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aul A l l e n detém um recorde. 
O cofundador da Microsof t 
foi quem desembolsou a maior 

quantia para cruzar o Canal do Pana
má. Navegando um dia em seu supe-
riate Octopus, A l l e n anunciou à A u 
toridade do Canal que queria cruzar 
do Pacífico para o Atlântico. Contu
do, não havia feito a reserva e, por isso, 
precisou participar do leilão pela úni
ca cota diária que permite a uma em
barcação atravessar o canal sem reser
va prévia nem pegar a fila que man tém 
permanentemente cerca de 110 embar
cações à espera. A briga foi dura, e o 
mult imil ionário acabou desembolsan
do US$ 220 mi l pela cota, à qual soma
ram-se os US$ 26 mi l de pedágio pagos 
por um iate de 126 metros de largura 
como o dele para abrir passagem pelos 
80 quilômetros de extensão do canal. 

Mas essa não é apenas uma ane
dota de mi l ionár ios . É t a m b é m um 
exemplo de como a cobrança de pe
dágios conseguiu se transformar em 
uma das principais atividades econô-

micas do Panamá . E os 14 mi l barcos 
que cruzam o canal por ano (uma mé
dia de 40 por dia) geram uma fonte 
de renda que, em 2010, chegou a US$ 
1,482 bilhão. " U m pequeno veleiro po
de pagar US$ 500, enquanto um gran
de cruzeiro, como o Norwegian Pearl, 
com 294,13 metros de largura [o maior 

suportado atualmente no canal] pode che
gar a pagar US$ 375 mi l" , afirma o pa
namenho Carlos Béliz, um dos fun-

cionários da Autoridade do Canal do 
P a n a m á (ACP) . 

Béliz entende bem do assunto, pois 
vê os barcos passarem pelo canal todos 
os dias a partir de uma das partes mais 
importantes da enorme obra de enge
nharia: o conjunto de eclusas de M i r a 
flores, as escadas de água que permi
tem que os barcos subam e desçam os 
26 metros de diferença entre o nível do 
mar e a superfície do canal, criado por 
represas que inundaram o território da 
cordilheira. 

Mas a economia do canal não se res
tringe à cobrança de pedágios feita pela 
A C P . Inclui a operação de uma moder
na estrutura de portos: três no Atlân
tico, operados pelas multinacionais 
Evergreen, M I T Carriers e Hutchin-
son, e um no Pacífico, operado pela 
Hutchinson. " N a verdade, o P a n a m á 
é uma grande área por tuár ia gerencia
da por diferentes operadoras e com saí
das para dois oceanos", afirma Alberto 
Aleman, administrador do canal. "Ho
je, o país detém 23% de todas as gruas 





portuárias da Amér ica Latina. Temos 
mais que Brasil, Chile ou México." E 
os barcos de carga não vêm apenas pa
ra cruzar o canal. São muitos os que 
chegam para aproveitar as 144 rotas de 
grandes cargueiros que saem ou che
gam do país para buscar contêineres ou 
enviá-los a outras partes do mundo. 

Em 2010, o sistema portuário pana
menho registrou uma movimentação 
de 3,3 milhões de contêineres, quase 
10 m i l por dia, segundo a Autoridade 
Marí t ima. É uma cifra que superou em 
33% a de 2009 e que deixa como uma 
simples lembrança os 200 mi l contêi
neres por ano de 1995 (média inferior 
a m i l por dia). 

O Canal do Panamá não inspirou 
apenas a indús t r ia p o r t u á r i a . Tam
bém catapultou a Zona Livre de Colón 
(ZLC) , maior centro de distribuição de 
mercadorias da América Latina (veja 
quadro ao final da reportagem). Para por
tos e comerciantes, t ambém ajudou a 
desenvolver a indústria financeira. 

O banco panamenho é um dos mais 
globalizados da região, não apenas pe
los benefícios tributários que o fizeram 
estar na lista cinza dos paraísos fiscais 
da O C D E (Organização para a Coope
ração e o Desenvolvimento Econômi
co), mas t ambém pela plataforma de 
serviços oferecidos pelas empresas co
merciais, marí t imas e logísticas que fi
zeram do P a n a m á sua base. 

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

N ã o existe um número oficial, mas, de 
acordo com diferentes estimativas, a 
soma da cobrança de pedágios com os 
serviços comerciais e logísticos em tor
no do canal pode representar cerca de 
30% do PIB do Panamá . 

A ques tão agora é como impul
sionar o crescimento. O referendo de 
2006, no qual a grande maioria dos pa
namenhos votou por ampliar o canal, 
resolve parte do problema. E os 14 mi l 
barcos anuais que fazem o trajeto de 
8-10 horas para atravessar o estreito es
tão muito perto da capacidade máxima 
da infraestrutura atual. A receita pode
ria subir com o aumento dos pedágios, 

o que tem sido feito por etapas desde 
2006. Outra alternativa seria sobrecar
regar os barcos mercantes e fomentar o 
surgimento de concorrentes ou substi
tutos. Ou ainda aumentar o tamanho 
dos barcos, mas a d imensão das eclu
sas é um limitador. 

O problema é que os barcos meno
res, que transportam menos contêine
res, são os que acabam sustentando a 
economia em torno do canal. Isso por
que o pedágio de cada barco depende 
não apenas de seu tamanho, mas tam
bém da quantidade de contêineres que 
transporta. Quanto mais contêineres, 
mais trabalho para os portos. Quan
to mais contêineres, mais serviços fi
nanceiros e mais oportunidades de 

negócios para a Z L C . Ass im, o novo 
conjunto de eclusas que está em cons
trução, e que deve ser inaugurado em 
2014, não é importante somente porque 
poderá aumentar a quantidade de bar
cos (de 14 mi l por ano para 17,7 mil), 
mas sim porque cada um desses novos 
barcos poderá duplicar, e até triplicar, o 
número de contêineres transportado. 

Um barco do tipo Post Panamax, 
assim chamados justamente porque 
são excessivamente grandes para pas
sar pelo canal, pode transportar até 14 
m i l contêineres, enquanto um Pana
max (os maiores que atualmente po
dem fazê-lo) chegam apenas a 4 mi l . 
"É por esse motivo que muitas das ro
tas entre a Ásia e a costa leste dos Esta-



dos Unidos são desviadas para rotas al
ternativas através da Europa, cruzando 
o Canal de Suez", afirma Alemán , ad
ministrador do canal. 

Para que os Post Panamax cruzem 
o canal, é necessário não apenas novas 
eclusas, mas t ambém um trabalho de 
dragagem para facilitar a navegação. 
Trata-se de investimentos de aproxi
madamente US$ 5 bilhões, que o A C P 
financiou com uma dívida de US$ 2,3 
bilhões em 20 anos, com uma década 
de graça, e os mesmos fluxos de caixa 
da operação atual. 

A notícia de que o Canal do Pana
má começará a atender Post Panamax 
fez com que muitos começassem a se 
mexer. Os portos norte-americanos de 

Savannah, Georgia, Mississippi, M i a 
mi e Nova Orleans estão fazendo os 
trabalhos de dragagem para receber 
barcos que até agora não atracam em 
seus portos. 

Mas o maior movimento vem de 
dentro do país. Os portos do Panamá 
estão se ampliando, e o trem que cor
re de forma paralela ao canal está me
lhorando. Também são planejados in
vestimentos milionários em rodovias 
e aeroportos. A Zona Livre de Colón 
está modernizando seus serviços para 
se transformar não só em um centro de 
comerciantes, mas t ambém de serviços 
logísticos. "Trata-se de um plano glo
bal que procura interconectar todos os 
ativos logísticos do P a n a m á para ofe
recer serviços ao mercado internacio
nal", afirma José Domingo Arias, v i -
ce-ministro de Comércio Exterior do 
P a n a m á e responsável pela agência de 
atração de investimentos. 

Sem contar a ampliação do Canal, 
o plano de investimentos para transfor
mar o P a n a m á em um centro logístico 
de classe mundial soma cerca de US$ 
13 bilhões. O processo atraiu observa

dores astutos. A reconhecida univer
sidade Geórgia Tech, de Atlanta, que 
assessorou o governo no plano de in
vestimentos, estabeleceu no país um 
centro de estudos logísticos. O Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) 
está em vias de instalar uma sede de es
tudos de pós-graduação especializados 
também em logística. 

Grandes empresas internacionais 
aproveitaram os benefícios tributários 
e fizeram da Cidade do P a n a m á sua 
sede de serviços de abastecimento, ou 
supply chain no jargão empresarial. 



AMBIÇÃO EM C O M U M 

O sonho de se transformar no cami
nho mais curto entre os dois oceanos 
não é exclusivo do Panamá . O México 
criou um sistema ferroviário que co
necta portos no Pacífico a um sistema 
de trens que chega até Nova York. A 
Colômbia planeja construir um "canal 
seco", por meio de um sistema de trens 
que conecte os dois oceanos. 

Especialistas em logística afirmam 
que tudo ajuda, embora um trem não 
possa substituir um canal, pois exige 
atividades de transferência, sem apro
veitar as economias de escala que um 
navio oferece. O trem que o P a n a m á 
possui e que corre de forma paralela ao 
canal é usado apenas para reposição de 
contêineres entre barcos que estão en
tre um lado e outro do canal. Diante do 
boom do comércio chinês, a Nicarágua 
também anunciou planos de construir 
seu próprio canal unindo os inúmeros 
lagos do país, embora até agora nada 
de concreto tenha acontecido. 

Por ora, muito do projeto global 
panamenho está apenas no papel. O 
governo precisa provar que está apto 
a executar o enorme plano de investi
mentos para transformar o Panamá em 
um centro logístico das Américas e de 
grande parte do comércio entre Ásia e 
Estados Unidos. Mas, a julgar pelo o 
avanço das obras de ampliação do ca
nal e pelo bom resultado da gestão da 
A C P nos últimos anos, o plano de ne
gócios tem grandes chances de se trans
formar em um sucesso. 

Existem poucas regiões mais ativas no Panamá que a Zona Livre 

de Colón (ZLC). Os contêineres que se movimentam em enormes ca

minhões refletem os US$ 20 bilhões que essa zona livre movimenta 

por ano em negócios e que empregam 20 mil trabalhadores. 

Localizada em uma área de 35 hectares, próximo à saída atlân

tica do Canal do Panamá, na província de Colón, ao norte do país, é 

o maior centro de distribuição de mercadorias da América Latina. As 

grandes cadeias regionais de varejo estão entre seus clientes. Elas 

compram e armazenam produtos em suas instalações para depois re

exportar para seus países. "A localização do Panamá no centro do con

tinente e a diversidade de mercadorias que o país armazena e reexpor

ta levaram a ZLC a se transformar também no primeiro representante 

da China para a América Latina", afirma Severo Sousa, presidente da 

Associação de Usuários da ZLC (AUZLC), entidade que representa os 

interesses do setor privado na ZLC e que reúne 2,5 mil empresas. 

A automatização de toda a movimentação comercial da ZLC per

mite que um empresário, hoje, possa fazer uma transação a partir de 

seu automóvel, sem precisar assinar nem gastar papel. 

Giovani Ferrari, ex-presidente da AUZLC, acredita que o sucesso da 

ZLC esteja no fato de ela ter aproveitado a sagacidade dos empresá

rios do setor, que se modernizaram e investiram não apenas em tecno

logia, como também no controle de estoques e no envio de missões 

para outros países em busca novos clientes e de assegurar a posição 

que mantém no comércio regional. "A contração do comércio obrigou 

empresários da ZLC a buscar novos clientes, especialmente no Cari

be e na América do Sul, em grande parte no Brasil, no Chile e no Para

guai, e a ampliar o leque de serviços oferecidos" 

Joseph Chreim, representante da 

Mays, uma das empresas mais impor

tantes da ZLC, afirma que podem ocor

rer dois tipos de negócios na zona fran

ca. Ele cita o caso da Sony, que tem um 

escritório na ZLC e paga os tributos no 

Panamá e não no Japão, o que represen

ta uma economia para a empresa. "No 

nosso caso, vamos para o Oriente para 

comprar produtos, trazemos para o Pa

namá e os revendemos a partir daqui", 

diz (por Luis Alber to Sierra) 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 397, p. 36-40, mar. 2011.




