
As experiências internacio-
nais com privatização de aero-
portos mostram que o tema é
complexo e precisa ser estuda-
do com cuidado antes de ser
definitivamente implementa-
do no Brasil.

Segundo especialistas, ape-
sar de as concessões em geral
representarem maior eficiên-
cia, melhora da gestão e possi-
bilidade de expansão do tráfe-
go aéreo local, há casos classifi-
cados como desastrosos, em es-
pecial na América Latina.

O que não fazer
Um exemplo é o da Colômbia,
que entregou a mãos privadas
a construção do segundo ter-
minal do seu aeroporto inter-
nacional El Dorado, em Bogo-
tá. Nos primeiros anos após a
decisão, o tráfego de aviões su-
biu cerca de 10% no aeropor-
to, mas as tarifas de pousos e
decolagens em voos domésti-
cos dispararam mais de 50%.

Isso ocorreu porque, a prin-
cípio, a fórmula usada para de-
terminar os aumentos das ta-
xas foi um índice que levava
em consideração variáveis co-
mo inflação do consumidor e
a cotação do dólar. Os reajus-

tes eram feitos duas vezes ao
ano. A composição do índice
foi mudada, mas mesmo as-
sim as tarifas passaram a ser,
em média, 14% maior nos
voos domésticos.

Uma crítica feita por espe-
cialistas é ao fato de o gover-
no ter decidido o processo a
portas fechadas, sem consul-
tas à sociedade. Os termos e
condições foram preparados
por um banco de investimen-
tos e entregues privadamente
às empresas candidatas às con-
cessões. O mesmo ocorreu
nos aeroportos das cidades de
Cartagena e de Barranquilla,
todos na Colômbia.

Outro caso citado como pre-
judicial às empresas e consu-
midores é o do aeroporto de
San José, na Costa Rica, onde
a concessionária se compro-
meteu a investir US$ 170 mi-
lhões para melhorar o termi-
nal de cargas e o terminal prin-
cipal de passageiros. Não hou-
ve aumento de tarifas de pou-
so e decolagem, mas uma no-
va tarifa foi instituída.

No aeroporto de Punta del
Leste, no Uruguai — privatiza-
do em 1996 — as tarifas cobra-
das dos usuários subiram 40%,
de acordo com informações da
Associação Internacional de
Transporte Aéreo (Iata). ■ M.P.
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Modelos utilizados na Colômbia,
Uruguai e Costa Rica não deram
certo e prejudicaram usuários

O decreto que suspende as multas aplicadas a proprietários rurais que
descumprem a atual lei ambiental será prorrogado por mais 180 dias,
segundo o senador Romero Jucá (PMDB-RR). Jucá diz que a presidente
Dilma Rousseff concordou em adiar o vencimento do decreto para os
agricultores que se cadastrarem até o dia 11 de junho no programa de
regularização ambiental do governo. O prazo dará mais tempo para
que o Senado discuta e vote o texto do novo Código Florestal. Reuters
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AeroportodeLondres:na
Inglaterra,astarifassubiram
até20%apósprivatização

Brasil deve aprender com erros da
América Latina, dizem especialistas

Na Colômbia,
a fórmula usada
para os reajustes
leva em consideração
a inflação e a
cotação do dólar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12  jun.  2011, Primeiro Caderno, p.  10.




