
uma produção de 78,4 milhões de toneladas
de grãos para 131,7 milhões de toneladas em
dez anos. Um crescimento de 70%. O Cen-
tro-Oeste é um dos grandes celeiros do País
e os Estados do Norte e do Nordeste come-
çam a ganhar relevância na produção nacio-
nal. Mesmo assim, dos 80 milhões de tone-
ladas de grãos exportados, apenas 5 mi-
lhões deixam nossos portos por vias alter-
nativas ao Sul e Sudeste do País. Estradas

malconservadas e a falta de corredores ele-
vam o custo de produção, enquanto o gover-
no federal afirma que está despejando R$ 53
bilhões em obras do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAG), a fim de solucio-
nar esse caos de infra-estrutura. O resultado
desses investimentos ainda é incerto. Mas,
para que a logística nacional vá para os tri-
lhos, uma coisa é certa: o País precisa, urgen-
temente, de uma eficiente malha ferroviária.
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Faz tempo. Foi no ano de 1957 que a fer-
rovia brasileira viveu seu apogeu, com

a marca de 39 mil quilômetros de linhas
férreas. Mas passado pouco mais de 50
anos, a realidade é outra. O setor foi su-
cateado e sobraram apenas 30 mil quilô-
metros em operação no País. Desse total,
por incrível que pareça, 20 mil quilôme-
tros estão nas mãos da América Latina
Logística (ALL), empresa de capital
aberto que opera nos Estados do Paraná,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. O que ela espera deste ano? "Esta-
mos preparados para esta safra", diz o
gerente de logística da empresa, Eduar-
do Pelleissone. Segundo ele, em 2007, fo-
ram investidos R$ 650 milhões em melho-
rias. Nos dois últimos anos, a empresa,
que é ligada ao fundo GP, aportou mais
R$ l bilhão em infra-estrutura. Novas lo-
comotivas, vagões, troca de trilhos e a
adaptação de antigos ramais para bitola
larga, tipo de trilho mais rápido e seguro,
estão entre os investimentos recentes.

"Transportamos 50% de tudo que chega
aos portos brasileiros", afirma. Pelleisso-
ne acredita que a iniciativa privada está,
de certa forma, fazendo o papel que seria
do Estado. Por se tratar de uma conces-
são pública, a exemplo de rodovias peda-
giadas, as estradas de ferro são obriga-
das a fazer melhorias. "Queremos ganhar
mercado", afirma Pelleissone, da ALL.

De acordo com dados da Associação
Nacional dos Transportadores Ferroviá-
rios (ANTF), que engloba as principais
empresas do setor, o transporte ferro-
viário corresponde a 26% da matriz de
transporte do Brasil, ficando atrás so-
mente do modal rodoviário, que detém
60% da logística nacional. Segundo o di-
retor-executivo da entidade, Rodrigo Vi-
laça, a estratégia da ALL faz sentido. Só
em 2007 as empresas ferroviárias inves-

^ tiram cerca de R$ 3 bilhões em equipa-
mentos e manutenção. "Boa parte desses
recursos é para aquisição de novos va-
gões", ressalta. "Nos últimos cinco anos,
foram comprados cerca de dez mil va-
gões", informa. De acordo com o repre-
sentante da ANTF, esse crescimento
aconteceu motivado pelo setor agrícola.
"Cada vagão corresponde a quatro car-
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retas de 127 toneladas", comple-
ta. Apesar da empolgação do se-
tor, alguns problemas permanece-
ram. Se por um lado as empresas
fazem investimentos para que
seus negócios continuem literal-
mente nos trilhos, problemas
acontecem nos bastidores. As em-
presas cobram que parte dos in-
vestimentos deveria ser feito pelo
governo, que contesta essa afir-
mação. Dados do setor mostram
que R$ 12 bilhões deixaram de
ser investidos nos últimos dez
anos por pendengas judiciais. En-
quanto iniciativa privada e gover-
no não se entendem, a safra
segue crescendo.

Se há um lado bom nessa histó-
ria é que pelo menos por enquan-
to o risco de um apagão logístico
está descartado. E o que acredita
o vice-coordenador do grupo de
pesquisa sobre logística da
Esalq/USP (Esalq Log), José
Eduardo Holler Branco. Mas isso,
para ele, não esconde a ineficiên-
cia do setor. "Frete caro e altos índices
de acidentes são as maiores provas de
que o sistema não é bom", diz. Segundo
Branco, apesar de o transporte ferroviá-
rio apresentar-se mais competitivo, tra-

ta-se de um modelo
pouco flexível. "O mo-
dal ferroviário é uma
saída de transporte
que muitas vezes pre-
cisa ser complementa-
da com a alternativa
rodoviária", pondera.
No longo prazo, obras
estipuladas pelo PAC
podem minimizar os
problemas. Entre elas,
de acordo com o es-
pecialista, está a

construção do trecho da Estrada de Fer-
ro Norte-Sul, entre Araguaína (TO) e Pal-
mas (TO), bem como a extensão do tre-
cho da Ferronorte até Rondonópolis
(MT). "O PAC tem um impacto positivo
para o setor ferroviário, mas não resolve
muitos dos nossos gargalos", opina Vila-
ça, da ANTF. Mas os gargalos logísticos
do País não se resumem às ferrovias. Há
muitos outros problemas, corno...

Todo ano na época da safra é a mesma
novela: caminhões e mais caminhões

parados nas estradas por problemas oca-
sionados pela péssima condição da malha
rodoviária nacional. São centenas de bu-
racos, pistas sem acostamento, asfaltos
inexistentes em muitos trechos e falta de
sinalização. De 1980 para cá, o fluxo nas
rodovias duplicou e elas, em sua maioria,
não receberam melhorias, exceto as fa-
mosas operações "tapa-buracos". Para
complicar, muitas estradas foram cons-
truídas para veículos e não para supor-
tar caminhões carregados de soja, milho,
etc. Essa situação repercute na competi-
tividade do setor e, por conseqüência,
abocanha parte da rentabilidade portei-
ra adentro. "A falta de manutenção da
malha viária representa 7% do custo do
frete, porque o consumo de combustível
é maior, o desgaste dos caminhões tam-
bém, sem contar os desgastes dos
pneus que suportam apenas uma reca-
pagem", explica Luiz Fernando Martelli,
gerente administrativo da Martelli, em-
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presa mato-grossense especializada no
escoamento de safra. No Centro-Oeste, a
problemática ganha um vulto ainda
maior. "Temos praticamente uma só ro-
dovia, a BR-163, que corta o Mato Gros-
so de norte a sul", diz Martelli.

Por isso, os fazendeiros estão ansiosos
para ver concluídas as obras previstas
pelo PAC. As benfeitorias previstas são:
a finalização da BR-163 até Santarém,
a duplicação do trecho da BR-163/364
de Rondonópolis até o posto Gil e a
conclusão do asfaltamento da BR-158,
que começa em Laranjal do Jari , muni-
cípio do Amapá, e termina no Oiapoque.
As obras não são consideradas suficien-
tes, mas darão uma boa ajuda. "Saindo a
duplicação da BR-163 até Santarém,
parte da produção poderá escoar via
portos do Norte, o que diminui um pou-
co o tráfego para as regiões Sul e Sudes-
te", pondera ele. Esse fato acarretará
economia no frete. Segundo o secretá-
rio-executivo do Ministério dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos, as obras es-
tão adiantadas. "Pretendemos concluí-
las até 2011", avalia.

Só para se ter uma idéia, o trajeto de
Sapezal (MT) até Paranaguá (PR) é de

2,4 mil quilômetros contra os mil quilô-
metros que separam Sapezal de Porto
Velho (RO). "Mas para que os portos da
região Norte possam ser utilizados é
preciso infra-estrutura de transporte
não só rodoviária, mas ferroviária e hi-
droviária", salienta Marcelo Duarte
Monteiro, diretor-executivo da Associa-
ção dos Produtores de Soja do Estado
de Mato Grosso (Aprosoja). Segundo
ele, seria necessário um novo ramal da
Ferrovia Norte-Sul chegando a Lucas do
Rio Verde, a viabilização da hidrovia
Araguai-Tocantins e a conclusão da BR-
158. Estudos mostram que o modal ro-
doviário é o mais caro, o ferroviário se-
ria 2/3 de seu valor e o hidroviário ape-
nas 1/3. "Com alternativas de trans-
porte mais baratas, não há sentido em
escoar a safra toda em cima de pneu",
diz José Vicente Ferraz, consultor da
AgraFNP. Na prática, a ferrovia no
Brasil, por estar nas mãos de poucas
empresas, tem tido um custo semelhan-
te ao da malha rodoviária.

Dados da Aprosoja revelam que hoje
o sojicultor desembolsa US$ 6,48 por
saca de 60 quilos com a logística rodoviá-
ria interna. Preço alto se comparado
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com o agricultor americano, que
paga apenas US$ 1,08. Em ou-
tras palavras, o produtor mato-
grossense tem um gasto a mais
por hectare de R$ 486, isso sem
contar as perdas de grãos na ro-
dovia, que podem chegar a 0,3%
ou US$ 0,45 por saca. Atualmen-
te, a média do custo do frete no
Estado é de USS 100 a tonela-
da. Em Rondonopolis, o preço
cai para US$ 83, mas em Sinop
chega a US$ 113. Além das em-
presas que transportam grãos,
sofrem também as companhias
especializadas no transporte de
agroquímicos. É o caso da Luft
Agro, braço agrícola do Grupo
Luft. "A nossa dificuldade opera-
cional cresce nesta época do ano,
porque a chuva aumenta e as es-
tradas ficam piores'', diz Luiz Al-
berto Silva, diretor de marketing
da Luft Agro. Outro agravante é
que a empresa faz entregas dire-
to ao cliente final, o que implica
enfrentar estradas de terra de
difícil acesso. As condições precárias das
estradas resultam em uma maior neces-
sidade de caminhões, já que há sempre
vários em manutenção. Para este ano, a
previsão é aumentar a frota em 20%,
chegando a 780 caminhões. Outra preo-

cupação da Luft é com a se-
gurança. Por se tratar de
uma mercadoria de alto va-
lor agregado, a carga é mui-
to visada. Por este motivo,
os caminhões só circulam
até as dez horas da noite e,
dependendo do valor do
produto, vão com escolta.

Mesmo que não seja o tipo
de transporte ideal para o
Brasil, existe uma malha rodo-
viária que, em boas condições,
pode servir aos interesses do
País. Segundo o governe fede-
ral, para colocar toda a infra-
estrutura nas condições
ideais, serão necessários in-
vestimentos até o ano de
2023. Nessa data, mantido o

cronograma, o Brasil teria uma logística
próxima do ideal. Mas, antes disso, haverá
que se solucinar questões urgentes como...

Se a situação das estradas nacionais é ruim,
o sistema ferroviário é insuficiente e o hi-

droviário quase não existe. De todos os mo-
dais, o problema mais crítico, segundo a Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), está no sistema portuário. Neste
contexto, a entidade considera prioridade
que o governo libere a construção de termi-
nais portuários privados, o que não é possível
atualmente. O segundo ponto crucial é a am-
pliação do Terminal de Grãos do Maranhão
(Tegram), que fica no porto de Itaqui. "Com
frete mais caro ou mais barato, por uma es-
trada melhor ou pior, eu chego até o porto. O
problema é que no Norte do País, em São
Luís do Maranhão, a capacidade de exporta-
ção é muito pequena", diz Luiz Antônio Fa-
yet, consultor de logística da CNA.

O consultor tem razão: o Tegram atende
apenas dois milhões de toneladas, sendo que
a demanda da região é de cinco milhões. Des-
sa forma, o restante tem que rodar cerca de
dois mil quilômetros até chegar ao porto de
Santos ou Paranaguá. O problema é que o
Tegram está três anos atrasado em seu cro-
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nograma. O primeiro bloco, com capacidade
de escoamento de cinco milhões de tonela-
das, já era para ter sido concluído, mas as
obras atrasaram e a previsão para término é
o segundo semestre deste ano. No entanto,
quando estiver totalmente finalizado, a capa-
cidade será de 13 milhões de toneladas. Se-
gundo a Câmara Setorial de Logística do Mi-
nistério da Agricultura, o objetivo é que o Te-
gram, juntamente com o sistema portuário
da região de Belém, forme um corredor de
exportação para escoar a produção do Cen-
tro-Oeste. A grande vantagem é a redução
do tempo de viagem. Um navio saindo de São
Luís do Maranhão leva de 13 a 14 dias para
chegar à Europa. Partindo de Paranaguá, o
mesmo trajeto levaria 17 ou 18 dias. O inves-
timento necessário para finalizar o terminal é
da ordem de RS 300 milhões, dos quais R$

110 milhões já estão alocados no PAC. Quan-
do concluído, o Tegram será maior que San-
tos e Paranaguá em graneis.

Isso desafogará os poitos do Sudeste e Sul,
reduzindo a demurrage, multa por atraso de
carregamento ou descarregamento de navios,
que em alguns casos pode chegar a US$ 100
mil. Outro entrave do setor está relacionado à
gestão. E o caso do porto de Paranaguá, onde
os diretores criam problemas para escoai" a
soja transgênica, o que representou um pre-
juízo de mais de R$ 2 bilhões na safra passa-
da. Enfim, para os próximos anos, o Brasil
terá que melhorar suas portas de saída, ainda
rnais com as estimativas que apontam que na
próxima década as exportações do agronegó-
cio terão o dobro do tamanho atual.
Resumindo: em todos os modais, há muito
trabalho a ser feito pela frente.
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