
W agner Bittencourt, mi-
nistro-chefe da Secre
taria de Aviação Civil 

(SAC), considera estratégica a im
plementação de uma política de 
adensamento da cadeia produtiva 
nacional de construção pesada. "Já 
solicitei às empresas e órgãos liga
dos à secretaria um levantamento 
das máquinas e equipamentos 
que hoje são importados e futura
mente poderiam ser produzidos 
pela indústria nacional", diz. 

Segundo o ministro, esse for
talecimento é necessário face às 
oportunidades de negócios que 
estão surgindo para as empresas 
fornecedoras de serviços e produ
tos com o processo de concessão 
dos aeroportos brasileiros - que 
passarão a ser administrados e 
operados por empresas privadas 
-, ao qual se aliam tanto as re
formas e ampliações bem como 
a possibilidade de construção de 
novos aeroportos e os projetos de 
fortalecimento da aviação regio
nal do país. Pelo Programa Nacio
nal de Desestatização (PND), as 
concessões serão abertas também 
ao capital estrangeiro. 

Para dar impulso à nova políti
ca, Bittencourt mantém frequen
tes conversas com outras áreas do 
governo, como o Ministério de 
Desenvolvimento,IndústriaeCo-
mércio Exterior (MDIC) e o Ban
co Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social (BNDES). 

"A ideia é estruturar programas 
específicos de financiamento 
para a cadeia produtiva nacional 
do segmento", diz. Ele confirma 
que pouco mais de R$ 5,6 bilhões 
serão investidos no setor, entre 
2011 e 2014, apenas nas obras re
ferentes às cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014. 

A Copa, no entanto, é apenas 
uma referência. Na verdade, o 
grande desafio a ser enfrentado 
pelo saturado sistema aeropor
tuário nacional tem como hori
zonte o ano de 2030: duplicar a 
capacidade dos aeroportos, dos 
155,3 milhões de passageiros 
registrados em 2010 para mais 
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de 300 milhões de usuários ao 
ano. Pelos dados da consultoria 
McKinsey-apuradosem2010, an
tes da abertura do setor ao capital 
privado -, as obras que precisam 
ser executadas até 2030 são de ca
ráter estruturante, o que exigiria 
a adoção de um novo modelo de 
gestão do setor aéreo. O que efe-

tivamente foi feito pouco depois 
com a criação da SAC. 

A projeção da McKinsey leva 
em conta a escalada da demanda 
por viagens aéreas, resultado di
reto do crescimento econômico 
de um país continental, onde os 
demais modos de transporte ou 
estão sucateados ou inexistem em 

muitas de suas regiões mais dis
tantes. O mercado aéreo brasilei
ro tem apresentado nos últimos 
anos taxas de expansão chinesas: 
em 2010, cresceu 23,47%, depois 
de ter avançado 17,65% em 2009. 

Ao mesmo tempo em que se 
espera o resultado do leilão do 
Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante (RN), o governo se 
prepara para dar andamento à 
concessão dos aeroportos de Gua
rulhos, Viracopos e Brasília. Com 
assessoria do BNDES, a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
deve ficar responsável pela execu
ção e o acompanhamento do pro
cesso de desestatização. Antes de 
consultar o Tribunal de Contas da 
União (TCU), o governo pretende 
realizar uma audiência pública 
sobre o caso dos três aeroportos. 

Segundo Paulo Godoy, presi
dente da Associação Brasileira 
da Infraestrutura e Indústrias 
de Base (Abdib), nesta fase de 
abertura da área aeroportuária, 
cada empresa da cadeia produ
tiva da construção pesada pro
cura elaborar estratégias de ne
gócios visando seu crescimento 
ou mesmo estreia no segmento. 
"Há muitas empresas, nacionais 
e estrangeiras, analisando infor
mações referentes ao mercado 
aeroportuário brasileiro para 
estabelecer parcerias." 

Para Godoy, os investimentos 
previstos serão pesados. Afinal, 
quando um novo aeroporto ou 
terminal é construído, há uma 
ampla gama de equipamentos, 
sistemas e serviços que são con
tratados. "Num primeiro mo
mento, considero que o sistema 
brasileiro requer tanto investi
mentos em expansão da capaci
dade de movimentação de cargas 
e passageiros quanto em moder
nização de sistemas de controle, 
segurança e gestão." 
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Especialistas ligados agrandes 
escritórios de advocacia confir
mam que a tendência é, de fato, a 
celebração de joint ventures entre 
companhias brasileiras e inter
nacionais. "Um bom exemplo é o 
da construtora Camargo Corrêa, 
que já em 2008 fez uma parceria 
importante com uma empresa 
europeia especializada em opera
ção aeroportuária, surgindo daí a 
A-port", diz Roberto Barros, sócio 
da área de projetos do escritório 
Campos Mello Advogados, deta
lhando que a A-port é uma joint 
venture entre a Camargo e a suíça 
Flughafen Zürich AG, que desen
volve e investe em aeroportos na 
América Latina e Caribe. "Outras 
companhias brasileiras devem se
guir pelo mesmo caminho." 

Barros entende, no entanto, 
que na área de construção pesa
da, os principais players brasilei
ros estão suficientemente prepa
rados para atender à demanda es
perada e não parecem estar preo
cupados com eventuais competi
dores estrangeiros. "Acho que é o 
inverso, ou seja, os estrangeiros é 
que vão ficar um pouco para trás 
em termos de experiência e know 
how de grandes obras, caso dos 
aeroportos", diz. Ele lembra que 

gigantes brasileiras de engenha
ria, como Odebrecht, Camargo 
Corrêa e Andrade Gutierrez, têm 
grande expertise. 

José Roberto Bernasconi, pre
sidente regional São Paulo do 
Sindicato Nacional de Empresas 
de Arquitetura e Engenharia 
Consultiva (Sinaenco), diz que 
há um mundo por construir no 
segmento aeroportuário, e pelo 
lado dos projetos de engenharia 
e execução de obras, o país está 
de fato bem servido pelas empre
sas nacionais. "Eu acho que na 
conurbação entre as regiões me
tropolitanas de São Paulo, Cam
pinas e Baixada Santista - para 
citar o caso mais importante - há 
espaço e necessidade de se cons
truir mais três ou quatro aero
portos, no mínimo." 

Segundo ele, para projetar 
e construir aeroportos não se 
requer nada de muito especial, 
tudo já é conhecido, ressalvan
do que é no quesito de siste
mas informatizados sofistica
dos, como os de rastreamento 
de bagagens, que as empresas 
brasileiras deveriam estabelecer 
parcerias com grupos estrangei
ros. Outro sistema requintado é 
o de controle de tráfego aéreo, 
nicho que, mais que qualquer 
outro, pede a celebração de joint 

ventures com empresas interna
cionais mais experientes. 

A Siemens está preparada para 
a agitação que deverá acontecer 
daqui para frente com a entrada 
da iniciativa privada no setor 
aeroportuário, diz Sérgio Boa-
nada, diretor responsável pelos 
temas cidades, infraestrutura e 
megaeventos. Ele confirma que o 
investidor brasileiro buscará par
cerias com operadores interna
cionais experientes e juntos bus
carão maximizar os resultados a 
serem obtidos não só por meio do 
controle do investimento inicial 
como também pelo custo total 
ao longo da vida útil dos equi
pamentos e sistemas. "Além de 
prédios funcionais, nossos aero
portos necessitam de tecnologia 
para operar melhor." 

A expectativa de Boanada é 
de que diversos setores venham 
a ser impactados pela nova de
manda. Sistemas mais eficientes 
de controle de voo e de informa
ção ao passageiro, equipamen
tos de manuseio de bagagem 
que diminuam a espera do usuá
rio, prédios mais eficientes na 
geração e no consumo de ener
gia e que privilegiem a combi
nação da iluminação natural 
com moderna iluminação por 
LED, são alguns exemplos. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 46-48, ago. 2011.




