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E ste ano o Brasil es-
tá colhendo a
maior safra da
sua História. Se-
rão 185 milhões
d e t o n e l a d a s

(MT) de grãos e oleaginosas,
11% mais do que na safra ante-
rior. Viramos o primeiro produ-
tor (84 MT) e exportador (41
MT) mundial de soja. Também
tomamos dos americanos a po-
sição de primeiro exportador
mundial de milho (25 MT, ante
23 MT dos EUA), um fato inédi-
to e surpreendente que decorre
da terrível seca que atingiu
aquele país em meados do ano
passado e provocou uma que-
bra de safra superior a 110 mi-
lhões de toneladas de grãos.

Em recente evento de que
participei nos EUA, a principal
questão não era saber a estima-
tiva de quanto o Brasil vai pro-
duzir nesta safra, mas sim os
volumes de soja e milho que se-
rão efetivamente escoados atra-
vés de nossos portos até o iní-
cio da próxima safra america-
na. Ninguém mais tem dúvida
de que o Brasil consegue res-
ponder rapidamente na produ-
ção. Basta dizer que só na soja
ampliamos a área plantada em
quase 3 milhões de hectares em
apenas um ano. A segunda safra
de milho – erroneamente cha-
mada de “safrinha” e plantada
após a colheita de soja no mes-
mo ano agrícola – superou a sa-
fra de verão em mais de 6 MT
nos dois últimos anos. Trata-se
de uma notável vantagem com-
petitiva da agricultura tropical,
que jamais vai ocorrer em paí-
ses de clima temperado.

Acontece que em apenas um
ano aumentamos a nossa expor-
tação “potencial” de milho e so-
ja em 18 milhões de toneladas,
36% mais do que na safra passa-
da. Vale notar que o grosso da
expansão de soja e milho se dá
nos Estados de Mato Grosso,
Goiás e Bahia, em áreas que se
situam entre 1.000 e 2.300 km
de distância dos portos. Se so-
marmos ainda as exportações
de 25 MT de açúcar e a importa-
ção de 18 MT de matérias-pri-
mas para fertilizantes, não é de
espantar que este ano assistire-
mos, passivos e apavorados, à
maior asfixia na logística de gra-
néis da nossa História!

Neste momento, as filas de
navios para atracar nos Portos
de Santos e de Paranaguá estão
duas a três vezes maiores do

que há um ano. Na última quin-
ta-feira havia 82 navios esperan-
do para carregar grãos no Porto
de Paranaguá, ante 31 nesta mes-
ma época do ano passado. Em
Santos havia 59 navios, ante 29
há um ano. O custo médio de
demurrage de um navio parado
esperando carga é de US$ 30
mil por dia. Em seminário do
Banco Itaú-BBA realizado na se-
mana passada, operadores rela-
taram que para evitar 45 dias de
fila de espera em Paranaguá
eles decidiram mandar os cami-
nhões para o Porto de Rio Gran-
de, onde as filas duram menos
de dez dias. Ou seja, depois de
rodar 2.300 km do norte de Ma-
to Grosso até Paranaguá, a soja
ainda tem de rodar outros 1.100
km para pegar uma “fila mais
rápida” no Rio Grande do Sul.

Uma verdadeira insanidade!
Para complicar ainda mais, a

Lei 12.619, que restringe a jorna-
da de trabalho dos caminhonei-
ros e o tempo de condução dos
veículos, teve o efeito prático
de “retirar” mais de 500 mil car-
retas das estradas. Os fretes de
cargas já subiram entre 25% e
50% este ano. Além disso, o pro-
cesso de votação da Medida Pro-
visória n.º 595 – a chamada MP
dos Portos, que propõe novas
regras para a modernização des-
tes – tem produzido uma suces-
são de greves em escala nacio-
nal, que só tende a piorar com o
avanço das negociações.

Essa situação calamitosa nos
leva a pelo menos três reflexões
importantes. A primeira delas,
e mais óbvia, é a necessidade ur-
gente de votar os novos marcos
regulatórios que moderniza-
riam a logística brasileira, parti-
cularmente a MP dos Portos.
Apesar da calamidade nas estra-
das, da insuficiência histórica
de ferrovias e hidrovias e da fal-
ta de armazéns (nossa capacida-
de de armazenagem equivale a
72% da safra de soja e milho, an-
te 133% nos EUA), o pior garga-
lo do País neste momento, de
longe, são os portos. É hora de
vencer a reserva de mercado, a
burocracia e o corporativismo
de um dos setores mais atrasa-
dos da economia brasileira.

A segunda é a necessidade ur-

gente de viabilização sistêmica
da nova logística do Norte do
País, traduzida no escoamento
pelos Portos de Itacoatiara (Rio
Madeira), Santarém (Amazo-
nas), Marabá (Tocantins), Miri-
tituba (Teles Pires/Tapajós) e
Vila do Conde (confluência do
Amazonas e do Tocantins, no
Pará), na conclusão da pavimen-
tação das rodovias BR-163 e
BR-158 e das Ferrovias de Inte-
gração Norte-Sul (FNS), Cen-
tro-Oeste (Fico), Oeste-Leste
(Fiol) e Transnordestina. Basta
dizer que 60% da produção de
grãos se concentra nos cerra-
dos, que serão beneficiados pela
nova logística, mas só 14% dela é
hoje escoada pelos portos do
Norte e Nordeste. A viabiliza-
ção dosnovos corredorespermi-
tiria exportarmos com navios
Capesize, que transportam 120
mil toneladas de grãos, o dobro
da capacidade dos navios Pana-
max,hojeutilizados. Com a futu-
ra passagem desses navios pelo
Canal do Panamá, em 2014, será
possível reduzir em pelo menos
20% o frete marítimo para a Chi-
na, que já responde por 40% da
nossa exportação de grãos,
além da redução potencial dos
fretes terrestres, pelo uso de fer-
rovias e hidrovias.

A terceira reflexão tem que
ver com o longo prazo. Precisa-
mos estudar qual seria o melhor
modelo de inserção do Brasil no
agronegócio global do futuro.
Hoje estamos engargalados
num sistema ineficiente de
transporte de soja e milho por
caminhões, portos velhos e ca-
ros e navios pequenos. Milho e
soja servem basicamente para
produzir ração para bovinos,
suínos e aves, que vão produzir
a proteína animal consumida
por países que estão do outro
lado do planeta.

Num momento em que vá-
rios países constroem políticas
comerciais mais agressivas – vi-
de o anúncio do novo acordo
EUA-União Europeia e a miría-
de de acordos asiáticos –, não
seria a hora de repensar as nos-
sas cadeias de suprimento, bus-
cando explorar a combinação
de maior eficiência e valor dos
grãos, carnes e lácteos que se-
rão demandados no futuro?
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N em o governo
nemo setorpriva-
do parecem per-
ceber as transfor-
mações que ocor-
rem no comércio

internacional, com profundas
repercussões no Brasil. E os no-
vos desafios são, em geral, mini-
mizados pelos formuladores de
decisão nos ministérios da área
econômica e no Itamaraty.

O governo declara ter uma
“política comercial cautelosa”
por não querer abrir mão de seu
projeto nacional de desenvolvi-
mento e por julgar que, tendo
uma indústria diversificada, o
Brasil não se deve engajar nos
acordos de cadeias produtivas,
que levariam a alguma especiali-
zação no contexto produtivo.

O processo de globalização
vem sofrendo modificações
aceleradas, com a tendência de
concentração da produção de
manufaturas em poucos países
e a fragmentação da produção
de bens industriais. Nos últi-
mos 20 anos, o comércio das
cadeias produtivas (supply
chain trade) vem crescendo
gradualmente. Trata-se do in-
tercâmbio de bens, investimen-
tos, serviços e tecnologia asso-
ciado às redes internacionais
de produção, que combinam a
inovação dos países desenvolvi-
dos com salários baixos dos paí-
ses em desenvolvimento.

No comércio das cadeias de
suprimento, o investimento
produtivo dos países desenvol-
vidos só vai ocorrer desde que
certas regras e reformas que ga-
rantem a proteção dos bens tan-
gíveis e intangíveis das empre-
sas sejam adotadas pelos países
emergentes e em desenvolvi-
mento e caso haja integração da
cadeia produtiva no intercâm-
bio global.

As redes de inovação-produ-
ção-comercialização encon-
tram-se dispersas em empresas
e países. A ampliação das ca-
deias produtivas globais e o
crescente intercâmbio de par-
tes e componentes está mudan-
do a forma de tratar as trocas
tradicionais de bens e serviços.
A industrialização e a produção
de manufaturas dependerá da
participação dos países em de-
senvolvimento nessas cadeias
produtivas de maior valor agre-
gado. Ao ficar de fora do circui-
to das cadeias produtivas glo-
bais, a maioria dos países em de-
senvolvimento, o Brasil incluí-

do, passa a concentrar suas ex-
portações em commodities e
suas exportações de manufatu-
rados tornam-se cada vez mais
reduzidas.

A incorporação das cadeias
de produção global nos mega-
acordos de livre-comércio, co-
mo o eventual acordo EUA-
União Europeia, representa um
desafio adicional, pois traz de
volta preocupações geopolíti-
cas para o comércio internacio-
nal. Considerações de política
externa levam as duas regiões a
tentar superar diferenças co-
merciais em função de interes-
ses comuns para a prevalência
de normas internacionais e valo-
res e para a contenção da China.

O mundo está se multipolari-
zando rapidamente e a produ-
ção e as cadeias produtivas es-
tão se multilateralizando. A
crescente aceitação desse novo
modelo de desenvolvimento pe-
los países asiáticos e alguns lati-
no-americanos representa um
grande desafio para os países
emergentes como a China, a Ín-
dia, o Brasil e a Rússia, que relu-
tam em aceitar a lógica dos
atuais fluxos de investimento e
do comércio.

A Organização Mundial do
Comércio (OMC) procura regu-
lare facilitar ointercâmbio tradi-
cional – que diz respeito a bens
produzidos num determinado
país e vendidos em outro – com

regras que dificultem ou elimi-
nemas barreirasna fronteira (ta-
rifas) e visem a penalizar a com-
petição desleal (subsídios e
dumping) com medidas com-
pensatórias. As novas regras do
comércio das cadeias produti-
vas começam a ser definidas de
forma ad hoc nos acordos de co-
mércio regional (como os dos
EUA com países da Ásia e com a
Europa), tratados bilaterais de
comércio e de investimento (co-
mo os dos EUA e da Europa com
a Coreia do Sul e com o países da
América Latina) e por meio de
reformas unilaterais dos países
em desenvolvimento.

Os acordos regionais de livre-
comércio (10 acordos dos EUA,
11 do Japão e 58 da União Euro-
peia, segundo a OMC) regis-
tram 52 regras, das quais 38 não

estão incorporadas à OMC; 14
tocam em disciplinas cobertas
pelas regras da OMC, mas vão
além delas (OMC plus); 12 das
52 regras estão presentes em
80% dos acordos firmados pe-
los EUA. A maioria das disposi-
ções legalmente obrigatórias
são uma ampliação das regras
existentes na OMC sobre pro-
priedade intelectual (Trips), ga-
rantia de investimento (Trim),
serviços, movimentos de capi-
tal e cooperação aduaneira.

A nova governança global,
portanto, está sendo formada à
margem das discussões multila-
terais da OMC, com profundas
consequências para os países
em desenvolvimento.

O Brasil, sem estratégia de ne-
gociação comercial e com difi-
culdades para criar um merca-
do regional para seus produtos,
integrados numa cadeia produ-
tiva regional com os demais paí-
ses, a exemplo do que ocorre na
Ásia e na Europa, está cada vez
mais isolado e dificilmente po-
derá beneficiar-se dessas novas
tendências do comércio inter-
nacional. Os países que inte-
gram a Aliança do Pacífico – Mé-
xico, Chile, Colômbia e Peru –
firmaram acordos com os EUA,
com a Europa e com a China e
estão inseridos no contexto di-
nâmico dos acordos regionais
de livre-comércio. A fragmenta-
ção da produção e a exclusão
das negociações externas come-
çam a afetar o comércio exter-
no brasileiro de manufaturas pe-
la perda de sua competitividade
e pela concorrência da China.

Se a política do governo Dil-
ma Rousseff visando ao fortale-
cimento da indústria nacional
der certo, sem o Brasil estar inte-
grado ao dinâmico intercâmbio
da cadeia produtiva global, o
máximo que o País pode alme-
jar no longo prazo é manter a
produção industrial para o mer-
cado interno com medidas pro-
tecionistas, para compensar a
maior competitividade dos pro-
dutos importados.

O mundo não vai esperar o
Brasil. Ou o Brasil recupera o
tempo perdido e reformula a
sua estratégia de negociação co-
mercial externa, ou vai tornar-
se cada vez mais isolado no
mundo real do comércio global
e de investimentos.
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Plínio Barreto (1927-1958)

O Brasil fora das cadeias
produtivas globais

Fórum dos Leitores

Rumo ao pior ano
da logística agrícola

SUCESSÃO PRESIDENCIAL
Campanha antecipada

Um país que inicia a disputa pre-
sidencial com dois anos de ante-
cedência está subempregado.
Suas lideranças deixam de se de-
dicar como deveriam a questões
que atormentam e envergonham
o povo, como segurança, educa-
ção e saúde, para se envolverem
com problemas pontuais de rela-
ções com o poder e permanência
de caciques nos seus feudos. O
pior é que a população se diverte
com tudo isso e debate mesmo,
que é bom, somente sobre a esco-
la de samba campeã e o time do
coração, panorama conveniente
para a corrupção e as sórdidas
manobras de bastidores desen-
volvidas pela nossa insólita clas-
se política. Equivocadamente, há
o desejo de sorrir para o futuro,
mas o futuro não responde com
outro sorriso.
PAULO ROBERTO GOTAÇ
prgotac@hotmail.com
Rio de Janeiro

Só marketing

No Brasil da era PT é preciso pen-
sar com moderação, pois o País
não comporta mais pensamen-
tos em grande estilo como os da
era Fernando Henrique Cardoso.
Tudo o que ocorreu até agora,
desde o primeiro mandato de Lu-
la, foi construído apenas com
marketing e é de difícil constata-
ção na prática. E tudo o que o PT
mais fez, além do marketing e da
corrupção deslavada, foi desquali-
ficar os seus opositores, mesmo
que estes – como a imprensa e o
Supremo Tribunal Federal – esti-
vessem certos. Durante sua cam-
panha, em 2010, Dilma Rousseff
acusou o tucanato de, com as pri-
vatizações com dinheiro do
BNDES, entregar o patrimônio
nacional aos estrangeiros. E mais
uma vez, demonstrando que faz
exatamente o que se espera de
um petista, Dilma sapateou so-
bre as próprias palavras e privati-
zou três aeroportos com dinhei-
ro do BNDES e a participação de

conglomerados financeiros es-
trangeiros, ou seja, entregou o pa-
trimônio brasileiro aos estrangei-
ros com 80% de financiamento
nacional! Então, como sempre, o
PT se utiliza de uma “novilín-
gua” de fazer inveja a George Or-
well, para camuflar sua incompe-
tência e sua canastrice: quando é
o PSDB que privatiza, é privata-
ria, mas quando é o PT, é “investi-
mento”. Destoando das diretri-
zes partidárias, Dilma teve um
gesto nobre em junho de 2011, na
comemoração dos 80 anos de
FHC, enviando-lhe uma carta de
reconhecimento pela “contribui-
ção decisiva para o desenvolvi-
mento do País”, o que é inegável
até para os petralhas. Mas agora,
com a quebra da Petrobrás, o pi-
binho, o mensalão e a inflação
ainda no trote, mas com inten-
ções sérias de galopar, o que será
que o seu “costureiro” político
vai apresentar como “atrativo”
para bancar a sua reeleição?
CARMELA TASSI CHAVES
tassichaves@yahoo.com.br
São Paulo

Plagiando Lincoln

Na verdade, os petralhas querem
dizer: “Governo do PT, pelo PT e
para o PT”.
LUIZ SERGIO DOS SANTOS VALLE
luizsergiovalle@gmail.com
São Paulo

Presidente adjunto

Lula virou “presidente adjunto”,
afirma FHC. Lula não seria, na
realidade, o presidente de fato?!
LUIGI VERCESI
luigiapvercesi@gmail.com
Botucatu

Lula sempre lá

Fernando Henrique Cardoso está
por fora, como se diz. Na verda-
de, o sr. Lula em nenhum momen-
to deixou a Presidência da Repú-
blica. Alguém tem alguma dúvida
quanto a isso?
JOSÉ MARQUES

seuqram.esoj@bol.com.br
São Paulo

Divã

Parabéns ao nosso estadista Fer-
nando Henrique Cardoso pela
verve. Muito felizes as suas obser-
vações de que Lula é “presidente
adjunto” e que as críticas do PT
ao seu governo são caso de psica-
nálise. O mínimo que a oposição
pode fazer neste momento é dei-
xar que apenas FHC e Aécio Ne-
ves se manifestem.
ELIANA PACE
pacecon@uol.com.br
São Paulo

Cara de pau

FHC tem razão em rebater as crí-
ticas do PT. Até parece que o es-
porte do momento é o da irres-
ponsabilidade, que superou até o
futebol. Há que ter muita cara de
pau para após dez anos de lulope-
tismo ainda procurarem em go-

vernos anteriores a razão de seus
fracassos. Será que se vencerem
a próxima eleição presidencial
vão finalmente parar de falar na
“herança maldita”?
NESTOR R. PEREIRA FILHO
rodrigues-nestor@ig.com.br
São Paulo

Perguntar não ofende

Por que FHC esperou dez anos
para entrar na campanha, deixan-
do-nos à mercê de uma ditadura
de valores?
FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo

Sem função

Se perguntar não ofende, para
que serve um vice-presidente
quando existe um presidente ad-
junto? Não está na hora de Mi-
chel Temer pegar o boné e sair
de mansinho?
MAURICIO TARANDACH
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Cada vez mais isolado,
dificilmente o País
poderá beneficiar-se
das novas tendências...

Somente este
ano os fretes de
cargas já subiram
entre 25% e 50%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




