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Há 6 anos no poder, o presidente Lula ainda não conseguiu dar um rumo definitivo e eficaz 
para o setor aéreo. Ninguém se esquece do caos nos aeroportos há dois anos. Do acidente da 
TAM em Congonhas. Do acidente da GOL trombando com um jatinho no meio da selva. Dos 
boicotes e greves dos controladores de vôos. Das filas intermináveis nos aeroportos. 
 
Em agosto de 2007, foi nomeado um novo presidente para a Infraero, a estatal que controla 
os 67 aeroportos do país. Sérgio Gaudenzi era apoiado pelo então novo ministro da Defesa, 
Nelson Jobim. A idéia era reformular e modernizar o setor. Pois agora, mais de um ano depois, 
Gaudenzi pediu demissão (nesta terça-feira, dia 2.dez.08) por discordar da política do governo 
a respeito de privatizar alguns dos aeroportos mais rentáveis. 
 
Esse caso do setor aéreo exprime de maneira completa e acabada o déficit de capacidade 
gerencial de governos brasileiros. Todos os governos. FHC fez muito pouco para o setor aéreo. 
Lula, idem. 
 
Essa falta de gerenciamento é um dos principais gargalos do país. Se não houvesse essa 
redução do crescimento global e o Brasil seguisse crescendo 6% ao ano, as filas de embarque 
em Congonhas em breve estariam começando no Parque do Ibirapuera. 
 
governo Lula se deu ao luxo de nomear um aliado, Sérgio Gaudenzi, para dirigir uma das mais 
importantes estatais na área de infra-estrutura do país. Depois de 1 ano na cadeira Gaudenzi e 
governo descobrem que não concordam sobre privatizar ou não privatizar alguns aeroportos. 
Demorou 1 ano para que as partes descobrissem essa incompatibilidade! 1 ano. Imagine o 
internauta a perda do ponto de vista gerencial acarretada pela mudança de direção na 
Infraero. 
 
Não vou nem discutir se é bom ou ruim passar os aeroportos mais rentáveis para a iniciativa 
privada. O problema é mais embaixo: a completa desorganização federal a respeito do setor 
aéreo, perpetuando um modelo cheio de deficiências operacionais. Enquanto as dificuldades 
forem apenas em solo, com as filas quilométricas nos belos (e apertados) saguões de granito 
dos aeroportos, tudo bem. Estaremos vivos e no lucro. O grave será quando outras catástrofes 
(toc, toc, toc) acontecerem no ar. 
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