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estão na lista dos países 
mais promissores dos prin-
cipais economistas do mun-

do. Nos meios acadêmicos, o principal 
ponto de discórdia parece ser a velo-
cidade com que cada um irá galgar 
posições na lista das maiores econo-
mias do mundo — para a China, só 
falta superar a dos Estados Unidos. 
Para que as previsões se tornem rea-
lidade e os quatro países efetivamen-
te se consolidem entre as grandes 
potências econômicas globais, porém, 
os membros do Bric precisam obriga-
toriamente subir em outro ranking, o 
das nações com infraestrutura com-
patível com o próprio tamanho. De 
acordo com o último levantamento 
publicado pelo Fórum Econômico 
Mundial, a China está na 72- posição, 
o Brasil na 84a, a índia em 91e lugar e 
a Rússia em 94a num total de 139 na-
ções avaliadas nessa área. 

los estarrecedores. Em agosto, a China 
foi palco do que é considerado o maior 
congestionamento da história: moto-
ristas ficaram 12 dias parados em uma 
fila de carros e caminhões de 100 qui-
lômetros na via expressa (?!) Pequim-
Tibete. Por causa da falta de ferrovias 
entre as usinas termelétricas próxi-
mas à capital e as principais minas de 
carvão do interior, a estrada sofre com 
o excesso de veículos pesados. Qual-
quer incidente provoca longos engar-
rafamentos — o vexatório recorde de 
agosto começou com uma pequena 
obra de manutenção. A China, porém, 
avança rápido em outras áreas, como 
a portuária. No porto de Xangai, o 
maior e mais moderno do país, os na-
vios esperam apenas 1 hora para atra-
car no cais — a título de comparação, 
em Santos essa espera pode chegar a 
inacreditáveis 100 dias. Os chineses 
movimentam 115 milhões de contêi-
neres por ano, mais de 17 vezes o total 
transportado nos portos brasileiros. 

É isso mesmo. Nenhum do Bric apa-
rece entre os 70 países com a melhor 
infraestrutura do mundo. Os primei-
ros colocados são Suíça, Hong Kong, 
Singapura e França. "Está claro que o 
maior obstáculo do Bric para os pró-
ximos anos é a precariedade de sua 
infraestrutura", diz a italiana Irene 
Mia, economista sênior do Fórum 
Econômico Mundial e coautora do 
estudo. O ranking leva em conta dados 
quantitativos — como número de li-
nhas telefônicas em relação ao total 
da população e cargas transportadas 
nos portos — e a opinião de 13 000 em-
presários de todo o mundo. 

Exemplos recentes comprovam que 
nem a impressionante taxa de inves-
timento chinesa — equivalente a 44% 
do PIB — tem livrado o país de garga-

Na índia, a lista de problemas é in-
findável. Os apagões diários são tão 
freqüentes que a parte elétrica de te-
levisores, geladeiras e máquinas de 
lavar são reforçadas pelos fabricantes 
locais. O país foi protagonista do que 
é considerado o maior apagão da his-
tória, quando, em 2001, mais de 225 
milhões de pessoas ficaram no escuro 
por mais de 12 horas no norte do país 
e na capital, Nova Délhi. As estradas 
são, na sua maioria, caóticas — mesmo 
para os padrões brasileiros. Na índia, 
até o que parece ir bem vai mal. A in-
fraestrutura de telefonia fixa é con-
siderada boa nos grandes centros 
urbanos graças aos gigantescos call 
centers que prestam serviço para 
grandes empresas de países de língua 
inglesa, sobretudo Estados Unidos e 



Inglaterra. Mas 80% da população 
indiana vive com menos de 2 dólares 
por dia, o que faz com que apenas 
40% dela tenha acesso a um telefone 
fixo e somente 7% use a internet — 
disparado, os piores indicadores do 
setor entre os países do Bric. 

RÚSSIA NA RABEIRA 
Na Rússia, um dos principais proble-
mas é o setor energético. A matriz é 
muito concentrada, o que a torna mais 
propensa a crises de abastecimento e 
apagões. A Rússia é também essen-
cialmente dependente de petróleo, 
uma fonte cada vez mais criticada por 
ambientalistas por seu caráter po-
luente. "O Brasil está muito à frente 
nesse quesito. O país tem uma matriz 
baseada em energia renovável e uma 
gestão muito profissional", diz Seri 
Othman Bin Rijai, diretor da Univer-

sidade de Infraestrutura de Kuala 
Lumpur, na Malásia. No setor energé-
tico e em quase todos os outros seg-
mentos ligados à infraestrutura, a 
principal fonte de ineficiência na Rús-
sia é a corrupção crônica que assola o 
país. A construção de 1 quilômetro de 
estrada asfaltada custa 12,9 milhões 
de dólares na Rússia, mais de quatro 
vezes os 2,9 milhões necessários na 
China. Apesar de ter uma das maiores 
malhas ferroviárias do mundo, 48% 
dos trens russos ainda são da era so-
viética e precisam ser substituídos. 

"A situação calamitosa da infraes-
trutura nas outras grandes economias 
emergentes não pode acomodar o go-
verno brasileiro, mas apressar os in-
vestimentos por aqui", diz Mauricio 
Endo, sócio da consultoria KPMG em 
São Paulo. "As autoridades chinesas 
já identificaram o problema e estão 

aplicando uma montanha de dinheiro 
para resolvê-lo." É uma aposta no de-
senvolvimento futuro. Economistas 
de diferentes linhas de pensamento 
até hoje não chegaram a um consenso 
sobre as causas do crescimento eco-
nômico. Quase um século de estudos 
ainda não permite estabelecer com 
segurança as razões que levam ao au-
mento da renda. Com base na histó-
ria, no entanto, é possível identificar 
os pontos em comum na trajetória das 
nações que hoje formam o grupo das 
mais ricas. De modo geral, esses paí-
ses investiram em educação, num 
ambiente de respeito à propriedade 
privada e ao cumprimento de contra-
tos, na premiação do empreendedo-
rismo e da criatividade e, finalmente, 
na garantia de uma infraestrutura efi-
ciente. Nesse assunto, não existe ata-
lho em estrada de terra. • 

Text Box
Fonte: Anuário Exame Infraestrutura 2010/2011, p. 34-36, dez. 2010.




