




Éalentador o fato de o governo
Lula ler anunciado, no início do
ano, um programa para destra-
var investimentos em infra-es-

trutura, o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Mais salutar será
se perseguir seus objetivos com afinco.
Não fosse por essas deficiências, o pro-
duto interno bruto (PIB) do Brasil po-
deria ser hoje cerca de 250 bilhões de
reais maior. É como se uma economia
do tamanho da do Chile ou da Colôm-
bia fosse a cada ano extirpada do país.
Não se trata apenas de uma questão
econômica. Morre-se tanto por aciden-
tes em trechos malconservados de ruas
e rodovias brasileiras
quanto em atentados ter-
roristas na rodovia que li-
ga o centro de Bagdá ao
principal aeroporto do
Iraque. Nos piores tre-
chos, as estradas brasilei-
ras têm até cinco buracos
por metro quadrado de
pista — poucos bombar-
deios aéreos consegui-
riam produzir tantos al-
vos em espaço tão exí-
guo. Nessas condições, é
mais difícil, mais lento e
mais caro transportar
mercadorias pelo país.
Um exemplo do desgaste
que isso representa: os
pneus de caminhões du-
ram metade do tempo de
vida que eles têm nos Es-
tados Unidos. Tudo isso
torna a economia menos
eficiente, pouco competi-
tiva e com um potencial
de crescimento mais bai-
xo. As dificuldades estão
longe de se restringir ao
transporte rodoviário. A
crise aérea fez regredir
em mais de uma década a
qualidade dos serviços
nos aeroportos e companhias aéreas;
menos da metade dos passageiros che-
ga a seus destinos dentro do horário
previsto. Os portos brasileiros apare-
cem entre os mais caros e lentos do pla-
neta. A malha ferroviária decresceu —
e a velocidade média dos trens de carga
é a mesma de uma maria-fumaça do sé-
culo XIX. Sem falar no setor energéti-
co, cujas novas usinas demoram a sair
do papel, deixando o país sob o risco de
um novo apagão.

Competir no mercado mundial em
tais condições é como correr uma ma-
ratona carregando nas mãos um peso
de 20 quilos. E, considerando a falta de
investimentos, com desidratação. "A
infra-estrutura brasileira está há muito
tempo sem investimento. Ao passo que
a China vem fortalecendo esse setor há
trinta anos", diz Gene Huang, econo-
mista-chefe da americana FedEx Cor-
poration, uma das maiores empresas de
logística do planeta. Até o início dos
anos 80, o Brasil investia em infra-es-
trutura, anualmente, o equivalente a até
6% de seu PIB. Hoje, esse percentual
caiu para 3%. Um dos principais entra-

ves é a tímida participa-
ção privada, mesmo na
comparação com os vi-
zinhos latino-america-
nos. As privatizações
sanaram os gargalos em
algumas áreas, sobretu-
do no setor de teleco-
municações, mas falta
muito a ser feito. Ape-
nas 10000 quilômetros
de rodovias estão sob
administração privada,
o equivalente a exíguos
5% da malha pavimen-
tada do país. No Chile,
a participação do setor
privado na geração de
energia é o triplo daque-
la vista no Brasil. Mas
por que não existe mais
investimento privado?
Principalmente porque
as regras não são trans-
parentes e — pior —
nem sempre são respei-
tadas, como mostra o al-
to volume de contratos
de concessão renegocia-
dos no Brasil: 41% fo-
ram alterados de algu-
ma maneira, seja por
decisões judiciais, seja

por medidas do governo. Na América
Latina, a média é de 30%. Além disso,
falta liberdade de ação para que empre-
sas possam explorar com lucro os seto-
res em que os investimentos são emer-
genciais. Por essas e outras razões, não
é surpresa que o Brasil perca terreno
para os concorrentes na economia glo-
bal. E preciso agir.

O quadro ao lado mostra como a
infra-estrutura precária do Bra-
sil boicota sua capacidade de

produzir bens de forma competitiva.
A soja é um dos principais produtos
de exportação do país — cerca de
30 milhões de toneladas ao ano são
vendidas ao exterior. O clima favorá-
vel, a mão-de-obra barata e a terra
abundante tornam o Brasil um país
ideal para a produção desse vegetal.
Ocorre que as vantagens vão se esvain-
do à medida que a produção atravessa
a porteira da fazenda e cai nas estradas
vilipendiadas do interior do país. Com
um transporte mais eficiente e menos
custoso, os americanos anulam os
trunfos dos competidores brasileiros.

O caso da soja é apenas um dos
mais vistosos. O gargalo logístico
impõe a esses exportadores perdas de
2 bilhões de reais por ano e impede o
aumento da produtividade no campo
brasileiro. (Produtividade é o total
produzido por hora, levando-se em
conta os trabalhadores, as máquinas
e os equipamentos.) Quando uma em-
presa investe e compra uma máquina
mais eficiente, por exemplo, eleva sua
produtividade. Mas, quando o país on-
de ela está instalada oferece péssimas
condições de infra-estrutura, esse es-
forço se anula. Isso porque rodovias
e portos ineficientes produzem gastos
adicionais e impõem desperdícios que
limitam sua capacidade de produzir
e expandir seus lucros. Portanto, sem
infra-estrutura compatível, uma cami-
sa-de-força restringe o desenvolvi-
mento nacional. Em outras palavras,
não basta aumentar o volume de crédi-
to para fazer a economia deslanchar.
É preciso meios adequados para que
as empresas possam produzir, trans-
portar mercadorias e exportar. Segun-
do estimativas do economista Sérgio
Vale, da consultoria MB Associados,
a taxa de crescimento potencial do
país está hoje na casa dos 4%. É uma
espécie de teto, um limite que não
pode ser ultrapassado sem inflação,
dadas as condições logísticas do país.
Sem os problemas de infra-estrutura,
poderíamos crescer até 6% ao ano.





U ma das soluções mais efi-
cientes para contornar a
crise aérea, segundo os

consultores, seria a participação
mais ativa da iniciativa privada
no setor. Um bom exemplo é o
Aeroporto Internacional de Porto
Seguro, na Bahia, cuja adminis-
tração foi concedida à empresa
Sinart em 2000. As instalações
do aeroporto foram ampliadas e
modernizadas. Ames da conces-
são, ele recebia vôos apenas da
Argentina e do Uruguai. Hoje,
de lá se voa também para Chile,
Portugal, Franca. Holanda e Itá-
lia. O número de passageiros
saltou de 300 000 para 700 000
ao ano. Por que esse exemplo
não se repete nos maiores aero-
portos do país? Não se sabe com
exatidão. Em tese, bastaria que o
governo decidisse tirar da estatal
Infraero ao menos parte dos
67 aeroportos administrados
atualmente por ela (a Infraero
nunca esteve em Porto Seguro,
o que facilitou a concessão).

Outra opção seria autorizar
investimentos estrangeiros na
construção de novos aeroportos.
Aí aparece outro entrave, do
Código Brasileiro de Aeronáuti-
ca: existe um limite no investi-
mento de capital estrangeiro no
setor. Pela lei. empresas não bra-
sileiras só podem deter 20% do
valor de companhias que administram
aeroportos. Multinacionais interessadas
em investir no setor não faltam. É preci-
so atraí-las, pois sabem gastar dinheiro
com eficiência, já que precisam ter
lucro. Ao menos, gastam melhor que a
Infraero. Nos últimos quatro anos, a
empresa que pertence ao governo fede-
ral gastou 3 bilhões de reais para refor-
mar aspectos periféricos de doze aero-
portos brasileiros. Investiu-se muito
mais nos terminais de passageiros do
que em itens básicos e estruturais, como
pistas e pátios. Sem falar nas denúncias
de corrupção e incompetência na execu-
ção das obras. É um descalabro.





Ogovernante brasileiro que
mais construiu ferrovias foi
dom Pedro II, o pioneiro a

fazê-lo no país. ainda no século
XIX. Foram 9 000 quilômetros de
trilhos — o equivalente a um ter-
ço da atual extensão da malha
brasileira. Depois da proclamação
da República, sob o embalo do ci-
clo do café, as ferrovias avança-
ram para o interior e se transfor-
maram no principal meio de
transporte do país. Os trens des-
carrilaram a partir da década de
50, sob o governo de Juscelino
Kubitschek. O país abraçou os
carros e caminhões como seus
principais meios de transporte. A
malha férrea, que havia atingido
38 000 quilômetros, regrediu. Ho-
je, não passa de 29 000 quilôme-
tros, extensão idêntica à do início
do século passado. Nos últimos
anos, o Brasil foi obrigado a re-
descobrir o transporte ferroviário,
pois é praticamente impossível —
e economicamente inviável —
transportar, em caminhões, mer-
cadorias como minério de ferro.
Mas as linhas estão à beira da sa-
turação. As malhas são antiquadas
e cruzam centros urbanos e fave-
las, o que obriga os maquinistas a
reduzir a velocidade.

Houve um certo progresso
desde a concessão das linhas à
iniciativa privada, em 1996. O número
de vagões cresceu e a frota de máqui-
nas foi modernizada. Mas os investi-
mentos públicos foram insuficientes.
"É de responsabilidade do governo ex-
pandir a malha, e isso não está sendo
feito. As concessionárias aumentaram a
produtividade. No entanto, vamos che-
gar ao limite em 2010", diz Rodrigo
Vilaça, presidente da Associação Na-
cional dos Transportadores Ferroviá-
rios. Dificilmente os trens voltarão a
ser uma forma relevante de transporte
de passageiros no país. Os investimen-
tos seriam muito elevados e poucas ro-
tas teriam um movimento suficiente pa-
ra torná-los rentáveis. Uma delas seria
o rrem-bala entre o Rio e São Paulo.





Oano de 1997 foi pródigo
na divulgação de boas
novas para as estradas.

Noticiou-se que duas das rodo-
vias federais mais movimentadas
e perigosas do país, a Femão
Dias e a Régis Bittencourt,
seriam concedidas à iniciativa
privada. Ela as transformaria em
vias de Primeiro Mundo. Dez
anos se passaram e nada daquilo
se concretizou: o projeto pula, há
uma década, de um gabinete a
outro nos corredores da burocra-
cia de Brasília e até hoje não
saiu do papel. Chega-se a levar
quinze anos entre a concepção e
a inauguração de uma rodovia
no país, de acordo com o profes-
sor Luiz Afonso Senna, da Esco-
la de Engenharia da Universida-
de Federal do Rio Grande do
Sul. Na China e na índia, o
prazo médio é de três anos. "Não
podemos perder mais tempo,
nossos doncorrentes estão voan-
do. A China comunista é hoje o
país que mais faz concessão pri-
vada de rodovias", afirma Senna.

Enquanto o Brasil não con-
torna esse impasse, 6 000 pes-
soas morrem, a cada ano, ape-
nas nas estradas federais — o
equivalente a trinta acidentes
com o avião da TAM. O trânsito é uma
das principais causas de morte no país.
São cerca de 40 000 vítimas todos os
anos, uma das taxas mais elevadas do
planeta — e as más condições das
estradas têm relação direta com a maio-
ria dessas baixas. Além de ser uma
questão de saúde pública, a péssima
qualidade das estradas é urn fardo pesa-
do para a competitividade do país. No
Brasil, o frete é mais caro e mais demo-
rado do que nos países desenvolvidos.
A Rodovia BR-349, na Bahia, dá a
dimensão do drama. Um levantamento
da empresa de ônibus Real Expresso
revela que existem l 200 buracos num
trecho de 80 quilômetros — ou um
buraco a cada 67 metros. É como se, a
cada 67 metros, um naco da produtivi-
dade brasileira ficasse pelo caminho.





U m longo caminho é percorrido
pelas sandálias Havaianas da fá-
brica da Alpargatas em Campina

Grande, na Paraíba, até os pés de con-
sumidores europeus e americanos. Da
Paraíba, elas são levadas ao Porto de
Santos, em São Paulo, de caminhão,
num trajeto de quase 3 000 quilômetros
que leva até cinco dias. Só então ga-
nham o rumo do Hemisfério Norte. Se-
ria muito mais rápido e barato mandar
os produtos de algum porto nordestino.
Mas os únicos portos aparelhados na re-
gião dedicam-se quase exclusivamente
à exportação de commodities e ofere-
cem poucas alternativas de embarque,
Os demais exportadores, muitos deles
atraídos ao Nordeste por incentivos fis-
cais, ficam ilhados. Esse é um exemplo
de como a falta de infra-estrutura corrói
a competitividade do Brasil. Não fosse
a dificuldade logística para levar as Ha-
vaianas até um dos oitenta países onde
são vendidas — dos 160 milhões de pa-
res de sandália fabricados anualmente,
perto de 10 milhões são exportados —,
as vendas externas da Alpargatas pode-
riam ser muito maiores.

No Porto de Santos, o maior em
movimentação de mercadorias do país,
navios carregados esperam dias para
deixar o cais. Muitos só conseguem fa-
zê-lo quando a maré sobe. Isso porque
o calado (profundidade) é muito baixo,
de apenas 13 metros. A licença am-
biental para as obras de dragagem em
Santos, que deverão aumentar a pro-
fundidade para 15 metros, demorou
mais de um ano para sair. Não se trata
de um detalhe. O calado é um indica-
dor da vitalidade de um porto. Quando
ele é raso, como são os brasileiros, os
portos recebem navios com capacidade
para até 6 000 contêineres. Nos gran-
des portos internacionais, os cargueiros
atracam com o dobro da capacidade.
Os exportadores tentam driblar o pro-
blema distribuindo a mercadoria em
navios menores. Com isso, pagam mais
caro pelo frete. Há ainda outros proble-
mas. Poucos terminais operam com
contêineres e grande parte do trabalho
é feita por carregadores. Nada muito
diferente dos tempos do Império.





O BRASIL PODE APAGAR
H á duas maneiras de medir

o prejuízo causado pela
falta de investimentos no

setor energético. Pode-se calcu-
lar o risco de um novo apagão.
Como a oferta de eletricidade
cresce num ritmo inferior ao do
consumo, é provável que esse
fantasma volte em 2010. Outra
maneira, menos comum, é com-
parar o preço da eletricidade
para novos projetos industriais
no Brasil às tarifas no resto do
mundo. E aí se chega a uma
conclusão surpreendente. Os
brasileiros consomem sobretudo
energia de fonte hídrica, 25%
mais barata do que a nuclear.
Mesmo assim, pagam tarifas
mais caras do que na França,
onde a energia nuclear reina
absoluta. Isso ocorre por causa
de uma série de fatores, todos
desastrosos. O maior deles é a
carga tributária. Ela representa
metade do valor da conta de luz
dos brasileiros. Além de absor-
ver recursos da iniciativa priva-
da, a tributação é usada para
pagar contas de um governo
endividado. Resultado: as contas de luz
são caras, mesmo assim os investimen-
tos não são feitos e, como conseqüên-
cia desse fato, é elevado o risco de fal-
tar energia nos próximos anos.

Estudo do professor Afonso Hen-
riques Santos, da Universidade Fede-
ral de Itajubá, mostra que o governo
Lula não iniciou nenhuma grande
obra de geração de energia. Mais de
90% das usinas inauguradas pelo
petista foram licitadas nos anos de
Fernando Henrique Cardoso. Desde
2003, 17 500 megawatts foram acres-
centados à matriz energética. Desses,
apenas l 700 megawatts foram con-
tratados durante a atual administra-
ção, energia suficiente para abastecer
não mais do que 5 milhões de resi-
dências. Afirma Cláudio Sales, do
Instituto Acende Brasil: "Sozinho, o
governo não conseguirá suprir a
demanda. É preciso dar segurança
para que o setor privado invista".
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