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O déficit de infra-estrutura logística ameaça o crescimento da América Latina 
 
A cada ano milhares de caminhões ficam parados na estrada do Cristo Redentor, na Cordilheira 
dos Andes, uma das principais vias de exportação dos países do Cone Sul. A neve que bloqueia o 
túnel impede que cargas provenientes dos portos de Valparaíso e San Antonio, na costa do 
Pacífico, ou que seguem para eles, cheguem a seus destinos no tempo previsto.  
 
Em pleno século XXI, e no meio de uma forte expansão comercial, o funcionamento de uma das 
rotas mais importantes para o comércio continental continua dependendo dos caprichos do clima 
e da geografia. Já se montou uma série de planos para romper esta dependência. Mas nada sai do 
papel e a neve continua mandando no caminho de  Los Libertadores. 
 
Não se trata de um fato isolado. É uma realidade generalizada em toda a América Latina, onde a 
infra-estrutura de transporte não tem a capacidade necessária para atender o boom do comércio 
exterior, que nos últimos anos transformou-se no motor de crescimento da economia latino-
americana.  
 
Reverter esta situação não é fácil e exige tempo e dinheiro. O problema é que os países latino-
americanos já estão atrasados e a crescente pressão dos altos custos logísticos ameaça a 
competitividade da região. Segundo estudos do Banco Mundial, para que a América Latina cresça 
nesta década a uma taxa de 3% ao ano é preciso investir cerca de US$ 57 bilhões por ano em 
novos projetos de infra-estrutura, valor equivalente a cerca de 2,7% do PIB regional atual. Mas se 
investe apenas cerca de 1,6%. Até há pouco tempo, os empresários latino-americanos 
queixavam-se de que exportavam impostos demais. Hoje, exportam demasiados custos logísticos. 
Estes, em média, superam 25% do preço do produto final. Um desastre competitivo se 
comparamos com os 12% que os custos logísticos representam nas exportações de países 
asiáticos como Tailândia ou Coréia, ou 9% dos países da OECD. “A questão é que poderíamos 
estar exportando com melhores preços do que temos agora”, diz Esteban Díez, do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 
 
Este problema tem mais de uma década. Após uma primeira onda de investimentos em princípios 
dos anos 90 — graças à desregulamentação e às privatizações —, o avanço parou, conseqüência 
das diversas crises econômicas vividas nesse período. Muitos projetos ficaram pela metade e 
outros nunca chegaram a se realizar. “Pensava-se que o setor privado cobriria essa brecha, mas o 
aumento de participação deste setor não chegou a cobrir a queda do investimento público”, diz 
Díez.  
 
Os principais corredores ou conjuntos de vias para os fluxos comerciais da América Latina são o 
Corredor Mercosul-Chile, o Corredor Andino e, ao norte, os corredores da América Central — com 
o Canal do Panamá como principal — e os corredores mexicanos, cuja relevância principal é sua 
conexão com a fronteira norte-americana. 
 
Os especialistas concordam que esses corredores são fundamentais para o comércio exterior. 
“Para o Brasil, o acesso ao Pacífico significa reduzir em milhares de quilômetros a distância até a 
Ásia, região onde vive um terço da população mundial”, diz Alfredo Reis, professor da Brazilian 
Business School (BBS) e diretor financeiro da Enesa Engenharia. Mas a maioria dos corredores 
apresenta deficiências importantes, principalmente por causa das grandes barreiras da geografia 
latino-americana. 
 
 
 
 



DISTÂNCIAS ENORMES 
 
No caso das rodovias, afirma Díez, do BID, não é que faltem estradas na América Latina, mas elas 
estão em muito mau estado e não podem suportar o tráfego existente. “O problema é que os 
governos priorizam os projetos novos, quando na verdade deveriam preocupar-se pela 
manutenção do  que já existe”, diz. Segundo um quadro comparativo realizado por Ricardo 
Sánchez e Gordon Wilmsmieier, da Cepal, os países da América Latina têm uma média de 142 
metros de estrada por quilômetro quadrado de território, dos quais 15,1% estão pavimentados. 
Como referência, na Indonésia há 187 metros de estrada por quilômetro quadrado, dos quais 
46,3% estão pavimentados.  
 
Um dos países com maior déficit rodoviário é o Brasil. Segundo um informe da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB), publicado em junho, 68,8% da malha rodoviária do País está 
em mau estado, situação que afeta principalmente os produtores de soja e cereais do Mato 
Grosso, cujas cargas devem viajar distâncias enormes para chegar aos portos. Soma-se a isso o 
estrangulamento que se forma nos acessos aos portos, como acontece no próprio Porto de 
Santos. 
 
Segundo José Augusto de Castro, vice-presidente da AEB, esta falta de infra-estrutura, somada à 
limitada capacidade dos portos, tem aumentado o custo de todos os produtos no Brasil. “O custo 
varia segundo a localização do produto, mas em média o déficit de logística encarece os produtos 
brasileiros em 10%”, diz De Castro.  
 
Mais complexo ainda é o caso peruano. Segundo cálculos de José Luis Guasch, do Banco Mundial, 
32% do valor total de um produto em média no Peru corresponde a custos logísticos, cerca do 
triplo que na Coréia ou na Tailândia. “O custo logístico dos portos peruanos é preocupante. 
Oitenta por cento das exportações não é produzida em Lima, mas tem de sair da capital peruana 
por causa da falta de desenvolvimento dos portos regionais, o que afeta sua competitividade”, diz 
Guasch. Até o momento, o único porto concessionado é o de Matarani, no sul do país. No ano 
passado, o governo peruano criou a Autoridade Portuária Nacional e o Plano Nacional de 
Desenvolvimento Portuário, cujo principal objetivo é fazer a concessão do Porto de El Callao, em 
Lima. “O Callao está prestes a entrar em colapso”, diz José Luis Bonifaz, consultor do Centro de 
Estudo da Universidade del Pacífico, em Lima. “É o único porto importante na América Latina que 
não tem um guindaste pórtico, o que provoca tempos de espera muito mais altos.”   
 
Os governos, em todo caso, parecem estar tomando consciência do problema e começaram a 
adotar medidas para produzir investimentos, tanto do setor público como do privado. No Peru, a 
Agência de Promoção de Investimento Privado (Proinversión) acaba de anunciar que no final de 
agosto abrirá a licitação internacional para a construção do terminal sul do porto de El Callao, 
projeto cujo investimento é de US$ 170 milhões e terá um prazo de execução de três anos.  
 
Também no Peru já foram concessionados os trechos 2, 3 e 4 da Estrada Interoceânica, que faz 
parte do projeto de integração de infra-estrutura regional, IIRSA, pactado pelos países sul-
americanos em 2000. Este eixo começa na cidade peruana Iñarapi, que tem fronteira comum com 
a cidade brasileira de Assis, até os portos peruanos de San Juan de Marcona (Ica), Matarani 
(Arequipa) e Ilo (Moquegua), todos na metade sul do país.  “O Brasil trabalhou ativamente para 
fazer estes investimentos, já que os eixos do IIRSA coincidem com os corredores de exportação 
na maioria dos casos”, diz André Amaro, diretor de exportações e serviços da Construtora 
Norberto Odebrecht, que participa da execução de um dos trechos da Estrada Interoceânica. 
Assim, segundo Amaro, não só há vantagens para o comércio regional, mas também benefícios 
para os produtores nacionais que precisam de melhores vias para exportar seus produtos.  
 
Também estão previstos outros dez eixos de comércio na região, como o Andino, que integra a 
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela e agrupa 117 milhões de habitantes, ou o eixo 



Mercosul-Chile, responsável por mais de 70% da atividade econômica sul-americana e que 
concentra os principais centros industriais da América do Sul. 
 
Chile, Colômbia e México são os países com os custos logísticos mais competitivos na região, com 
cerca de 20%. Não é motivo de festa. O México, por exemplo, faz parte da OECD, bloco de países 
onde a média dos custos logísticos não supera 9% do valor exportado. Como no resto da região, a 
causa destes grandes custos é o baixo investimento. Segundo Norman Anderson, presidente da 
consultoria norte-americana CG/LA Infraestructure, no início dos anos 80, o México investia cerca 
de 3% do PIB em infra-estrutura. Hoje, aplica menos de 1%. E o investimento em transporte 
terrestre diminuiu de 2% em 1982 para 0,2% atualmente.  
 
Mais sorte têm tido os portos mexicanos, onde se movimentam mais de 80% das exportações do 
país e mais de 35% de toda a carga administrada pela economia mexicana. A Secretaria de 
Comunicações e Transportes (SCT) do México começou a implementar novos mecanismos de 
investimento privado, desenvolvendo, como também pretende fazer o Brasil, o conceito de 
associações público-privadas (PPPs). “Isto tem permitido um aumento do investimento”, diz Ángel 
Cortés, encarregado dos assuntos econômicos e da competitividade da Coordenação Geral de 
Portos e Marinha Mercante da SCT. Entre 2001 e 2004, foram investidos nos portos mexicanos 
cerca de US$ 2 bilhões, cifra que inclui obras de melhoramento nos principais terminais do país, 
como Manzanillo, Veracruz ou Lázaro Cárdenas, que inclusive funciona como centro de serviços 
multimodais para as cargas que vão aos Estados Unidos.  
 
Precisamente é a fronteira entre os EUA e o México que precisa de uma maior eficiência no 
transporte. “Atualmente, os tempos totais de travessia são maiores no sentido Sul-Norte em 
quase todos os pontos fronteiriços entre o México e os EUA”, diz Juan José Erazo García Cano, 
diretor de projetos intermodais e fronteiriços da SCT.  Não é um problema menor, já que a 
participação do México no mercado americano está estagnada  em 11,4%, enquanto a China 
cresce a passos de gigante e já tem 12,4%.  
Pelo menos agora há consenso na América Latina de que um comércio crescente é o caminho para 
o desenvolvimento. O problema é que esse caminho está — literalmente — em ruínas. 
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