
Logística do Brasil é uma das piores entre os Brics  

Conclusão é de um estudo do Instituto de Logística e Supply Chain; previsão do governo Lula 
era a de realizar R$ 132 bi de investimentos no setor até 2010, mas apenas R$ 10 bi foram 
desembolsados até agora. 

O Brasil tem uma das piores infraestruturas de logística entre os países do Bric (grupo formado 
por Brasil, Rússia, Índia e China), os Estados Unidos e o Canadá. Essa é a conclusão de um 
estudo realizado pelo Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos) e divulgado nesta segunda-
feira. O presidente do Ilos, Paulo Fleury, que participa do 15º Fórum Internacional de 
Logística, afirmou que, em quilometragem de rodovias pavimentadas, por exemplo, o Brasil 
está na última colocação, com 212 mil quilômetros (km), atrás de Canadá (516 mil km), 
Rússia (655 mil km), Índia (1,565 milhão de km), China (1,576 milhão de km) e Estados 
Unidos (4,210 milhões de km). 

O Brasil também fica em último na extensão de ferrovias, com 29 mil km. Perde para Canadá 
(47 mil km), Índia (63 mil km), China (77 mil km), Rússia (87 mil km) e Estados Unidos (227 
mil km). De acordo com o estudo, o País também é o pior em quilometragem de dutos, com 
19 mil km, ficando atrás de Índia (23 mil km), China (58 mil km), Canadá (99 mil km), Rússia 
(247 mil km) e Estados Unidos (793 mil km). Em termos de hidrovias, o Brasil, com 14 mil 
km, só fica à frente dos 600 km do Canadá. As maiores redes de hidrovias estão na China (110 
mil km), na Rússia (102 mil km), nos Estados Unidos (41 mil km) e na Índia (15 mil km). 

Apesar da carência, Paulo Fleury estimou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
só consiga realizar R$ 17 bilhões em investimentos de infraestrutura logística até o final do seu 
mandato no ano que vem, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
Segundo ele, Lula deve deixar um déficit de investimento de R$ 115 bilhões na área para o 
próximo governo. 

Isso porque a previsão do governo Lula era a de realizar R$ 132 bilhões de investimentos em 
infraestrutura logística até 2010, mas apenas R$ 10 bilhões foram desembolsados até agora. 
Outros R$ 7 bilhões deverão ser gastos até o final do mandato. "Hoje já se passou 60% do 
tempo para o governo Lula fazer o PAC. Faltam em torno de 15 meses e só tem cerca de 10% 
executado", lembrou Fleury. 

LOGÍSTICA do Brasil é uma das piores entre os Brics. América Economia. São Paulo, set. 
2009. Disponível em: <http://www.americaeconomia.com.br>. Acesso em 16 set. 2009.  

 


