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1. RESUMO
Este projeto busca analisar a relevância da Privatização nos principais setores
econômicos mundial, relacionando projetos que foram aplicados nas Nações e os
resultados que obtiveram grande êxito, como também suas falhas, demonstrando
projetos que supram as necessidades dos governos e das populações, uma vez que
optar pela Privatização o governo se abstém de algumas organizações e serviços, e
passa a oferecer as obrigações para empresas privadas. A desestatização em
muitas maneiras faz com que o suporte de empresas privadas estimule ao
desenvolvimento da economia, da sociedade e principalmente do país.

2. INTRODUÇÃO
A privatização mudou a história de muitos países, seja econômica, política ou
social.
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desenvolvimentos, acordos, e setores, mas em sua grande maioria geraram pontos
positivos para as economias dos países. Existem inúmeros contratos que foram
tanto positivos quanto negativos para essas negociações, logo, com esse trabalho
busca-se transcrever os inúmeros benefícios e problemas que o sistema da
privatização trouxe, e ainda traz, aos Sistemas Econômicos Liberais.

3. OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados obtidos com as privatizações,
informar ao leitor a necessidade desse meio, que o governo busca para fomentar a
economia, política e a sociedade através de análises de resultados de processos de
privatização em lugares diferentes no mundo (Estados Unidos, Chile e Israel).

4. METODOLOGIA
O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas históricas, bibliográficas,
qualitativa, através de levantamentos de informações, serão utilizadas também
fontes primárias e secundárias; como análises de artigos, jornais, e pesquisas sobre
a percepção da população acerca dos resultados das privatizações. A pesquisa é de
caráter histórico, demonstrando a evolução histórico-social dos países e como esses
lidam com os resultados. Serão analisados resultados das desestatizações para
entender

o

papel

do
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públicas,

personalidades de grande importância acerca do tema.
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5. DESENVOLVIMENTO
Uma empresa desestatizada pode reproduzir em valores fiscais até 20 vezes 1
a mais do que quando ela era administrada pelos setores públicos e isso é muito
mais, para o desenvolvimento da população. Umas das maiores dificuldades desses
setores governamentais é a manutenção e direção de objetivos e manuseio do setor.
As empresas privadas tem a vantagem de fiscalização do proprietário, coisa que
seria praticamente impossível em uma estatal, uma vez que os donos estão
deliberadamente avulsos e espalhados pela sociedade, quando há uma supervisão
do dono do bem, o cuidado, a administração do lugar faz com que os objetivos da
concorrência de mercados busque o desenvolvimento e ofertabilidade de seus bens
e serviços para o negócio funcionar, uma vez que o dono da empresa precisa dela
rodando e gerando para sobreviver e para pagar suas contas e de seus
funcionários, caso contrário, isso sairá do próprio bolso do empresário, mas no bem
público quem pagará pelos prejuízos é a própria população.
Caso ocorra de algum setor do governo que esteja dando apenas prejuízos ou
não suprindo as necessidades dos cidadãos, o governo precisa injetar mais dinheiro
para o negócio funcionar, e para ele tirar de seus fundos da União, quem acaba
pagando por essa conta mais alta é a sociedade, através de impostos, de taxas
estaduais e governamentais (CONSTANTINO, R. 2012).

6. RESULTADOS PRELIMINARES
O resultado esperado nesse trabalho é de expor que a privatização traz
desenvolvimento para a administração dos gastos públicos, repassando as funções
que o Estado antes exercia para empresas privadas terem o cuidado de oferecer
bens e serviços à sociedade a tudo aquilo que o Estado não é eficaz, pois existem
inúmeros benefícios que a privatização podem trazer para o desenvolvimento de um
país, seja econômico, político e social.
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