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PAC dá início ao terceiro
ciclo de desenvolvimento
Alemanha terá participação "estruturante" nas obras que
vão sustentar a atual expansão da economia brasileira

A s companhias alemãs vis-
lumbram uma nova era
nos seus negócios com os

brasileiros a partir dos investimen-
tos em infraestrutura previstos no
Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). "Está sendo iniciado
em 2009 o terceiro ciclo das rela-
ções Brasil-Alemanha", declara We-
ber Porto, presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Alema-
nha (AHK), esclarecendo que o pri-
meiro ocorreu há muitas décadas
durante o processo de industriali-
zação do país e o segundo - ainda
que com participação menor da
Alemanha -, na época das privati-
zações das empresas brasileiras.

De fato, os capitais alemães não
estiveram muito presentes no pro-
cesso de privatização que ocorreu
no Brasil durante os anos 1990. Isso
fez com que a Alemanha, que tra-
dicionalmente ocupava o segundo
lugar entre os principais parceiros
do Brasil em investimentos, passas-
se a ocupar o quinto ou sexto lugar.
Mas o presidente da AHK está ple-
namente convencido de que, com o
PAC e as oportunidades de investi-
mentos que se abrem a partir da re-
alização da Copa 2014, os alemães
voltarão a ter participação "estru-
turante" na economia brasileira.

A Alemanha lidera os aportes
estrangeiros em 2009. Entre os
maiores investimentos, destacam-
se os da Companhia Siderúrgica do
Atlântico, a CSA (ThyssenKrupp),
com cerca de € 4,5 bilhões até 2010;
da Volkswagen, de € 1,3 bilhão até
2011; da MAN (Maschinenfabrik
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Augsburg-Nürnberg), com € 400
milhões até 2013; do grupo ZF
(Zahnradfabrik Friedrichshafen),
com inversões de € 300 milhões, e
da Siemens, com US$ 600 milhões
até 2011 em diversos projetos nas
áreas de energia e infraestrutura.

O PAC vem sendo implementa-
do desde 2007 pelo governo bra-
sileiro para recuperar a infraes-
trutura nacional deteriorada por
décadas de abandono e acompa-
nhar o atual ritmo de crescimen-
to econômico. Com o objetivo de
nortear a eficácia da aplicação dos
recursos - oriundos do orçamento
fiscal da União e da seguridade,
dos cofres das empresas estatais e
também da esfera privada, foram
selecionados mais de 100 projetos
de investimentos prioritários em
hidrelétricas e termelétricas, rodo-
vias, hidrovias, ferrovias, portos,
aeroportos, além de ações na área
social-urbana, como habitação, sa-
neamento e transporte de massa.

A Siemens, maior empresa de en-
genharia da Europa, que faz de lâm-
padas a trens-bala, está presente em
praticamente todos os segmentos do
PAC ligados à infraestrutura, afirma
Adilson Antônio Primo, presidente
da unidade brasileira. "A Siemens, no
entanto, não entra como concessio-
nária, e sim como uma fornecedora
de equipamentos, sistemas, soluções
e serviços." Segundo ele, os alemães
apostam sem receio que o PAC passa-
rá por este governo e continuará no
próximo. "Acho que a agenda econô-
mica já está consolidada e o grande
problema que o Brasil tem hoje é jus-
tamente o de infraestrutura."

Na visão de Primo, é pelo fato
do país contar com uma infraes-
trutura ainda deficiente que as
empresas tanto nacionais como es-
trangeiras que atuam em solo bra-
sileiro têm visto a sua competitivi-
dade se deteriorar. Ou seja, se uma
companhia quiser se inserir como
player global hoje em dia, precisa
ter altíssima eficiência. "Mas não
adianta ela ter competitividade
apenas do muro para dentro, é
preciso que isso ocorra do muro
para fora - daí a necessidade de
uma infraestrutura apropriada."

Segundo Porto, os aportes pre-
vistos pela iniciativa privada e
pelo governo brasileiro, estima-
dos em € 2,8 trilhões entre 2010
e 2030, levando-se em conta um
crescimento anual médio de 3%
do PIB brasileiro, descortina um
promissor horizonte de negócios
no país. Ele observa que os in-
vestimentos em infraestrutura,
logística, petróleo e gás no Brasil
somarão cerca de US$ 60 bilhões
por ano. "Ainda que não possamos
divulgar valores, a Alemanha terá
uma participação relevante nesses

investimentos." Porto considera
que um dos grandes desafios para
o futuro é o projeto da construção
do trem-bala, que ligará Campi-
nas-São Paulo-Rio de Janeiro. "Os
empresários alemães deixaram
claro que não querem ficar de fora
deste gigantesco projeto."

A interface da Siemens com os
projetos do PAC é muito forte pelo
fato de a empresa estar hoje focada
basicamente na área de infraes-
trutura. Segundo Adilson Primo,
no setor de energia, a alemã joga
praticamente em todas as posições.



"Atuamos tanto em geração de todas
as formas de energia - incluindo-se
aí a hidrelétrica e outras renováveis,
a termelétrica a gás, carvão e a nu-
clear -, como em transmissão em
longas distâncias por corrente con-
tínua e também em distribuição,
por meio de circuitos inteligentes,
que são funções que o mundo todo
está buscando hoje."

Entre os maiores empreendimen-
tos estão as usinas hidrelétricas San-
to Antônio e Jirau, do complexo do
rio Madeira (RO). "Mas é importante
destacar também o setor de óleo e
gás - que corresponde a uma parce-
la muito grande do PAC -, no qual
somos hoje um player importante
para a Petrobras nas áreas de geração
de energia e automação nas platafor-
mas offshore, de compressores, de re-
finarias e de oleodutos e gasodutos."

Segundo o executivo da Sie-
mens, além da Petrobras ser hoje-
uma das maiores empresas do
mundo na exploração de óleo e
gás - e agora contar com a pers-

pectiva excepcional do pré-sal
-, ela constitui também uma em-
presa inovadora e detentora da
melhor tecnologia de exploração
em águas profundas. "E nos senti-
mos privilegiados por atuar como
seus parceiros tecnológicos."

Na área nuclear, a Siemens tem
parceria com a francesa Areva, com
o objetivo de participar do renas-
cimento dos projetos de usinas ter-
monucleares brasileiras incluídos
no PAC. É grande também o interes-
se pelas áreas mais novas de geração
de energias renováveis, que incluem,
além da biomassa, os segmentos eó-
lico e solar. Em etanol, apesar de o
Brasil deter a liderança mundial nes-
sa tecnologia, a Siemens é também
centro de competência mundial, en-
fatiza Primo. "Temos componentes
em nosso portfólio que nos posicio-
nam, do ponto de vista da economia
sustentável, como o gigante verde
mundial da infraestrutura."

O Brasil é hoje uma matriz
energética preponderantemente

renovável por força de suas hidre-
létricas e do enorme potencial de
exploração. Mas o presidente da
Siemens estima que daqui para a
frente as demais fontes limpas de
energia deverão aumentar paula-
tinamente sua participação. "Em
termos de geração eólica offsho-
re, em que as torres de geração
são colocadas no mar, a Siemens é
o player número um do mundo."
Primo classifica como "um pas-
so importantíssimo", para que a
energia dos ventos passe a ocupar
um espaço de maior destaque na
matriz energética brasileira, a
realização do leilão de concessão
de 1.000 megawatts eólicos pelo
governo, em dezembro de 2009.
"No mundo desenvolvido todo -
principalmente na Alemanha - o
custo do megawatt/hora gerado
pela energia eólica está caindo de
forma exponencial."

A expectativa é que, em pouco
tempo, os parques eólicos brasi-
leiros se tornem competitivos
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com outras formas de geração
de energia, como o carvão e até
mesmo o gás natural. "A queda
de preço lá fora advém das ino-
vações tecnológicas nos gerado-
res eólicos em si - por exemplo,
nas pás -, o que acaba propor-
cionando maior eficiência ao
processo e, como conseqüência,
preços mais competitivos."

Outra área industrial da Sie-
mens é a de mobilidade, que incor-
pora equipamentos e soluções para
aeroportos, metrôs, trens e trens de
alta velocidade. "Mas também atu-
amos na indústria geral, ou seja,
mineração, siderurgia, metalurgia
e toda a parte de automação indus-
trial - que nós chamamos de fábri-
ca digital, em que temos tecnolo-
gias para planejar a planta toda,
inclusive com prédios inteligentes,
ainda durante a fase de análise de
layout, o que proporciona ganhos
expressivos de custos."

O presidente da Associação Bra-
sileira da Infraestrutura e Indús-
trias de Base (Abdib), Paulo Godoy,
confia em que o país tem agora
excelentes chances de recalibrar
positivamente seus investimentos
em infraestrutura - e também dos
serviços a ela associados -, a partir

não apenas do PAC, mas também
na exploração das reservas de óleo
e gás na camada pré-sal e na orga-
nização da Copa do Mundo e dos
Jogos Olímpicos. "O país entra de-
finitivamente na rota dos negócios
internacionais e consolida a ima-
gem de uma nação capaz de enfren-
tar desafios e entrar no grupo das
economias mais desenvolvidas."

Para o presidente da Abdib, é
fundamental que o governo federal
marque ainda em 2009 os leilões de
concessão dos projetos de impor-
tantes projetos de infraestrutura,
como a concessão do trem de alta
velocidade entre São Paulo e Rio de
Janeiro e o da Hidrelétrica de Belo
Monte, no rio Xingu (PA), com mais
de f 1.000 megawatts de potência. E
para o primeiro trimestre de 20fO
o leilão de novas concessões de ro-
dovias federais, totalizando 2.066
quilômetros. Godoy entende que
os prazos são desafiadores em vir-
tude das etapas prévias que ainda
precisam ser cumpridas. "Mas são
possíveis de realizar se houver boa
gestão e pouca burocracia."

De janeiro de 2007 para cá, fo-
ram 2f leilões de concessão realiza-
dos pelas agências reguladoras fe-
derais em áreas como transportes

ferroviário e rodoviário, geração
e transmissão de energia elétrica,
blocos para exploração e produção
de petróleo e gás natural e licenças
para telefonia móvel.

Investir em infraestrutura tem
sido uma das estratégias adotadas
por nações emergentes ou em desen-
volvimento. Segundo Benedicto Bar-
bosa da Silva Jr., vice-presidente de
infraestrutura Brasil da Odebrecht,
construtora que opera em dezenas
de países, "todas as administrações
públicas das nações onde estamos
presentes buscam na infraestrutura
o vetor para diminuir o decréscimo
de oferta de emprego que vem ocor-
rendo por questões intrínsecas à in-
tranqüilidade econômica".

Em que pese todo esse esforço,
porém, o PAC vem se arrastando
num ritmo lento e, por enquanto,
está longe de atender às carências
do país. Entre os fatores que têm
ameaçado o calendário de obras
estão, além de embates na área am-
biental, os impasses criados entre
o governo e empreiteiras em torno
do valor de contratos já celebrados.
Os problemas têm surgido princi-
palmente devido a exigências do
Tribunal de Contas da União (TCU)
para revisão de preços.

Text Box
Fonte: Valor especial, São Paulo, p. 41-44, dez. 2009.  




