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Governo expande concessões para empresas nos parques nacionais e, com sete editais, 
pretende atrair R$ 44 milhões.  
 
Desde quando começaram a ser criados no país, há mais de 70 anos, os parques nacionais são 
vistos como reservas naturais belas e intocáveis, mantidas longe de atividades econômicas. O 
velho conceito se moderniza. Diante da falta de verbas públicas e de infraestrutura 
indispensável à conservação, o governo federal está concluindo novos estudos de viabilidade 
para avançar na concessão dessas áreas à iniciativa privada. Sete editais que foram 
anunciados no ano passado, mas não atraíram o interesse das empresas, sofreram ajustes e 
deverão ser relançados nos próximos meses. O plano é atrair investimento total em torno de 
R$ 44 milhões na exploração turística, em contratos de até 20 anos. O valor se aproxima de 
um terço do orçamento federal (cerca de R$ 150 milhões) destinado anualmente à 
manutenção de todas as áreas protegidas, que ocupam território equivalente a quase três 
vezes o tamanho do Estado de São Paulo.  
 
"O objetivo é viabilizar melhorias, aumentar a visitação, reduzir impactos e organizar 
atividades turísticas que hoje funcionam irregularmente e sem critérios ambientais dentro dos 
parques nacionais", afirma Ricardo Soavinski, diretor do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - órgão do Ministério do Meio Ambiente responsável 
pela gestão das áreas protegidas federais. Segundo ele, estudos indicam que cada R$ 1 
aplicado nos parques implica o investimento de R$ 10 na infraestrutura de serviços no seu 
entorno.  
 
"Em 2010, eles receberam 4 milhões de visitantes e, com as concessões, a expectativa é que o 
número cresça 10% ao ano até 2016", estima Soavinski. O processo segue o modelo do 
Parque Nacional de Iguaçu (PR), o primeiro aberto à iniciativa privada, em 1998, que hoje 
rende R$ 15 milhões anuais ao ICMBio - quase metade de toda a arrecadação do governo com 
a visitação dessas áreas. A quantia se refere a um percentual da arrecadação com ingressos e 
do faturamento com os serviços. 
 
"Desde o início das operações, o número anual de visitantes pulou de 750 mil para mais de 1,2 
milhão em 2010", conta Celso Florêncio, gerente geral da Cataratas S/A, empresa que detém a 
maior entre as seis concessões atualmente em vigor para diferentes serviços no parque. Até o 
momento, o investimento da companhia atingiu R$ 42 milhões em bilheterias, banheiros, 
lojas, restaurantes, estacionamento, coleta de lixo, veículos e estrutura de transporte. Foram 
construídas trilhas, centro de visitantes com 5 mil metros quadrados e elevadores para acesso 
às cataratas do Iguaçu.  
 
Com maior número de visitantes, melhor gestão financeira e negociação de mudanças no 
contrato com o governo para dobrar de 25% para 50% a participação na bilheteria, a empresa 
saiu do vermelho no ano passado. "Começamos a dar retorno para os acionistas", revela 
Florêncio. A Cataratas S/A é formada pelo consórcio de sete investidoras, lideradas pela Soifer 
Participação. "Elas tradicionalmente têm outras atividades como fonte de receita, mas já veem 
os parques como principal negócio", diz o gerente, que no ano passado celebrou o faturamento 
de R$ 43 milhões, 50% superior ao de 2009. O plano, segundo ele, é investir mais R$ 5 
milhões em cinco anos, para dar suporte crescimento de turistas até a Copa do Mundo de 
2014. 
 
"A partir dos últimos resultados no Iguaçu, revertemos o desânimo inicial e decidimos apostar 
em outros parques", informa Florêncio. No ano passado, a empresa ganhou direito de 
exploração turística no arquipélago de Fernando de Noronha. Centro de visitantes, trilhas e 
acessos aos principais atrativos serão revitalizados mediante R$ 8 milhões durante dois anos, 
com taxa de retorno de 13%, padrão em geral considerado aceitável para a rentabilidade do 
negócio com parques. Será cobrado ingresso de R$ 65 por visitante, válido por dez dias - 
receita da qual o governo participará com 16%. "Se o acesso dos turistas continuar 



desorganizado como hoje, a situação será caótica em menos de 20 anos", adverte Ernesto 
Viveiros de Castro, coordenador-geral de visitação do ICMBio.  
 
O novo modelo chegou ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região de Petrópolis e 
Teresópolis (RJ), onde a empresa Hope Recursos Humanos investirá R$ 500 mil para o 
controle dos acessos, estacionamentos, campings, transporte interno e abrigos para 
montanhistas. Hoje o lugar recebe 160 mil visitantes, mais do que o dobro de seis anos atrás. 
"Com a concessão, o governo economiza por ano R$ 250 mil necessários para o parque e 
ainda tem 15% da bilheteria", ressalta Castro, lembrando que há muito tempo o sistema é 
aplicado com sucesso em países como os Estados Unidos e a Argentina. "Só agora, quando os 
parques brasileiros ganham planos de manejo com especificação dos usos e resolvem as 
questões fundiárias, a concessão pode avançar no país." 
 
Ao completar 50 anos, o Parque Nacional da Tijuca, onde se localiza o Cristo Redentor, no Rio, 
está na lista dos que ganharão vida nova com o capital privado. O edital está sendo 
reformulado com a previsão de investimento de R$ 25 milhões, inferior aos R$ 40 milhões 
indicados na licitação lançada no ano passando, sem atrair candidatos. O antigo Hotel das 
Paineiras, hoje desativado, será remodelado para abrigar o complexo turístico de visitação ao 
morro do Corcovado. E não mais servirá para hospedagem, como previsto no edital anterior. A 
mudança criou uma perspectiva de melhor rentabilidade do negócio. 
 
"O retorno é atrativo, pois o parque é o mais visitado do país, recebendo 1,6 milhão de turistas 
por ano", informa Bernardo Issa, chefe daquela unidade de conservação até fevereiro. Ele 
lamenta: "Hoje muitos serviços funcionam no local clandestinamente, sem que o dinheiro 
retorne para melhorias no parque." 
 
A onda das concessões atinge também áreas protegidas estaduais e municipais, com apoio de 
ambientalistas. "O modelo é importante como potencial de negócios que aliam 
desenvolvimento local e conservação, e precisa ser replicado urgentemente", avalia Márcia 
Hirota, diretora da SOS Mata Atlântica.  
 
Áreas recebem recursos por conta da Copa 
 
Em proposta que será encaminhada nos próximos dias ao setor do governo federal que 
coordena os investimentos para a Copa do Mundo de 2014, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) prevê recursos de R$ 600 milhões para a 
infraestrutura de 23 parques nacionais próximos às sedes que receberão os jogos. Metade do 
valor será destinada a melhorias internas, sendo um terço por meio de concessões para a 
iniciativa privada. Os demais R$ 300 milhões devem ser investidos em parceria com o 
Ministério do Turismo no entorno dos parques, principalmente estradas e aeroportos. 
 
O Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, tem obras já em licenciamento em suas 
proximidades, e R$ 6 milhões precisariam ser alocados em estrutura para fiscalização dentro 
da área. Não muito longe naquele litoral, os Lençóis Maranhenses têm como desafio aprimorar 
o serviço dos chamados "toyoteiros", que operam o transporte em praias e dunas, fora das 
estradas. No Parque do Iguaçu, R$ 8 milhões são sugeridos para construir novas passarelas, 
além de R$ 50 milhões para ampliação do aeroporto e duplicação da rodovia de acesso. 
 
"Sozinhas, as concessões para empresas não resolvem totalmente o problema", adverte 
Rômulo Mello, presidente do ICMBio. No Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães e o Pantanal, 
nos arredores de Cuiabá, poderão receber R$ 12 milhões do governo, além de R$ 14,5 milhões 
para a estrutura do entorno, hoje com problemas como ocupação irregular.  
 
Sem o apelo da Copa do Mundo, o orçamento federal é insuficiente para a manutenção dos 
parques. Enquanto os EUA investem US$ 78 por hectare nas áreas protegidas, no Brasil o 
valor é de apenas US$ 2, segundo estudo encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente ao 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os parques americanos geram 250 mil 
empregos e retorno de US$ 15 bilhões ao ano. No Peru, são US$ 10 bilhões.  
 



No Brasil, a receita anual é de apenas R$ 40 milhões. "O poder público não tem fôlego para 
esses investimentos e a abertura para o capital privado só não ocorreu antes por falta de 
gestão e por barreiras culturais", justifica Mello. Ele completa: "Há pouco tempo, falar em 
negócios dentro de unidades de conservação era um crime." No entanto, explica, "ao melhorar 
os serviços e reduzir riscos, a gestão das empresas permite que os parques nacionais 
cumpram suas finalidades legais, incluindo não só a conservação, mas também a educação e o 
turismo".  
 
Hoje, contudo, apenas 31 dos 67 parques nacionais estão abertos a visitação. Desses, 18 têm 
estrutura para receber turistas. Para Mello, há uma vantagem adicional: "O dinheiro das 
empresas desonera os custos do governo, que passa a concentrar esforços e recursos na 
conservação da biodiversidade e nas áreas protegidas menos visitadas." Mas ele ressalva: 
"Falta uma legislação clara para maior segurança dos investidores nas concessões." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 mar. 2011, Negócios Sustentáveis, p. F1. 


