
C aminhamos para um cenário mundial em que o Bra-
sil é visto como "a bola da vez". Ao que tudo indica, te-
remos grandes investidores interessados em partici-

par dos projetos que envolvem a Copa de 2014, as Olimpíadas
de 2016 e o pré-sal para as calendas. E o Brasil precisa estar
preparado para oferecer modelos autossustentáveis.

A maioria desses eventos dependerá de muito investi-
mento. Por exemplo, quem hoje visita o Estádio do Morumbi,
na capital paulista, chega rapidamente à conclusão de que
o lugar não poderia sediar nenhum jogo da Copa. Ou seja,
preparar aquele e outros espaços para esse evento é um de-
safio que envolverá a União, os estados e os municípios, para
gerir várias desapropriações e licitações. No caso do estádio
paulista, isso trará uma chance real de reurbamzar a região,
que hoje sofre com o congestionamento. Isso para dar apenas
um exemplo de quão complexa, e ao mesmo tempo benéfica,
poderá ser uma Copa do Mundo com jogos em São Paulo.

Um dos maiores projetos é o trem-
bala entre Campinas e Rio de Janeiro.
Entretanto, para se concretizar, mui-
tas questões ainda estão em aberto.
Entre elas, talvez as mais importantes
são o prazo de implantação e a viabilidade económica. Será
quase impossível não utilizar as parcerias público-privadas
(PPPs), modelo criado pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso e concluído com estertores por Luiz Inácio Lula da
Silva. Isso em um cenário mundial em que, em sua maio-
ria, os trens-bala são deficitários (o Eurostar é um exemplo
disso), pois a PPP nada mais é do que a concessão do serviço
público não lucrativo, que, aliás, poderia muito bem ter sido
regulada por uma lei geral de garantias.

Outro exemplo é o novo marco regulatório do pré-sal
- sobre o qual me permito uma jocosa alusão às "calendas
gregas", ou o dia que nunca há de vir. Ainda não há consenso
sobre esse tema, e um debate ideológico já se estabeleceu. De
um lado, investidores estrangeiros defendem que a Petrobras
não tenha assento-nato no novo negócio; de outro, o governo
alega que apenas a Petrobras e o regime de óleo-lucro podem
impedir que se derrube o preço do petróleo para usufruir
desse estoque de hidrocarboneto. Seja qual for o texto final
da nova lei, a estrutura administrativa brasileira, indepen-
dentemente do partido político que esteja no poder, não está
preparada para modelar os novos negócios.

O cenário de incertezas

afasta os empresários

O ponto convergente entre o pré-sal e a Copa é exatamen-
te essa falta de operacionalidade. O cenário de incertezas
afasta os empresários. A maior prova dessa inoperância são
as paralisações promovidas pelo TCU (Tribunal de Contas da
União), tendo o Governo Federal adotado como estratégia ar-
rostar o Tribunal. Se as Cortes de Contas estão exagerando - e
parece que estão -, isso é apenas um detalhe, se comparado
à evidente necessidade de uma melhor estruturação dos
projetos e licitações.

Urge que seja criado um órgão para gerenciar modelos e
projetos de forma sistemática. Atualmente, um empresário
que tenha um projeto tem de procurar um deputado, que
vai de porta em porta fazer chegar o tal "piloto" aos vários
escaninhos do poder. Nesse contexto, algumas pessoas se
apoderam daquilo que ainda nem foi colocado em licitação,
afastando outros potenciais investidores.

Desde 1995, a Lei Geral de Concessões diz, em seu arti-
go 21, que os "estudos, investigações,
levantamentos, projetos, obras e des-
pesas ou investimentos já efetuados,
vinculados à concessão, de utilidade
para a licitação, realizados pelo poder

concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição
dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os
dispêndios correspondentes, especificados no edital". Assim,
tanto a iniciativa privada quanto o Governo poderiam bus-
car um modo de organizar e centralizar os projetos.

Uma solução seria criar um "serviço social autónomo",
visando receber e centralizar os projetos da iniciativa pri-
vada. Ou, então, que alguma das confederações nacionais
reunisse investidores e assistentes técnicos (economistas,
engenheiros, advogados etc.) que desejem contribuir ou
apresentar projetos (o que poderia ser feito por simples
decreto de organização). Permanecendo o cenário atual,
entretanto, a catástrofe será inevitável. Em 2010, teremos
eleições, e o país estará paralisado. Isso é muito ruim,
sobretudo para aqueles que acreditam que bons serviços
podem ser prestados nesse setor, com inegáveis benefícios
para a sociedade brasileira. •
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