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Energia

Nível de satisfação com a infraestrutura
Pesquisa com 259 empresas brasileiras  – em %
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Não necessária Essencial

Construtoras aguardam para disputar trechos de obras

N ova s

Rodovias e
ferrovias serão os
modais mais
favorecidos pelo
programa de
investimentos em
logística de
transportes. Por
Carmen Lígia
To r re s , para o
Valor, de São Paulo

A té setembro de 2013, a
expectativa é de que o
Brasil se transforme em

um canteiro de obras, com o iní-
cio da construção de grande
parte das obras de infraestrutu-
ra logística anunciadas em
agosto para rodovias e ferrovias,
pelo governo federal, e que ago-
ra devem começar a ser licita-
das. O orçamento do pacote pa-
ra os dois modais de transporte,
que embala 22 projetos, soma
R$ 133 bilhões, inclui 7,5 mil
quilômetros de melhorias e
construção de rodovias e mais
10 mil quilômetros de novas fer-
rovias. Está prevista, também, a
construção do trem de alta velo-
cidade (TAV), ao custo de mais
R$ 33 bilhões, cujo edital deve
ser lançado nos próximos dias.
A eles soma-se também o con-
junto de obras para moderniza-
ção e ampliação da capacidade
dos portos, anunciado ontem,
de mais de R$ 54 bilhões. Em
breve deve ser divulgado tam-
bém um pacote para investi-
mentos em aeroportos.

De acordo com o cronograma
oficial, obras prioritárias em ro-
dovias e ferrovias, orçadas em cer-
ca de R$ 80 bilhões, deverão ser
construídas em prazo de cinco
anos. O restante, ou R$ 53 bilhões,
tem prazo máximo de mais 15
anos para ser finalizado.

A novidade das iniciativas já
anunciadas, dizem especialistas,
são as alterações na modelagem

de regulação das parcerias entre o
próprio poder público federal e a
iniciativa privada. Essas altera-
ções marcariam uma mudança de
rumo no equacionamento do se-
tor de infraestrutura logística: a
ampliação da participação das
empresas privadas, via incentivo
de investimentos, garantia de de-
manda, no caso das ferrovias, e
atendimento a outras solicitações
privadas específicas, para o setor
a e r o p o r t u á r i o.

“Sob o ponto de vista da regula-
ção de base, não há coisa nova, à
exceção do modal ferroviário”,
diz Alexandre Ditzel Faraco, sócio
de Levy & Salomão Advogados e

especialista em infraestrutura e
regulação. As concessões rodoviá-
rias continuarão tendo como am-
paro legal a Lei Geral de Conces-
sões 8.987, de 1995, a mesma que
deu respaldo para as concessões
dos três aeroportos para a opera-
ção privada — Cumbica (SP), Vira-
copos (SP) e Brasília (DF), e que
deve permanecer como base legal
para os próximos editais desse
modal. Da mesma forma, a Lei Ge-
ral dos Portos 8.630, de 1993, é a
base para a operação e expansão
do setor portuário.

“Para portos e aeroportos são
esperadas modificações que de-
vem aperfeiçoar os parâmetros
regulatórios a fim de contemplar
as necessidades de atração de in-
vestimentos”, avalia Faraco. Ao
mesmo tempo, diz, elas podem
completar a regulação da opera-
ção logística para atender às ne-
cessidades dos usuários.

Não houve, explica Faraco, uma
opção por privatização em substi-
tuição às concessões. Os modelos
regulatórios seguem com os ati-
vos nas mãos do poder público e a
operação nas mãos de particula-
res. Até mesmo para o modal fer-
roviário, para o qual a regulação
será bastante alterada em relação
ao modelo das atuais 12 conces-
sionárias, a previsão é de que o
ativo ferroviário volte a ser do po-
der público. “Tudo indica que o
modelo ferroviário para as novas
construções seja inovador”, afir-
ma Faraco.

Para isso, já está definido o in-
centivo de financiamento pelo
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), a exemplo do que acontece-
rá nas rodovias, na proporção de
até 80% do valor da obra, juro de
1%, carência de cinco anos, e pra-
zo de até 25 anos.

Uma vez construídas, as vias fi-
cariam sob responsabilidade das
construtoras que, por sua vez, re-
passariam a capacidade de trans-
porte delas para a Va l e c . A terceira
figura do modelo, o operador fer-
roviário privado, ficaria responsá-
vel pelo repasse dessa capacidade
de carga ao usuário final. Os ope-
radores privados terão a garantia
de recebimento do serviço, inde-
pendentemente de haver deman-
da efetiva ou não. O governo, pelo
que foi anunciado até agora, sub-
sidiará a operação. A expectativa é
de que haja uma redução de 30%
no valor do frete ferroviário em
relação ao praticado atualmente,
tornando-o competitivo em rela-
ção ao modal rodoviário.

“O caminho de abertura ao se-
tor privado é acertado, e tem po-
tencial de acelerar o resgate das
deficiências”, diz Paulo Tarso Re-
sende, coordenador do Núcleo de
Infraestrutura e Logística da Fun -

De São Paulo

O cumprimento do calendário
de trabalho do grande volume de
projetos de infraestrutura progra-
mados depende da ação dos ór-
gãos de controle, para que sejam
evitadas paralisações de obras e
desgastes decorrentes desse pro-
cesso. A opinião é de José Alberto
Pereira Ribeiro, presidente da As-
sociação Nacional das Empresas de
Obras Rodoviárias (Aneor).

O ritmo das obras pode ser afe-
tado, na prática, pela demora na li-
beração de licenças ambientais e
por avaliações do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), capazes de difi-
cultar e até impedir o andamento
do cronograma. “Essas questões
precisam ser bem avaliadas e con-

versadas para que, na prática, todo
esse investimento traga os resulta-
dos esperados”, diz.

Para ele, o anúncio da retoma-
da de investimentos vem em óti-
mo momento, pois as empreitei-
ras de obras rodoviárias registra-
ram, em 2011, a menor rentabili-
dade do ramo da construção des-
de 2004: 3,06%. Isso refletiu a es-
cassez de projetos nos últimos
anos. “Em 2007, diante da expec-
tativa do Plano de Aceleração do
Crescimento 1, o setor investiu
em qualificação de mão de obra,
na compra de equipamentos e
contratação de pessoal”, informa.
No entanto, sentiu o baque da de-
saceleração no caixa e o cenário
não parecia promissor, devido à
decisão do governo de zerar a alí-

quota da Cide-Combustíveis, que
era uma fonte de arrecadação
permanente para a área.

Segundo informações da Aneor,
a economia está diante de uma
grande oportunidade de cresci-
mento, pois há estudos mostrando
que de cada R$ 100 milhões aplica-
dos em infraestrutura de transpor-
te, 45% vão para compra de produ-
tos industriais, como cimento, má-
quinas e motores, veículos, o que
alavanca o setor industrial e gera
milhões de empregos.

Dario Galvão, diretor-presiden-
te do Grupo Galvão, que abriga a
Galvão Engenharia, da área de
construção de infraestrutura de lo-
gística, energia e saneamento bási-
co, mostra-se confiante na regula-
ção das novas concessões. “Não te-

nho dúvida de que o novo modelo
trará a segurança adequada”, afir-
ma. Para ele, “o Brasil tem dado de-
monstrações claras de que tem um
ambiente institucional e legal se-
g u r o”. Além disso, ele considera
que o equacionamento para a re-
dução dos patamares de juros é
mais um incentivo para o envolvi-
mento do setor privado. “Desafios
terão de ser vencidos, em especial o
desenvolvimento de um mercado
de capitais que possa oferecer al-
ternativas às necessidades de fi-
n a n c i a m e n t o”, analisa.

O presidente do grupo afirma
que a Galvão Engenharia preten-
de concorrer nas diversas opor-
tunidades que surgirão a partir
agora. Da mesma forma, Arthur
Piotto Filho, diretor financeiro e

de relações com investidores da
CCR , grupo de concessionárias
de rodovias, disse em entrevista
ao Va l o r que a empresa tem in-
tenção de partir para a constru-
ção de ferrovias, um ramo em

que ainda não atua. A empresa
aguarda os detalhes da licitação
dos mais de 10 mil quilômetros
de trilhos, além de estar também
interessada no trem-bala entre
Rio, São Paulo e Campinas. (CLT)

d i re ç õ e s
dação Dom Cabral. Embora fal-
tem muitas definições na mode-
lagem da relação entre empresas
privadas e governo, Resende
aposta em um cenário positivo,
porque percebe a constituição de
uma estrutura gestora compe-
tente, na figura da Empresa de
Planejamento e Logística (EPL).
“O gestor público precisa ter co-
nhecimento e competência para
fazer a interlocução com o setor
p r i v a d o”, diz. “O maior desafio foi
e continua sendo a agenda políti-
ca: há planos muito bons já de-
senvolvidos, e é preciso que haja
comprometimento maior com
eles, ao invés de descartá-los em
busca de outros”, analisa.

Resende acredita que a taxa de
retorno cogitada para as rodo-
vias, a partir dos estudos que de-
vem constar dos próximos edi-
tais, tem a capacidade de atrair
investimentos. A taxa de retorno
tanto da BR-040 — trecho de 936
km, entre o Distrito e Juiz de Fo-
ra/MG — como a BR- 116 — trecho
de 816 km, divisa com a Bahia e
Minas Gerais —, já divulgada, é de

5,5%. “O patamar é adequado,
uma vez que o incentivo do BN-
DES para financiar grande parte
das obras e as tarifas-teto conse-
guem deixar boa margem para
i nv e s t i m e n t o s ”, analisa.

Segundo cálculos da Funda-
ção Dom Cabral, os valores de
R$ 6,40 para cada uma das oito
praças da BR-116, e R$ 4,20 em
cada uma das onze praças da
BR- 040, são três vezes maiores
em relação aos que são pratica-
dos hoje nas concessões rodo-
viárias feitas em 2007. “O inte-
resse do mercado é que testará
se os valores são ideais ou não”,
diz, ressaltando que o ponto
positivo é que o governo supe-
rou a visão de pedágio social. A
menor tarifa continua sendo o
critério para a vitória das con-
cessões rodoviárias, mas os pa-
tamares em que elas foram fixa-
das fazem a diferença, acredita.

Elbia Mello, da
Abeeólica: “smart
grid” deve estimular
energia eólica F4
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Brasil avança,
mas falta muito
De São Paulo

O crescimento dos investi-
mentos públicos e privados em
infraestrutura nos últimos cinco
anos fez o Brasil avançar cinco
postos em 2012, pelo segundo
ano consecutivo, no ranking de
competitividade elaborado pelo
Fórum Econômico Mundial. O
país chegou ao 48o lugar em uma
lista de 144 nações que represen-
tam 98% da economia mundial.
De quebra, foi também a única
nação dos Brics a avançar no ran-
king deste ano, liderado por Suí-
ça, Cingapura e Finlândia, mas
ainda continua atrás de nações
latino-americanas como o Chile
(33 o) e o Panamá (40o).

O relatório, elaborado com ba-
se em uma pesquisa com 15 mil
executivos globais, considera
itens como infraestrutura, tecno-
logia, saúde, educação e ambien-
te macroeconômico para deter-
minar o nível de competitividade
de um país. Entre os Brics, o Brasil
aparece em segundo, à frente de
África do Sul (52a), Índia (59a) e
Rússia (67a). A China lidera o
grupo (29o lugar).

Com base na pesquisa, a Asso-
ciação Brasileira da Infraestrutura
e Indústrias de Base (Abdib) ava-
liou a evolução na percepção dos
respondentes em relação à infraes-
trutura brasileira e sua compara-
ção com outros países. O Brasil me-

lhorou 13,3% nos últimos sete
anos, com avanço nos quesitos es-
tradas, geração e transmissão de
energia e telefonia móvel, e piora
na avaliação da qualidade dos por-
tos e aeroportos.

“O problema atual são as difi-
culdades no planejamento e na
gestão. Nos últimos anos, conse-
guimos dar mais objetividade a
alguns parâmetros de processo
de licenciamento ambiental e
criamos condições para atrair o
financiamento privado de longo
prazo. Mas temos que insistir em
tornar as regras e o ambiente de
negócios na infraestrutura ami-
gáveis ao investidor”, diz o presi-
dente da entidade, Paulo Godoy.

Consolidando todos os itens, a
infraestrutura brasileira ocupa a
70 a posição entre 144 países em
2012. Na prática, o Brasil não tem
nenhum serviço de infraestrutu-
ra posicionado entre os 50 me-
lhores do mundo. Essa defasa-
gem tem impacto direto na com-
petitividade do Brasil. Segundo a
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), entre o produtor e
o comprador final, uma tonelada
de soja dos EUA para a China cus-
ta US$ 557,84. No Brasil, fica em
US$ 596. O desembaraço de mer-
cadorias nos portos é outro fator
que reduz a competitividade. No
Brasil, a média é de 5,5 dias quan-
do a média mundial é de 2,9 dias,
segundo o Banco Mundial. (FD)

Fonte: Abdib
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S eto r i a l Estudo mostra que investimento demora
para sair do papel e reduz competitividade do país

Logística lidera a
lista dos gargalos
Felipe Datt
Para o Valor, de São Paulo

Fatores estruturais como as
más condições das estradas e ro-
dovias e a falta de interligação
com diferentes modais de trans-
porte são algumas das razões
que fazem com que os custos lo-
gísticos já comprometam, em
média, 13,1% das receitas das
empresas brasileiras. Em alguns
setores, esse percentual pode
chegar a 22,69% (bens de capi-
tal) ou 20,88% (indústria de
construção). Na média, os custos
logísticos abocanham 7,5% da
receita bruta das companhias
americanas. A despesa logística
no Brasil, além de encarecer o
preço final dos produtos e com-
modities, também reduz a com-
petitividade do país no exterior.

“Uma empresa brasileira que es-
tiver em pé de igualdade com uma
concorrente dos EUA terá custos
logísticos 5,6% maiores, perdendo
competitividade e repassando es-
ses custos para suas mercadorias
ou mesmo para os fornecedores”,
diz Paulo Resende, do Núcleo de
Infraestrutura e Logística da Fun-
dação Dom Cabral, que conduziu a
pesquisa “Custos Logísticos no
Brasil”, divulgada em outubro.

Estudos como esse indicam
que o aumento da competitivida-
de do Brasil passa pela superação
de gargalos não apenas na in-
fraestrutura logística, mas em ou-
tro setores como óleo e gás, sa-
neamento, geração e transmissão
de energia e telecomunicações.

Um estudo encomendado pela
Associação Brasileira de Tecnolo-
gia para Equipamentos e Manu-
tenção (Sobratema) este ano mos-
tra que o principal problema para
enfrentar esses gargalos é a veloci-
dade com que as obras saem do
papel. Haja vista que dos R$ 955 bi-
lhões previstos na segunda fase do
Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) de 2011 a 2014, ape-
nas 34% haviam sido desembolsa-
dos até junho. Nos aeroportos,
com a previsão de investir R$ 2 bi-
lhões em 2012, a Infraero desem -
bolsou 29,4% desse montante nos
oito primeiros meses do ano.

Segundo o estudo, os investi-
mentos públicos e privados em in-
fraestrutura cresceram 73,5% entre
2007 e 2011 no Brasil – para 2012,
a alta estimada é de 17,6%. Apesar
da curva de alta, o percentual de
investimentos em relação ao PIB
está em queda. Para 2012, a expec-
tativa é de um índice de 2% nessa
relação, colocando o Brasil atrás de
países como Chile e Colômbia no
ranking de indicadores de quali-
dade de infraestrutura. O percen-
tual, que era de 2,45%, em 2009,
passou para 2,30% (2010) e chegou
a 2,05% em 2011, segundo a Sobra-
tema. “O investimento em infraes-
trutura em relação ao PIB é incapaz
de manter os ativos existentes”, diz
Mario Humberto Marques, vice-
presidente da Sobratema.

Para especialistas, o percen-
tual mínimo para manter os ati-
vos atuais é de 3%. Para a supera-
ção de gargalos, a Associação
Brasileira da Infraestrutura e In-

Fonte: Fórum Econômico Mundial
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Mário Humberto Marques, da Sobratema: “O investimento em relação ao PIB é incapaz de manter os ativos atuais”
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Cenário negativo prejudica o turismo

D I V U LG A Ç Ã O

Luiz Claudio Campos: risco de perda de turistas para outros destinos cresce no mundo globalizado, em que viajantes têm mais acesso a informações

Ana Lúcia Moura Fé
Para o Valor, de São Paulo

As belezas naturais e a persona-
lidade alegre e hospitaleira dos
brasileiros são os fatores que mais
atraem turistas estrangeiros. Por
outro lado, aspectos negativos, en-
tre eles infraestrutura inadequada,
anulam essa percepção para mui-
tos viajantes que desembarcam no
país. É o que se depreende de le-
vantamento feito pela FSB Pesqui-
sa durante a Rio+20. A empresa
ouviu 230 estrangeiros, entre jor-
nalistas e membros de delegações
de governos que desembarcaram
nos aeroportos do Galeão, Guaru-
lhos, Confins e Manaus, pouco
mais da metade em sua primeira
viagem ao país.

Divulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Turismo (Embratur), a pes-
quisa aponta que 36% dessa amos-
tra de formadores de opinião mos-
traram-se plenamente satisfeitos
com a viagem ao país. Por outro la-
do, 23% admitiram que suas expec-
tativas foram apenas razoavel-
mente atendidas. Outros 4% afir-

mam que o que encontraram aqui
não correspondeu, absolutamen-
te, às suas expectativas. Entre os vi-
lões mencionados, destacam-se as
dificuldades relacionadas com
trânsito (“r u i m” ou “p é s s i m o” para
81% dos entrevistados) e infraes-
trutura de turismo, incluindo ho-
téis e aeroportos.

A pesquisa, embora restrita,
confirma o senso comum e análi-
ses de especialistas sobre os garga-
los que desaceleram o desenvolvi-
mento do turismo brasileiro. Phil-
lippe Vuaillat, diretor delegado da
francesa Egis, especializada em in-
fraestrutura com ênfase no setor
de transportes, destaca a ausência
de conexão entre aeroportos, por-
tos, sistema ferroviário ou metrô
como um dos fatos mais difíceis de
um visitante compreender, quan-
do desembarca pela primeira vez
no Brasil. “É o primeiro grande im-
pacto de quem chega para turismo
de lazer ou negócios, não encon-
trar um sistema de transporte inte-
grado que o leve rapidamente ao
centro ou a regiões mais distan-
tes”, diz o executivo.

O diretor não tem dúvidas de
que esse tipo de gargalo, entre ou-
tros, resulta em perdas do turismo
brasileiro para outros destinos no
mundo. Com base em sua expe-
riência no desenvolvimento e im-
plementação de grandes projetos
de transportes e mobilidade urba-
na, o especialista observa que a
maioria dos países que se asseme-
lham ao Brasil por, ao mesmo tem-
po, atraírem e exportarem turistas,
avançaram muito nas últimas
duas décadas na construção de sis-
temas sofisticados que recebem o
passageiro no aeroporto, por
exemplo, e o leva a qualquer lugar.
“São sistemas modernos e integra-
dos que não envolvem apenas ôni-
bus ou taxis”, diz Vuaillat.

Luiz Cláudio Campos, sócio de
transações da Ernst & Young Terco,
destaca que o risco de perda de tu-
ristas para outros destinos cresce
no mundo globalizado, em que
viajantes têm mais acesso a infor-
mações que possibilitam compa-
rações. “Investir apenas em aero-
portos não é suficiente para que o
viajante que se depara com outras

dificuldades tenha predisposição
de voltar, e isso vale para turismo
doméstico e internacional”, diz.

A Ernst & Young Terco, em par-
ceria com a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), elaborou estudo sobre
os impactos socioeconômicos da
Copa de 2014. Os analistas apon-
tam que o evento esportivo pode
ser a grande oportunidade para o
turismo finalmente se beneficiar
da crescente visibilidade que o
país já experimenta no cenário in-
ternacional – e que deverá aumen-
tar em 2014, com a previsão de
R$ 6,5 bilhões em investimentos
com publicidade e informação as-
sociada à Copa do Mundo, segun-
do a consultoria.

Os analistas lembram que há
cinco anos o número de turistas
estrangeiros que vêm ao Brasil se
mantém praticamente inaltera-
do, em torno de 5 milhões. Para
efeito de comparação, eles men-
cionam que, em 2009, o México
recebeu quatro vezes mais, em
torno de 21,5 milhões de turistas,
segundo dados do Ministério de
Turismo mexicano.

dústrias de Base (Abdib) defende
um percentual de 4%.

O estudo da Sobratema mos-
tra que os investimentos progra-
mados devem se manter em alta
nos próximos cinco anos. Com
informações de 1200 fontes pri-
márias e secundárias envolvidas
em projetos públicos e privados
em todo o país, em oito setores
da economia, e considerando as
datas de início e de entrega das
obras, além de empresas já con-
tratadas, a entidade prevê R$
1,26 trilhão em aportes financei-
ros em infraestrutura até 2017.
“Em nossa história recente nunca
tivemos uma situação como essa,
de dispormos de recursos e não
termos a capacidade de realizar
os investimentos”, diz Marques.

Se concretizada, a maior fatia
desse bolo será puxada pelos in-
vestimentos no pré-sal, com os
segmentos de óleo e gás na lide-
rança (43% dos aportes) – apenas
as áreas de exploração e produ-
ção devem responder por R$ 724
bilhões. O segmento de transpor-
tes aparece em seguida, com R$
397,5 bilhões em investimentos,
divididos entre portos e hidro-
vias (30%), ferrovias (26%) e rodo-
vias (18%). Em terceiro na lista
consta o setor energético, que de-
ve movimentar investimentos de
R$ 216,61 bilhões até 2017, com
destaque para obras de geração
de energia, que representam 89%
desse montante. A área de sanea-
mento é a quarta colocada, com
investimentos programados de
R$ 92,3 bilhões.

Já o governo demonstra que li-
gou o sinal de alerta ao prever
aportes que superam a casa de R$ 1
trilhão nos próximos anos, além
de reforçar a atração da iniciativa
privada em modelos de conces-
sões e parcerias público privadas.
A empreitada teve início com a
concessão de três aeroportos, em
meados do ano e ganhou a compa-
nhia de um pacote de R$ 133 bi-
lhões para concessões em nove tre-

chos de rodovias e 12 de ferrovias.
A projeção é que, dentro de quatro
anos, apenas a atual malha ferro-
viária de cargas passe de 28,6 mil
km para 40 mil km.

O vice-presidente da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), Sérgio Quin-
tella, defende que, mais do que re-
cursos, o grande gargalo recai na
falta de um planejamento integra-
do. Para ele, o Brasil perdeu a capa-
cidade de fazer planejamento de

longo prazo, com mais respostas
pontuais do que propriamente um
projeto efetivo que encare a in-
fraestrutura de forma sistêmica.

Para a Abdib, o desafio do Bra-
sil é acelerar os investimentos.
Números da entidade mostram
que os investimentos públicos e
privados em infraestrutura pas-
saram de R$ 63,2 bilhões, em
2003, para R$ 173,2 bilhões, no
ano passado. Mas ainda é pouco.

.
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Aeroportos Mercado em crescimento e instalações defasadas fazem governo buscar gestão do setor privado

Concessões ajudam a definir modelo
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Wagner Bittencourt: concessionárias precisam de planejamento adequado para atender exigências contratuais

Andréa Háfez
Para o Valor, de São Paulo

Por enquanto, foram três con-
cessões de aeroportos realizadas
pelo governo federal: Guarulhos
(SP), Brasília (DF) e Campinas (SP).
O resultado dessas operações vai
colaborar para a definição das pró-
ximas etapas do processo de trans-
ferência da gestão pública dos ae-
roportos para a iniciativa privada.
O governo sinaliza que também
será preciso considerar a necessi-
dade do aumento da capilaridade
da rede e a integração com outros
modais de transporte para definir
os próximos passos.

Sem poder fugir às exigências
de um mercado em crescimento,
a adoção do modelo de conces-
sões dos aeroportos foi a saída
encontrada pelo poder público
para obter não só mais recursos
destinados à ampliação da in-
fraestrutura aeroportuária na-
cional, mas também uma admi-
nistração mais eficiente no setor.

A partir das três operações rea-
lizadas neste ano, a estatal Infrae -
ro passa a ser sócia, com 49% de
participação, em concessionárias
que irão gerir esses aeroportos,
em parceria com consórcios for-
mados por empresas privadas. É
o desenho escolhido, até o mo-
mento, para a expansão das es-
truturas existentes e sua moder-
nização, com a expectativa de au-
mento de capacidade e melhora
dos serviços. Até 2041, quando
termina o último prazo de con-
cessão, a estimativa é de que os
investimentos totalizarão R$
16,26 bilhões e a capacidade to-
tal dos três aeroportos chegará a
141,2 milhões de passageiros,
contra os atuais 52,8 milhões.

Essas primeiras experiências en-
volveram os aeroportos que res-

pondem juntos pela movimenta-
ção de aproximadamente 30% dos
passageiros do país, 65% dos pas-
sageiros dos voos internacionais e
57% da carga aérea transportada.
As concessões, feitas por leilões em
fevereiro, geraram uma arrecada-
ção de R$ 24,5 bilhões para o go-
verno, com ágio de 347% sobre o
valor mínimo exigido pelas três
operações, de R$ 5,47 bilhões.

A insatisfação ficou por conta
do perfil dos consórcios privados
que irão gerir os aeroportos jun-
tamente com a Infraero: não são
formados pelas maiores opera-
doras do mercado internacional.
Daí que a principal dúvida em re-
lação ao modelo a ser adotado
nas próximas concessões é saber
se haverá mudanças nas exigên-
cias do perfil das operadoras.

Segundo Mauricio Endo, sócio-
líder de infraestrutura e governo
da KPMG no Brasil e na América
Latina, o mínimo exigido dos con-
sórcios era contar com uma em-
presa que tivesse experiência na
operação de aeroportos com mo-
vimento de pelo menos 5 milhões
de passageiros no ano anterior.

“Depois da realização dos lei-
lões, foi questionado se esta faixa
era suficiente. Há discussões so-
bre a possibilidade de aumentar
a exigência para uma experiên-
cia com movimento de aeropor-
tos de no mínimo 15 milhões de
passageiros ao ano, a fim de que
o perfil dos operadores seja mais
compatível com as necessida-
des”, afirma o executivo. Somen-
te o aeroporto de Guarulhos tem
movimento superior a 16 mi-
lhões de passageiros ao ano.

Para Endo, como a operação é
grande e complexa, envolvendo
atividades como fornecimento
de combustível, estacionamento,
bagagem, infraestrutura de pis-

ta, a experiência internacional
anterior é muito importante.
“Não que seja um impedimento,
mas o tempo para chegar a uma
maior eficiência, quando há uma
experiência maior anterior, pode
ser mais rápido”, afirma.

De acordo com a análise da Se-
cretaria de Aviação Civil (SAC),
que responde pela política de
concessões, e da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac), res-
ponsável pela elaboração dos
editais, pela regulação e fiscaliza-
ção do setor, os trabalhos ocor-
rem dentro do previsto, princi-
palmente quanto às demandas
para a Copa do Mundo.

Os três consórcios - I nv e p a r AC -
SA, em Guarulhos, Inframérica,
em Brasília, e Aeroportos Brasil,
em Campinas - já assumiram efe-
tivamente a gestão dos aeropor-

tos, agora só com o acompanha-
mento da Infraero. Antes disso,
passaram pelo período de trans-
ferência e depois pela primeira
etapa da “operação assistida”, em
que a Infraero ainda permanecia
à frente da gestão. De acordo com
a SAC, nesta fase foram apresen-
tados os planos de gestão da in-
fraestrutura, o resumo de movi-
mentação aeroportuária e o pla-
no de qualidade de serviço.

“Todos esses documentos vi-
sam garantir ao poder público
que a concessionária possui um
planejamento adequado e que
implementará as ações necessá-
rias para o atendimento das exi-
gências contratuais”, diz Wagner
Bittencourt, ministro da SAC. “Is -
so não significa que já não exis-
tam mudanças perceptíveis nos
aeroportos concedidos. As três

concessionárias já deram início a
uma série de obras”, afirma. En-
tre as ações imediatas, a SAC cita
como melhorias de curto prazo:
construção de novos banheiros e
reforma dos existentes, limpeza e
pintura dos terminais, polimen-
to dos pisos, recuperação das vias
de acesso, das fachadas e dos for-
ros dos terminais, entre outras.

Da mesma forma, antes de as-
sumirem a gestão, já enfrenta-
ram problemas, como no aero-
porto de Campinas, em outubro,
em que houve uma paralisação
das atividades por 45 horas, por
conta da demora na retirada de
uma aeronave acidentada. A si-
tuação levou a Aeroportos Brasil
Viracopos a decidir pelo desem-
bolso de R$ 50 milhões para a
construção de uma nova pista,
que será utilizada em momentos

de emergência. Além disso, o
consórcio elaborou um plano de
emergência para evitar que aci-
dentes obstruam a pista nova-
mente, e foram gastos US$ 2 mi-
lhões em equipamentos para o
reboque de aviões acidentados.

Agora, com a gestão e as receitas
dos aeroportos concedidos nas
mãos dos consórcios, o que está no
foco das atenções são os investi-
mentos com prazo para realização
até a Copa do Mundo. Neste pri-
meiro ciclo de investimentos, es-
tão incluídas as obras exigidas no
Plano de Exploração Aeroportuá-
ria, disposto nos contratos.

O mercado aguarda as próxi-
mas diretrizes para as concessões
de Confins, em Minas Gerais, e o
Galeão, no Rio de Janeiro. Para o
presidente da ABDIB, Paulo Go-
doy, com o modelo de concessão
já adotado e a SAC estabelecendo
as prioridades, será possível uma
melhora na infraestrutura aero-
portuária. “Mesmo que as conces-
sões não tenham ficado nas mãos
de grandes operadores interna-
cionais, será possível uma gestão
mais eficaz, principalmente, se o
poder concedente atuar na ava-
liação do processo para detectar
falhas em tempo de tomar as pro-
vidências necessárias”, diz.

A extensão da malha aeroviária,
segundo Paulo Godoy, também é
fundamental em razão da deman-
da reprimida. “Muitas regiões não
conseguem ser atendidas por con-
ta da deficiência na infraestrutura
a e r o p o r t u á r i a”, afirma. Com a
oferta de pacotes de concessões,
para terminais menores e regio-
nais, esses aeroportos também de-
vem atrair investimentos, que
atenderão a demanda e gerarão
mais procura. A dimensão do país
exige alternativas para melhorias
regionais, afirma.
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Renováveis vão ganhar espaço na matriz energética

Especial | I n f ra e st r u t u ra

possível redução de despesas em
contratos de publicidade, redução
de contratação de serviços terceiri-
zados e adoção de um programa
de desligamento voluntário incen-
tivado para funcionários. A expec-
tativa é de que seja necessário rea-
lizar um corte de 30% nos custos
operacionais, para operar no azul.

Neste cenário, as empresas terão
de fazer mais com menos. Inova-
ções poderão surgir para elevar a
eficiência. Na Europa e nos Estados
Unidos, algumas usinas operam
com telecomando e sistemas sofis-
ticados de controle com o mínimo
número de pessoal. Automação
poderá ganhar mais espaço nas
usinas hidrelétricas, o que pode
abrir um grande mercado para
empresas de tecnologia de infor-
mação. Isso ocorre em um mo-
mento em que o setor elétrico dis-
cute a adoção das redes inteligen-

tes para a área de distribuição, um
mercado que, sozinho, pode movi-
mentar US$ 30 bilhões na década.

Na área de geração, os preços
das concessões vincendas deverá
cair de cerca de R$ 90 o MWh para
cerca de R$ 30 MWh. Com menos
caixa, as empresas terão de ir atrás
de novas formas de financiar seus
projetos. “As concessionárias deve-
rão implantar uma gestão mais ri-
gorosa, além de terem que buscar
novas fontes de investimentos”,
diz Paulo Godoy, presidente da As-
sociação Brasileira da Infraestrutu-
ra e Indústrias de Base (Abdib).

Ele avalia que, com a perda de
boa parte da geração de caixa com
remuneração mais baixa pelos ati-
vos, as empresas poderão recorrer
a recursos de “terceiros”, como
bancos e lançamento de debêntu-
res. O governo tem estimulado o
lançamento de debêntures volta-

das a grandes projetos de infraes-
trutura, que reduziu para 0% e 15%
o Imposto de Renda devido, res-
pectivamente, por pessoas físicas e
jurídicas sobre rendimentos de de-
bêntures de longo prazo. Investi-
dores estrangeiros que adquirem
os papéis não pagam Imposto so-
bre Operações Financeiras (IOF),
cuja alíquota é de 6%. “Esses papéis
podem ter grande espaço no setor
elétrico em um cenário de juros
reais a 2% ao ano”, afirma Godoy.

Outro possível impacto oriundo
da MP 579 é reforçar o apetite das
empresas por aquisições de ativos
no mercado. Na teleconferência
com analistas, o presidente da Ce-
mig, Djalma Bastos de Morais, afir-
mou que a empresa poderá ser
mais agressiva em aquisições e na
participação dos leilões de energia
nova, como forma de agregar mais
valor à empresa.

E n e rg i a Concessionárias terão de
adequar suas estruturas de custos

Redução no
caixa deve
impulsionar
a eficiência

CLAUDIO BELLI/VALOR

Godoy, da Abdib: as concessionárias devem ter gestão mais rigorosa e procurar novas fontes de investimentos

Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Os impactos da MP 579 — que
traz novas regras para concessões
de ativos que expiram entre 2015 e
2017 e que representam 20% do
parque gerador nacional, 67% do
sistema de transmissão e 36% da
área de distribuição — deverão re-
definir o setor elétrico nos próxi-
mos cinco anos. As concessioná-
rias diretamente afetadas pela me-
dida, como Eletrobras, C e s p, Ce -
mig, C t e e p, terão de reforçar ações
de eficiência para adequar sua es-
trutura de custos à nova remune-
ração dos ativos, mais baixa. A per-
da de caixa terá de ser compensada
por maior de agressividade em lei-
lões de energia nova e aquisições
de ativos. Maior eficiência e maior
escala deverão ser perseguidas pe-
las empresas, o que deve manter o
setor na sua trajetória de consoli-
dação. De outro lado, ao reduzir o
caixa dessas concessionárias, será
estimulado o ingresso de capital
privado de outros grupos.

“Temos que nos adequar à nova
realidade, seja revisão tarifária, se-
ja pelos novos objetivos definidos
na MP 579. Precisaremos correr

com isso e fazer no curto prazo. Es-
tamos nos reunindo com nossos
gerentes e vendo o que iremos fa-
zer. Em paralelo, teremos de viabi-
lizar com mais agressividade ati-
vos que possam agregar valor aos
acionistas”, afirmou o presidente
da Cemig, Djalma de Bastos Mo-
rais, em recente teleconferência
com analistas. No início do ano, de
olho nos impactos da terceira revi-
são periódica de tarifas das distri-
buidoras, a empresa, controlada
pelo governo de Minas Gerais, di-
vulgou comunicado ao mercado
informando conduzir estudos que
indicavam oportunidades de re-
dução de custos que poderiam
chegar a R$ 600 milhões para os
próximos três anos. Agora, tudo
indica que a empresa terá de ir
além desse número para manter
seus planos de crescimento.

Na Eletrobras, que opera 67% da
capacidade de geração com con-
cessões vincendas, detém 62% das
linhas de transmissão com conces-
sões passíveis de renovação nos
próximos anos e 25% na parte de
distribuição, não será diferente.
Para que a holding continue ope-
rando no azul, será preciso traba-
lhar na redução de custos, com

Expansão do
sistema vai
atrair novas
companhias
De São Paulo

Ao reduzir o caixa das conces-
sionárias com ativos vincendos en-
tre 2013 a 2017, a MP 579 estimula
o ingresso de capital privado de
outras empresas que atuam no se-
tor elétrico. Para atender à deman-
da, que deve crescer 5% ao ano, é
necessário adicionar por ano cerca
de cinco mil MW de potência nova
por ano ao sistema. “Outros
players privados poderão partici-
par da expansão do sistema com
essa potencial perda de receita
dessas concessionárias”, diz o pre-
sidente da Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústrias de Base
(Abdib), Paulo Godoy.

Recentemente, a A l u p a r, que
detém concessões na área de
transmissão e de geração de ener-
gia elétrica, anunciou seu interes-
se futuro de lançar ações no nível
2 na BMF&Bovespa. Em prospec-
to preliminar da oferta de ações,
arquivado na CVM em novembro,
a empresa diz que pretende usar
os recursos para entrar em novos
leilões de geração e transmissão
de energia elétrica e para adquirir
ativos existentes no segmento. A
Alupar opera pouco mais de cin-
co mil quilômetros de linhas de
transmissão no Brasil e no Chile e,
em geração, detém 179,4 MW em
operação e 484 MW em constru-
ção. Segundo valores de novem-
bro, a energia da empresa estava
vendida por meio de contratos de
longo prazo, com prazo médio de
24,7 anos e a um preço médio de
R$ 117,7/MWh. Os valores de
energia das usinas que estão com
as concessões vincendas deverão
ficar em R$ 27 o MWh, ante a mé-
dia de R$ 90 o MWh apurada an-
tes da MP 579. (RR)

De São Paulo

A participação de fontes reno-
váveis, como usinas hidrelétricas,
pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs), usinas movidas a bagaço
de cana-de-açúcar e empreendi-
mentos eólicos, deverá ganhar es-
paço na matriz elétrica do Brasil
nos próximos dez anos. Isso man-
terá o Brasil em uma posição in-
vejável no cenário internacional:
o país continuará com a matriz
mais limpa do mundo industria-
lizado. Para produzir um TWh, o
setor elétrico brasileiro emite oi-
to vezes menos do que o setor elé-
trico americano, cinco vezes me-
nos que o europeu e 12 vezes me-
nos do que o chinês.

Entre 2011 e 2021, a participa-
ção das fontes renováveis irá pas-
sar de 97 mil MW para 152 mil
MW, sendo que a fatia das hidrelé-
tricas pulará de 83 mil MW para
116 mil MW de potência instalada
em 2021. Outras fontes renováveis,
como PCHs, eólicas e biomassa,
saltarão quase três vezes – de 13,7
mil MW em 2011 para 36 mil MW
dez anos depois. A participação
das três fontes evoluirá de 11,8% na
capacidade instalada em 2011 pa-
ra 19,8% em 2021, segundo o Plano
Decenal 2021 elaborado pelo go-
verno federal. Estima-se alta anual
de 10% para essas fontes, com des-
taque para os projetos eólicos.

“O Brasil vai continuar privile-
giando fontes renováveis, como
hidrelétricas e eólicas, como os úl-
timos leilões têm mostrado”, afir-
ma Mauricio Tolmasquim, presi-
dente da Empresa de Pesquisas
Energéticas (EPE), órgão estatal
responsável pelo planejamento do
setor. A capacidade instalada no
sistema nacional deve crescer 56%
entre 2012 e 2021, pulando de
116,5 mil MW para 182,4 mil MW,
impulsionada pela construção de
hidrelétricas na região Norte, de
usinas eólicas nas regiões Sul e
Nordeste e de projetos de biomas-
sa no Sudeste e Centro-Oeste.

A capacidade de geração hi-
dráulica aumentará de 84 GW pa-
ra 117 GW até 2021, com destaque
para projetos na região Norte, cuja
participação na expansão de pro-
jetos em geração pulará de 10% em
2012 para 24% do sistema interli-

gado nacional em 2021, totalizan-
do 32.783 MW de expansão. Entre
os projetos não contratados, cons-
trutoras e fabricantes de máquinas
e equipamentos estão de olho no
Complexo de São Luiz dos Tapajós,
que poderá reunir cinco barragens
e ter potência instalada de 14 mil
MW. Trabalha-se no governo para
colocar em licitação a megausina
entre o fim de 2013 e início de
2014. O investimento deverá supe-
rar R$ 15 bilhões.

Em relação às outras fontes re-
nováveis, o maior destaque será
para as usinas eólicas, que poderão
chegar a 16 mil MW em 2021, qua-
se dez vez mais do que a potência
instalada atual. Hoje, há um port-
fólio de projetos eólicos habilita-
dos pela EPE de cerca de 600 em-
preendimentos cuja potência total
supera 16 mil MW. Deste, 450 pro-
jetos localizam-se na região Nor-
deste, que totalizam cerca de 12
mil MW e 150 projetos são da re-

gião Sul com cerca de 4,3 mil MW.
“Há três anos tínhamos dois fabri-
cantes de aerogeradores no Brasil,
hoje temos oito e devemos ter mais
um em 2013. O Brasil deverá pas-
sar da décima-primeira posição
para quarta ou quinta de aumento
de capacidade anual do segmen-
t o”, diz Tolmasquim.

As empresas têm se movimen-
tado na área. No fim de outubro, a
Odebrecht Energia recebeu a li-
cença de instalação do Complexo

Eólico Corredor do Senandes, em
Rio Grande (RS). O licenciamento
permite a implantação dos sete
parques do complexo, com capa-
cidade instalada de 180,9 MW,
dos quais quatro serão implanta-
dos até fim de 2013, na primeira
fase do projeto, que receberá in-
vestimentos totais de R$ 400 mi-
lhões. Outra que desenvolve em-
preendimentos na área é a Bioe -
nerg y, com pouco mais de 40 pro-
jetos eólicos em desenvolvimen-
to no Maranhão que poderão
acrescentar 1,5 mil MW de capa-
cidade. A primeira fase dos proje-
tos — que envolve cerca de 800
MW — deverá começar a entrar
em operação a partir de abril de
2014, com investimentos de R$
2,5 bilhões. A segunda fase — com
projetos de 700 MW — poderá ter
sua energia comercializada nos
leilões de energia do governo em
2013 e 2014.

Energia solar é outro vetor da
atuação da empresa. “A energia so-
lar poderá ser em cinco anos a bola
da vez no Brasil, como a eólica tem
sido. Há 14 anos ninguém acredi-
tava que a energia eólica seria a
mais competitiva e hoje ela tem
ganho de hidrelétricas. Podemos
ver algo semelhante na energia so-
lar, que pode crescer muito rápido
no Brasil”, diz Sergio Marques, pre-
sidente da Bioenergy. O preço de
um MW médio negociado no mer-
cado ficou em cerca de R$ 250, ain-
da elevado, mas competitivo para
alguns segmentos, como clientes
ligados em alta tensão e com in-
dústrias localizadas no Sudeste.

O que poderá impulsionar mais
as fontes renováveis, como solar e
eólica, é a adoção gradual das re-
des inteligentes (“smart grids”, em
inglês). Os medidores inteligentes
são condição básica para a geração
distribuída solar, porque os apare-
lhos permitem saber se o cliente
está consumindo ou se está expor-
tando para a rede. Neste contexto,
as redes inteligentes deverão esti-
mular a microgeração de energia e
o avanço de fontes renováveis nos
grandes centros. O cliente residen-
cial pode ter painéis solares insta-
lados em sua casa e até vender par-
te dessa energia à rede ou abater
parte de sua conta com esse crédi-
to. “O consumidor passa a ter mais

ferramentas para gerar o consumo
e o uso da energia e, como a eólica
é uma fonte limpa, podemos ter
mais estímulos com o ‘smart grid’ ”,
diz Elbia Mello, presidente-execu-
tiva da Associação Brasileira de
Energia Eólica (Abeeólica).

Em relação às outras fontes re-
nováveis de geração — térmicas
movidas a biomassa, em sua maio-
ria de bagaço de cana-de-açúcar, e
as PCH —, o cenário traz algumas
incertezas. Ao contrário das eóli-
cas, as PCH, vedetes do setor elétri-
co no fim da década de 1990 por
conta da dificuldade de obtenção
de licenças ambientais para gran-
des usinas hidrelétricas, têm per-
dido competitividade nos leilões
desde 2009. O custo de investi-
mento das PCHs teve alta de 45%
em cinco anos, e o preço da energia
chegou a R$ 135 o MWh, acima das
eólicas e outras fontes. Em junho,
segundo a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), 563 MW
de obras no segmento estavam
com andamento adequado, 983
MW de projetos com impedimen-
tos de diversas naturezas e 991
MW de projetos que sequer dispu-
nham de licença de instalação. Mas
o potencial segmento é bastante
considerável e chega a 17,5 GW.

O potencial técnico a partir da
biomassa de cana-de-açúcar deve
superar os 10 GW médios até
2021, dos quais cerca de 1,2 GW
médio contratado nos leilões e
com início de suprimento até
2016, segundo o Plano Decenal
do governo. O potencial desta
fonte está localizado em São Pau-
lo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pa-
raná. Mas usineiros reclamam de
melhores condições financeiras
para aumentar a eficiência de
suas caldeiras e elevar a geração
comercializada no sistema. No
leilão realizado em agosto pelo
governo federal, só 19 projetos de
PCHs, com potência instalada de
302 MW foram cadastrados, en-
quanto 296 projetos de eólicas
com capacidade de 7.500 MW fo-
ram inscritos e 12 projetos de
biomassa com 700 MW foram lis-
tados. Na fase final do leilão, ne-
nhum projeto de PCH foi contra-
tado, enquanto foram negocia-
dos 2 GW de energia eólica e 555
MW de biomassa. (RR)

Fonte: EPE
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Elbia Mello, da Abeeólica: como uma fonte limpa, a energia eólica poderá ter mais estímulos com o “smart grid”
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Movimento de cargas em
hidrovias é de apenas 12%
De Caxias do Sul

Pelos 20,9 mil quilômetros de
rios, lagos, lagoas e lagunas nave-
gáveis que cortam o interior do
Brasil passaram ano passado 109,2
milhões de toneladas de minério
de ferro, fertilizantes, adubos, soja,
farelo de soja, milho, enxofre e cal,
entre outros itens, além de um nú-
mero impreciso de pessoas. A
União Europeia, em igual período
e 30 mil quilômetros de hidrovias,
transportou quatro vezes mais
mercadorias. Até pouco tempo
acreditava-se que entre 4% e 5% de
todas as cargas movimentadas no
país utilizavam as hidrovias. A
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) corrigiu a in-
formação recentemente para
12,37%, uma participação ainda
baixa diante da generosidade com
que a natureza brindou o Brasil.

Falta pensamento estratégico e
sistêmico, diz Augusto César Bar-
reto Rocha, doutor em engenharia
logística e coordenador da comis-
são de logística da Federação das
Indústrias do Estado do Amazonas
(Fieam). “Existe o projeto de um
polo naval em Manaus com uma
visão estratégica enorme, mas tem
o desafio de sair do papel.” A falta
de investimentos em terminais é
mais crítico, porque falta vontade
executiva e técnica para viabilizar,
diz ele, referindo-se ao ponto ne-
vrálgico da região que são as licen-
ças ambientais. Segundo ele, fal-
tam portos com tecnologia apro-
priada ao perfil das cargas, restri-
ções a operações 24 horas, o que
reduz a velocidade de movimenta-
ção das cargas e a falta de práticos
na ZP-1 (Zona de Praticagem entre
Fazendinha/AP e Itacoatiara/AM)
para a cabotagem.

Rocha aponta a ausência na re-
gião de rodovias e ferrovias conec-
tadas à malha nacional e integra-
das aos portos. Há “apenas na BR-
174, que conecta o Amazonas com
Roraima, no terminal de cargas do
aeroporto de Manaus e no gasodu-
to Coari-Manaus. E só”, afirma. “Es -
tamos longe de gastar 2% do PIB da
região em infraestrutura.”

Das 109 milhões de toneladas
de cargas movimentadas em
2011 nas hidrovias, menos de
30% foram de transporte entre
vias de interiores. A cabotagem
usou as hidrovias em 22,45% da
sua movimentação em 2011 e a
navegação de longo curso ape-
nas 4,91%. O potencial desperdi-
çado é gritante. O Brasil conta
com uma disponibilidade de 42
mil quilômetros de vias navegá-
veis. “Com investimentos relati-
vamente simples em dragagens,
derrocagem, portos e terminais
poderíamos chegar a 30 mil qui-
lômetros de vias navegáveis em
pouco tempo”, diz o superinten-
dente de navegação interior da
Antaq, Adalberto Tokarski.

Estudo da Confederação Nacio-
nal da Agricultura (CNA) aponta
que 68 milhões de toneladas de so-
ja e milho produzidas no país fi-
cam acima do Paralelo 16 e outros
62 milhões de toneladas abaixo
dele. O fato é que 45 milhões de to-
neladas excedentes da parte supe-
rior desceram para a região Sudes-
te, majoritariamente, em cima de
caminhões e uma parte seguiu por
rodovia até o porto de Paranaguá
(PR). As hidrovias do país escoam
menos de 5% da safra brasileira.

Já o complexo do Paraná Tietê se
prepara para obter no médio pra-
zo um dos melhores índices de
aproveitamento de suas águas,
principalmente para o transporte
de combustíveis e açúcar. Isso se
deve aos investimentos da Trans -
petro (subsidiária da Pe t r o b r a s )
anunciados para a construção de
80 barcaças e de 20 empurradores,
os quais serão empregados para a
movimentação de etanol. O pri-
meiro comboio está previsto para
o começo de 2013. Cada comboio
é composto de um empurrado e
quatro barcaças, com capacidade
total de 360 mil litros.

Os investimentos na Hidrovia
Tietê envolvem R$ 1,5 bilhão. Ao
todo, 35 intervenções deverão ser
concluídas até o fim de 2015. Fo-
ram iniciados os trabalhos de
adequação de pontes e de canais,
além de melhorias em sete eclu-

sas. A movimentação no corredor
pode duplicar depois da entrega
das barcaças e empurradores en-
comendados pela Transpetro.
“São Paulo acordou e se anteci-
pou as demais regiões”, diz Paulo
Vicente Caleffi, diretor da Trans -
portes Bertolini.

A fábrica da General Motors, de
Gravataí (Região Metropolitana de
Porto Alegre), poderia usar a hi-
drovia e a cabotagem de longo
curso para levar seus veículos às re-
giões Norte e Nordeste. O comum
é ver uma cegonheira com dez car-
ros indo até Recife. Estima-se que
90% da produção industrial situa-
da em um raio de 150 quilômetros
da capital gaúcha poderia usar a
hidrovia para escoamento.

A boa notícia é que as hidrovias
foram alvo de um estudo, amplo a
minucioso, o Plano Nacional de In-
tegração Hidroviário (PNIH), ca-
paz de subsidiar a elaboração das
futuras políticas governamentais,
bem como de aperfeiçoar a fiscali-
zação e a regulação do setor. O tra-
balho é composto por estudo e
análise das hidrovias e suas insta-
lações portuárias a partir da im-
plantação de um sistema de infor-
mação geográfica, parte impor-
tante para a elaboração do Plano
Geral de Outorgas. O PNIH resulta
de um acordo entre a Antaq e o La-
boratório de Transportes da Uni-
versidade Federal de Santa Catari-
na (LabTrans/UFSC)

O PNIH identificou, por exem-
plo, potencial para a instalação de
oito novas áreas para terminais na
hidrovia Tocantins-Araguaia e cita
a busca brasileira pela agregação
de valor nos produtos exportados,
o que gera expectativa de aumen-
tos na produção do aço para ex-
portação em detrimento da expor-
tação do minério de ferro. O traba-
lho faz referência a implantação
da Aços Laminados do Pará (Alpa),
projeto do governo federal e a Vale
de mais de US$ 3 bilhões. A Alpa
deve iniciar atividades em 2014
em Marabá (PA). Das 2,5 milhões
de toneladas de placas de aço a se-
rem produzidas por ano, 1,85 mi-
lhão serão exportados. (GA)

Po r to s Governo anuncia R$ 54 bilhões para ampliar
e modernizar a capacidade dos portos brasileiros

Investimentos têm
de aumentar para
superar os atrasos

ALFONSO ABRAHAM/DIVULGAÇÃO

Porto de Porto Alegre movimentou 814,1 mil toneladas até outubro, 12% a mais do que em igual período de 2011

Guilherme Arruda
Para o Valor, da Caxias do Sul

Este deveria ser o melhor mo-
mento dos portos brasileiros, por-
que a movimentação de cargas
cresceu, em média, 6% ao ano nos
últimos seis anos. O sistema pode-
ria estar movimentando dois bi-
lhões de toneladas anuais, caso os
investimentos para modernização
e ampliação de terminais tivessem
começado dez anos atrás. Mas co-
mo carrega um passivo de duas dé-
cadas de descaso, instalações pre-
cárias, legislação atrasada, associa-
da a uma burocracia complexa, os
portos vão encerrar 2012 movi-
mentando pouco mais de 900 mi-
lhões de toneladas. O primeiro bi-
lhão fica para 2013. O relatório
deste ano do The Global Competi-
tiveness Report do Fórum Econô-
mico Mundial resume bem o qua-
dro atual: o Brasil é o 130o coloca -
do no ranking de eficiência/quali-
dade portuária entre 144 nações.

Um estudo do Instituto de Pes-
quisas Econômica e Aplicada
(Ipea) aponta que para conquistar
uma infraestrutura condizente
com as suas ambições no mercado
mundial, seria necessário o país in-
vestir R$ 43 bilhões nos portos,
montante quase três vezes maior
que a soma do PAC 1 e PAC 2. Entre
2002 e 2011, a média anual dos in-
vestimentos públicos, segundo o

trabalho, foi de R$ 1 bilhão, com
picos em 2008 (R$ 1,6 bilhão) e
2009 (R$ 2,1 bilhões). Em 2010 e
2011, os recursos foram reduzidos
- R$ 1,35 bilhão e R$ 730 milhões,
respectivamente. Os investimen-
tos privados em igual período tive-
ram média de R$ 1,14 bilhão por
ano. Na soma dos investimentos, a
participação no PIB foi de 0,07%.

“Neste ritmo de investimentos
(R$ 2,2 bilhões por ano) o país le-
varia 19 anos para sanar as restri-
ções identificadas no estudo,
sem incluir as novas necessida-
des oriundas do próprio cresci-
mento econômico”, diz Carlos
Álvares da Silva Campos Neto,
pesquisador do Ipea.

O governo federal entende que
não pode esperar mais e sabe que
terá pela frente discussões sobre os
98 terminais arrendados antes da
Lei dos Portos (1993), sendo que as
licenças de 58 deles já expiraram;
27 vencem até fim do ano e outras
13 acabam em 2013. A dúvida é se
estes terminais vão ganhar novos
prazos ou passarão por novas lici-
tações. Os empresários pressio-
nam pela renovação dos contratos.
Em troca, se comprometem a in-
vestir R$ 10 bilhões.

A presidente Dilma foi alerta-
da sobre o risco jurídico de dar
soluções diferentes ao mesmo
problema. Alguns investidores
avisaram que vão procurar seus

direitos na justiça e processos
prolongados significam longos
períodos de adiamento de novos
investimentos. Para fechar a con-
ta, o governo precisa fazer a revi-
são dos contratos de concessões
de 16 portos delegados a Estados
e municípios, com destaques pa-
ra Paranaguá (PR), Itaqui (MA) e
Rio Grande (RS).

O governo sabe também que
há enormes dificuldades para
mudar as estruturas do modelo
de gestão das Companhias Docas,
que controlam os principais por-
tos marítimos. Na média, elas não
conseguiram realizar neste ano
20% do que estava disponível pa-
ra fazer de investimento até o fim
do 4o bimestre. A solução é um
choque de gestão que prevê o re-
passe da administração de algu-
mas delas à iniciativa privada. A
experiência foi iniciada com o
porto de Ilhéus, controlado hoje
pela Companhia Docas da Bahia
(Codeba).

A intenção é buscar profissio-
nais no mercado. Os eleitos assina-
rão contratos de gestão com a Se-
cretaria de Portos (SEP) e terão que
cumprir metas. O Regime Diferen-
ciado de Contratações Públicas
(RDC) usadas pela Infraero e pelo
Dnit será adotado também nas
Docas. Há a possibilidade de abrir
o capital delas, mas em ambos os
casos as mudanças não serão con-

cretizadas em menos de cinco
anos, devido aos fortes laços políti-
cos há décadas no sistema.

Ontem, com a presença da pre-
sidente Dilma Rousseff, o gover-
no anunciou investimentos de R$
54 bilhões para ampliação e mo-
dernização da capacidade dos
portos. R$ 31 bilhões devem ser
desembolsados até 2014/2015 e
outros R$ 23,3 bilhões até
2016/2017. Também estão previs-
tos mais R$ 2,6 bilhões em acessos
ferroviários e rodoviários. A Se-
cretaria dos Portos ficará respon-
sável pela centralização do plane-
jamento das atividades do setor.

“Temos uma relação dos asso-
ciados que tencionam investir R$
44 bilhões na construção de novos
terminais e ampliação dos atuais”,
diz o presidente da Associação
Brasileira dos Terminais Portuários
(ABTP), Wilen Manteli, cobrando
mais ousadia do governo.

A iniciativa privada vai se sen-
tir atraída, segundo ele, que tor-
ce para que o governo mante-
nha as PPPs. “Elas mostraram

que deram certo.” Isso não signi-
ficará o fim imediato das filas de
caminhões próximas aos portos
ou que haverá facilidades para
atracamento de navios de gran-
de porte, limitado pela falta de
profundidade dos berços e baías
de movimentação. A partir do
anúncio da concessão, será pre-
ciso esperar cerca de dez anos
para ver os primeiros resultados.
“O importante é que o transpor-
te de longa distância precisa ser
r e p e n s a d o”, diz o diretor da
Transportes Bertolini, Paulo Vi-
cente Caleffi.

Um exemplo de demora é o Pla-
no Nacional de Dragagem, criado
em 2007, mas colocado em prática
na virada de 2010 para 2011. Mes-
mo recente, houve melhoras em
vários portos, mas a Marinha brasi-
leira não certificou essas draga-
gens. O procedimento é fazer me-
dição dos locais e atestar que o ca-
nal tem a profundidade anuncia-
da. Oficialmente, navios de maior
porte não podem entrar sem ter a
certificação. “O PND avançou, mas

existem problemas. Temos diver-
sos portos com dragagem, que não
podem utilizar plenamente essa
capacidade porque a Marinha não
fez este trabalho. Os armadores sa-
bem disso. Estão doidos para colo-
car navios grandes, do tipo pós pa-
namax ”, diz Campos Neto, do Ipea.

Quando o assunto é deficiên-
cia burocrática, a reclamação ge-
ral é na demora na liberação das
cargas em consequência do nú-
mero de órgãos envolvidos e o
pior é que eles não conversam
entre si e quando decidem con-
versar, não há consenso. Outras
vezes, falta diálogo. O projeto
Porto Sem Papel, criado em 2010,
pretende reduzir o tempo de cin-
co para dois dias. Na Alemanha, é
de sete horas. “Para atracar, um
navio precisa preencher diversos
formulários em papel e em por-
tuguês. No mínimo são oito ór-
gãos entre instituições governa-
mentais federais, estaduais e mu-
nicipais diferentes, mas há casos
que podem chegar a 28 órgãos”,
segundo o Ipea.

Especial | I n f ra e st r u t u ra
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Mobilidade Melhorias nas cidades-sede são grande legado do Mundial

Ritmo lento marca obras
para a Copa do Mundo

IVONALDO ALEXANDRE/VALOR

Cléver de Almeida: sete dos projetos de mobilidade preparatórios para a Copa em Curitiba são de âmbito municipal

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Com mais de R$ 12,5 bilhões de
investimentos previstos em meia
centena de obras incluídas na
Matriz de Responsabilidade da
Copa – compromisso firmado en-
tre União, Estados e municípios
em torno dos principais projetos
para a realização dos jogos –, a
melhoria na mobilidade das doze
cidades-sedes do Mundial de fu-
tebol está sendo considerada um
dos grandes legados do evento
no país. Mas algumas, com crono-
grama comprometido, começam
a ficar pelo caminho.

A maior parte está ligada a sis-
temas de transporte sobre trilhos,
como são os casos dos VLTs (veí-
culo leve sobre trilhos) de Ma-
naus e Brasília, além da linha Ou-
ro do monotrilho paulista, que
acabaram ficando de fora da ma-
triz e perdendo as condições cria-
das para financiamentos conce-
didos pelos bancos federais e a
possibilidade de uso do regime
diferenciado de contratações
(RDC), que contrata projeto e
obra simultaneamente.

Outros atrasos foram registra-
dos pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) em relatório divul-
gado no fim de outubro - pouco
mais de 5% de todo o orçamento
previsto havia sido desembolsa-
do até julho último.

Mesmo assim, os projetos
avançam. Em Belo Horizonte,
dos oito projetos incluídos na
matriz, um já havia ultrapassado
60% de execução e dois beiravam
40%. Ao todo, serão investidos

quase R$ 1,4 bilhão em obras viá-
rias. “Os equipamentos serão um
legado para a cidade”, diz o pre-
feito Márcio Lacerda.

No Rio, a linha Transcarioca, li-
gando o aeroporto internacional
Tom Jobim à Barra da Tijuca, foi a
única obra de mobilidade urbana
da cidade na matriz, no valor de
R$ 41,8 bilhão. Mas a Prefeitura
também está tocando a Transoes-
te, que deve ligar a Barra a Campo
Grande, a Transbrasil, com 34
quilômetros entre Deodoro e ae-
roporto Santos Dumont e a Tran-
solímpica, entre Deodoro e a Bar-
ra, prevista para 2015, somando
mais R$ 4 bilhões ao orçamento.

Em Curitiba, quatro dos doze
projetos participantes da matriz
receberam sinal amarelo no rela-
tório do TCU, classificação que in-
dica projetos com nível mediano
de dificuldades, e cinco tiveram o
orçamento ampliado. Segundo o
presidente do Instituto de Pesqui-
sa e Planejamento Urbano de Curi-
tiba, Cléver de Almeida, sete dos
projetos da cidade são de âmbito
municipal, entre eles os corredores
Aeroporto / Rodoferroviária e Cân-
dido de Abreu, a extensão do BRT
da Linha Verde Sul, novo eixo de
transporte da cidade ao longo da
antiga rodovia BR 116 e o sexto por
canaleta exclusiva, e a requalifica-

ção do corredor Marechal Floria-
no. “Só falta licitar o corredor Can-
dido de Abreu”, explica. Segundo
ele, estão sendo sanadas pendên-
cias junto ao governo federal para
a manutenção dos reembolsos,
que devem somar pouco mais de
R$ 300 milhões.

Em Porto Alegre, dos dez proje-
tos analisados pelo TCU, oito tive-
ram valor ampliado e todos esta-
vam com sinal amarelo, incluin-
do três BRTs. Já em Manaus, o BRT
acabou saindo da Matriz da Copa
junto do VLT. Em Cuiabá, um dos
destaques é o VLT de 22,8 quilô-
metros que, em novembro, come-
morava 60 dias de obras.

Máquinas devem
voltar a crescer
no ano que vem
De São Paulo

Nem mesmo a licitação de R$ 2
bilhões aberta pelo Ministério de
Desenvolvimento Agrário no últi-
mo dia 28 para a aquisição de até
1,9 mil motoniveladoras e 3,1 mil
retroescavadeiras empurrou para
cima o segmento de máquinas e
equipamentos para a infraestrutu-
ra em 2012, já que as vendas serão
realizadas apenas no ano que vem.

Segundo a Associação Brasileira
de Tecnologia para Equipamentos
e Manutenção (Sobratema), com a
redução do ritmo de projetos em
áreas como rodovias, ferrovias,
portos e saneamento básico, as
vendas de equipamentos utiliza-
dos no setor da construção devem
ser 19% menores que em 2011. Mas
a expectativa é que iniciativas co-
mo entrada em vigor do crédito es-
pecial para máquinas do Progra-
ma de Sustentação do Investimen-
to (PSI), a desvalorização cambial e
o estabelecimento da Empresa de
Planejamento e Logística (EPL)
animem o mercado a partir de
2013, quando é esperado cresci-
mento de 13%.

Segundo o vice-presidente da
entidade, Mario Humberto Mar-
ques, os resultados foram compro-
metidos principalmente pela que-
da nas vendas de caminhões, gra-
ças à antecipação das compras no
ano passado para evitar os preços
mais altos da linha 2012, aderen-
tes às novas normas de emissões.
Os caminhões chegam a represen-
tar entre 40% e 50% do resultado fi-
nal da venda de equipamentos no
segmento. Na linha amarela, de-
pois do recorde de 2011, com mais

de 30,5 mil equipamentos vendi-
dos, a estimativa de queda é me-
nor, 3%, com vendas em torno de
29,7 mil máquinas. Mas os seg-
mentos de motoniveladores e ro-
los compactadores encolheram,
respectivamente, 27% e 30%.

“Muitos investimentos aguar-
dados não ocorreram”, observa
Andrea Park, presidente da Câma-
ra Setorial de Máquinas Rodoviá-
rias da Abimaq e gerente comer-
cial e de relações governamentais
da Ko m a t s u , fabricante japonesa
de escavaderias hidráulicas, carre-
gadeiras de rodas e motonivelado-
ras com planta local desde 1975.
Mesmo assim, o desempenho bra-
sileiro se mantém acima da média
mundial, que deve registrar recuo
médio de 9% — o que, somado à li-
citação em curso, atrai para o Brasil
os olhos de todos os fornecedores
do planeta, com investimentos em
produção ou não.

O quadro reforçou a onda de es-
forços para ampliação e instalação
de plantas no país, com as impor-
tações encolhendo 14% de janeiro
a agosto, segundo a Sobratema.
Em novembro, a fabricante suíça
de usinas de asfalto e rolos com-
pactadores Ammann anunciou in-
vestimentos de R$ 15 milhões para
instalação de uma fábrica em Gra-
vataí (RS). Os equipamentos serão
entregues a partir de fevereiro. Gil-
van Pereira, presidente da empresa
para a América Latina, diz que in-
vestimentos previstos para o pró-
ximo ano, como o Rodoanel, re-
cém-licitado em São Paulo, e a
perspectiva de concessão de 7,5
mil quilômetros de rodovias ani-
mam o setor.
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Projeto do trem-bala
volta com novas regras
De São Paulo

Entre idas e vindas, o projeto
do trem de alta velocidade (TAV)
ligando Rio, São Paulo e Campi-
nas foi retomado com novas re-
gras, que prometem tornar con-
corrida uma nova rodada de lici-
tações do que ficou popularmen-
te conhecido como trem-bala.

Depois do fracasso na tentati-
va de realizar um leilão no mês
de julho de 2011, quando não
apareceram interessados, o go-
verno resolveu dividir o processo
em duas fases. Ficou decidido
que na primeira licitação serão
escolhidos os responsáveis pela
fabricação dos trens e operação
da linha e, na segunda, a constru-
tora das obras civis.

O edital do primeiro leilão esta-
va previsto para 26 de novembro,
mas as mudanças precisaram ser
submetidas à avaliação do Tribu-
nal de Contas da União (TCU), que
na quarta-feira passada deu o aval
para os estudos. No final do mês
passado, o governo divulgou que
pretende ampliar a malha do
trem-bala para outros Estados.

O modelo de licitação por tari-
fa mais baixa foi substituído pelo
de maior outorga e o governo as-
sumirá todo o risco do negócio.
Vencerá o primeiro leilão a em-
presa que apresentar a melhor
relação entre valor de outorga
(pago ao governo para explora-
ção do serviço) e custo de cons-
trução do trem-bala (incluindo a
tecnologia aplicada e a infraes-
trutura). O limite para o financia-
mento foi mantido em 70% dos
investimentos que serão realiza-
dos nesta etapa e o BNDES será
seu principal financiador.

O projeto prevê uma linha de
511 km, com velocidade de 350
km/h, e seu custo total, avaliado
inicialmente em US$ 11 bilhões,
chega agora a US$ 35,637 bilhões.

O cronograma foi alterado nova-
mente. A expectativa é que o pri-
meiro edital seja publicado na
próxima semana e o segundo
aconteça entre final de julho e iní-
cio de agosto do próximo ano, se-
gundo Helio Mauro França, dire-
tor da Empresa de Planejamento e
Logística (EPL). As obras estão pre-
vistas para começar entre o final de
2014 e início de 2015 e o TAV deve
entrar em operação no segundo
semestre de 2020.

Assim que o primeiro edital for
publicado, a EPL vai escolher,
também por licitação, a empresa
que fará o projeto executivo da
obra, previsto para ser concluído
entre o final de 2014 e começo de
2016, segundo o diretor da EPL.
Ele será baseado na tecnologia a
ser adotada pelo vencedor do pri-
meiro leilão. A estatal ficará en-
carregada do licenciamento am-
biental e das desapropriações. Os
estudos para ampliar a rede do
TAV vão começar em 2013.

De acordo com Helio França,
uma linha entre São Paulo e Belo
Horizonte já faz parte do Plano
Nacional de Viação e estão sendo
estudadas uma linha entre São
Paulo e Curitiba e a continuidade
da linha Rio-São Paulo-Campi-
nas até Ribeirão Preto (Noroeste
de São Paulo) e até a região do
Triângulo Mineiro, num total de
mais cerca de 1.300 km.

Especialistas questionam a
oportunidade do empreendi-
mento. “Não temos nem trens de
passageiros e teremos de partir já
para o TAV?”, questiona Manoel
Reis, da FGV/SP. Para ele, uma op-
ção melhor seria começar com
trens de velocidade melhor (160
km/h). “Investir R$ 35 bilhões pa-
ra construir cerca de 500 km dá
R$ 70 milhões por quilômetro. Is-
so é prioritário?”, questiona Pe-
ter Wanke, do Coppead / UFRJ.
Segundo ele, o gasto com cada

quilômetro do TAV daria para
construir 15 km de trilhos de um
trem considerado normal.

Até agora, seis empresas inter-
nacionais demonstraram inte-
resse pela primeira etapa do pro-
jeto: a Alstom Brasil, subsidiária
do grupo francês GEC Alstom, a
alemã Siemens,  a Hyundai, que
lidera um grupo de empresas co-
reanas, a Mitsui, à frente de inves-
tidores japoneses, e as espanho-
las CAF e Ta l g o. Entre as empresas
brasileiras, está a CCR , concessio-
nária de rodovias do grupo An-
drade Gutierrez.

Para o presidente da Alstom
Brasil, Marcos Costa, com as alte-
rações, o projeto passou a apre-
sentar boa atratividade, pois a se-
paração em dois leilões permite a
viabilidade econômica do proje-
to. O valor da outorga, a ser pago
na primeira etapa, vai contribuir
para pagar o custo da infraestru-
tura. As obras de infraestrutura
têm custo elevado, diz, por causa
da declividade alta do trajeto, de
700 metros, que exigirá muitos
viadutos e túneis.

“O investimento total acaba se
pagando também pela redução
de emissão de CO2 e do consumo
de eletricidade e pelo desenvolvi-
mento do entorno das estações”,
diz Costa. A parceira da Alstom é
a Société Nationale des Chemins
de Fer Français (SNCF), estatal
francesa responsável pela rede
ferroviária da França, e líder em
linhas de alta velocidade no mun-
do – dos 31.000 km de linhas
francesas, 2.000 km são de alta ve-
locidade (300 a 320 km/h).

“Acreditamos que nesse eixo o
trem de alta velocidade será um
dos mais úteis do mundo. Se for
bem planejado, seu aproveita-
mento pelo povo brasileiro será
provavelmente muito bom”, diz
Alain Bullot, diretor do projeto
Brasil da SNCF. (GC)

Experiência europeia muda
os hábitos dos passageiros
De São Paulo

A primeira linha ferroviária de
alta velocidade foi implantada no
Japão, em 1964, no trajeto de 510
km entre Tóquio e Osaka, hoje uti-
lizado por cerca de 150 milhões de
passageiros por ano. Na Europa, a
França foi pioneira, com a linha Pa-
ris-Lyon, em 1981, e desde então a
rede europeia vem gradativamen-
te se expandindo para outros paí-
ses, como Bélgica, Alemanha, Itá-
lia, Noruega, Espanha e Suécia. O
trem de alta velocidade é utilizado
também na Coreia, China e nos Es-
tados Unidos.

A rede francesa de alta veloci-
dade tem cerca de 2 mil km e
transporta 125 milhões de passa-
geiros por ano, dos quais 25 mi-
lhões atravessam as fronteiras do
país. O sistema TGV (Train à Gran-
de Vitesse) opera a até 320 km/h
para 149 destinos, percorrendo
toda a França e com conexões pa-
ra países vizinhos. Já os trens Tha-
lys têm rotas internacionais. Na
Espanha, o AVE (Alta Velocidad
Española) tem sete rotas no país.

O Eurostar parte da França e
chega à Bélgica, à Grã-Bretanha e
à Itália. Da estação Paris Nord pa-
ra a London Waterloo, há até 19
trens diários. Da estação Bruxelas
Midi para London Waterloo são
até nove trens por dia. Os trens
do Eurostar Italia AV (Alta Veloci-
tà) operam por todo o país e os
passageiros contam com o con-
forto de poltronas especiais nas
estações e serviços exclusivos, co-
mo táxi e reserva de carro.

Os trens ICE (InterCityExpress)
conectam as principais cidades
da Alemanha e também ligam o
país à Áustria, Bélgica, Dinamar-
ca, França, Holanda e Suíça. Con-
tam com vagão restaurante, tela
de vídeo nos assentos e, como os
demais trens de alta velocidade,
tomadas para notebooks e recep-
ção de sinais de telefone celular.

Além de rapidez e conforto, os
trens de alta velocidade podem
funcionar como poderosa ala-
vanca de desenvolvimento, diz
Alain Bullot, diretor do projeto
Brasil da Société Nationale des
Chemins de Fer Français (SNCF),

estatal responsável pela rede fer-
roviária francesa. Segundo ele,
na cidade francesa de Lyon, uma
das primeiras a ser conectadas ao
TGV, as autoridades cuidaram
das conexões rodoviárias e ferro-
viárias das estações e divulgaram
a empresas e universidades as
vantagens que o novo trem trazia
para quem se instalasse na cida-
de. Em pouco tempo, Lyon e re-
gião tornaram-se a segunda re-
gião econômica da França. As de-
mais regiões também apostaram
nas vantagens do TGV e, gradati-
vamente, modernizaram seus
trens, ônibus e rodovias, para es-
timular o uso dos transportes co-
letivos de ponta a ponta

Segundo Bullot, na linha Paris-
Londres, o TGV revolucionou os
hábitos dos passageiros. “É co-
mum ir a Londres ou a Paris pas-
sar parte do dia. A vida e os negó-
cios foram simplificados consi-
deravelmente. O trem não tirou
simplesmente os clientes dos
aviões, mas abriu uma oferta e
ampliou a conectividade entre os
dois países”, afirma. (GC)

DENIS DOYLE/BLOOMBERG

Trens-bala fazem parte da paisagem europeia, como o AVE (Alta Velocidade Espanhola), que tem sete rotas no país

Trens vão
ligar SP a
14 cidades
do interior
De São Paulo

O governo de São Paulo apro-
vou, em 27 de novembro, uma par-
ceria público-privada para a cons-
trução de quatro linhas de trens
expressos regionais, ligando São
Paulo a 14 cidades do interior. Pre-
visto desde 2010, o projeto rece-
beu no mês passado a primeira
manifestação de interesse da Esta -
ção da Luz Participações, especiali-
zada em transporte ferroviário de
carga, e BTG Pactual Gestora de Re-
cursos, que estudaram o projeto
durante um ano. Serão 431 quilô-
metros de trilhos ligando São Pau-
lo a Jundiaí e Campinas e, poste-
riormente, a Americana; a São José
dos Campos, com possível exten-
são até Taubaté ou Pindamonhan-
gaba, no Vale do Paraíba; a São Ro-
que e Sorocaba; à região do ABC
paulista e Santos. O investimento
será de R$ 18,5 bilhões, dos quais
R$ 12,5 bilhões por parte da inicia-
tiva privada e R$ 6 bilhões da con-
trapartida do governo do Estado.

Com velocidade de 160 quilô-
metros por hora e poucas paradas,
os trens constituirão uma ligação
alternativa à caótica situação do
transporte rodoviário na macror-
região metropolitana de São Pau-
lo, cuja economia representa 27%
do PIB nacional e onde se concen-
tram 63% da população do Estado.

As novas linhas vão aproveitar
os leitos das antigas estradas de
ferro. “Isso vale ouro para quem vai
implantar o projeto”, diz o vice-go-
vernador de São Paulo, Guilherme
Afif Domingos, que preside o Con-
selho Gestor de PPPs do Estado. “O
grande patrimônio que temos é a
malha de leitos, incluindo as faixas
de domínio, que estão ociosas e
podem receber novas linhas. ”

Com a reutilização dos leitos,
os investimentos não terão de
ser tão grandes, segundo Afif
Domingos. (GC)

Concessões Detalhes indefinidos
no pacote desperta muitas dúvidas

Retorno de
invest imento
preocupa os
empresár ios

Via Dutra, rodovia privatizada: estudo da CNT mostra que 46% das estradas federais têm o pavimento deficiente

Gleise de Castro
Para o Valor, de São Paulo

O pacote de R$ 133 bilhões em
concessões de rodovias e ferrovias
anunciado pelo governo em agos-
to foi saudado por usuários e espe-
cialistas em logística como de-
monstração da disposição do go-
verno de investir de forma planeja-
da e integrada no sistema logístico
do país, um dos principais obstá-
culos à competitividade dos pro-
dutos brasileiros. Os detalhes,
muitos deles ainda não definidos,
é que suscitam dúvidas, como a di-
visão dos recursos entre governo e
iniciativa privada e as taxas de re-
torno do investidor privado. Os in-
vestimentos serão feitos em 25
anos e a maior parte, R$ 79,5 bi-
lhões, será aplicada nos primeiros
cinco anos.

Apelidado de “PAC das Conces-
sões”, o Programa de Investimen-
tos em Logística - Rodovias e Ferro-
vias transfere à iniciativa privada
7,5 mil km de rodovias federais,
com a aplicação de R$ 42 bilhões
entre 2013 e 2038, dos quais
R$ 23,5 bilhões já nos cinco pri-
meiros anos. As empresas que as-
sumirem a administração das es-
tradas só poderão iniciar a cobran-
ça de pedágio quando tiverem
concluído 10% das obras. O plano
prevê também a construção ou
modernização de 10 mil km de li-
nhas ferroviárias, com o desem-
bolso de R$ 56 bilhões nos próxi-

mos cinco anos e mais R$ 35 bi-
lhões entre 2018 e 2038. A malha
brasileira hoje é de 28 mil km. Os
novos trechos terão “acesso aber-
t o”, rompendo com a regra de ex-
clusividade na operação de cada li-
nha. A Valec vai operar a nova ma-
lha, que poderá ser usada por di-
versas empresas.

As concessões rodoviárias so-
mam nove lotes, formando gran-
des corredores articulados com
outras estradas: BR-101, na Bahia;
BR-262, no Espírito Santo e Minas
Gerais; BR-153, em Tocantins e
Goiás; BR-050, em Goiás e Minas
Gerais; BR-163, no Mato Grosso;
BR-163/BR-262/BR-267, no Mato
Grosso do Sul; BR-060, no Distrito
Federal, e BR-153, em Goiás e Mi-
nas Gerais; BR-262 em Minas Ge-
rais; BR-116 em Minas Gerais; BR-
040 no Distrito Federal, Goiás e em
Minas Gerais. Para as ferrovias, o
modelo será o da parceria público-
privada (PPP) e incluirá a constru-
ção dos trechos norte e sul do fer-
roanel de São Paulo, o acesso ao
porto de Santos (SP) e as ferrovias
entre Lucas do Rio Verde (MT) e
Uruaçu (GO); entre Uruaçu e Co-
rinto (MG); entre Campos (RJ), Rio
de Janeiro e Vitória; entre Belo Ho-
rizonte (MG) e Salvador (BA); entre
Salvador e Recife (PE); entre São
Paulo e Rio Grande (RS) e entre Be-
lém (PA) e Açailândia (MA).

“O pacote foi uma excelente no-
tícia porque, pela primeira vez, o
governo pensa em implementar

um plano logístico”, diz Manoel
Reis, coordenador do Centro de
Excelência em Logística da FGV/SP.
Para ele, não estão claros no pro-
grama quanto do pacote caberá à
iniciativa privada e também o re-
torno do investimento. “As taxas
consideradas, de 5% a 6%, são vistas
como muito baixas. Elas poderiam
ir de 8% a 12%, níveis que a iniciati-
va privada considera válidos para
remunerar os acionistas”, afirma.

Quanto às ferrovias, Reis diz
que o plano indica que a rede to-
da será controlada pelo governo.
Com isso, a expectativa é de que
elas funcionem de modo integra-
do para operações de longa dis-
tância, “A ferrovia é muito com-
petitiva para extensões acima de
500 quilômetros”, diz.

“O Brasil precisa dar uma virada
na infraestrutura de transporte”,
diz Bruno Batista, diretor executi-
vo da Confederação Nacional do
Transporte (CNT). Mas, a seu ver, os
investimentos anunciados são in-

suficientes para uma melhora sig-
nificativa. Estudo da entidade, de
2011, apontou a necessidade de o
país investir R$ 405 bilhões em 748
projetos prioritários de transporte
em todos os modais e obras de in-
tegração multimodal. “Sabemos
que não dá para fazer isso de uma
hora para outra, mas o governo
precisa aumentar anualmente os
investimentos porque os proble-
mas tendem a se agravar. As rodo-
vias estão sobrecarregadas.”

Levantamento da CNT, feito em
junho e julho deste ano, mostra
que 46% das estradas federais es-
tão com pavimento deficiente. “A
maioria das estradas é da década
de 1970, projetada em outro mo-
mento, com uma população me-
nor ”, diz o diretor da CNT.

Para Hostílio Xavier Ratton Ne-
to, professor associado do Progra-
ma de Engenharia de Transportes
do Instituto Coppe, da UFRJ, rodo-
vias e ferrovias precisam não ape-
nas ser melhoradas, mas recons-

truídas. “A maior parte da malha
rodoviária foi projetada e cons-
truída há mais de 30 anos. Já houve
muitas retificações e melhorias,
como duplicações, mas ela está ul-
t r a p a s s a d a”, diz. Já a malha ferro-
viária, com mais de 50 anos de
existência, para ele, é anacrônica.
“A bitola da maior parte das linhas
ferroviárias do Brasil é a bitola es-
treita, de um metro, que foi muito
conveniente para as condições de
projeto e construção e para os pa-
drões de demanda e operação do
século XIX, mas que não têm qual-
quer sentido hoje”, afirma.

Peter Wanke, coordenador do
Centro de Estudos em Logística do
Instituto Coppead de Administra-
ção da UFRJ, diz que o programa
está no caminho certo, mas ainda
há muito o que fazer. Para ele, um
dos obstáculos, no caso das rodo-
vias, é o prazo das obras, que consi-
dera ambicioso. “Quatro anos não
é prazo típico de entrega de obras
no Brasil”, diz.
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F i n a n c i a m e n to BNDES vai continuar sendo o principal apoio ao setor

Debêntures ainda levarão
tempo para amadurecer

D I V U LG A Ç Ã O

Márcia Leal, do BNDES: recuo nas liberações não significa que o banco está reduzindo sua participação

Eduardo Magossi
Para o Valor, de São Paulo

Apesar da aposta do governo e
do sistema financeiro na constru-
ção de um mercado de renda fixa
capaz de sustentar os investimen-
tos em infraestrutura no Brasil, o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) ainda deve ser a principal
fonte de financiamento de novos
projetos do setor. “Os novos pro-
dutos de financiamento para in-
fraestrutura, onde as debêntures
ganham destaque, levarão um
tempo para amadurecer mas a
tendência é de um crescimento
gradual”, diz Alan Fernandes, res-
ponsável pela área global de fi-
nanciamento de projetos do Ban -
co Espírito Santo.

Segundo ele, em 2013 os investi-
mentos em infraestrutura atinjam
R$ 150 bilhões, somando os proje-
tos esperados em rodovias, aero-
portos e portos. “Desse total, entre
R$ 100 bilhões e R$ 110 bilhões vi-
rão de financiamentos e entre R$
40 bilhões a R$ 50 bilhões de capi-
tal próprio dos players.” Do total fi-
nanciado, até R$ 20 bilhões deverá
vir das chamadas debêntures de
infraestrutura. “O cenário é positi-
vo para a construção de um merca-
do secundário de papéis de in-
f r a e s t r u t u r a”, afirma. A análise re-
sulta da queda de juros no Brasil, o
que torna estas debêntures atraen-
tes para o investidor por oferecer
ganhos maiores, além de ser um
papel de longo prazo.

O diretor de project finance do
Itaú BBA, Alberto Zoffmann, diz
que a queda das taxas de juros está

criando uma demanda entre os
antigos investidores do CDI. “Eles
estão em busca de alternativas de-
pois que a fonte dos juros altos se-
cou e investir em papéis atrelados
a projetos de infraestrutura faz
sentido para estes players.” Segun -
do ele, o banco está estudando a
criação de um fundo de infraestru-
tura que teria debêntures de in-
fraestrutura em sua carteira.

Para o sócio da Pinheiro Neto
Advogados, Ricardo Simões Rus-
so, o governo está fazendo um es-
forço para fomentar a participa-
ção do setor privado nos investi-
mentos em infraestrutura e redu-
zir a fatia do BNDES. “A própria

Lei 12.431, de junho de 2011, que
criou as debêntures de infraes-
trutura, é um sinal de que o go-
verno conta com o investidor pri-
vado nos financiamentos de no-
vos projetos.” O o principal in-
centivo é a redução de Imposto
de Renda, o que deve atrair o
mercado internacional.

De janeiro a outubro, o BNDES
aprovou R$ 46,798 bilhões em re-
cursos para infraestrutura, supe-
rior ao de igual período de 2011,
de R$ 46,16 bilhões. As liberações
de recursos ocorridas no mesmo
período caíram 15,65%, de R$
42,66 bilhões para R$ 35,9 bi-
lhões. Segundo Márcia Leal, che-

fe do departamento de energia
do BNDES, o recuo nas liberações
não significa que o banco está re-
duzindo sua participação no fi-
nanciamento de infraestrutura.

“A queda está ligada ao crono-
grama das liberações”, afirma. A
executiva estima que tanto as
aprovações como as liberações
exibam números crescentes nos
próximos anos. “Em 2013, este
crescimento deve ser de 15% a
2 0 % .” Apenas para os setores de
energia e logística, a carteira do
BNDES deve fechar 2012 com R$
23 bilhões em financiamentos,
um volume 22% superior aos R$
18,8 bilhões do ano passado.

Materiais podem
ter queda de até
25% nas vendas
Wanise Ferreira
Para o Valor, de São Paulo

Os gastos com a infraestrutura
não têm sido os melhores aliados
da indústria de materiais de
construção. Em relação a 2011, as
vendas nessa área devem ter um
recuo de 20% a 25% de acordo
com projeção da Abramat (Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção).

Ao lado da redução dos lança-
mentos imobiliários e do au-
mento da importação, o desem-
penho mais tímido do que o es-
perado em obras governamen-
tais também influenciou a previ-
são de crescimento desse merca-
do que, depois de duas revisões
ao longo do ano, não deve passar
de 2% a 2,5% em 2012. Em janei-
ro, era de 4,5%.

“Nos últimos anos, a indústria
de materiais de construção fez a
sua parte, investiu muito no au-
mento de sua capacidade, tem
mantido o nível de emprego e os
preços têm tido uma variação ali-
nhada com o índice setorial”, co-
menta Eduardo Zaidan, vice-pre-
sidente de economia do Sindica-
to da Construção de São Paulo
(Sinduscon-SP). No ano passado,
o crescimento real das vendas foi
de 5,4% chegando ao patamar de
R$ 116,3 bilhões.

Com uma participação de
12,3% nas vendas de toda a ca-
deia produtiva do mercado de
materiais – e um movimento de
vendas de R$ 15,8 bilhões no ano
passado - a indústria de cimento
é um bom sinalizador de quais
setores estão consumindo mais

ou menos produtos do elo da
construção. Para ir mais fundo
nessa questão, o Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Cimento
(Snic), junto com a FGV, realizou
um estudo inédito nessa área pa-
ra entender o market share dos
canais de distribuição.

Como resultado, apurou que
no período em estudo – 2010 e
2011 – a infraestrutura consumiu
24,9% de toda a produção de ci-
mento no país. Em países como
França e Itália, antes e até no iní-
cio da crise econômica atual, esse
consumo era de aproximada-
mente 40%, segundo José Otávio
Carvalho, presidente do Snic.

O restante do cimento produ-
zido foi consumido pelas edifica-
ções. “Nos últimos cinco, seis
anos, o consumo de cimento no
país esteve muito mais concen-
trado na área de edificação resi-
dencial, que respondeu por 57%
da distribuição, enquanto a de
edificações comerciais e indus-
triais ficou próxima a 16%”, afir-
ma Carvalho. A produção de ci-
mento no país, que era de 15 mi-
lhões de toneladas novas em
2006 chegou a 2012 com adicio-
nais 62 milhões de toneladas
anuais. A estimativa é de que até
2016 se ganhe mais 30 a 32 mi-
lhões de toneladas.

Mas para garantir esse cresci-
mento na produção de cimento, o
que vale para outras áreas do mer-
cado de materiais, há um consenso
de que é preciso dosar melhor a
participação nos canais de distri-
buição. Ou, em outras palavras,
que a infraestrutura assuma seu
importante papel nesse processo.

www.grupolibra.com.br

Integramos
negócios.
Movimentamos
a economia.
O Grupo Libra se prepara para
movimentar ainda mais negócios
e contribuir cada vez mais com o
crescimento da economia brasileira.
Estamos investindo cerca de
R$ 1 bilhão na expansão de nossos
terminais nos portos de Santos
e Rio de Janeiro, além de aprimorar
o processo de integração dos nossos
serviços de logística e comércio
exterior. Se você procura um parceiro
que investe na integração de portos,
rodovias, ferrovias e aeroportos,
fale com o primeiro grupo da América
Latina a operar em todos os modais.
Fale com o Grupo Libra.
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Trabalho Ofensivas incluem treinamentos e participação nos lucros

Construção civil disputa
engenheiros qualificados

Luiz Fairbanks de Sá: guerra de salários na briga por profissionais qualificados está fora dos planos da companhia

Ana Lúcia Moura Fé
Para o Valor, de São Paulo

O crescimento da economia e a
retomada da construção jogou luz
sobre um gargalo antigo do setor,
que é a escassez de mão de obra
qualificada. Tema recorrente na
pauta de dez entre dez executivos
da área, o chamado “apagão de en-
genheiros” ganhou mais holofotes
por colocar em cheque a capacida-
de de o Brasil levar a termo todos
os investimentos previstos para in-
fraestrutura. E no caso de se confir-
mar o aumento, em 2013, do ritmo
de contratações da construção ci-
vil, o cenário de disputa por enge-
nheiros e outros profissionais po-
de ficar ainda mais evidente.

“O país ficou para trás em áreas
como portos, aeroportos e estra-
das, que requerem milhares de tra-
balhadores por obra. Como vai
conseguir em tempo hábil esse
contingente, inclusive os enge-
nheiros de que necessita?”, indaga
Roberto Gerab, diretor executivo
da Ka l l a s , incorporadora que inte-
gra o consórcio responsável pela
reforma e ampliação do aeroporto
de Manaus (AM).

O executivo não acredita que a
solução ideal esteja no curto prazo.
Os grandes investimentos em in-
fraestrutura, segundo ele, exigem
requalificação de trabalhadores e
a volta significativa dos engenhei-
ros ao setor. Isso só deverá ocorrer,
em sua opinião, quando as univer-
sidades começarem a injetar no
mercado os estudantes que ingres-
saram nos cursos da área nos últi-
mos 4 a 6 anos. “O curso de enge-
nharia voltou a ser um dos mais

procurados, mas é preciso tempo
para vermos os resultados”, diz.

Por enquanto, Gerab faz o mes-
mo que os demais empresários do
setor. Lança mão do que considera
diferencial na política da empresa
para recrutamento, contratação e
desenvolvimento de profissionais,
para atrair novos talentos onde
quer que eles estejam. “Muita gen-
te começou a trazer engenheiros
de fora. Eu mesmo entrevistei dois
candidatos de Portugal”, diz.

Para não perder profissionais
para a concorrência, a Kallas conta,
entre outras armas, com o apelo da
remuneração variável. “A gente
tenta segurar o profissional com

participação nos resultados dos
empreendimentos, e eles têm fica-
d o”, diz. O turnover pequeno tam-
bém é atribuído ao ambiente de
trabalho, que considera amigável.

Luiz Armando Fairbanks de Sá,
gerente de incorporação da Pla -
n o & P l a n o, diz que a guerra de salá-
rios na disputa por profissionais
qualificados está fora dos planos
da companhia. Sá confia que itens
como treinamento, boas condi-
ções de trabalho, participação nos
lucros e outros itens que fazem o
funcionário se identificar com a
empresa têm reforçado na equipe
o sentimento de valorização. Co-
mo indicador de que a política é

acertada, ele aponta o baixo turno-
ver registrado na construtora.

De acordo com Dario Gaspar,
diretor da consultoria A.T. Kear-
n e y, muitas empresas já promo-
vem inflação de salários para atrair
pessoas qualificadas, uma fórmula
que ele classifica como explosiva.
“É o que todos terão de fazer, mas
além de não resolver o problema,
cria outros”, diz. Gaspar afirma que
a alternativa não elimina a escas-
sez de profissionais e contribui pa-
ra elevar a rotatividade no setor.
“Alta rotatividade significa menos
treinamento e capacitação, o que
significa aumento de custos e re-
dução da produtividade”, diz.

Mais de 40 mil
concorrem a 50
vagas na ALL
De São Paulo

Mais de 40 mil pessoas concor-
reram este ano a cerca de 50 vagas
oferecidas a graduados pela con-
cessionária de ferrovias ALL - Amé-
rica Latina Logística em seus pro-
gramas para trainees e engenhei-
ros. O número, 30% acima do regis-
trado em 2011, é apresentado pela
empresa como um alento em meio
aos debates sobre escassez de pro-
fissionais qualificados e o risco que
isso representa para os investi-
mentos no setor.

“Está mais fácil atrair candida-
tos”, diz Melissa Werneck, que des-
taca a grande quantidade de enge-
nheiros na disputa (15 mil, para 30
vagas) e o número crescente de es-
trangeiros inscritos. Só neste ano,
participaram da seleção um espa-
nhol, dois chilenos, um uruguaio e
dois argentinos.

O cenário contrasta com a si-
tuação encontrada pela ALL em
março de 1997, quando a empre-
sa assumiu a rede ferroviária da
região Sul (em 2006, a ALL com-
prou a Brasil Ferrovias e passou a
atuar também no Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e São Paulo,
além dos três Estados do Sul).

Melissa lembra que, em 97, o
funcionário mais novo da em-
presa havia sido contratado dez
anos antes, por ocasião do últi-
mo concurso público da rede fer-
roviária nacional. A empresa não
conseguia gente qualificada no
mercado nem mesmo para com-
pensar as aposentadorias que
ocorriam, muito menos para su-
portar o crescimento do negócio.
E como se não bastasse, nos pro-

gramas para captação de pessoal
nas universidades se deparava
com o desinteresse total dos fu-
turos engenheiros. “Nessa época,
a engenharia ferroviária tinha
desaparecido no país. O tema era
uma pequena parte de uma dis-
ciplina optativa da cadeira de
transportes no curso de enge-
nharia civil”, lembra a executiva.

Para disputar com setores mais
atraentes para os formandos na-
quele contexto, a ALL elegeu como
principal isca um modelo de ges-
tão que dá prioridade à contrata-
ção imediata de jovens recém-for-
mados e a promoção interna de
sua qualificação e crescimento. A
tarefa ganhou reforço em 2001,
com a criação da universidade cor-
porativa UniALL. “Foi assim que
enfrentamos o apagão de mão de
obra, com programas de formação
de graduados que nos permitiram
manter um ritmo de contratação
de 30 engenheiros por ano desde
97”, diz a gestora.

Com investimento anual da or-
dem de R$ 15 milhões, a UniALL
tornou ainda mais fácil a atração
de formandos quando iniciou, em
2005, a sua pós-graduação em en-
genharia ferroviária, criada em
parceria com o Centro de Pesquisa
e Estudos Ferroviários (Cepefer) e
com a Universidade Positivo.

Reconhecida pelo MEC, a espe-
cialização atrai engenheiros das
áreas civil, elétrica, mecânica, ele-
trônica, de computação, de produ-
ção e de automação, entre outras,
numa disputa que envolve 500
candidatos por vaga. “Os 30 apro-
vados são contratados no Brasil in-
t e i r o”, diz Melissa. (ALMF)
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Um mercado conectado aos melhores negócios

Principais Tópicos

Perfis das Empresas

O Comércio Eletrônico apresenta forte expansão e atrai a atenção de empreendedores e investidores. Valor Análise
Setorial estuda esse mercado em detalhes, de forma esclarecedora e com um raio-x das perspectivas e oportunidades.
Garanta o acesso às informações que apoiam suas melhores decisões e conectam você aos melhores negócios.

Valor Análise Setorial Comércio Eletrônico

Acesse e adquira seu estudo:
http://setorial.valor.com.br

SE PREFERIR, LIGUE:
(11) 2199-2199 (Grande São Paulo)
0800 701 8888 (demais localidades)

Assinante do Valor paga:

R$ 1.350,00
Preço:

R$ 1.500,00
10%
de desconto

• Perspectivas
• Compras coletivas
• Quadro geral
• Desempenho
• Movimentos das empresas
• Meios de pagamento
• Logística

B2W
CVC
Decolar.com
Livraria Cultura
Lojas Colombo
Magazine Luiza
Netshoes
Nova Pontocom
Rakuten
Saraiva.com
Walmart
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9. 2012, Especial Infraestrutura, p. F1-F10.




