
Até 2020, serão necessários in-
vestimentos de R$ 12,9 bilhões
em obras para reduzir o custo
da logística de cargas no Merco-
sul, indica estudo da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI),
que será apresentado hoje, du-
rante o 1º Fórum Empresarial do
Mercosul. A pesquisa, que faz
um raio-x dos oito principais ei-
xos de transporte de carga da re-
gião, identificou que a integra-
ção física entre o sul do Brasil
(Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná) e seus parceiros do
bloco pode gerar economia de
até R$ 1,8 bilhão ao ano. E o re-
torno econômico (payback)
com a redução de custo é em
média de 7,2 anos.

Os objetivos do projeto, inti-
tulado “Sul Competitivo”, são:
implantar infraestrutura logísti-

ca que abranja todos os meios
de transporte, integrar física e
economicamente os estados e
países englobados no estudo,
além de identificar e selecionar
os sistemas de logística.

Os eixos selecionados foram:
Estrada Buenos Aires (Argenti-
na)-São Paulo, via São Borja; Hi-
drovia Lagoa Mirim entre Brasil
e Uruguai; Estrada Montevidéu
(Uruguai)-São Paulo, via Santa-
na do Livramento; Estrada As-
sunção (Paraguai)-Porto de Para-
naguá, via Foz do Iguaçu; Estra-
da Montevidéu (Uruguai)-São
Paulo, via Jaguarão; Estrada Por-
to de Paranaguá-Antofagasta
(Chile); Ferrovia Assunção (Para-
guai)-Porto de Paranaguá; Estra-
da Porto Alegre-Antofagasta
(Chile). Alguns já estão em boas
condições, necessitando apenas
de intervenções para expansão
em alguns trechos.

Com investimentos de R$
782,5 milhões na rodovia Bue-

nos Aires-São Paulo, via São Bor-
ja, por exemplo, as empresas que
dependem do transporte terres-
tre de cargas podem chegar a re-
duzir em R$ 228,8 milhões por
ano seus custos totais. Entre as

prioridades do setor privado dos
países do Mercosul estão ainda in-
vestimentos em outras cinco ro-
dovias, entre elas Montevidéu-
São Paulo, Assunção-Porto de Pa-
ranaguá e Porto Alegre-Antofa-

gasta, na ferrovia Assunção-Pa-
raguai e a hidrovia Lagoa Mirim,
entre Brasil e Uruguai.

Essa análise é importante,
pois a eficiência logística é reco-
nhecidamente um dos princi-
pais requisitos de sucesso para a
parceria comercial. Embora pos-
sa orgulhar-se de importantes
progressos nas duas últimas dé-
cadas, o Mercosul ainda tem um
longo caminho por percorrer. A
conformação de um espaço eco-
nômico dinâmico e integrado re-
quer uma moderna rede de ro-
dovias, ferrovias e hidrovias,
além de melhorias em mobilida-
de urbana e conectividade. Só
assim será possível garantir a efi-
ciência e competitividade das
empresas do bloco, promoven-
do a inserção internacional da
região. As Parcerias Público-Pri-
vadas têm um mercado promis-
sor na área, principalmente no
que tange aos setores de trans-
portes e serviços. ■ Redação

Os chefes de Estado do Mercosul
devem referendar hoje, durante
a reunião de Cúpula, a criação de
um Fundo de Garantias voltado a
pequenas e médias empresas. Jun-
tos, Brasil, Argentina, Uruguai e
Venezuela vão aportar US$ 126
milhões e o Paraguai, quando dei-
xar seu status de suspensão, mais
US$ 1 milhão. O instrumento foi
aprovado ontem pelo Conselho
de Ministros do bloco.

“Estamos criando condições
para maior integração produtiva
entre os sócios do Mercosul”, dis-
se ao BRASIL ECONÔMICO o secretá-
rio de Assuntos Internacionais do
Ministério da Fazenda, Carlos Co-
zendey. Esse é um dos passos na
direção da qual falou a presidente
Dilma Rousseff em sua viagem à
Argentina no final do mês passa-
do: integrar as cadeias produtivas
é uma forma de construir uma re-
levante e competitiva indústria
regional a fim de evitar que as na-
ções se especializem unicamente
em produtos primários.

O fundo — que ainda precisará
ser ratificado pelos parlamenta-
res de todos os países envolvidos

para entrar em funcionamento —
vai oferecer garantias e contraga-
rantias necessárias às compa-
nhias de médio porte que quei-
ram tomar financiamentos para
fazer joint venture ou mesmo ex-
portar aos países do bloco.

De acordo com Cozendey, ain-
da não está definido como esse
fundo será operado. No entanto,

existem duas possibilidades so-
bre a mesa. Uma é estabelecer e
escolher um membro entre os só-
cios como responsável e, neste ca-
so, o fundo teria sede física em
Montevidéu, capital do Uruguai.
A outra seria abrir uma concor-
rência internacional e contratar
uma instituição independente.
“Mas está definido já que será um

instrumento que funcione sozi-
nho, sem aportes adicionais dos
sócios. Oferecerá as garantias e
cobrará um prêmio por isso”, afir-
mou o secretário.

Os mecanismos de fortaleci-
mento produtivo regional tam-
bém são um pleito da recém-en-
trante Venezuela. Segundo o mi-
nistro de Relações Exteriores, An-

tonio Patriota, os estudos nesse
sentido seguirão pelo próximo se-
mestre, inclusive, durante a presi-
dência provisória do Uruguai no
Mercosul. “Há uma conversa es-
tratégica sobre a integração. Um
dos grandes desafios da região é
aumentar a competitividade pro-
dutiva, estabelecer cadeias e tu-
do isso levando em consideração
também as mudanças que estão
ocorrendo no mundo”, afirmou
Patriota após uma das reuniões.

Novos entrantes
O ministro de Relações Exterio-
res informou que a incorpora-
ção da Venezuela está sendo ace-
lerada. A adoção da nomenclatu-
ra do Mercosul deve acontecer
em 5 abril de 2013, bem como
um terço da convergência da ta-
rifa venezuelana para a tarifa ex-
terna comum. “Uma das carac-
terísticas que a entrada da Vene-
zuela no bloco traz é ilustrar
que o Mercosul para o Brasil não
pode envolver só a parte sul do
país. Tem de envolver o Norte,
o Nordeste, o Centro-Oeste...”.

De acordo com dados do Ita-
maraty, já considerando o país
do presidente Hugo Chavéz, o
Mercosul torna-se a 5ª economia
mundial, somando um Produto
Interno Bruto (PIB) de US$ 3,3
trilhões e um mercado consumi-
dor de 275 milhões de pessoas. ■

ECONOMIA

PIB chega a R$ 4,8 tri em 2013, diz Fecomercio

Bloco precisa de R$ 12,9 bi para melhorar logística

A economia brasileira deve fechar 2013 com o Produto Interno Bruto (PIB)

de R$ 4,8 trilhões e crescimento de 4%. A estimativa é da Federação

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo

(FecomercioSP). Para o setor, a entidade prevê vendas no ano pela

primeira vez acima de R$ 1,5 trilhão no país. Já a geração de postos

de trabalho é estimada entre 1 milhão e 1,5 milhão, próximo ao

necessário para incorporação total do aumento da PEA. Redação

Mercosul cria hoje Fundo voltado
para pequenas e médias empresas

Marcela Beltrão

Francois Lenoir/Reuters

Integração física entre sul do
Brasil e países do bloco gera
economia de até R$ 1,8 bi ao ano

Juntos, Brasil, Argentina,
Uruguai e Venezuela vão
aportar US$ 126 milhões

Simone Cavalcanti, de Brasília

scavalcanti@brasileconomico.com.br

SUL COMPETITIVO

Investimentos necessários em transporte de carga, 
por modalidade, em R$ bilhões

TOTAL

Rodovias Portos     Ferrovias Hidrovias 
8,8 1,9  3,4 0,2  

R$ 14,3 bilhões
Fonte: CNI

OministroAntonioPatriota informouquea incorporaçãodaVenezuelaaoblocoestásendo acelerada
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,7, 8 e 9 dez. 2012, Brasil, p. 7.




