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Como a infra-estrutura está se transformando em um obstáculo ao crescimento das empresas no 
Brasil 
 
Por falta de contêineres para escoar a produção, as indústrias moveleiras da região de São Bento 
do Sul, no norte catarinense, e as cerâmicas de Criciúma estão atrasando entregas, pagando 
multas e arcando com custos salgados de estocagem. A escassez é resultado da diferença 
crescente entre as exportações e as importações brasileiras. Como exporta muito mais do que 
importa, o Brasil despacha contêineres em volumes superiores aos que recebe. Se a balança 
comercial estivesse equilibrada, os embarques estariam normalizados? A resposta é não. A carga 
percorreria estradas esburacadas até o porto mais próximo, onde outros carregamentos 
aguardam a vez de chegar aos navios. Se a pressa fosse muita, que tal fazer como fez a Embraco, 
de Joinville: recolher a carga já depositada em Paranaguá e contratar frete aéreo a custo 
infinitamente maior para não deixar na mão um cliente norte-americano? A providência foi 
tomada porque o navio que levaria os equipamentos não quis esperar na fila para atracação, em 
razão da pouca velocidade de embarque e desembarque. 
 
Mas, se ao invés de móveis e cerâmicas a carga fosse soja, a situação seria diferente? Também 
não. No pico da safra, as carretas disputam o acesso aos terminais graneleiros em filas 
quilométricas e só depois de muita espera o grão desce aos porões. A falta de espaços adequados 
para estocar a safra transformou os caminhões em armazéns ambulantes estacionados nos pátios 
dos portos, bradou o governador do Paraná, Roberto Requião, justificando a fase crítica do 
congestionamento em Paranaguá. 
 
Na verdade, por serem o último elo da cadeia de exportação, os cais e atracadouros se tornam os 
pontos mais visíveis de um problema que começa muito antes. No caso da soja, por exemplo, as 
dificuldades iniciam ainda no campo, na capacidade insuficiente de armazenagem. O atual estágio 
da infra-estrutura brasileira resulta de uma mistura que inclui investimentos escassos, doses de 
incompetência, marcos regulatórios instáveis, planejamento deficiente e uma burocracia capaz de 
tirar qualquer um do sério – gargalos que adiam a pretensão presidencial de estrelar o espetáculo 
do crescimento no curto prazo e prenunciam um perigoso apagão logístico. 



 
Fila de caminhões no acesso a Paranaguá: o agronegócio 
perde competitividade com os problemas de transporte 

 
  
Para se ter uma idéia mais clara do problema, basta analisar os dados do estudo “Transporte de 
Cargas no Brasil – Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País”. Assinado pela 
Coppead, Escola de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o levantamento 
mostra que a densidade de infra-estrutura de transportes é 17 vezes menor do que a dos Estados 
Unidos. Aqui, são 26,4 quilômetros de hidrovias, ferrovias ou rodovias para cada mil quilômetros 
quadrados de território. Em área semelhante nos EUA, são 447 quilômetros de estradas, trilhos e 
rios navegáveis. O atraso é tamanho que o país tem números piores até mesmo que os do 
Canadá, cuja maior parte do território é coberta pela neve e praticamente inviável para qualquer 
atividade econômica. 
 
Entrar nos trilhos depende de investimentos vultosos, que parecem cada vez mais distantes. 
“Ninguém vai investir enquanto os marcos regulatórios do setor não estiverem claros”, diz Wilen 
Mantelli, presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP). “Hoje, não está 
definido nem qual é o órgão responsável pelos portos brasileiros.” 
 
Em outro setor prioritário, o de energia elétrica, o quadro prenuncia curto-circuito. “Já temos uma 
lei para a área, mas muita coisa ficou para ser regulamentada. E, como a regulamentação não 
está pronta, há inúmeras indefinições que afugentam os investido res”, diz o consultor Plínio Ely 
Milano, da Siclo Consultoria. O pior, acrescenta, é que, mesmo depois da definição das novas 
regras, a situação não estará resolvida. “Ao contrário de uma lei, que só é alterada pelo 
Congresso, a regulamentação pode ser modificada com uma simples canetada da Aneel.” 
Resultado: mais incertezas e menos investimentos privados. 
Prova disso é o anúncio feito recentemente pelo presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni, 
de que a empresa, maior geradora privada de energia do país, vai manter dois projetos de 



hidrelétricas na gaveta, enquanto não estiverem definidas regras que garantam o retorno dos 
investimentos no setor.  
 
Juntas, as usinas de São Salvador e de Estreito, ambas no Tocantins, devem consumir R$ 2,6 
bilhões e gerar 1.128 MW – um décimo de uma Itaipu. O fato de não saírem do papel é uma 
mostra de que os empreendedores estão receosos e não querem correr o risco de repetir casos 
como o da térmica de Uruguaiana. A usina, construída pela AES, opera com metade da 
capacidade e sofre para se manter competitiva porque é obrigada a comprar gás natural em dólar 
e vender a energia em reais. 
 
Para completar, o governo federal precisa apertar cada vez mais o minguado orçamento da União 
para manter o superávit primário de 4,2% do PIB acertado com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI). A solução para o problema, que seria a exclusão dos gastos em infra-estrutura do cálculo 
para verificação do superávit, ainda depende de negociações políticas sem prazo para um 
desfecho.  
 
 

A milhas de distância 
Produtividade do transporte de cargas (em milhões de 

toneladas por quilômetro x empregado útil) 

 
 
 
Com tantos entraves, não é por acaso que os investimentos estão em queda acelerada. Em 2001, 
os desembolsos em infra -estrutura foram de US$ 20 bilhões. No ano passado, caíram para menos 
da metade. Para 2004, apesar de a Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base 
(Abdib) apontar para US$ 10,1 bilhões, o valor final deve ser ainda menor, como vem ocorrendo 
nos últimos anos. 
 
Não bastasse isso, o governo parece continuar alheio às tendências mais modernas no setor, que 
recomendam priorizar gastos em transporte ferroviário e aquaviário. Segundo documento 
divulgado recentemente pelo Ministério do Planejamento, a expectativa é de que até 2006 sejam 
investidos R$ 1,7 bilhão no Sul do Brasil. Desse total, R$ 1,1 bilhão vai para estradas. As ferrovias 
receberão um quinto do valor, e os portos, um quarto. Ainda assim, parece pequena a 
possibilidade de manutenção desses níveis de investimento. Só para se ter uma idéia, em três 
anos, de 1999 e 2002, os Estados do Sul receberam apenas R$ 1,1 bilhão de recursos da União 
em infra-estrutura. Nem os R$ 7 bilhões anunciados pelo ministro dos Transportes, Alfredo 



Nascimento, para recuperar 25% das estradas de todo o país, animam. O prazo do investimento é 
de quatro anos, em um modal que concentra 63% do transporte de cargas.  
 
Nesta toada, projetos prioritários como a ampliação dos molhes do porto de Rio Grande 
continuam parados por falta de verba. Sem as obras, não vira realidade o plano de transformar 
Rio Grande em um porto concentrador de cargas, onde possam atracar navios de grande porte, 
que exigem até 60 pés de calado para navegar – 18 metros de profundidade. “Essa é uma obra do 
governo federal que aparentemente não tem data para sair do papel”, admite o diretor técnico do 
porto, Carlos Renato Rodrigues. Enquanto a obra não sai, e agora que está concluída a dragagem 
de manutenção, cujo atraso causou problemas para o tráfego de embarcações no ano passado, a 
administração toca em frente um projeto para aumentos gradativos do calado. Em dois anos, a 
intenção é aumentar a profundidade do canal de acesso em 1,3 metro. 
 
A escassez de recursos tira o sono dos governadores, principalmente daqueles que jogam tudo na 
captação de novos empreendimentos. “Em alguns casos, as empresas decidem o ponto de 
instalação de uma unidade, levando em conta principalmente os canais de escoamento de seus 
produtos para o consumidor final”, diz Paulo Cesar Ribeiro, diretor-presidente para a América 
Latina da Normativa Consulting, empresa especializada em transferências e implantações de 
fábricas. Para optar por uma área sem a infra-estrutura adequada, acrescenta, as empresas 
negociam a obtenção de incentivos fiscais. Ou seja: por não investirem, os governantes acabam 
sendo obrigados a abrir mão de parte ainda maior da receita de impostos se quiserem atrair 
empreendimentos. 
 
Assim, é previsível o pessimismo dominante entre os empresários. “Se nada for feito 
rapidamente, a situação vai piorar muito”, lamenta o diretor-geral do Instituto de Pesquisas 
Logísticas (Ipelog), Mauro Roberto Schlüter. “Se crescermos o tanto esperado pelo governo, pela 
sociedade e pelos empresários, há um risco de colapso”, adverte o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), José Fernando Xavier Faraco. Não é menos grave 
a expectativa do diretor executivo da Câmara Paranaense de Logística (Paranalog), Mário Stamm.  
 
“A curto prazo, o cenário é muito complicado, e em três anos corremos o risco de uma parada 
geral.” 
 
Ainda mais grave é o que vem ocorrendo com a soja. “Com eficiência portuária maior, a Argentina 
está tomando clientes do Brasil”, diz o analista da Global Invest, de Curitiba, Paulo Rosseti. Como 
o grão tem preços regulados pelo mercado internacional, os dias em que um navio passa em alto 
mar aguardando para atracar podem fazer diferença. Temendo prejuízos, os importadores acabam 
comprando a commodity na terra de Maradona, terceira maior produtora mundial. Além disso, 
segundo dados publicados recentemente pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
(Faep), somados o aume nto dos fretes e os descontos exigidos pelos importadores para operar 
por Paranaguá, os produtores perderão aproximadamente US$ 1,6 bilhão nas exportações da 
safra atual. 
 
  



 
Estrutura deficiente: no Paraná, a capacidade dos silos e 
armazéns comporta apenas a metade da safra de grãos 

 
 
As cooperativas do Paraná, por exemplo, têm capacidade para armazenar aproximadamente 14,5 
milhões de toneladas de grãos. O volume, que parece uma enormidade, representa praticamente 
a metade da produção de grãos colhida no Estado, este ano. Para amenizar o problema, conta o 
gerente da área técnica e econômica da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Flávio 
Turra, serão investidos R$ 240 milhões em estruturas de armazenagem até o fim do ano. O 
problema de falta de espaço para acomodar a safra, porém, estará longe de ser resolvido, já que 
o dinheiro será suficiente para aumentar em apenas 1 milhão de toneladas a capacidade de 
estocagem das cooperativas. E o mais grave, alerta Silmar Müller, vice-presidente de 
agronegóc ios da IT Mídia e colunista de AMANHÃ, é que a falta de silos e armazéns não será 
superada no curto prazo. “Não há sequer produção suficiente de silos para atender a toda a 
demanda em tempo hábil.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fora dos trilhos 
Densidade de infra-estrutura ( por mil quilômetros 

quadrados de área do território nacional) 

 
 
 
Diretor-presidente da Kepler Weber, maior fabricante nacional de silos e armazéns, Othon D’Eça 
Cals de Abreu faz um diagnóstico preciso. “Se cair a produtividade das próximas safras – o que 
ninguém deseja –, há condições de diminuirmos o déficit de armazenagem, que hoje equivale a 
um terço da produção, mas não temos como resolver o problema sequer no médio prazo.” Para 
dar conta da grande lacuna, a companhia trabalha em três turnos, em sua unidade de Panambi e 
constrói uma nova fábrica.  
 
A planta, que entra em operação em novembro, vai duplicar a capacidade de produção da 
empresa. O governo também parece preocupado com a questão. Tanto que o próximo plano de 
safra, que deve ser anunciado em junho, trará incentivos específicos para a construção de 
armazéns nas propriedades. 
 
O problema é que, enquanto o déficit se mantém, os produtores são obrigados a encontrar 
alternativas para garantir que os custos do escoamento da produção não consumam todo o lucro. 
“A saída que encontramos foi aumentar o valor agregado dos produtos que vendemos”, diz Turra. 
“Assim, diminuímos o peso do custo do transporte sobre o faturamento”, completa. A proposta é 
simples: em vez de levar soja de um lado para o outro, por estradas coalhadas de praças de 
pedágio, os cooperados querem carregar frangos, de preferência já abatidos e embalados. Para 
concretizar esse plano, as cooperativas, que se capitalizaram graças aos bons negócios com 
grãos, investem pesado em agroindústrias. Só neste ano, serão gastos R$ 255 milhões em linhas 
de processamento de aves, agroindústrias de suínos, fábricas de ração e modernização de 
indústrias já existentes.  
 
Esforços como esse, segundo o diretor do Paranalog, Mário Stamm, podem ser importantes 
também para desafogar ferrovias, rodovias e portos. “Exportando itens de maior valor agregado, 
há uma diminuição dos volumes transportados e uma elevação dos valores envolvidos no negócio, 
ou seja, o empresário fatura mais e exige menos da infra-estrutura.” 
 
Quem não tem a alternativa de mudar o perfil do que vende se vira como pode. “No Mato Grosso, 
os próprios produtores já estão bancando a construção e o asfaltamento de algumas rodovias”, 
diz Silmar Muller, da IT Mídia. “Mas, evidentemente, isso serve apenas como paliativo.” Outra 



opção, explica o consultor Cristiano Cecatto, da Qualilog Consulting, é buscar internamente uma 
redução de custos que compense as perdas que certamente ocorrerão no transporte das 
mercadorias, desde a fábrica até o consumidor final. “Para se manterem competitivas mesmo com 
a infra-estrutura inadequada, as empresas optam por melhorar continuamente a cadeia de 
abastecimento. 
 
  

 
Rio Grande: sem dinheiro para virar porto concentrador de 

cargas 

 
 
Haja compensações. Levantamento da consultoria Imam, de São Paulo, detecta que para cada R$ 
100 comercializados, a indústria local gasta R$ 21,50 com transporte e armazenamento. Na 
Europa, os empresários desembolsam com os mesmos processos 12,1% do que faturam.  
 
Apesar da quase interminável lista de problemas, há alguma esperança no horizonte. Atualmente, 
o governo federal negocia com chineses, grandes importadores de aço, soja, álcool e minérios 
brasileiros, a possibilidade de uma parceria. Nesse acerto, os chineses, sem paciência de lidar com 
a falta de infra -estrutura brasileira, entrarão com investimentos pesados em projetos de portos, 
ferrovias e hidrovias locais. Os brasileiros, em contrapartida, garantirão à China o fornecimento de 
commodities. “Se bem-sucedidas, as negociações vão garantir ganhos para os brasileiros em duas 
frentes. Por um lado, haverá melhorias na infra-estrutura para escoamento de cargas. Por outro, 
os empresários locais terão acesso facilitado e garantido a um mercado bilionário”, diz o analista 
da Global Invest, Paulo Rossetti. Até agora, porém, as tratativas com os chineses são só isso – 
conversas, que dependem de acertos a ser levados adiante na próxima viagem do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva a Pequim.  
 
  
 



 
Astor, da Randon: negócios nas ferrovias 

em ritmo mais lento que o previsto 

 
 
Outra fonte de ânimo para os empresários pode ser o aparente reaquecimento dos negócios nas 
ferrovias, que aos poucos começam a recuperar parte da importância que tiveram na época do 
café e no início da industrialização do país. Os problemas aí, no entanto, são dois: há muito 
terreno a recuperar, e os recursos para investimentos são escassos e caros.  
 
Para deixar mais clara essa dificuldade, basta comparar a realidade do Brasil com a dos Estados 
Unidos, país de dimensões semelhantes que, historicamente, deu ênfase ao transporte ferroviário.  
 
Segundo levantamento da Coppead, da UFRJ, os norte-americanos têm 29,8 quilômetros de 
estradas de ferro para cada mil quilômetros quadrados de território. No Brasil, a relação é de 3,4 
quilômetros de ferrovias para a mesma área. 
 
Não bastasse a escassez, as estradas de ferro existentes sofrem com a falta de investimentos. Na 
década de 90, quando preparava a privatização do setor, o governo fechou a torneira de recursos 
para as ferrovias. Repassadas à iniciativa privada, as concessões voltaram a receber dinheiro, 
mas ainda assim em nível inferior do que o necessário. Em 1997, por exemplo, cada quilômetro 
de ferrovia norte-americana recebeu US$ 32 mil. No Brasil, o gasto total ficou abaixo da metade.  
 
Três anos depois – e esse é o dado mais recente apurado pela Coppead –, os gastos por aqui 
caíram para um terço do aplicado nos EUA. 



 
Luz no fim do túnel: ALL aumenta oferta de vagões 

 
  
Ainda assim, há avanços. A América Latina Logística (ALL), por exemplo, comprou 65 novas 
locomotivas nos últimos meses. As máquinas são suficientes para aumentar em mais de 40% a 
capacidade da operadora. Além disso, recentemente, a empresa desembolsou R$ 1 milhão e 
recuperou os trilhos que ligam Morretes ao porto de Antonina, no Paraná. O trecho, que estava 
abandonado há 18 anos, servirá agora para escoar 20 mil toneladas de tarugos de aço exportados 
mensalmente pela Gerdau. Segundo comu nicado da ALL, a opção de transporte via ferrovia 
diminuirá os custos de transporte da operação. 
 
No Rio Grande do Sul, a ALL construiu um novo pátio de manobra e ampliou outros cinco já 
existentes. Com o aumento dos espaços, que servem como acostamentos nos quais os trens 
param e deixam passar composições que trafegam em sentido contrário, a empresa aumentou em 
30% a capacidade de movimentação de cargas no Estado. Além disso, a companhia construiu um 
terminal rodo-ferroviário em Cacequi, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Com a obra, os 
produtores da região, que antes usavam apenas caminhões para escoar a safra, agora poderão 
utilizar os dois modais, o que vai resultar em diminuição de custos. O segmento ferroviário parece 
tão aquecido que atrai até gigantes de outras áreas, como a Randon, que, apesar de ter como 
carro-chefe os veículos para transporte de cargas em rodovias, começou a produzir vagões no fim 
do ano passado. “Existem estudos revelando que a revitalização das ferrovias brasileiras vai exigir 
14 mil vagões novos e 5 mil vagões remanufaturados”, diz o diretor corporativo da Randon S/A, 
Astor Milton Schmitt. Por enquanto, porém, o ritmo de negócios no setor não está tão elevado 
quanto o previsto pelos entusiastas da retomada das ferrovias. “Quem está fazendo compras mais 
significativas é a Vale do Rio Doce. Outras companhias estão atuando em ritmo mais lento”, diz 
Schmitt. Por isso, acrescenta, a Randon, que já fechou dois contratos para a entrega de 180 
vagões para a ALL, pretende agir com cautela, investindo no segmento ferroviário de acordo com 
as demandas de mercado. Afinal, com os obstáculos que a falta de infra -estrutura coloca à frente 
de empresas de todos os setores, apostas arriscadas podem custar caro. 
 
 
 
 
 
 



Em queda livre 
Investimentos em infra-estrutura e indústrias de base (em 

US$ bilhão) 

 
* Estimativa 

 
 
Diante da falta de melhores alternativas, é inevitável que os empresários se agarrem a qualquer 
aceno. Ainda assim, as Parcerias Público-Privadas (PPPs), apresentadas pelo governo como a 
“salvação da lavoura” para a falta de investimentos, não empolgam. “O projeto é importante e a 
intenção é boa, mas é preciso esperar pela definição dos marcos regulatórios”, alerta Mário 
Stamm, do Paranalog. Mais uma vez, a burocracia. 
 
 
Leia mais 
 
Parece bom, mas é um problema 
 
O aumento nas exportações de aço, quem diria, pode contribuir para piorar ainda mais a situação 
da infra-estrutura no país. O produto é uma das principais matérias-primas de itens como 
contêineres, trilhos das ferrovias, estruturas dos vagões e locomotivas, placas dos silos de 
armazenagem, carcaças de caminhões e carretas e até estruturas me tálicas necessárias para 
manter de pé as barragens das hidrelétricas. E com as vendas externas em alta, puxadas 
principalmente pelo mercado chinês, os preços também estão em elevação, o que encarece – e 
dificulta – os investimentos. “Se as coisas continuarem assim, no médio prazo haverá falta de 
matéria-prima para incrementarmos a oferta de veículos e implementos de transporte. Na 
verdade, estamos exportando a nossa possibilidade de competitividade futura”, diz o diretor-geral 
do Instituto de Pesquisas Logísticas (Ipelog), Mauro Roberto Schlüter. De fato, desde o início do 
ano a tendência é de alta do preço cobrado pelo insumo.  
 
Em janeiro, houve um aumento de 12%. Agora, a expectativa é de novos aumentos, dessa vez 
com índices próximos dos 15%. E o pior: a expectativa dos setores que dependem diretamente do 
aço, como o aumobilístico e o de carrocerias de ônibus, é de que os reajustes não parem por aí. 
  
 
 



Ambiente hostil para os investimentos 
 
A usina Tijuco Alto, projetada para gerar 150 MW de potência e ser instalada no interior de São 
Paulo, nem é tão grande assim. Mas o empreendimento do empresário Antônio Ermírio de Moraes, 
do grupo Votorantin, foi um dos empreendimentos lembrados na série de debates que colocou na 
mesma mesa os representantes das maiores companhias brasileiras, reunidos na Abdib, e, de 
outro, funcionários de órgãos como Ibama e ministérios. 
 
Tudo porque a usina, que já teve até as turbinas compradas, não tem nem previsão de sair do 
papel. É mais uma vítima de um problema que irrita empresários e pode resultar em problemas 
graves no médio prazo: a lentidão dos órgãos responsáveis pela análise ambiental de projetos de 
investimentos. 
 
Um dos segmentos mais visados pelos órgãos ambientais é o de geração de energia elétrica.  
Atualmente, segundo levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), há 29 
projetos de hidrelétricas em todo o país com algum tipo de impedimento para entrar em 
operação. Juntos, os empreendimentos terão capacidade instalada de 6.104 MW – ou meia Itaipu.  
 
Nos Estados do Sul, estão atrasadas, entre outras, as obras das usinas de Cachoeirinha (PR), 
Castro Alves (RS), Cubatão (SC), Foz do Chapecó (SC) e Monjolinho (RS). “O problema é que os 
atrasos podem resultar em problemas no médio prazo. O consumo continua crescendo – e deve 
aumentar ainda mais se a economia se recuperar, e obras como essas levam anos para entrar em 
operação”, diz o consultor Plínio Ely Milano, da Siclo Consultoria. 
 
Para resolver o problema, que se espalha também por outros setores, como o de construção de 
estradas, as reuniões de empresários e técnicos devem ser complementadas com ações práticas.  
 
O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, anunciou a contratação de 150 analistas ambientais 
ainda em 2004.  
 
“Além disso, deveriam ser definidos prazos para a análise dos projetos, o que evitaria que a 
espera pelas liberações atrasasse o cronograma dos empreendedores”, defende a diretora da 
Habilita Estratégias Ambientais, Karla Pohlmann. “Como complemento, seria necessária também a 
informatização dos dados dos estudos de impacto ambiental.” 
 
Ainda assim, ressalta Karla, a “culpa” não é apenas do governo. “Muitas vezes, as empresas 
planejam obras de infra-estrutura sem levar em conta questões ambientais.” Em outros casos, a 
pressa para completar um projeto leva os investidores a desconsiderar questões técnicas 
essenciais para a liberação da licença, o que resulta em atrasos ou, no pior dos casos, em 
embargos de empreendimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medindo força 
A situação ambiental das usinas hidrelétricas 
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