
Mais atenção, pouco dinheiro
O presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e das Indústrias de Base comemora
as crescentes iniciativas públicas, mas torce pelo fim dos entraves aos investimentos privados

POR PAULO GODOY*

Osaneamento começa a ganhar melhor
atenção por parte das autoridades brasi-
leiras, tanto que há mais investimentos e

leis suficientes para regular o setor. Entre 2003
e 2008, o volume de recursos realmente aplica-
do em água e esgoto evoluiu de 3 bilhões de reais
para 6 bilhões de reais ao ano.

Apesar de crescente, ainda é pouco, pois são
necessários mais de 10 bilhões anuais por duas
décadas consecutivas. Claramente, o setor pri-
vado, ainda pouco presente nessa área, pode
ser uma força extra para complementar a ação
do poder público, de tal forma que o hiato en-
tre a realidade e a necessidade possa desapa-
recer. Somente o esforço conjunto entre o se-
tor público e o privado realizará uma tarefa
dessa envergadura.

Em todos os setores de infraestrutura para os
quais foi convidada, a iniciativa privada apoiou
fortemente a melhoria do atendimento e a su-
peração de gargalos. Na área elétrica, em dez
anos, entre 1999 e 2008, novas usinas hidrelé-
tricas, totalizando 19.121 megawatts em potên-
cia, foram licitadas pelas autoridades federais.
Dessas, 72% foram arrematadas por empresas
privadas. Dos 32,5 mil quilómetros de linhas de
transmissão de energia licitados no período, o
setor privado tornou-se o investidor responsá-
vel por 77%. Nas telecomunicações, entre 1996
e 2008, a quantidade de telefones fixos aumen-
tou de 16,5 milhões para 41,3 milhões, enquanto
o número de telefones móveis saltou de 2,7 mi-
lhões para 150,6 milhões.

Nos mercados de petróleo e gás natural, 85 no-
vas empresas do mundo inteiro tornaram-se in-
vestidoras em exploração e produção a partir
de licitações de áreas exploratórias desde a
abertura do mercado. Entre 1997 e 2008, a pro-
dução média diária de óleo aumentou de 838 mil
barris para 1,9 milhão de barris.

Na logística, terminais administrados pelo se-
tor privado foram responsáveis pela movimen-
tação de 63% de toda a carga que entrou e saiu
pelo sistema portuário brasileiro em 2007. No
saneamento, concessionárias privadas já aten-

diam 9,8% da população brasileira em 2008,
ante 6% em 2006. Há espaço para mais.

Regras claras e condições favoráveis de finan-
ciamento induzem os investimentos. Além da
lei que regula as concessões no Brasil, outras fo-
ram aprovadas recentemente para sustentar ne-
gócios e investimentos, como a lei dos consór-
cios públicos, a lei das Parcerias Público-Priva-
das e o marco regulatório setorial. A Caixa Eco-
nómica Federal, o BNDES e o Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS) têm sido agen-
tes essenciais para o desenvolvimento setorial.

0 saneamento pode ser palco de uma nova expe-
riência bem-sucedida da participação privada,
desde que haja disposição política e ação adminis-

trativa firme. As opor-
tunidades, os desafios e
as soluções serão am-
plamente discutidos na
Ambiental Expo, entre
30 de junho e 2 de ju-
lho, em São Paulo, even-
to que visa transformar
as demandas da socie-
dade em realidade. Este
ano, o foco é o sanea-
mento ambiental.

Uma das mensagens
centrais das discussões

no saneamento atualmente é a necessidade de em-
presas e municípios praticarem o novo marco regu-
latório, no qual a operação e os investimentos de-
vem ser regidos por contrato de concessão, com es-
tabelecimento de metas para a universalização e cri-
térios de qualidade e preço, tudo vinculado a agên-
cias reguladoras. Esse arcabouço oferece aos gesto-
res públicos a oportunidade ímpar de melhorar o
atendimento com recursos públicos e privados.

A população certamente saberá reconhecer os
esforços, como demonstra o exemplo coreano.
Em Seul, capital da Coreia do Sul, um córrego com
5 quilómetros de extensão começou a ser limpo
em 2003. Foi entregue à população dois anos de-
pois como área de lazer, após a demolição de pis-
tas expressas e de investimentos em despoluição
e coleta de esgotos. O prefeito responsável foi Lee
Myung-bak, atual presidente do país.

Só o esforço

conjunto

de governos

e empresas

vai adiantar

GODOY. São necessários

mais de 10 bilhões

de reais por ano durante

duas décadas
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