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Bruno Paes Manso

P arcerias estreitas entre a iniciati-
va privada e as três esferas de
governo – municipal, estadual e
federal. Investimentos na casa
dos bilhões de dólares em dife-
rentes capitais brasileiras. Insti-

tuições públicas a serem testadas em tarefas
que vão da fiscalização à execução de obras,
como construção de estádios e estradas, am-
pliação de aeroportos e de redes de transpor-
te público. Toda essa mobilização, para com-
plicar, precisa dar bons resultados em me-
nos de quatro anos.

A Copa do Mundo, que vai ocorrer em
2014 em 12 capitais brasileiras, e os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, vão
testar a capacidade administrativa dos próxi-
mos governantes. Como aproveitar da me-
lhor maneira essas oportunidades? O que o
Brasil pode esperar do evento? Como impe-
dir que as expectativas acabem frustradas?

Dois estudos, que começaram a ser feitos
há mais de um ano em parceria com o Minis-
tério dos Esportes, mergulharam em pontos
distintos sobre a Copa 2014. A primeira análi-
se, feita pela Associação Brasileira da Infraes-
trutura e Indústria de Base (Abdib) com aju-
da de duas consultorias, debruçou-se sobre
a infraestrutura das 12 capitais que terão os
jogos. E revelou um dado inédito: será preci-
so que governo e iniciativa privada invistam
pelo menos R$ 104 bilhões em obras para
chegar à Copa em boas condições.

A previsão de custos de estádios corres-
ponde a ínfimo 1,5% do total a ser aplicado. O
grosso dos investimentos – 33%, ou R$ 60,9
bilhões – iria para obras de mobilidade, co-
mo metrô, ônibus, novas ruas e avenidas.
Perto de 20% desses projetos já estão em
execução. “Não temos pretensão de dizer
quais são as necessidades de cada capital.
Mas o grande mérito do levantamento foi
definir critérios e metas que podem ajudar a
nortear decisões”, afirma Ralph Lima Terra,
vice-presidente executivo da Abdib.

Em outra frente, a Fundação Getúlio Var-
gas Projetos tentou prever quanto a econo-
mia brasileira poderá movimentar com a Co-
pa. O estudo considerou investimentos de
R$ 22,4 bilhões em infraestrutura e organiza-
ção, somados a R$ 5,9 bilhões com gastos
dos turistas e R$ 1,2 bilhão em despesas ope-
racionais. Esses valores causariam efeitos

em cascata e movimentariam R$ 142 bilhões
na economia. Isso significa, pelo levanta-
mento feito em parceria com a Ernest &
Young, 3,6 milhões de novos empregos e R$
18 bilhões em arrecadação. “Mas é funda-
mental que investimentos sejam bem aplica-
dos, o que significa planejamento e não dei-
xar para fazer as coisas na última hora para
evitar desperdício”, conclui Fernando Blu-
menschein, coordenador do projeto.

Se o Brasil quiser dar novo sentido às suas principais cidades, a hora é esta. Recursos existem

André Urani

ORio de Janeiro vai, enfim, re-
vitalizar sua região portuá-
ria. A mobilização do empre-
sariado e da sociedade civil
em torno deste tema come-
çou no fim dos anos 1970,

muito antes que fossem revitalizados Puer-
to Madero, em Buenos Aires, os Docks de
Londres, o Porto de Belém e grande parte
dos waterfronts americanos. De lá pra cá,
foram realizados inúmeros estudos e deba-
tes, que se revelaram totalmente estéreis –
diante da falta de coordenação política en-
tre as diferentes instâncias governamen-
tais, que detinham, conjuntamente, 85%
dos imóveis e terrenos dessa área gangrena-
da da cidade.

Vários fatores contribuíram para que a si-
tuação se desbloqueasse:

a) O clima inédito de entendimento hoje
existente no Rio de Janeiro entre os vários
níveis de governo permitiu que as proprie-
dades dos governo federal e estadual fos-

sem transferidas para a Prefeitura;
b) A Prefeitura recuperou a capacidade

de planejar e, não menos importante, de in-
vestir;

c) O governo federal viabilizou financei-
ramente o projeto, disponibilizando R$ 3,5
bilhões do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço para a realização da segunda – e
mais importante – fase do plano: a da ope-
ração urbana consorciada que, entre outras
coisas, derrubará o famigerado viaduto da
perimetral e devolverá o porto para os ca-
riocas. Esse montante corresponde a mais
de 50% do valor estimado do Fundo de In-
vestimento Imobiliário que está sendo cria-
do para financiar a operação. Os demais re-
cursos deverão provir da venda de terrenos
e imóveis (R$ 500 milhões) e da emissão
de Cepacs (em torno de R$ 2,5 bilhões),
possibilitada pela mudança de gabarito que
a prefeitura pretende aprovar na região do
Mangue, adjacente ao Porto.

Tudo isso é muito bom e merece ser co-
memorado. Mas o que não falta, em nossas
principais regiões metropolitanas, são

áreas gangrenadas, que precisam ser rein-
ventadas. Não apenas os centros urbanos –
outras áreas centrais do próprio Rio, contí-
guas ao Porto –, como também os subúr-
bios, desindustrializados e abandonados à
própria sorte, e as bacias e os mananciais,
poluídos e urbanisticamente degradados.

Recursos existem – e de sobra: públicos e
privados, nacionais e internacionais.

Falta é vontade política para formatar re-
gras e instituições que permitam que opera-
ções como a do Porto Maravilha se repi-
tam, em larga escala, em outros contextos.

O que impede o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), por exemplo, de criar um fundo con-
cursável para a revitalização de nossas me-
trópoles? Será que projetos como os de sa-
neamento da Baía de Guanabara, no Rio,
ou da Represa do Guarapiranga, em São
Paulo, não teriam retorno econômico no
longo prazo? Será que não existem atores
públicos e privados interessados em proje-
tos desse tipo? Ou será que eles simples-
mente não são considerados estratégicos

para o País como um todo?
Ninguém está considerando a hipótese

de despejar dinheiro de graça em projetos
faraônicos de retorno duvidoso. O BNDES
é antes de tudo um banco e, enquanto tal,
tem de zelar por seu patrimônio, empres-
tando apenas para quem puder formatar
projetos consistentes e apresentar garan-
tias sólidas.

Se não quisermos ser meros exportado-
res de minérios e de proteínas animais e ve-
getais, como preconizou o celebre relató-
rio do Goldman Sachs que nos colocou en-
tre os BRICs, é bom que acordemos para a
necessidade de darmos um novo sentido às
nossas principais cidades, que se desvoca-
cionaram a partir da implosão do modelo
nacional-desenvolvimentista, no início da
década de 1980.

A hora é esta: a organização de grandes
eventos internacionais, como a Rio+20, a
Copa do Mundo de Futebol 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016 nos abre uma janela de
oportunidades sem precedentes – que pro-
mete não se repetir tão cedo.

ARTIGO
Uma janela de oportunidades sem precedentes

COPA 2014 E OLIMPÍADA 2016 –
RISCOS OU OPORTUNIDADES?

SEDESPRECISAM
DER$104BILHÕES
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Além de estádios, governo e iniciativa privada terão de investir
em mobilidade, saneamento, hotéis e geração de energia

CRISTIANO TRAD/O TEMPO

Obras. No Mineirão, em Belo Horizonte, a corrida para a Copa do Mundo já começou

Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 set. 2010, Desafios para do Novo Presidente, p. H8.




