
Em 2013, a Copa do Mundo de Futebol 
no Brasil e a Olimpíada do Rio de Janei-
ro entram em contagem regressiva e as 
atenções se concentram ainda mais na 
superação dos gargalos dos megaeven-
tos, não só em providenciar instalações 
e aparelhos esportivos em tempo hábil, 
mas em viabilizar infraestrutura viária 
urbana, aeroportos, telecomunicações, 
energia elétrica, rede hoteleira e mão de 
obra de serviços. 

Os resultados visados não são ape-
nas os de curto prazo -de um a três 
anos; como somos uma nação emer-
gente, com recursos limitados e pro-
blemas a perder de vista, os próximos 
20 anos importam. 

Quais seriam as potenciais soluções 
para os seis principais gargalos? 

• Para a infraestrutura viária urbana 
ineficiente, a solução rápida seria 
instalar linhas de transporte de su -
perfície temporárias, baseadas em 
ônibus, mas isso sairia caro e não 
deixaria legado algum. A alternativa 
seria partir para bondes modernos, 
o que poderia ser feito por meio de 
parcerias público-privadas (PPP), 
deixando um ótimo legado. 

Quanto aos aeroportos precários, a so-
lução mundial tem sido as concessões 
ao setor privado, mas o movimento bra-
sileiro nesse sentido mostrou-se tímido 
atéagora-etardio. Alémdisso, para que 
haja um real legado, uma concessão 
deve ser arquitetada segundo a lógica 
do "filé com osso", isto é, o concessioná-
rio de um aparelho altamente lucrativo 
tem de receber também alguns menos 
lucrativos ou que deem prejuízo. Con-
cederapenas os lucrativos, por conta da 
urgência, deixará o Estado com os que 
dão prejuízo e, portanto, gerará um gap 
de investimento ainda maior. 

Nas telecomunicações, que tanto têm 
deixado a desejar, a solução não é nada 
simples. Para contemplar o curto e o 
longo prazos, é necessário rever nosso 
esquizofrênico modelo de regulação, 
dando autonomia de fato à Anatel, profis-
sionalizando-a, extinguindo o Ministério 
das Telecomunicações para não haver 
sobreposição de funções e aumentando 
os incentivos para investimentos. Assim, 
as telecoms investiriam como se espera. 
Como algumas concessões expiram em 
20anos e já faz 15 que estãoem vigor, essa 
é a melhor hora para mudar as regras. 

• Para a oferta de energia elétrica bem 
aquém do nível tranquilizador, a solu-
ção passa por rever o confuso modelo 
de regulação, por corrigir a sobreposi-
ção de funções de agências e ministé-
rios, por afrouxar a "camisa de força" 
legal das geradoras ainda estatais e 
por conseguir lidar com a limitação 
ambiental. A saída para o impasse no 
longo prazo está no desenvolvimento 
de novas tecnologias ou no ganho de 
eficiência de energias alternativas com 
baixa ou nenhuma emissão de carbono, 
soluções que requerem investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento -outro 
dosgravesgargalosbrasileiros.Então,a 
solução, que precisa vir no curto prazo, 
passa obrigatoriamente por criar in-
centivos que melhorem a rede de dis-
tribuição elétrica, com dinheiro gover-
namental direto e redução de impostos 
ou extensão do prazo de concessão - ou 
ainda uma combinacão desses três 

Paulo Vicente dos Santos Alves é 
professor de estratégia da Fundação 
Dom Cabral, sediada na Grande Belo 
Horizonte, Minas Gerais, e especia-
lista em cenários. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



pontos. Repensar aí o modelo de regu-
lação do setor energético, criando reais 
incentivos de longo prazo para o desen-
volvimento de energias alternativas, 
seria um bom legado por si. 

A rede hoteleira, com oferta insuficiente 
de quartos, preocupa menos do que os 
outros gargalos, por haver a solução do 
aporte de navios de cruzeiro nos portos 
onde ocorrem os eventos. Entretan-
to, essa será uma solução sem legado 
substancial. A vantagem adicional dos 
navios é que reduzirá também o déficit 
de mão de obra em serviços, masa eco-
nomia emergente não sai ganhando. 

Aescassez generalizada de mão de obra 
qualificada tem uma solução que passa 
por corrigir o equivocado investimento 
em educação e a má gestão do sistema 
atual. Resultado? Hoje, no Brasil,faltam 
desde serventes de pedreiro até direto-
res de empresa. Não se trata de gastar 
mais, e sim de gastar melhor Nesse 
caso, não há solução de curto prazo. 

mas, se um modelo melhor for iniciado 
por conta dos megaeventos, certamen-
te o esforço terá valido a pena. 

Será que o turista, estrangeiro ou bra-
sileiro, terá de pernoitar na rua por over-
booking no hotel? Perderá o jogo a que 
mais desejaria assistir com o filho porque 
o avião atrasou ou não conseguiu táxi no 
aeroporto? Será assaltado por conta de 
um apagão no meio de uma partida? 
Conseguirá tranquilizar a família pelo 
celular ou este não completará as cha-
madas? E será que a imagem externa do 
Brasil será a pior possível e os problemas 
continuarão iguais por aqui? 

«CENÁRIOS 
Desde o século 20, a ciência sabe que o 
universo não é determinístico, e sim pro-
babilístico. Se, na física, acreditamos que 
as regras do universo não se alteram, 
em administração temos certeza de sua 
transformação. Para trabalhar com isso, 
surgiu, na Royai Dutch Shell dos anos 
1970, com Arie de Geus e equipe, a-téc-

nica de cenários (que vem evoluindo em 
formas diversas desde então). Ela visa 
estabelecer não um único futuro possí-
vel, mas uma gama deles, com base em 
variáveis e probabilidades. A base lógica 
é elencar, no tema escolhido, duas va-
riáveis que sejam importantes para a 
análise do problema e dicotomizá-las. 
Desse modo, emergem quatro cenários 
distintos que permitem uma análise do 
que pode vir a acontecer. 

Pois, ao avaliarmos o tratamento dis-
pensado a cada um dos gargalos apre-
sentados, cruzando as dimensões "lega-
do" (de longo prazo) e "solução" (de curto 
prazo), podemos projetar quatro futuros 
possíveis para o Brasil dos megaeventos. 

A dimensão "legado" indica se as so-
luções implantadas serão temporárias 
ou deixarão herança relevante; a segun-
da dimensão, "solução", analisa se a so-
lução será eficiente e cumprirá o prazo 
de cada um dos megaeventos ou não. 

1 . 0 cenário mais provável é o que batizei 
de "Glória passageira", com 4 8 % de 
probabilidade. Resulta de 80% de pos-
sibilidade de o legado ser irrelevante e 
de 60% de chance de as soluções se-
rem eficientes para os eventos. 

2.0 cenário "Ponto de inflexão", o mais 
desejável, por reunir solução eficiente 
e legado relevante, tem apenas 12% de 
probabilidade de se confirmar 

3.0 maior risco para nós é o cenário 
"Brilho ofuscado", com eventos mal 
executados e sem legado algum, com 
a elevada probabilidade de 32%. 

4 .0 cenário "Mudança amarga", com 8% 
de chance, seria um em que haveria 
legado, mas não finalizado em tem-
po para os eventos, que, desse modo, 
transcorreriam cheios de problemas. 

Como se pode perceber, o tempo em 
si começa a ser o verdadeiro gargalo 
para a melhor resolução dos gargalos. 
Muitas das soluções viáveis nesse tempo 
diminuto não conseguem deixar legado 
algum. De novo, e como de costume, te-
remos pecado pelo não planejamento. 
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Text Box
Fonte: HSM Management Especial, São Paulo, ano 16, n. 96, p. 16-17, jan./fev. 2013.




