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Leia atentamente os textos a seguir: 

TEXTO 1:  

 Segundo os defensores da privatização, essa prática é necessária para que o Estado brasileiro 
consiga sanar suas contas e otimizar sua atuação, focando-se em áreas em que realmente sua 
presença é importante. A necessidade de privatizar boa parte do patrimônio público advém do 
reconhecimento de que o Estado não é capaz de gerir tudo – muito pelo contrário, é bastante 
ineficiente em gerir a maior parte de seus recursos, seja pela falta de incentivos que valorizam o 
mérito, seja pelas muitas ingerências políticas nas atividades dessas empresas. A iniciativa privada, 
por sua vez, seria muito mais eficiente na gestão das empresas e dos recursos. Isso se comprova, 
segundo os defensores das privatizações, pelos bons resultados obtidos em privatizações feitas nas 
últimas décadas. O serviço de telefonia teve um salto de qualidade após a privatização da Telebras e 
a entrada de investidores privados no mercado; a energia elétrica foi universalizada nos últimos anos, 
após várias privatizações; várias empresas privatizadas que antes eram deficitárias passaram a 
registrar lucros (casos da Vale e da CSN); e muitas ex-empresas públicas geram em impostos mais 
receita à União do que quando estavam sob controle do Estado brasileiro. 

Disponível em: <https://www.politize.com.br/privatizacoes-valem-a-pena/> Texto adaptado. Acesso em: 12 nov. 2020. 

TEXTO 2:  

 A tragédia que se abateu sobre a população do estado do Amapá tem forte componente de 
negligência, negociata e irresponsabilidade. O fornecimento de eletricidade aos mais de 900 mil 
habitantes daquela unidade da federação sofreu um corte inesperado e que se estende por quase uma 
semana. Famílias, empresas, órgãos governamentais e prestadores de serviços de todo o tipo ficaram 
sem nenhum acesso à rede de energia elétrica. A partir do incêndio ocorrido em uma subestação de 
distribuição de eletricidade administrada por uma empresa privada de capital espanhol, o estado de 
calamidade instalou-se e generalizou-se por todo o território do Amapá. [...] Diante da notória 
incapacidade operacional e logística da empresa Isolux em solucionar o problema de sua inteira 
responsabilidade comercial e jurídica, deu-se aquilo que normalmente ocorre em tais circunstâncias. 
Chama o Estado! E repete-se a farsa da apropriação privada dos lucros e socialização dos prejuízos. A 
suposta maior eficiência do capital privado virou pó e a Eletronorte foi chamada às pressas para dar 
conta da crise, uma vez que a empresa responsável estava completamente ausente da cena. Esse 
quadro dramático expõe com toda a crueldade a falácia dos diferentes tipos e arranjos envolvendo a 
privatização de áreas essenciais e estratégicas do Estado brasileiro. Não se trata de mera coincidência 
a semelhança verificada com os inúmeros acidentes em que a Cia. Vale está metida por conta da 
sobrecarga colocada em cima da utilização das barragens da mineradora privatizada por Fernando 
Henrique Cardoso. Brumadinho e Mariana são apenas os casos que ganharam maior destaque por 
conta do elevado número de vítimas e da extensão dos estragos humanos, econômicos e ambientais 
causados. Em ambos os casos se observa com clareza irresponsabilidade do capital privado, o jogo de 
empurra e complacência dos órgãos de controle e da justiça, bem como a ausência de aplicação das 
penalidades em proporção à tragédia provocada. A Vale privatizada atuava em parceria com outra 
das maiores empresas mineradoras do mundo – a inglesa BHP Biliton. 

Disponível em: <https://outraspalavras.net/crise-brasileira/por-tras-do-grande-apagao-no-amapa-as-privatizacoes/> Texto adaptado. Acesso em: 12 nov. 2020. 

TEXTO 3:  

 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base em seu conhecimento de 
mundo, redija um texto dissertativo-argumentativo sustentando um ponto de vista 
sobre as “As privatizações do patrimônio brasileiro”.  

****Utilize o verso como Rascunho 



RASCUNHO DA REDAÇÃO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


