senador 
Aloysio Nunes, de São Paulo; e o senador Delcídio do Amaral, do Mato 
Grosso do Sul. 
 Os dois trazem aqui suas visões sobre um tema tão importante, a con-
vite do nosso presidente Afif, e com certeza podem contribuir muito nesse 
debate, com essa questão tão importante para o futuro do País. A minha 
presença aqui é muito rápida, eu peço desculpas aos nossos senadores por 
não poder ficar, mas tenho a lojinha para cuidar. 
 Deixo o voto de boa sorte a todos, que seja a primeira de inúmeras. 
Não tínhamos dúvidas que o Guilherme Afif, ao conquistar a presidên-
cia da Fundação, ao aceitar esta missão, a colocaria no rumo certo. Não 
tenho dúvida em afirmar que essa fundação, ao lado do partido, tem um 
enorme papel na democracia brasileira. E hoje, do ponto de vista pú-
blico, esse debate é mais um passo para atingir esses objetivos. Parabéns, 
Guilherme, temos muito orgulho de ter aqui a sua presidência, de sermos 
liderados por você. Um abraço a todos e muito obrigado!

“

“
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Auditório lotado no encontro promovido pelo Espaço Democrático
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RUBENS FIGUEIREDO: É uma grande satisfação moderar este 
primeiro encontro do Espaço Democrático. Vou explicar rapidamente 
a dinâmica do debate. Vamos ter três comentários de cada um dos 
participantes, senador Delcídio, senador Aloysio e secretário Marcos 
Cintra. Depois, eles responderão a perguntas sobre os três temas que 
estão em pauta.
 O primeiro a falar será o senador Delcídio do Amaral. Ele é senador 
da República pelo PT do Mato Grosso do Sul. É engenheiro eletricista e 
passou por empresas públicas e privadas. Tem um conhecimento muito 
grande não só da área estatal e privada, mas das relações que se esta-
belecem entre essas duas instâncias. Foi ministro das Minas e Energia, 
presidente do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce, diretor 
de finanças da Eletrosul, presidente do conselho de administração da 
Enersul, diretor de Gás e Energia da Petrobras, secretário estadual de 
Infraestrutura e de Habitação no Mato Grosso do Sul, presidente do 
conselho da Empresa de Saneamento do Estado, a Sanesul, presidente 
do conselho da Companhia de Gás do MS e, em 2006, foi candidato a 
governador do seu Estado, obtendo cerca de 40% dos votos válidos. 
Por favor, senador Delcídio.

PRIVATIZAÇÃO, CONCESSÃO E PPPs
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Eu e Aloysio temos muitas ideias em comum, 
já debatemos muito este tema. Vou registrar aqui 
um pouco da experiência que vivi e a leitura que 
eu tenho, independentemente desse embate 
político. Eu dizia para o Afif um pouco antes, te-
mos que parar com essa discussão árida de priva-
tização, concessão, se concessão é privatização, 
acho que isso não constrói absolutamente nada. 
Temos uma realidade hoje que, sem dúvida ne-
nhuma, nos conduzirá a uma forma de desen-
volver projetos, especialmente de infraestru-
tura, condizente com a realidade que vivemos 
e com aquilo que precisamos desenvolver entre 
Estado e iniciativa privada.
 Essa questão de empresas privadas ou públi-
cas é cheia de idas e vindas. Ao longo da história 

“ do Brasil vemos esses movimentos, essas sístoles 
e diástoles, como dizia o ministro Golbery Couto e 
Silva. Uma hora vem privatização, outra hora vem 
estatização. Vou dar o exemplo da Light. A Light 
era privada, depois foi estatizada no governo 
militar, depois foi privatizada... E evidentemente 
temos outros exemplos. Um papel do Estado im-
portante como a Petrobrás, Eletrobrás, coisas 
que vêm lá dos idos de 1930, foram avançando, 
e chegamos a estas grandes empresas estatais. 
Passamos pela ditadura militar, onde a presença 
do Estado foi intensa. Terminou o governo militar, 
veio a democracia e começamos a viver uma outra 
realidade no País. E aí começa a história dos in-
vestimentos, e este debate aqui pauta todas as 
nossas discussões. 

DELCÍDIO DO AMARAL
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 Quando dizemos “quem começou a privati-
zar primeiro, quem começou a fazer concessão 
primeiro?” Essas coisas todas se complementaram. 
Eu fui do governo Itamar Franco. Muitas pessoas 
lembram, a CNS foi vendida. E todos conheciam 
muito bem – e conhecem – a postura do presi-
dente Itamar Franco ao tratar dessas questões. 
Ali começaram os estudos da Light. Eu conduzi 
este trabalho. Naquela época era a Elena Landau 
e o Pérsio Arida, se não me engano, no BNDES. 
Começou a construção do que viria no governo 
Fernando Henrique. É importante registrar. Eu 
estava aqui, trouxe um decreto – é bom a gente 
registrar, para ver como é árido este debate. Quem 
privatiza, quem faz concessão, quem gosta de ini-
ciativa privada, quem gosta de Estado, isso é uma 
conversa ultrapassada. Demodé, para não falar 
outra coisa.
 Eu trouxe aqui cópia do decreto 915, de 6 de 
setembro de 1993. Ele autoriza a formação de 
consórcio para a geração de energia elétrica. Ve-
jam bem, é de 1993 este decreto. Muita gente não 
quis encarar – aqui tem investidores e pessoas que 
conhecem isso muito bem – porque era um decre-
to. E decreto, basta o humor do presidente mudar, 
ele dá uma canetada e altera. E todo mundo quer 
segurança jurídica, quer lei. Este decreto foi o em-
brião dos primeiros projetos de parceria público-
privada no Brasil. É inacreditável isso! 
 A usina hidrelétrica de Itá, a usina hidrelétrica 
de Machadinho, e outros projetos de energia de-
senvolvidos no País a partir de então. Enfrentamos 
dificuldades com o Ministério Público, questionamen-
tos de todas as maneiras possíveis, e nós pautados 
neste decreto aqui. Serra da Mesa saiu assim. Só 
que era um arrendamento mercantil de Furnas, que 
depois levou à entrada da Suez, da Tractebel.
 Essa história vem de muito tempo e se con-
funde com a história do nosso país, com a nossa 
cultura, com o que construímos a duras penas ao 
longo do tempo. Já naquela ocasião, falávamos em 

agências reguladoras. Mudar de DNAE para ANEEL, 
de sair do antigo Departamento Nacional de Com-
bustível para uma Agência Nacional do Petróleo. 
Tudo isso já vinha sendo discutido e desaguou 
no governo Fernando Henrique. As agências não 
sendo de governo, e sim de Estado. E porque elas 
vieram? Porque já se previa o Estado e a inicia-
tiva privada juntos, participando de projetos de 
infraestrutura.
 Em 1995, veio a 89/87, a Lei de Concessões, 
que naquela época, já tentávamos votar e só apro-
vamos em 1995. Não parou por aí. Avançamos e 
veio a lei 97/87, aprovada no governo Fernando 
Henrique – inclusive acho que era de iniciativa 
do próprio FHC, quando senador. Depois veio a 
lei 11.079, que estabelece as PPPs, envolvendo 
União, Estados, DF e municípios. Ou seja, nós fo-
mos reunindo ao longo do tempo um conjunto de 
regras que nos levou a um processo de parcerias 
(que foi lá atrás), depois um processo de privatiza-
ção, e depois um processo de parcerias.
 O mercado sendo o regente de tudo está 
provado que não funciona. Vamos analisar um 
caso específico, Aloysio: quando houve a privati-
zação do setor elétrico, lá atrás. O País vinha bem. 
O que faltou? Uma ação do Estado no planeja-
mento de médio e longo prazo no País. O racio-
namento de energia que aconteceu em 2001, 
num momento excepcional do País, não aconte-
ceu pelo processo de concessões ou participação 
da iniciativa privada, mas sim porque existem 
algumas coisas que o Estado tem um papel fun-
damental. E é no planejamento de setores que 
são cruciais para o desenvolvimento econômico. 
A que isso nos levou? Levou, inclusive, em 2003, 
à aprovação de um projeto em que não eliminá-
vamos o que havia sido desenvolvido, mas res-
gatávamos algumas questões que são inerentes 
ao Estado. Porque precisa dirigir setores que vão 
influenciar no futuro do nosso País. E esse foi um 
momento crucial para nós.
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DELCÍDIO DO AMARAL

 Se entendia que o mercado se auto regularia 
e isso está comprovado que não tem sentido. Nós 
tivemos recentemente as crises econômicas. A 
crise que surgiu em 2008 é iminentemente uma 
crise de um mercado sem nenhuma regulamen-
tação, absolutamente frouxo. Tanto é que países 
que sempre enxergaram a privatização como um 
pilar, como ícone, começaram a quebrar dogmas 
para enfrentar a crise que sobreveio, como acon-
teceu na Inglaterra. 
 Hoje nós caminhamos para um processo de 
parcerias público-privadas. Não há como não fazer 
isso. Lá atrás, quando começaram as primeiras 
PPPs, ainda neste decreto 911, como foi feito? O 
Estado não tinha mais dinheiro. E é o que acon-
tece hoje. O Estado não dá conta mais de fazer in-
vestimentos. Então tem que aproveitar a iniciativa 
privada, neste momento em que existem recursos 
lá fora. A Europa está parada, os Estados Unidos 
estão parados. Tem dinheiro para se investir. Mas 
capital de longo prazo, não capital oportunista.
 Temos que aproveitar esta janela de opor-
tunidades. A parceria com o Estado é importante. 
Ficou provado isso. Em algumas frentes, a par-
ticipação de estatais é importante nas tratativas 
com governo, com relação a meio ambiente, a uma 
série de procedimentos que eu sei como os priva-
dos sofrem, especialmente com a atual legislação. 
Então tenho absoluta segurança em defender 
este modelo, é o modelo do futuro, as Parcerias 
Público-Privadas. Não tenho dúvida disso. Sem 
essa história de quem privatiza mais, privatiza 
menos, se concessão aliena ativo. Isso é conversa 
fiada, está ultrapassado. Temos que aproveitar 
esta oportunidade. Agregar esta tecnologia, este 
conhecimento, recursos da iniciativa privada, 
junto com conhecimento e tecnologia das empre-
sas. Mas sendo eficiente e competitivo e, acima 
de tudo, tendo compromisso. Não me interessa 

se é estatal ou privado. O que importa é que o 
consumidor seja beneficiado. E se nós não temos 
dinheiro, temos que trazer quem tem. Não tem 
que ter vergonha de assumir isso.
 Mas não adiantam só essas ações. Temos 
que fazer um fast track ambiental, porque não dá 
para tocar os projetos com o tempo que se leva 
para obter um licenciamento. Outro dia encon-
trei o deputado Luiz Roberto Ponte, que criou a 
lei 8666. Eu disse: “Luiz Roberto, quando você 
preparou a lei, foi maravilhoso. Mas hoje não dá 
mais. O mercado é muito mais complexo. As em-
presas, as operações são muito mais complexas. 
Precisamos mudar isso.”
 Vejam o caso da Petrobras. Como vamos dis-
putar com outras grandes empresas de petróleo 
se não temos um modo simplificado de contratar, 
que nos dê agilidade e rapidez? Temos que refletir 
no restante do País e também nas questões am-
bientais. Não estou fazendo discursos contra o 
meio ambiente. Mas não podemos levar o tempo 
que levamos para implementar um projeto. 
 E queria por último registrar – e este é um 
assunto polêmico, que o senador Aloysio Nunes 
se posicionou de maneira muito incisiva no Se-
nado Federal – esta ação dos aeroportos. Ontem 
tivemos um debate no Senado sobre aeroporto. 
Não tínhamos mais condições de bancar esta 
estrutura aeroportuária. O Brasil cresceu em 10 
anos 150% na aviação civil. Não damos conta, a 
Infraero não tem condições de investir. Temos ne-
cessidade de qualificação de mão de obra. As em-
presas que estão investindo aqui no Brasil estão 
trazendo gente de fora, porque não conseguimos 
acompanhar na qualificação profissional esse de-
safio que temos pela frente. Isso vai implicar em 
problemas de crescimento, empresas terão dificul-
dade de se mobilizar para fazer frente aos investi-
mentos que virão.
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 Portanto, quero deixar claro: essa discussão 
de privatização e concessão não soma absolu-
tamente nada. É árida essa discussão. Esse pro-
cesso se estende ao longo da história do Brasil. 
E para mim, Afif, infraestrutura não tem ideolo-
gia. Ela existe ou não. Como o Estado não tem 
condição, tem que trazer a iniciativa privada. 
Como tem dinheiro sobrando por aí e o Brasil é 
um país atrativo, temos que trazer capital de lon-
go prazo. Temos que olhar meio ambiente, para 
dar rapidez nesses projetos, temos que olhar a 
lei 8666, e consolidar as PPPs. Elas são a grande 
solução para que o Brasil vença esses desafios 
de infraestrutura, de logística e de energia que 
vão se apresentar nos próximos anos, e que são 
cruciais para que a gente cresça. 
 Há no Senado um consenso em relação à im-
portância das PPPs, que não nasceram ontem, 
elas vieram disfarçadas através de decretos, mas 
vieram se consolidando e aí, ao aprovar em 2004 
um projeto específico apresentado pelo presi-
dente Lula das PPPs, criamos as condições para 
União, Estados e Municípios desenvolverem es-
ses projetos. 
 Queria falar outras coisas, mas sei que não 
dá tempo, mas quero agradecer e me colocar à 
disposição para as perguntas que virão. Muito 
obrigado!

RUBENS FIGUEIREDO: Dando sequência ao nos-
so encontro, gostaria de parabenizar o senador 
Delcídio pela lúcida exposição, pela proposta de 
fast track ambiental e de licitação, e registrar uma 
frase muito oportuna: “A infraestrutura não tem 
ideologia”.
 Agora é a vez do senador Aloysio Nunes Fer-
reira, senador pelo PSDB de São Paulo. Ele for-
mou-se em Direito e fez Ciências Sociais na USP. 
Precisou sair do país na época da ditadura, fez 
bacharelado em economia política e mestrado em 
ciência política na universidade de Paris. Voltou 
ao  Brasil, foi deputado estadual duas vezes, 
deputado federal também duas vezes pelo 
PMDB, e depois deputado federal pelo PSDB.
 Ele acumulou as funções de vice-governador 
e secretário estadual de Transportes Metropoli-
tanos, foi ministro-chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República de 1999 a 2001, foi 
ministro da Justiça no governo Fernando Hen-
rique em 2001 e 2002; secretário de governo da 
Prefeitura de São Paulo em 2005 e 2006 e até 
abril de 2010 era o chefe da Casa Civil do Gover-
no do Estado de São Paulo, na administração José 
Serra.

“



16

ALOYSIO NUNES

“ Quero agradecer imensamente a oportuni-
dade que me dá o PSD, através da sua fundação 
de estudos, de participar dessa mesa redon-
da, que inaugura o ciclo de debates do Espaço 
Democrático. Quero dizer que é um privilégio 
estar ao lado de políticos como o Marcos Cintra, 
como o Guilherme Afif, como o Delcídio Amaral, 
que têm em comum várias coisas, inclusive o fato 
de serem políticos não dogmáticos. São voltados 
para soluções de problemas, usando ideias mais 
adequadas, sem seguir dogmas rígidos. 
 Encontro no senador Delcídio Amaral um par-
ceiro extraordinário todas as vezes que se trata 
de aprovar pedidos de financiamento do Estado 

de São Paulo pelo Senado. Antes mesmo que eu 
fale com o Delcídio Amaral sobre a necessidade de 
nomear um relator e marcarmos uma reunião ex-
traordinária da comissão de assuntos econômi-
cos, ele já tomou essa providência. Eu vejo com 
a farinha e ele já está com o angu preparado. 
É um companheiro extraordinário, um grande 
político e tem essa característica: é um político 
não dogmático.
 Os dogmas são importantes na nossa vida, 
não quero desprezar a importância dos dogmas. 
Importante nas religiões, no Direito – o que são 
as leis senão dogmas na busca de soluções jurídi-
cas? São os pilares na construção de um raciocínio 
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político que leva a solução num caso concreto. Con-
tudo, muitas vezes nossos partidos são apegados 
a dogmas. Parafraseando o Afif, muito político sem 
dogma é como inglês sem guarda chuva e italiano 
sem a “mamma”. 
 E os dogmas muitas vezes sobrevivem mui-
to tempo depois de terem sido ultrapassadas as 
realidades que deram surgimento a eles. Morrem 
às vezes de morte morrida, porque a realidade 
muda e eles são ultrapassados, ou morrem por 
morte matada, através da ação política reforma-
dora que enfrenta o status quo e abre o caminho 
para a emergência de novas formas de organiza-
ção política, social e econômica.
 Quando era moço e estava na faculdade exis-
tiam certos dogmas na ordem do dia para os que 
estavam do nosso lado, o lado da esquerda. Nós 
considerávamos – e isso pra nós era absolutamente 
irremovível – que era preciso limitar a presença do 
capital estrangeiro na economia brasileira, porque 
considerávamos que empresas estrangeiras dre-
navam recursos para o exterior e, com isso, di-
minuíam nossa capacidade de poupança interna e 
investimento. Algumas correntes pregavam até a 
total estatização das empresas estrangeiras.
 Acreditávamos também que o Brasil 
caminharia para a estagnação se não fizéssemos 
uma reforma agrária sem indenização prévia em 
dinheiro. Porque a presença do latifúndio im-
produtivo, ao perpetuar uma agricultura de pouca 
capacidade de produção, diminuiria de um lado 
a disponibilidade de alimentos e, portanto, pres-
sionaria a inflação. E de outro lado era um obs-
táculo intransponível à expansão do trabalho as-
salariado, do mercado interno.
 Acreditávamos também que era fundamental 
ampliar a presença do setor estatal na economia 
brasileira, apesar de já naquela época a economia 
brasileira ter uma das taxas mais altas de pre-
sença do Estado num país capitalista. Considerá-
vamos que o Estado era uma espécie de embrião 
do socialismo. E que não sendo um embrião, de 

qualquer maneira era absolutamente fundamental 
para que tivéssemos um planejamento, através da 
ação das agências estatais, de modo a promover 
um desenvolvimento mais harmônico no País.
 Isso não acontecendo, inexoravelmente 
teríamos uma estagnação do País, a explosão de 
insatisfações sociais e – o nirvana – , a revolução 
social. Bom, nada disso aconteceu. Muita das 
reformas de base preconizadas pelo presidente 
Goulart foram regulamentadas durante o regime 
militar. A lei da remessa de lucros, a reforma 
agrária como o pagamento de títulos da dívida 
pública, a reforma urbana e agora o Estatuto das 
Cidades.
 O latifúndio improdutivo se transformou 
numa grande propriedade capitalista, o Brasil é um 
produtor extraordinário de alimentos, não só para 
si, mas para o mercado externo, a reforma agrária 
foi feita aos pouquinhos e hoje é mais vista como 
uma questão social, e como um modo de vida de 
determinados movimentos que são verdadeiras 
repartições públicas encarregadas de colocar na 
sua vitrine bandeiras vermelhas, como que pres-
tando uma homenagem ao passado.
 O capital estrangeiro na economia brasileira 
mostrou-se capaz de trazer inovações em tec-
nologia, de associar-se às empresas brasileiras, 
dinamizar o mercado interno, trazer capital pra cá 
e, portanto, reforçar poupança interna. E o setor 
estatal entrou em crise. Crise fiscal do Estado, 
crise conjuntural nos anos 80, empresas públi-
cas altamente endividadas em dólar e sofrendo o 
impacto de duas maxidesvalorizações, as tarifas 
controladas como instrumento do governo para 
segurar a inflação, o setor estatal entrou em pro-
funda crise. 
 A própria necessidade do fim das utopias 
socialistas, com o desmoronamento da União 
Soviética, a adoção pela China do lema que pode-
ria servir de epígrafe ao discurso do Delcídio Ama-
ral, com a adoção do princípio de: “Pouco me im-
porta a cor do gato, desde que ele cace ratos!”. Com 
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a própria necessidade que o sistema econômico 
brasileiro tinha após um longo período de fecha-
mento, que foi responsável pela consolidação da 
nossa estrutura industrial, tinha de se abrir para 
incorporar tecnologia, para se tornar mais com-
petitivo... 
 Então esses dogmas foram sendo supera-
dos. A privatização trouxe capital privado para a 
infraestrutura. Amigos, o Viaduto do Chá, aqui ao 
lado, foi uma concessão, quando a cidade de São 
Paulo saiu do Centro Velho e atravessou o Vale 
do Anhangabaú em direção à Praça da República. 
Dom Pedro II fez concessões para a construção do 
sistema ferroviário brasileiro. São Paulo é fruto da 
ferrovia, do café e da imigração. Não teria havido 
ferrovia se não tivesse um sistema de concessão 
em que o governo garantia aos empreendedores 
um patamar mínimo de rentabilidade. Claro que 
isso mudou muito depois e o Brasil se desenvolveu 
com base neste padrão: intervenção estatal como 
alavanca do desenvolvimento (isso veio dos anos 
30, 60, os anos de regime militar) e o fechamento 
da economia. E agora as coisas acabaram.
 Houve resistências na Constituinte. Está aqui 
o Guilherme Afif, que foi um grande constituinte. 
Ideias do passado contribuindo para que na 
Constituinte não fossem removidos obstáculos 
que dessem maior dinamismo às novas formas 
de organização econômica e social que surgiam, 
graças ao peso do corporativismo das empresas 
estatais e ao conservadorismo das ideias não 
apenas do PT, mas do meu próprio partido, o 
PSDB, que tinha até pouco tempo um setor in-
fluenciado pelo bovarismo político.
 Me refiro à Madame Bovary, personagem fan-
tástico do Flaubert, que era uma mulher sonhado-
ra casada com um farmacêutico chato, medíocre, 
e que vivia fascinada pela figura de um aristo-
crata elegante, charmoso. Setores do PSDB eram 
assim: não se conformavam em ser do PSDB. Viam 
o PSDB como o farmacêutico chato e o PT era o 

príncipe charmoso, ideias que atraíam os jovens etc.
 Esse bovarismo no meu partido já foi su-
perado. No caso do PT, ainda existe. Mas como um 
discurso político eleitoral, que não é aplicado por 
todos. Delcídio jamais faria um discurso rasteiro 
nesta linha. Mas que existe ainda, talvez até por 
culpa do próprio PSDB e também do PFL, que deu 
origem ao PSD, de não defenderem, como deve-
riam ter defendido, as políticas que nós adotamos 
e as reformas que nós fizemos. Uma atitude um 
pouco friorenta diante da crítica que recebíamos a 
respeito daquilo que chamou-se de “privataria”. 
 Mas o PT também fez suas privatizações e 
suas concessões. Delcídio já citou exemplos de 
instrumentos legislativos, como é o caso da lei da 
PPPs, que foi longamente debatido no Congresso, 
mas o PT fez privatizações. Era um pouco como 
aquele personagem – hoje eu estou voltado 
para a literatura francesa – do Moliére, do 
burguês fidalgo, Monsieur Jourdain, que era 
um burguês que queria passar por aristo-
crata, e para isso ele precisava aprender a 
versejar. Contratou um professor. E o profes-
sor, depois de algum tempo, disse: “Mas o senhor 
é um excelente prosador!”. E ele descobriu que, 
quando ele falava, fazia prosa sem o saber. E o PT 
fez privatizações, muitas vezes sabendo, mas sem 
comunicar aos outros. Por exemplo, estradas 
federais. Três mil quilômetros de estradas fede-
rais. Bancos! O Banco do Ceará e o Banco do Mara-
nhão estatizados foram vendidos para o Bradesco. 
Telecomunicações, pioneiras da privatização, foi 
o Palocci lá em Ribeirão Preto, com a empresa 
telefônica municipal. Ferrovias, a Norte-Sul, con-
cessão. Linhas de transmissão. Enfim, foram fei-
tas parcerias PPPs, privatizações, concessões. No 
fundo, o princípio é o mesmo: trazer, para setores 
de interesse geral, capital, capacidade gerencial, 
novas tecnologias do setor privado, encarregado 
de administrá-lo segundo seus critérios de lucro 
e eficiência, mas sob a regulação do Estado. Essa 

ALOYSIO NUNES
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é a ideia básica que preside todas essas formas 
políticas, jurídicas.
 Agora, é preciso que cace ratos, esse gato. E, 
para isso, o que precisamos fazer é trabalhar para 
que sejam cada vez mais produtivas, eficientes e 
dêem cada vez melhores resultados. Delcídio se 
referiu a questões regulatórias pendentes, neces-
sidade de adotarmos novos instrumentos de licen-
ciamento, com análise estratégica – onde cada em-
preendimento teria sido previamente analisado 
para ganhar este tempo – a regulação, há vazios 
regulatórios em relação à lei das licitações, há 
questões jurídicas pendentes gravíssimas e que 
o STF não resolve, sobre a titularidade no serviço 
de saneamento nas regiões metropolitanas, é um 
grande óbice a investimentos privados no setor de 
saneamento.
 Isto dá algumas questões críticas, desta que 
foi até agora a iniciativa mais vistosa do governo 
do PT, que foi a concessão dos aeroportos. Dis-
cussão sobre a participação dos fundos de pen-
são. Importante? Sim, importante para os fundos e 
para os aeroportos. Seria o caso de concentrá-los 
numa única empresa, como aconteceu agora? Ou 
distribuir o apoio dos fundos para diferentes lici-
tantes para aumentar a concorrência?
 A participação da Infraero com 49%... Se o 
professor universitário Marcos Cintra sugerir a um 
aluno uma tese sobre ineficiência, eu aponto dois 
candidatos: primeiro, a administração do Senado; 
segundo a Infraero. Quarenta e nove por cento de 
participação? Qual é a vantagem disso? O que a 
Infraero pode trazer para as empresas de propósi-
to específico nas quais ela participa obrigatoria-
mente com 49%? O que, aliás, diminuiu o valor 
real da outorga que foi paga, porque 25 bilhões, 
uma parte disso é a Infraero que tem que apor-
tar. BNDES? Claro que o BNDES tem que participar. 
Mas quem paga a diferença entre a taxa Selic e 
a TJLP? Somos nós, o Tesouro, ou seja, o contri-
buinte brasileiro.

 A própria estrutura financeira da privatização 
dos aeroportos. A outorga é pesada. O leilão pela 
maior outorga atribui às vencedoras a obrigação 
de pagar 820 milhões por ano durante 20 anos. 
Oras, a receita do aeroporto de Guarulhos é de 350 
milhões. Como é que vai pagar outorga? E além de 
pagar outorga, tem que fazer investimentos. Tem 
que melhorar os serviços. O que vai acontecer? Va-
mos ter revisão de contratos? Vamos ter dinheiro 
do Tesouro na parada novamente?
 Há muitas questões que precisam ser estuda-
das, para que possamos fazer com este gato possa 
caçar cada vez mais ratos e possa contribuir para 
que tenhamos um país mais moderno e mais de-
senvolvido, como todos nós desejamos que seja o 
Brasil. Muito obrigado!

RUBENS FIGUEIREDO: Muito obrigado senador 
Aloysio. Uma lembrança muito interessante da 
mudança que houve na opinião pública na questão 
do capital estrangeiro. Não existe mais aquele 
ranço que existia. Oxalá isso aconteça também na 
questão das privatizações, concessões e PPPs. 
 O terceiro debatedor é o secretário munici-
pal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de 
São Paulo, Marcos Cintra. Ele é professor titular 
da Fundação Getúlio Vargas, obteve títulos su-
periores na Universidade de Harvard, nos Esta-
dos Unidos; é doutor em economia e mestre em 
economia e planejamento regional; é autor de 
diversos livros sobre finanças públicas, teoria 
econômica, economia agrícola e tributação no 
Brasil e no exterior. É o idealizador do Imposto 
Único, grande defensor do Imposto Único, sobre 
transações bancárias. Em 1998, foi eleito depu-
tado federal por São Paulo. Secretário Marcos 
Cintra, 10 minutos, por favor.
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MARCOS CINTRA

Falar por último é sempre uma tarefa ex-
tremamente frustrante, porque tudo o que a gente 
queria falar já foi dito, principalmente quando 
temos debatedores assim tão inteligentes e tão 
preparados quanto estes. Em realidade, eu preten-
dia fazer, dado o meu viés acadêmico, se tivesse 
mais tempo, uma análise quase que taxonômica 
dos termos que, em realidade, presidem nosso 
seminário hoje: privatização, concessão e PPPs. 
Por que eu digo que é importante ter mais clareza 
nestes conceitos? 
 Sou adepto da máxima de que não existe 
nada mais prático do que uma boa teoria. Se não 
entendemos os conceitos, o debate acaba sendo 
pouco produtivo, obscurecido por interpretações 

“ equivocadas e raramente se chega a um consenso 
ou a uma clara interpretação do que cada parte 
nesse debate deseja dizer. Mas não farei isso, até 
porque direta ou indiretamente os senadores já 
abordaram essa questão. Eu apenas pontuo. 
 Primeiro: privatização é diferente de con-
cessão? É. A privatização significa a transferên-
cia de um patrimônio público para o setor priva-
do. Transferência é venda. Vendeu-se a Vale. 
Era uma empresa estatal, não é mais, pertence 
ao setor privado. Concessão não: o poder públi-
co continua tendo o controle, o domínio, conti-
nua sendo o titular de um serviço, mas transfere 
a execução desse serviço ao setor privado. É 
outro tipo. 

Marcos Cintra: à época do debate, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo
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 Desestatização talvez fosse um termo 
mais apropriado para caracterizar todas essas 
nuances, porque é um termo genérico mais am-
plo e o mais amplo de todos de fato é a PPP, que 
mostra que a gestão moderna hoje não se dá mais 
– e aqui eu mais uma vez apelo ao testemunho dos 
dois senadores presentes – apenas no âmbito 
público ou apenas no âmbito privado. Esta é a 
grande realidade da nossa atualidade. 
 É uma coisa nova, moderna? Longe disso. A 
Companhia das Índias, no século 18, era uma com-
panhia estatal. Dominou, foi a grande empresa 
inglesa de controle do comércio mundial. A Com-
panhia das Índias Ocidentais, holandesa no Brasil. 
Privatização dos setores públicos, como disse o 
senador, acontece no Brasil há muito tempo, em 
todos os governos com todos os matizes ideológi-
cos. Todos eles praticaram alguma forma de par-
ceria público-privada, como maior ou menor inten-
sidade, delegando mais ou menos poderes, mas 
sempre isso existiu. Nunca deixou de existir essa 
colaboração e essa participação. 
 Mas ela vai por ciclos. Estatiza-se, o Estado 
assume determinadas funções... Quem não se 
lembra que no início do processo de desesta-
tização que começou na década de 1970 no 
Brasil, nós vendíamos empresas têxteis que o 
governo administrava. Empresas no comércio 
varejista que pertenciam ao setor público, to-
das elas foram passadas ao setor privado. Por-
tanto, isso não é uma questão ideológica. Partici-
pação entre setor privado e setor público é uma 
questão pragmática, que visa resultados positi-
vos frente a um determinado objetivo público.
 Dito isso, e acho que há concordância aqui na 
mesa, eu pergunto: mas será que isso passou, já 
está assimilado na sociedade brasileira? Será que 
a sociedade já assumiu essa postura? É como eu 
digo, não é nada moderna, é apenas ajustada ao 
momento atual. Será que ela já se liberou mesmo 
desses dogmas antigos? Eu acho que não. E eu 

apelo, por exemplo, a uma pesquisa que foi fei-
ta pelo Espaço Democrático, interessantíssima, 
aonde se tenta aferir o que a sociedade brasileira 
pensa sobre vários temas, vários assuntos. 
 E tem uma pergunta particularmente relevante 
a este debate. Diz o seguinte: “Quem administra 
melhor uma empresa?” 50% responderam “o setor 
privado administra melhor uma empresa ou um 
empreendimento”. 32%, apenas, disseram que o 
governo administra melhor uma empresa. 
 A segunda pergunta: “Você é a favor ou contra 
a privatização?” Aí vem a resposta: 53% são contra 
a privatização, sendo que a maior parte dos pes-
quisados reconhecem a maior eficiência do setor 
privado. Então a pergunta – e aqui quem sabe é o en-
caminhamento que eu gostaria de dar a esta minha 
brevíssima apresentação – é muito mais no sentido 
de entender por que existe essa dicotomia entre o 
que pensam as elites do País, o que pensa o governo 
e o que de fato esta sociedade pratica no seu dia a 
dia. E aí eu acredito que a sociedade brasileira ainda 
pratica uma política pública enviesada, que privile-
gia e dá um peso excessivo à participação pública, 
com enorme prejuízo para o que de fato é a essência 
da questão: a busca pela maior eficiência.
 Eu complementaria o raciocínio do senador 
Delcídio, quando ele disse que a questão da priva-
tização se resume à questão de capital. Não tem 
capital, é verdade. Há 200 anos, o setor público é 
que tinha capital, o setor privado tinha pouco. Por 
isso a França e a Alemanha começaram o processo 
de privatização com fortíssima presença do Esta-
do, investindo pesadamente. Por que? Os capitais 
eram detidos pelo setor público. O setor privado 
ainda estava numa fase inicial do seu processo de 
formação, de acumulação de capital. Então o setor 
público foi forte. Hoje o quadro mudou. O setor pú-
blico não tem disponibilidade de recursos para in-
vestimentos, e o setor privado tem. Então parece 
lógico, a grande questão é: falta capital, vamos 
procurar PPPs sim, por que não?

PRIVATIZAÇÃO, CONCESSÃO E PPPs



22

 Mas será que isso é verdade, mesmo? Será 
que um Estado como o nosso, que tributa em 
37% do PIB a sociedade, não tem capital? Essa é 
a pergunta que precisamos resolver. Porque entre 
simplesmente dizer “eu preciso de capitais” e por-
tanto apelo ao setor privado, e assumir que 
absorve 37% do PIB na forma de tributos, mas 
não investe, encaminha para outras atividades, 
fica a grande pergunta: é só capital o que está 
faltando? Eu acho que capital não está faltando 
para o governo, não. Setor público tem muito capi-
tal. É que tem uma opção diferente. Prefere não 
investir, tem outro uso. Não vamos entrar nesse 
debate, mas eu quero colocar essa questão. Não é 
só falta de capital. 
 Para mim, o grande problema que justifica 
plenamente uma política de valorização das PPPs, 
da participação do setor público junto com o setor 
privado no desenvolvimento do País, é a questão 
da eficiência. Essa sim, o setor público não tem e o 
setor privado tem. É a capacidade de inovação, de 
imaginar novos negócios, de pesquisar, de inovar. 
Este é o grande diferencial que precisamos buscar 
nas PPPs. 
 Mas somos presos ainda por dogmas. Por 
que se combate tanto questões como a chamada 
“privatização da educação”, por meio do uso do 
voucher. Hoje é comum nos EUA cidades ou Es-
tados, ao invés de terem suas próprias escolas, 
oferecem vouchers às famílias que vão e compram 
espaços nas escolas privadas. Não, isso não pode. 
Educação é função pública. Agora eu pergunto: o 
que é função pública? A orientação do processo 
educacional, o controle do processo educacional, 
as diretrizes que estamos dando aos nossos jo-
vens, isso sim é responsabilidade do Estado. Como 
muito bem disse o senador Delcídio Amaral, é a 
regulação. Agora, a execução não pode ser trans-
ferida ao setor privado? É claro que pode. Por que 
a professora tem que ser funcionária pública e 
não pode ter uma carteira de trabalho do setor 

privado? Se ela recebe as mesmas diretrizes, os 
mesmos comandos, o mesmo controle do setor pú-
blico, que é o detentor da competência de gerir a 
educação no País. Por que a enfermeira tem que 
ser funcionária pública, se ela atende da mesma 
maneira? 
 Ainda somos muito prisioneiros de dogmas. 
Ou seja, tudo o que nós discutimos aqui – a im-
pressão de que o país amadureceu, que finalmente 
entende a importância do processo das PPPs –, 
transforma-se em absoluta ilusão quando verifi-
camos que, na prática da transferência do pensa-
mento à ação, existe um enorme espaço que ainda 
não está sendo preenchido. Ou seja, a sociedade 
brasileira ainda não aceita o que nós estamos di-
zendo aqui.
 Apenas para dar alguma concretude a isso, 
eu elenquei aqui algumas razões que os senhores 
que lidam com a questão da PPP, das concessões, 
das privatizações, vão entender claramente.
 Por que eu digo que ainda não transforma-
mos esses ideais e conceitos em comandos práti-
cos, eficazes na gestão pública? PPP caminha 
muito lentamente no Brasil. Se iniciou em outros 
países há 30 ou 40 anos com uma velocidade e 
com um dinamismo que nós ainda não consegui-
mos alcançar. Por que isso está acontecendo? 
Por que estamos ainda caminhando a passos len-
tos? Por que o Afif, que é responsável pelo pro-
cesso de privatizações e parcerias no Governo no 
Estado, e eu no governo municipal, enfrentamos 
tantas dificuldades? O Alfredo Cotait (secretário 
de Relações Internacionais da Prefeitura pau-
listana) acompanha isso diuturnamente conosco, 
recebendo investidores estrangeiros sequiosos 
por investirem no Brasil e em São Paulo. Porque 
muitos deles não encontram um ambiente mais 
receptivo? 
 Todos conhecemos inúmeras respostas para 
isso, mas alguns são importantes, que eu gostaria 
de mencionar. Este é o verdadeiro debate que pre-

MARCOS CINTRA
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cisamos fazer hoje: como transformar tudo o que 
está sendo discutido aqui em ações concretas, que 
aumentem a eficiência do setor público brasileiro.
 Um primeiro aspecto é a nossa tradição jurídi-
ca. Que diz que na questão de PPPs, a lei tem que 
anteceder a prática. Ou seja, só podemos fazer 
o que a lei previamente determina que podemos 
fazer. Não é essa a regra do setor privado. Muitas 
vezes no setor privado a lei acompanha, desde que 
ela não proíba, a liberdade para se gerir, encontrar 
novas maneiras de gestão, novas combinações de 
insumos. O setor público não, não podemos fazer 
isso. Só podemos fazer o que a lei diz que podemos 
fazer. Grande diferença. Precisamos alterar isso.
 Outra questão importante é a nossa instabili-
dade econômica. Hoje, graças a Deus – e isso é uma 
conquista da sociedade brasileira – conseguimos 
uma relativa estabilidade econômica, mas ainda 
temos inflação de 3%, 4%, 5%, 6% ao ano, com 
riscos de oscilação, o que leva a uma das taxas 
de juros mais altas do mundo. Em processo de de-
créscimo, sem dúvida alguma, mas ainda uma taxa 
básica de 10,5%.
 Como falar em privatização e em concessão 
de 20, 30 anos, com juros compostos de 10%, 
12%, 15% ao ano, se você agrega ao juro básico 
da economia a margem que evidentemente o 
setor privado tem que receber. A incerteza que 
essa relativa instabilidade traz – ainda que muito 
melhor do que já foi no passado – ainda dificulta 
conseguirmos isso que todos nós concordamos 
que deva ser a base das PPPs. 
 A fragilidade do setor financeiro público é 
outro problema. Esta é uma coisa curiosíssima. 
Recebo empresas estrangeiras que vieram aqui 
discutir a questão da PPP da saúde. Estávamos 
seguindo o modelo espanhol. Quando eu falei 
“olha, temos o nosso projeto, agora precisamos 
constituir as garantias”. “Garantia? O que é isso?” 
“Ué, garantia... O setor privado para contratar com 
o setor público exige garantia”. “Mas o contrato 
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não é a garantia?”. Olha só, em qualquer lugar do 
mundo o contrato é a garantia. O setor público 
tem credibilidade. Na Inglaterra, todas as privati-
zações, a grande vantagem do processo, o setor 
privado quer contratar com o setor público porque 
as garantias do contrato – ou seja, a credibilidade 
do setor público – facilita a contratação. 
 Aqui não, aqui todos desconfiam do setor 
público. Além do contrato, além das sanções con-
tratuais previstas, somos obrigados a oferecer 
garantias adicionais. Isso dificulta o processo de 
contratação de PPPs.
 Infelizmente nós vivemos no Brasil hoje a 
desconstrução deliberada da imagem do político 
e da política. A sociedade brasileira hoje rejeita a 
política e os políticos. Isso é péssimo. De alguma 
forma se gerou um ambiente tão beligerante en-
tre setor privado e público que dificulta, cria uma 
desconfiança inerente, intrínseca a qualquer ne-
gociação. Isso leva ao aumento gigantesco da 
burocracia, dos métodos de controle, tribunal de 
contas. A Lei 8666 muito bem mencionada aqui, 
hoje ultrapassada pelas necessidades reais da so-
ciedade brasileira, e outras são teias que nos im-
pedem de avançar no processo de privatização e 
colaboração entre setor privado e setor público.
 Eu vou encerrar os meus comentários, mas 
queria enfatizar que todos nós concordamos nos 
conceitos, nas propostas, o grande desafio e o 
grande debate é: como transformar tudo isso em 
ações práticas, concretas, que facilitem o cresci-
mento das PPPs no Brasil? Isso está sendo muito 
pouco discutido, muito pouco debatido.
 Eu finalizo trazendo uma frase do presidente 
Clinton. Ele acabou de lançar um livro nos EUA, 
ele faz algumas reminiscências, dando algumas 
sugestões ao presidente Obama, onde diz num 
determinado trecho, quando se discute o ta-
manho do Estado, Estado grande ou pequeno. 
“Grande tem que ser o setor privado. O governo 
tem que ser inteligente.” Só isso. Obrigado. “
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RUBENS FIGUEIREDO: O professor Marcos Cintra 
trouxe duas questões interessantes. A primeira 
é essa certa resistência que ainda encontramos 
na sociedade quanto à questão das privatizações. 
A outra é como transformar em ações concretas 
esse entendimento generalizado de uma parte 
da elite, de que é preciso privatizar, fazer con-
cessões e PPPs.
 A questão das PPPs foi citada aqui seguida-
mente, gostaria de saber se o Dr. Guilherme Afif 
gostaria de complementar, já que ele é o coor-
denador, no Estado de São Paulo, desta área de 
PPPs.

GUILHERME AFIF

“ Eu gostaria, sim – até aproveitando a pre-
sença dos senadores e do nosso líder na Câmara, 
deputado federal Guilherme Campos –, porque te-
mos que mexer na legislação para desatar alguns 
nós. Queria, antes, dizer que aqui em São Paulo, 
respondendo pelo setor das PPPs, por delegação 
do governador Geraldo Alckmin, estamos num Es-
tado que nasceu de PPPs. A história paulista é a 
história das PPPs. O Aloysio citou as nossas ferro-
vias. De fato, elas foram os pontos de exploração 
não só como meio de transporte, mas acima de 
tudo dos projetos imobiliários em torno das fer-
rovias, que eram os loteamentos das fazendas de 
café.
 Quero lembrar ainda que a CAIC – Companhia 
Agrícola Imobiliária e Colonizadora, era da Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro. Depois, quando foi 
estatizada, veio para substituir o DEMA, que era o 
Departamento de Mecanização Agrícola, que hoje 

é a Codasp. Mas a origem eram os loteamentos 
rurais. Na hora que eu estou fazendo uma ferro-
via, eu estou levando desenvolvimento. Se estou 
levando desenvolvimento, tenho o direito de ex-
plorar esse desenvolvimento para ter um retorno 
de capital que amortize o meu investimento, não 
só na atividade de transporte, mas na atividade 
que eu estou levando em termos de valorização.
 Quando você olha esses capitais ingle-
ses e canadenses que vieram para explorar o 
sistema de transportes, vê que eles também 
enxergaram o potencial energético. E aqui está 
o primeiro grande investimento, que até hoje 
é exemplo para a engenharia mundial, que é a 
nossa usina Henry Borden, do engenheiro Billings. 
Foi uma obra de engenharia todinha em termos 
de PPP, responsável pela energização do nosso 
planalto, que permitiu o processo de desenvolvi-
mento industrial.
 Vamos olhar a cidade de São Paulo. Vejo aqui 
vários companheiros de Associação Comercial, 
fundada pelo coronel Antônio Proost Rodovalho, 
que fundou a Companhia Melhoramentos de São 
Paulo, que hoje é uma indústria de papel, mas em 
sua origem fazia bonde, fazia trilho, era uma com-
panhia privada que investia na infraestrutura.
 Quando olhamos a companhia City, com seus 
maravilhosos loteamentos, lembramos que vieram 
em decorrência de uma concessão da linha de 
bonde. No mesmo sistema do loteamento rural 
foi feito o loteamento urbano. Era a concessão de 
uma linha de bonde que tinha que ter bairro para 
ter gente para transportar.
 Então estamos hoje partindo para uma re-
cuperação daquilo que já deu certo na busca da 
solução dos nossos problemas. O exemplo aqui na 
cidade de São Paulo é o problema da mobilidade 
urbana. Brincamos que não vamos mais cobrar 
IPVA dos automóveis, vamos cobrar IPTU. Porque 
é imóvel, não anda.
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 Então, mobilidade é a prioridade zero nossa 
hoje. E o que é mobilidade? É investimento em 
trilho. Não adianta se falar que vai se investir em 
ônibus porque ônibus não substitui automóvel. 
Pneu não substitui pneu. O que substitui pneu é 
trilho. E estamos atrasados no projeto de implan-
tação das nossas linhas de Metrô. Temos um pro-
jeto para 2025 que dá pra antecipar para 2018. 
 E como vamos antecipar? PPP de concessão 
de linhas inteiras, onde o Estado vai participar 
com uma parcela, só que a Prefeitura tem que en-
trar também com as Cepacs, que são criação do 
nosso Marcos Cintra, que é a operação urbana em 
torno do trilho. Quem for entrar nessa associação, 
tem que entrar sabendo que a exploração imo-
biliária faz parte do processo de amortização do 
investimento nas linhas. 
 Agora eu vou mostrar o grande absurdo: na 
hora em que montamos uma operação privada, 
uma SPE – empresa privada de investimento de 
interesse público – paga 30% de impostos. Quer 
dizer, estamos cobrando imposto em cima de uma 
operação de interesse social e interesse público. 
Temos que rever este processo, talvez se não for 
para isentar, para reverter o valor do imposto no 
cálculo do investimento para poder deslanchar. 
Este é um assunto que o Senado e a Câmara vão 
ter que tratar.
 Existe uma comissão de infraestrutura, esta-
mos aqui com especialistas, o dr. Fernando Albino, 
o Gésner de Oliveira, que também está assesso-
rando a Comissão de Infraestrutura da Câmara, 
já elencando os pontos de estrangulamento 
que existem dentro da nossa legislação, para 
deslanchar aquilo que o companheiro e amigo Del-
cídio colocou: o momento é das PPPs. Nós estamos 
convencidos. O Estado de São Paulo tem condições 
neste instante de dar uma grande arrancada neste 
sentido, porque outros Estados sofrem com o limite 
dos 3% de contrapartida nas PPPs.

 São Paulo, por ter um volume orçamentário 
muito alto – quando pensamos individualmente, 
Aloysio, o Estado de São Paulo é o 22º país do 
mundo. Somos maiores que Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Chile, juntos. Portanto, perante o mer-
cado internacional, eles olham o Estado de São 
Paulo como a grande oportunidade de retorno 
desses investimentos. Capitais estão sobrando. 
Hoje a nossa presidente está desesperada sob 
o ponto de vista de dizer “estão fazendo um tsu-
nami de dólar”, porque existe uma imensa liquidez 
internacional. Só que esses capitais estão vindo 
para cá por ‘hot money’, para explorar as opor-
tunidades de curto prazo, para explorar uma Bol-
sa, uma taxa de juros que é uma das mais altas 
do mundo, quando na verdade tínhamos que es-
cancarar a abertura desses capitais para capital 
de risco de longo prazo, abrindo as oportunidades 
de investimento que o país tem, e nós estamos 
hoje condenados a crescer somente 3% ao ano. 
Nosso limite de crescimento é de 3% ao ano. Por 
quê? Precisamos crescer a 5%. Por que não con-
seguimos crescer a 5%? Porque nós investimos só 
18% do PIB. Para crescer a 5%, temos que investir 
25% do PIB. E eu pergunto: temos essa diferença 
de 7%? Não, não tem. Então temos que importar 
capital. E importar capital é no risco. Então nós 
vamos importar poupança externa para explo-
ração em conjunto da infraestrutura que nós te-
mos. 
 O Brasil é o país das oportunidades, mas te-
mos que aproveitar a bolha. Existe uma bolha in-
ternacional enquanto a Europa está parada, Esta-
dos Unidos estão parados, quando o Japão está 
parado. Eu recebo todo dia fila de investidores 
interessados em investir no nosso processo, mas 
ainda desconfiados, até porque ainda tem outra 
contrapartida, que não foi mencionada: quando se 
fala dessa discussão de interesse do Estado, da 
ideologia do Estado, por trás há muito interesse 
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de corporações. Esse interesse acabou usur-
pando aquilo que seria interesse de Estado. 
Não é interesse de Estado, não, é interesse da 
corporação, que está ali explorando o processo. 
Só que se ela quer ficar sentada em cima disso, 
estamos perdendo as oportunidades que o mun-
do nos oferece. 
 Portanto, um debate como esse, estamos ten-
do a coragem de colocá-lo com todas as tendên-
cias de pensamento. Está na hora de buscarmos 
os pontos de convergência, que é o nosso papel. 
Foi colocado com muita clareza: estamos vivendo 
de dogmas do século passado, esse carimbo de 
“direita” e “esquerda”. Gente, esquece isso. Não 
temos que ter dogmas, não temos que ter ideo-
logia, temos que ter ideias. 
 É aquela história que brinquei: empresário 
brasileiro sem subsídio é que nem inglês sem 
guarda chuva e italiano sem a mãe. Ou seja, fi-
cam perdidos. Somos viciados em orçamento pú-
blico. Vamos pegar o exemplo da privatização dos 
aeroportos. Não foi um exemplo de captação de 
recursos externos. Capturamos poupança interna, 
de fundos de pensão – em sua maioria estatais –, 
e mais um gordo financiamento do BNDES para 
poder mobilizar o processo da privatização. Eu 
gostaria muito que tivesse a entrada de capitais 
externos exatamente em associação com os capi-
tais nacionais para podermos multiplicar. Então 
quando se falar em PPP, as nossas empreiteiras 
estão muito acostumadas a buscar dinheiro do 
Fundo de Garantia, do BNDES, quando na verdade 
temos que atrair recursos externos. 
 Como dizia Juscelino: temos que ser nacio-
nalistas de fins, temos que ter um fim nacional-
ista. Os meios, temos que buscar os mais efica-
zes para atingir esse fim. Temos que utilizar o 
capital estrangeiro como um meio para atingir a 

nossa finalidade nacionalista, que é o nosso de-
senvolvimento. Carecemos de infraestrutura, 
precisamos de gente. Se somarmos as sete 
maiores empreiteiras do Brasil, que hoje operam 
internacionalmente, podemos espremê-las, que 
elas vão dizer: “Não temos gente suficiente para 
tocar os projetos”. E gente lá fora está sobrando, 
porque eles estão parados. 
 Então a associação é muito importante nesse 
instante, para capitais, tecnologia, know how e 
inteligência. Somando isso, vamos trazê-los para 
o nosso fim nacionalista, de desenvolver o País. 
Então queria concluir, como responsável por esta 
área, que vamos precisar conversar muito no Con-
gresso para mexer nessa área tributária voltada 
aos investimentos de interesse social, porque aí 
vamos alavancar nosso processo com urgência. 
Obrigado pela oportunidade!

RUBENS FIGUEIREDO: Queria aproveitar a pre-
sença do líder Guilherme Campos e dos senadores 
Aloysio e Delcídio e perguntar o seguinte: o se-
cretário Marcos Cintra falou da resistência que 
a opinião pública brasileira tem na questão das 
privatizações. E os três falaram da necessidade 
de uma legislação mais adequada para a realiza-
ção de PPPs. No Senado e na Câmara Federal há 
essa boa vontade demonstrada aqui em relação 
a esses temas ou o que se pensa é parecido com 
esse resultado da pesquisa de opinião pública, 
que mostra que a maioria da população não vê a 
privatização com bons olhos?

“
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Em função da pesquisa e do que o profes-
sor Marcos Cintra disse, acredito que as PPPs 
são muito mais fáceis de serem entendidas e 
aceitas pela população do que as privatiza-
ções. A população fala que o privado é mais 
eficiente, que temos que buscar a eficiência, 
é um compromisso que todos nós temos, mas 
aí aparece a pesquisa que diz “somos contra a 
privatização”. É mais uma razão para entender 
que o caminho é a PPP. Ou seja, os privados e 
o Estado presente. E o Estado não necessaria-
mente como majoritário, e sim minoritário.
 Meu sentimento é o seguinte: há uma boa 
vontade muito grande com relação às PPPs. 
Está muito mais alinhado do que qualquer 
outra modelagem. As PPPs vieram pra ficar. 
Concordo com o professor Marcos Cintra, que 
diz que as PPPs caminham muito lentamente. 
Só a aprovação no Congresso foi uma loucura, 
demorou um mundo de tempo para a gente 
aprovar essa lei das PPPs. Precisamos nos mo-
bilizar para que ela seja um instrumento ágil, 
para fazer frente ao desafio de infraestrutura 
que nós temos. Mas estou convencido de que 
o projeto é este. As PPPs são a grande saída 
para o Brasil. A palavra “privatização” tomou 
uma conotação muito negativa. Talvez a ex-
pressão mais elegante seja “desestatização”, 
como disse o professor Marcos Cintra. Agora, o 
caminho é PPPs, não tem dúvida nenhuma. É 
por aí que o Brasil vai dar certo.

DELCÍDIO DO AMARAL

“

“

Respondendo à pergunta sobre o envolvi-
mento dos parlamentares na questão das priva-
tizações, concessões ou PPPs, a resposta é: 
absolutamente zero. Não se fala, não se co-
menta, não se movimenta. A iniciativa de encon-
tros como esse, de provocações como essa, é o 
que pode dar chance para que isso volte a en-
trar na pauta da Câmara. Houve alguns comen-
tários no advento do processo de concessão dos 
aeroportos. Estive no leilão realizado aqui em 
São Paulo e, embora não concorde com a tese 
do dinheiro público para concessionar o que é 
público, acho que é o que temos disponível para 
melhorar e ativar nosso setor aeroportuário, que 
está completamente defasado.

GUILHERME CAMPOS

“

“

Guilherme Campos: em 2012, líder da bancada do PSD na 
Câmara
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Quando você vai à Espanha, os espanhóis que 
hoje estão no governo dizem “Nosotros de la dere-
cha”. Não tem vergonha de dizer que a direita é 
liberal, que acredita no indivíduo, que acha que o 
Estado tem que ter um peso menor, a tributação 
tem que ser reduzida para ter mais recursos para 
investimentos, a liberdade de atuação empre-
sarial é valorizada. No Brasil, a direita é estati-
zante, porque é patrimonialista. Ela vive de apro-
priação de pedaços do Estado para se reproduzir 
eleitoralmente. Ela não acredita na liberdade dos 
indivíduos.
 Veja, por exemplo, quantas profissões regu-
lamentadas nós temos no Brasil. São cerca de 40. 
O sujeito para ser sommelier precisa ser membro 
de uma associação do conselho federal de som-
meliers. Disc jockey é profissão regulamentada. 
Historiador... eu que sou historiador posso ser pro-
cessado por exercício ilegal da profissão, porque 
tem que ser regulamentado. O Evaldo Cabral de 
Melo não pode mais escrever livro no Brasil sobre 
História. E isso quem é que aprova esse tipo de 
coisa? A conjunção de uma direita atrasada e de 
uma esquerda corporativista. Resistências muito 
difíceis de serem rompidas.
 O problema é político, não se resolve. Sou 
da técnica do salame, vamos cortar fatia por fa-
tia. Vamos colocar as coisas em termos práticos: 
houve privatização de aeroportos. O que foi bom 
ou ruim? Eu acho que foi ruim. Eu, por mim, não 
punha a Infraero para participar. O Delcídio tem 
uma visão diferente, defende a PPP. Eu defendo 
uma concessão pura e simples. Mas vamos discu-
tir o tema: o que é melhor para determinado tipo 
de serviço? Os aperfeiçoamentos no Legislativo... 
eu fiquei contente de saber que há uma Comissão 
de Infraestrutura que está pronta para apresen-
tar projetos para desatar os nós. O problema é na 
nossa área, na política. “

A maneira pela qual se vê PPP, privatização 
ou concessão é, sobretudo, uma questão política. 
A verdade é que isso foi demonizado, foi misti-
ficado. Por exemplo, a Vale do Rio Doce: quando 
foi transferido o controle acionário da companhia 
da mão do Estado para a iniciativa privada, inclu-
sive com participação forte do BNDES, através da 
BNDESPar e de fundos de pensão, o que se disse? 
Isso transitou em julgado. “Vendeu-se o patrimônio 
do povo brasileiro”. Mentira! Qual é o patrimônio da 
Vale? É o minério! A quem pertence o minério? E 
não é de agora, não, é do tempo do Brasil Colô-
nia! Ao governo, à União, no caso. O minério está 
sendo explorado por uma empresa privada, como 
foi explorado por uma empresa controlada pelo 
Estado. O patrimônio continua lá. A mesma coisa 
o petróleo. Quando se abriu o capital da Petrobras, 
“vão vender a riqueza do povo brasileiro”. Não, o 
petróleo continua lá, é patrimônio da União. Houve 
demonização do tema, em primeiro lugar. 
 Segundo: uma pesquisa como essa não daria 
um resultado muito diferente se for feita em outros 
lugares do mundo, porque as pessoas têm receio 
de que a administração privada seja algo pura-
mente privado, não tenha conexão com o interes-
se público. Os processos de privatização, estatiza-
ção e depois privatização na França foram objeto 
de enormes embates políticos. Mas no nosso caso, 
houve a demonização, houve a má utilização, 
houve privatizações mal feitas e concessões mal 
controladas pelas agências reguladoras que não 
fizeram seu papel, no caso das rodovias federais, 
a ANTT não cumpriu o papel que deveria ter cum-
prido, que é exigir o cumprimento rigoroso dos 
contratos ou retomar a concessão.
 Acho que, no mundo político brasileiro, faz 
falta um pensamento liberal atuante. Não tem 
liberalismo brasileiro, com raríssimas exceções. 

ALOYSIO NUNES

“
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