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A mão dupla das
novas concessões
rodoviárias
Enquanto empresas esperamretomadadas
licitações, usuários questionamos serviços ELETRODOMÉSTICOS

A fabricante de motores elé-
tricos WEG deve registrar
exportações de US$ 20 mi-
lhões este ano para Austrália
e Ásia, informou seu presi-
dente, Décio da Silva. Embo-
ra a região ainda represente
uma fatia pequena, de quase
2%, no total das exporta-
ções, a aquisição anunciada
na semana passada da Nan-
tong Electric Motor Manufac-
turing, na China, é estratégi-
ca para a companhia, que
levou cerca de um ano para
fechar o negócio.

A Kyocera Wireless, que en-
cerra em 2004 seu primeiro
ano completo de atuação no
Brasil, está otimista em rela-
ção ao avanço das vendas
de celulares no País. Com
base na performance obtida
ao longo dos últimos meses,
a companhia japonesa tem
planos de chegar ao final de
2005 com um avanço de no
mínimo 50% nas vendas. A
avaliação é conservadora e
os números da empresa po-
dem ser ainda melhores.
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7
Mil megawatts seria a
capacidade de produção de
energia no Brasil usando-se
apenas a biomassa gerada
pelos canaviais nacionais
(no caso, o bagaço de cana)

1,1
Mil megawatts é quanto o
governo pretendia produzir
de energia com biomassa
dentro do Programa de
Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia
(Proinfa). Especialistas do
setor, porém, não acreditam
que essa meta será
cumprida

Faltaminsumospara
o setor de tintas

O primeiro lote de cafeteiras
elétricas fabricadas na unida-
de da Walita em Varginha,
Sul de Minas Gerais, chega
aos consumidores brasileiro
em dezembro. A informação
foi divulgada pela divisão de
eletrodomésticos portáteis
da Philips do Brasil, dona da
marca Walita. As cafeteiras
eram produzidas anterior-
mente na China.

BEBIDAS

Amanda Brum

Após alguns anos de estabilida-
de, e até mesmo recuo, nas ven-
das, o refrigerante voltou a se
destacar no setor de bebidas. A
melhora da atividade econômica
brasileira, que gerou leve impac-
to no nível de emprego e renda
da população, somada às expec-
tativas positivas para o verão, ali-
menta as perspectivas de que em
2004 o setor quebre a barreira
dos 12 bilhões de litros.

Segundo dados da Associação
Brasileira das Indústrias de Refri-
gerantes e Bebidas Não-Alcoóli-
cas (Abir), de janeiro a setembro
o setor elevou em 1,8% o volu-
me de vendas de refrigerantes
em relação a igual período de
2003, desempenho que poderia
ter sido melhor não fosse o fraco
primeiro trimestre, prejudicado
pelas chuvas e temperaturas ame-
nas registradas no Centro-Sul do
País. Os dias mais quentes de ou-
tubro e as apostas em um clima
ainda melhor para novembro e
dezembro alimentam as esperan-
ças dos fabricantes em atingir
um crescimento de até 4% neste
ano sobre os 11,57 bilhões de li-
tros de 2003. Será uma taxa de
expansão não registrada desde
2000 (desde 1998 o setor encon-
tra-se estacionado na casa dos
11 bilhões de litros).

A justificativa para que ape-
nas três meses sustentem uma ex-
pansão dessa ordem, quando no
acumulado do ano ela não chega
a 2%, é que esses 90 dias concen-
tram de 30% a 35% do volume
de refrigerantes comercializado
no Brasil. E a julgar pelos resul-
tados das duas maiores do setor,
a Coca-Cola e a AmBev (Pepsi e
Guaraná Antarctica), que juntas
detêm quase 70% do mercado, a
categoria está no caminho para
deixar o cenário de apatia.

A Coca-Cola Brasil, por
exemplo, conseguiu expandir
seu volume de vendas em 7% no
segundo trimestre e em 14% no
terceiro trimestre em relação a
iguais períodos de 2003, depois
de amargar por algum tempo ma-
nutenção de desempenho ou até
mesmo retração. Somente a mar-

ca Coca-Cola, líder absoluta no
segmento em que se posiciona,
conseguiu crescer 15%.

A AmBev, cuja participação
neste mercado é de 16,2%, não
ficou atrás. No terceiro trimestre
as vendas de refrigerantes da
companhia aumentaram 3,7%
em volume e 14,1% em valor an-

te iguais meses do ano anterior.
Ainda assim, as rivais não fazem
prognósticos para o resultado fe-
chado do ano. No caso da Coca-
Cola, o que se admite é que “as
perspectivas são as mais otimis-
tas possíveis”. O cenário de refri-
gerantes, ao que tudo indica, é
positivo também para as mais de

700 empresas de pequeno e mé-
dio porte que atuam neste merca-
do. A diretora-executiva da
Abir, Claudia Jeunon, lembra
que o setor é extremamente sen-
sível ao desempenho da econo-
mia, acompanhando a linha do
Produto Interno Bruto (PIB).
Basta dizer que no ano passado,

quando o PIB recuou 0,02%,
o setor amargou retração de
3,31%.

“Tanto que as vendas de re-
frigerantes já reagiram com o
crescimento acumulado pela
economia neste ano”, diz
Claudia.

Outro sinal de tempos me-
lhores para as empresas de
menor porte, em sua maioria
regionais, é a determinação
da Receita Federal que obriga
todas as indústrias do setor
(com produção superior a 5
milhões de litros por ano) a
instalar medidores de vazão.
Com eles, os dados dos volu-
mes produzidos chegarão dire-
to aos computadores do Fis-
co, minimizando a possibilida-
de de sonegação de impostos.

Daí a expectativa de, a par-
tir do ano que vem, quando os
equipamentos já estiverem
em funcionamento, extinguir-
se a concorrência desleal que
caracteriza o setor, traduzida
por uma ferrenha guerra de
preços nas gôndolas de super-
mercados.

A consultora Karina Ro-
cha, da Integration, concorda
que o setor deve crescer neste
ano, mas trabalha com proje-
ções modestas. Segundo ela,
a expansão deve ficar um pou-
co abaixo do que prevê a
Abir, até pela fase de acertos
em que se encontra o merca-
do nacional de refrigerantes.
Para ela, expansões mais vigo-
rosas devem ser registradas
apenas em 2005 ou 2006. “O
setor enfrenta um momento
de acertos de preços e tam-
bém de estabelecimento de
novas estratégias, até para fa-
cilitar o acesso dos consumi-
dores de baixa renda à bebi-
da”, diz a consultora.

Claudia, da Abir, acredita
que o setor tem potencial para
crescer mais. Embora seja o
terceiro maior produtor de re-
frigerantes do mundo, o Bra-
sil figura na 19.ª posição entre
os países de maior consumo
da bebida (65 litros per capita/
ano). Perde até mesmo para
países que não têm tradição
de consumo de refrigerantes,
como Portugal e Finlândia.●
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Durante a Latinoplast, feira
de empresas produtoras de
matérias-primas para tintas,
e a Feipur/Feiplar, que reu-
niu companhias envolvidas
na produção de insumos pa-
ra a produção de plásticos
reforçados, a principal cons-
tatação (e temor) do setor
era sobre a escassez dos
insumos. O aperto na oferta
tende a se agravar, o que
garante uma contínua evolu-
ção dos preços na química
industrial.
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Suspiros de desapontamento e an-
siedade têm mão dupla no setor
rodoviário. De um lado da pista,
as empresas (especialmente as do
ramo de transportes e construção)
seguemna incertezaquanto à reto-
mada das concessões. De outro,
usuários questionam e buscam
qualidade de serviços, ou mesmo
condições básicas para trafegar.
Seja qual for a direção, e nem o
governo nega, é consenso que os
investimentos nas estradas brasi-
leiras são urgentes.Cálculos de di-
ferentes setores assinalam que a
cifrapara empreendimentos aden-
tra a casa dos bilhões de reais.

Até agora, às vésperas da vira-
da para 2005, nada aconteceu,
apesar de anúncios reprisados ao
longodo ano de reabertura depro-
cessos para escolha de novas con-
cessionárias tanto pelo governo fe-
deral (com promessa de sete lo-
tes, em que se incluem vias cobi-
çadas, comoa FernãoDias, que li-
ga São Paulo a Belo Horizonte, e
a Régis Bittencourt, trecho que
une Curitiba a São Paulo), quanto
pelo governo do Estado de São

Paulo (que falou em cinco lotes,
como o da rodovia Dom Pedro I,
que faz a ligação entre Campinas
e Jacareí).

Da primeira rodada de licita-
ções, que ocorreu em 1993, até
2003, conforme aAgência Nacio-
nal de Transportes Terrestres
(ANTT), o saldo é de seis conces-
sionárias de rodovias federais,
que cobrem 1.483 km; 29 em ní-
vel estadual, que abrangem 8.258
km de estradas em São Paulo, Pa-
raná, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Bahia; e
a Lamsa, operadora da única con-
cessão municipal, feita pela Pre-
feitura do Rio de Janeiro para os
25 km da Linha Amarela. Os con-
tratos fechados têmprazos queva-
riam de 15 a 25 anos.

Além do afã pela publicação
dos editais, a 6.ª Conferência Na-
cional do Setor Rodoviário, reali-
zada recentemente pelo IBC,veri-
ficou opiniões unânimes de que
ajustes a partir das experiências
anteriores dependem de uma mo-
delagem adequada para licita-
ções, ou remodelagem, como pre-
gam alguns especialistas. Seja pe-
la concessão tradicional, que na
avaliação de analistas e do poder
público se mostra eficiente para

rodovias economicamente viá-
veis, seja via Parceria Público-Pri-
vada (PPP), cujo desfecho de tra-
mitação no Congresso para poste-
rior detalhamento é acompanha-
da por todos com atenção e deve
servir para estradas incapazes de
gerar receita para viabilização de
projetos, alguns critérios se mos-
tram indispensáveis para a elabo-
ração dos futuros contratos.

Osensocomum équeumaope-
ração bem-sucedida deve priori-
zar alguns quesitos. Figuram nes-
se rol modicidade tarifária; com-
patibilização de tarifas de pedá-
gio e investimentos à evolução do
tráfego real; revisão contratual pe-
riódica; regras ambientais claras;
e exigências de garantias e segu-
ros para asdiferentes fases de exe-

cuções de investimentos.
Mas um aspecto que sempre

preocupa a iniciativa privada é na
definição clara sobre a quem cabe
o papel de fiscalização. A criação
da ANTT, em 2001, é um passo
nesse sentido. Mas o consultor do
Institutode Desenvolvimento, Lo-
gística, Transporte e Meio Am-
biente (Idelt), Frederico Bussin-
ger, é enfático ao afirmar que
mais importante que o modelo é a
postura em relação ao contrato.
“Tanto o poder concedente quan-
to o concessionário têm de ter es-
tabelecidos seus deveres contra-
tuais, e não se pode mudar de
idéia no meio do caminho.”

Para o sucesso da empreitada,
outraquestãoque deve ficar explí-
cita nos contratos diz respeito ao

risco e como mitigá-lo. De no-
vo, o sistema tarifário deve fun-
cionar como instrumento que
assegure o equilíbrio financei-
ro da concessionária.

Um dos defensores dessa
premissa é o consultor Fernan-
doMacDowell,mentor da mo-
delagemdaLinhaAmarela, en-
tre outros projetos viários, e
criador do Índice de Imagem
(que monitora a qualidade das
rodovias), aplicado no Rio
Grande do Sul. Mas ele ressal-
va que o equilíbrio financeiro
da empresa “não pode desequi-
librar as variáveis de cunho so-
cial, econômico e ambiental,
que afetam nãoapenas osusuá-
rios, mas a vizinhança da via e
a sociedade como um todo”.●
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