
Não faltam
oportunidades

MESMO COM GARGALOS

PREOCUPANTES, O SUL SE

DESTACA EM QUASE

TODAS AS ÁREAS DA

INFRAESTRUTURA

Os números não deixam dúvidas:
a infraestrutura é uma das gran-

des forças do sul. Afinal, não há como
ignorar o trunfo de uma região que con-
centra, entre outras coisas, 31% da mo-
vimentação portuária, 25% da energia
elétrica e 22% da malha ferroviária do
país - tudo isso em uma área que eqüi-
vale a apenas 7,6% do território nacio-
nal. De fato, na comparação com outras
regiões, o sul tende a se destacar em
quase todos os quesitos. Mas a verdade

é que os três Estados também enfren-
tam uma série de gargalos que não apa-
recem nos números. "A nossa infraes-
trutura já está implantada. O que falta é
fazer os aprimoramentos e buscar um
crescimento" resume Paulo Ceschin,
coordenador do Conselho Temático de
Infraestrutura da Federação de Indús-
trias do Paraná (Fiep).

O sul é responsável por 41,3% da pro-
dução de grãos. Ao mesmo tempo, abri-
ga 23% de todas as indústrias do país. Com



tamanho dinamismo, é natural que a ré-
gião tenha uma demanda tão grande por
estradas, ferrovias, portos e energia que
continue sendo subatendida - mesmo
com os números vistosos que apresenta
nessas áreas. "Nós temos alguns dos me-
lhores portos do país. Mas veja o que
acontece em Paranaguá, por exemplo:
cada vez que começamos a escoar a sa-
fra de grãos, as filas de caminhões são
enormes" ilustra David Abramo Randon,
diretor-presidente do Grupo Randon, um
dos maiores fabricantes brasileiros de
implementos rodoviários e ferroviários.
Alguns gargalos, diz ele, já ameaçam
frear o crescimento econômico do
sul. Até o início da crise do sistema
financeiro, em agosto de 2008, o
Brasil vinha crescendo a taxas
de 5% ao ano. "Se continuásse-
mos naquele ritmo, a nossa
infraestrutura não iria agüentar" ga-
rante Randon.

O problema mais crítico está na ma-
lha rodoviária. A indústria do sul é sim-
plesmente viciada em asfalto - nada me-
nos do que 85% do transporte de cargas
da região se dá por rodovias. É um índice
alto demais até para os padrões brasilei-
ros. Para piorar, as estradas disponíveis
estão longe de ser um tapete. Das 25 BRs
que cortam os Estados do sul, 15 estão
em condições "regulares" segundo a Con-
federação Nacional de Transportes
(CNT). Isso significa que elas estão no
limite da usabilidade, apenas um degrau
acima da pior avaliação possível da CNT
- cuja escala se divide em "ótimo" "bom"
"regular" e "ruim'.' Como se não bastasse,
algumas dessas rodovias estão sob con-
cessão privada. Ou seja: caminhoneiros e
motoristas em geral têm de pagar pedá-
gio para trafegar sobre os remendos, bar-
rigas, ranhuras e outros defeitos. 'Achá-
vamos que as concessionárias fariam in-
vestimentos nessas estradas. Mas elas só
fizeram reparos" critica Paulo Caleffi, di-



porém, parte desses problemas tende a
ser solucionada. Basta conferir o mapa
da página anterior, que mostra quais são
as obras que o governo federal pretende
concluir na região, até o final de 2010. Não
é pouca coisa. O investimento total che-
ga a R$ 3,9 bilhões e contempla melhorias
que já vinham sendo reivindicadas há dé-
cadas, tais como a duplicação da BR-116
- principal via de ligação entre as cidades
que compõem a Região Metropolitana
de Porto Alegre. Mesmo assim, as obras
ainda são insuficientes para cobrir as ne-
cessidades da indústria da região. No ano
passado, por exemplo, a Fiep concluiu
um estudo mostrando que a cesta de in-
vestimentos do PAC contemplava somen-
te 29% dos projetos demandados pelo
Paraná, por exemplo.

É preciso ter em conta que nem to-

dos os projetos anunciados saem do pa-
pel. Em 2007, o sul recebeu apenas 45%
dos recursos a que teria direito na rubri-
ca "infraestrutura de transportes" do
Orçamento Geral da União, segundo
um levantamento do Fórum Parlamen-
tar-Industrial do Sul - entidade que reú-
ne líderes políticos e membros das fe-
derações de indústrias dos três Estados
da região. "Não é só a previsão que está
aquém das nossas necessidades. A exe-
cução também está" reclama Rodrigo
da Rocha Loures, presidente da Fiep.
Exemplo dessa defasagem é a duplica-
ção da BR-101, uma das principais ban-
deiras do Fórum Parlamentar-Industrial
do Sul. Embora tenha sido incluída no
PAC, a obra está com o cronograma
atrasado e sofre interrupções recorren-
tes. "A duplicação não termina nunca.
Nós, empresários, devemos nos unir e
pressionar para que seja concluída o
mais rapidamente possível", cobra
Alcântara Corrêa, presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado de San-
ta Catarina (Fiesc).

Energia para crescer
Em matéria de energia, o sul não

tem gargalos urgentes. Além de produ-
zir 25% da energia elétrica disponível no
país, a região também conta com uma
matriz energética diversificada e moder-
na. O Paraná, por exemplo, dispõe de
ampla estrutura hidrelétrica da Copei e
de Itaipu. Santa Catarina tem a Trac-
tebel, empresa que atua não só com
termelétricas, mas também com peque-
nas hidrelétricas e até usinas de bio-
massa. Já o Rio Grande do Sul é sede do
Parque Eólico de Osório, o maior da

retor da CNT no Rio Grande do Sul, Es-
tado pelo qual passam metade das rodo-
vias em condição "regular" Por sinal, o sul
é forte em pedágios. Paraná e Rio Grande
do Sul ocupam a segunda e a terceira po-
sição no ranking dos Estados com maior
número de postos de cobrança, respecti-
vamente. Perdem só para São Paulo.

Com a evolução das obras do PAC,



América Latina. Finalmente, o sul guar-
da em seu solo um patrimônio ener-
gético ainda pouco explorado: o carvão
mineral. Sozinha, a região detém prati-
camente todas as reservas carboníferas
do país, como se pode ver no gráfico
abaixo.

Não por acaso, a área de energia é,
também, a que apresenta as melhores
oportunidades para quem está disposto
a investir na infraestrutura do sul. Só no
ano passado, o volume de recursos
disponibilizado pelo Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) para projetos no setor chegou a
R$ 74 milhões - um salto de 49% em re-
lação a 2007. "Todo esse volume foi en-
caminhado para projetos de Pequenas
Centrais Hidrelétricas" indica Mário
Bernd, presidente do BRDE. "Mas, no

Rio Grande do Sul, também estão co-
meçando a surgir iniciativas no campo
da energia limpa" diz.

Outra área com oportunidades cada
vez mais nítidas é a de transporte
ferroviário. O sul tem tradição nesse
modal e, graças à enorme demanda para
o escoamento de grãos, vem recebendo
cada vez mais investimentos privados. O
desafio de apostar nesse tipo de negócio,
porém, é grande - principalmente devi-
do ao alto custo de entrada. Em média,
um quilômetro de ferrovia custa US$ l
milhão, quase o dobro de uma rodovia.

"Isoladamente, o setor privado não con-
segue hoje fazer grandes projetos. Por isso,
os consórcios têm sido fundamentais para
ampliar as ferrovias" explica Adriano
Bernardi, gerente de projetos logísticos
da América Latina Logística (ALL), em-
presa que detém a antiga malha sul da
Rede Ferroviária Federal, que corta os
três Estados da região.

Atualmente, os governos do Paraná
e de Santa Catarina estudam formas de
viabilizar uma rodada de investimentos
nos trilhos. Os projetos envolvem a cria-
ção de uma rede de ferrovias que come-
çaria em Maracaju, no Mato Grosso do
Sul, passaria pelo oeste catarinense e se
estenderia até a região portuária. "Seria
uma via de comércio importante para
produtos vindos do Mato Grosso para
Santa Catarina, onde a produção avícola
é muito grande" explica Rogério Tizzot,
secretário de Transportes do Paraná. O
investimento, que será público, pode che-
gar a R$ 2,9 bilhões. Resta saber se, de
fato, sairá do papel.
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