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O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) vai criar um mecanismo
para tornar mais ágil os financia-
mentos para obras de ampliação e
modernização dos aeroportos. O
presidente da instituição, Luciano
Coutinho, anunciou ontem que a
medida se destina exclusivamen-
te às obras emergenciais nos ter-
minais das cidades que vão sediar
a Copa do Mundo de 2014 e os Jo-
gos Olímpicos de 2016.

Chamado de fast track por
Coutinho, em referência ao me-
canismo do governo americano
para negociar de forma mais ágil
os acordos de livre comércio, o
instrumento, no Brasil, vai aten-
der à necessidade do governo de
compensar atrasos nas obras nes-
ses terminais aeroportuários.
Embora as linhas de crédito do
banco estatal sejam as mais bara-
tas do mercado brasileiro, o prazo
de liberação, considerado muito
demorado, motiva críticas do se-
tor privado. O executivo não es-
pecificou quanto tempo será pou-
pado com o procedimento.

“Esse instrumento será usado
apenas naquelas obras considera-
das emergenciais, voltadas para
os grandes eventos”, afirmou o
executivo, evitando dizer quais os
terminais cujas obras serão con-
templadas. “Não é um instru-
mento que deva ser banalizado.”

Coutinho, que participou da
edição latino-americana do Fó-
rum Econômico Mundial, no Rio,
ainda descartou a hipótese de ter
linhas especiais de financiamento
para esse tipo de obra. De acordo
com ele, as linhas existentes para
infraestrutura já têm as melhores
condições do mercado.

Por parte da iniciativa privada,
a movimentação em torno das
concessões é grande. Empreitei-
ras buscam parceiros internacio-
nais, com experiência em admi-
nistração de aeroportos, para
participar das licitações. Ontem,
pela primeira vez, a Embraer, fa-
bricante de aviões, também mos-
trou-se disposta a participar.

O presidente da empresa, Fre-
derico Fleury Curado, admitiu

que também estudará a entrada
no processo de abertura do setor
aeroportuário. Se confirmada a
decisão, a Embraer se junta à
Tam, cujo presidente do conselho
de administração, Marco Antonio
Bologna, manifestou-se favora-
velmente à opção. A decisão, de
acordo com Curado, só ocorrerá
se confirmada a sinergia com a
atividade-fim da Embraer (leia
mais na página 6). De qualquer
forma, o executivo fez questão de
elogiar a decisão do governo.

“É muito positivo para o Brasil.
Precisávamos de algo novo. A
presidente fez um movimento
correto, mas a nossa participação
vai depender muito de identificar
onde poderemos agregar”, disse
Curado. “Nossa ligação é com a
aeronáutica, e temos total inte-
resse em desenvolver o mercado
doméstico de aviação comercial.
Portanto, se houver oportunidade
de colaboração ou de negócios,
certamente temos o interesse.”

O executivo também confir-
mou a opção por uma estratégia
de aquisições nos Estados Unidos,
como forma de assegurar maior
inserção no segmento de defesa.
O objetivo, diz Curado, é recorrer
à compra de uma fábrica local,
para se adequar às exigências da
legislação americana. A produção
nos Estados Unidos, justificou, é
pré-condição para fornecimento
de equipamentos para a aeronáu-
tica do país. “A Embraer está nos
Estados Unidos desde 1979. Não
vejo problema em investir lá. Mas
vejo como estratégia, não como
objetivo”, afirmou o executivo.

Interesse externo
Presente no Fórum, o governador
do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
confirmou ter sido procurado por
empresas estrangeiras que ope-
ram aeroportos na Espanha, In-
glaterra e França, interessadas na
abertura do setor no Brasil (leia
mais ao lado). A abertura do setor
aeroportuário, que o governo tra-
ta com o cuidado de evitar o ter-
mo privatização, começará a sair
do papel no próximo mês de
maio, quando está prevista a pu-
blicação de editais de concessão
para os aeroportos de Guarulhos,
em São Paulo, e Brasília (leia mais
na página 8). ■
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