
ara qualquer anfitrião de um
evento esportivo, o desafio
mais importante não está no
desempenho dos atletas nem no
resultado que possam alcançar

em campo. O maior desafio está no es-
forço para se converter na sede amável
e efetiva para os milhares de visitantes
e espectadores atraídos pelo grande
evento. Isso se encaixa especialmente
no caso do Brasil: possivelmente, para
o país anfitrião da Copa do Mundo em
2014 poderá ser fácil chegar às rodadas
finais do torneio organizado em sua casa.
Não se trata apenas dos estádios. É vox
populi que o maior país da América La-
tina não tem a infra-e' trutura necessária
para receber um evento dessa magnitude
hoje. Essa visão é compartilhada tanto
por especialistas e investidores quanto
por torcedores que enfrentam todos os
dias com os problemas de um sistema
viário saturado, da falta de energia e
da carência de saneamento ou acesso
a água potável.

Não obstante, no Brasil não há melhor
incentivo para superar obstáculos que
o futebol. E a possibilidade de voltar a
hospedar esse campeonato do qual são
pentacampeões talvez seja o impulso
necessário para romper a inércia da

ineficiente burocracia brasileira e investir
nos projetos exigidos para uma Copa
bem-sucedida. Para tanto, o País tem
que se focar nos projetos específicos que
são críticos para impulsionar o Brasil a
um crescimento mais equitativo e que,
de passagem, o preparem para ser um
anfitrião de classe mundial. A CG/LA
identificou e esboçou dez iniciativas de
projetos-chave que cumprem com esses
requisitos, permitindo ao Brasil satisfazer
a demanda urbana de crescimento e de
uma infra-estrutura básica durante a
Copa do Mundo de 2014.

O bom é que o governo de Lula parece
levar a sério o desafio da infra-estrutura.
Muitos projetos estão sendo realizados
através de uma injeção de capital estatal,
através dos serviços públicos, o que está
dando uma nova vida a projetos que
tinham sido abandonados há mais de
uma década. Além disso, o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC)
está criando uma lista de projetos com
espaço para a participação de capital
privado e que, por sua vez, acelere a
execução das obras. A vontade pública
existe (ainda que não esteja muito clara
a presença da vontade política), o que,
somado ao estímulo mobilizador de um
mundial, poderia mudar a forma como

o Brasil tem enfrentado suas obras de
infra-estrutura nos últimos anos. Com
isso, claramente o troféu maior da Copa
do Mundo de 2014 ficaria em casa.

Este projeto, que já registra um grande
atraso, tem um custo estimado de US$ 900
milhões e implica vincular as duas maiores
cidades do Brasil através de uma conexão
ferroviária direta de alta velocidade. O
projeto está sendo estudado atualmente
pelas autoridades ambientais e deverá ser
concessionado para operações privadas
como uma Parceria Público-Privada.

Com 93 km, tem um custo estimado de
US$ 1,4 bilhão e se estenderá parale-
lamente à rodovia Imigrantes, unindo
a cidade de São Paulo com o cinturão
industrial de Campinas.

O projeto ferroviário de 28 km unirá
o sistema de metrô existente com o
Aeroporto Internacional de Guarulhos.
O custo total do projeto está estimado
em US$ 500 milhões.

O projeto consiste em 28 km de uma
nova linha com 18 novas estações, e a
obtenção de dez sets de trens completos.
As estimativas iniciais apontam a um in-



vestimento total de US$ 750 milhões.

O projeto já está iniciado e requer

US$ 3 bilhões adicionais para que o
investimento esteja completo. Essa
rodovia é fundamental para conectar
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as principais rodovias de São Paulo,
incluindo Bandeirantes, Anhangüera,
Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis
Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, Ayrton
Senna, Dutra e Fernão Dias.

O aeroporto de Ouarulhos é a principal
porta de entrada da América Latina. Está
congestionado e teve que aceitar novos
vôos desde o acidente e a identificação
de problemas no Aeroporto de Congo-
nhas. O novo terminal de passageiros
estará pronto em 2010, resultado de um
investimento de US$ 700 milhões.

u aeropunu imemaciuiiai uo KIO ue
Janeiro é suficientemente grande mas
requer avanços em infra-estrutura,
e modernização, com um custo total
estimado em US$ 40 milhões.

A cidade de Belo Horizonte, que será uma
das sedes da Copa do Mundo de 2014 e seu
patrocinador da Parceria Público-Privada
projetam uma extensão de 7 km subter-
râneos para unir Eldorado e Vilarinho,
criando cinco novas estações.

A empresa de águas e esgotos do Rio de
Janeiro está em processo de modernizar
suas operações para reduzir a perda e roubo
de água e aumentar a cobertura de água
potável e os serviços de coleta de água
residual. A companhia está programando
uma IPO dentro de 24 meses.

Os projetistas brasileiros do setor de
energia estão trabalhando em tempo
extra para garantir que o Complexo
do Madeira, de 6.450 MW, possa frear
uma possível crise energética antes de
2011. O projeto consiste em duas usinas
geradoras no Rio Madeira no estado do
Amapá, com investimentos iniciais de
pré-viabilidade de USS 2,2 bilhões para
ambas usinas geradoras e de US$ 1,8
bilhão para investimento em linhas de
transmissão.

*Vice-presidente executivo e Chief
Investment Officer,

CG/LA Infrastructure LLC
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Text Box
Fonte: América Economia, n. 352, p. 34-35, 10 dez. 2007.




