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O cenário de caos logístico não é sur
presa no Brasil. Ano após ano, ele se re
pete nos meses da colheita. Mas, desta 
vez. foi exacerbado pela supersafra de 
grãos. Nos dois primeiros meses do ano. 
4.5 milhões de toneladas de milho a mais 
foram despachadas para exportação. Isso 
exigiu 15400 viagens de caminhões ex
tras. O trajeto do interior mato-grossense 
até o litoral paulista, que demorava qua
tro dias. agora leva de dois a seis dias 
mais. Os atrasos sucessivos levaram o 
Sunrise Group, uma das maiores empre
sas comercializadoras de soja da China, 
a anunciar o cancelamento de uma enco
menda de 2 milhões de toneladas. A ale
gação foi o atraso de dez carregamentos 
em janeiro e fevereiro. Em contratos ne
gociados no mercado internacional, a 
soja brasileira tem sido comercializada 
com um deságio de 3% a 4<7r, abaixo do 
valor pago pela soja americana. "É um 
reflexo do custo Brasil e da imprevisibi-
lidade no transporte da carga", diz Sérgio 
Mendes, diretor da Associação Nacional 
dos Exportadores de Cereais (Anec). 

A equação para a formação do caos 
logístico é a seguinte: como não há silos 
suficientes para armazenar parte da pro
dução, a safra precisa ser escoada tão 
logo é colhida: existem poucas ferro
vias e hidrovias, e o transporte é predo
minantemente rodoviário: nos portos, a 
capacidade é inferior ao número de car
retas que chegam aos terminais no pe
ríodo de colheita. Para completar, so
mam-se a burocracia e a incompetência 
dos administradores públicos. Em San
tos, por exemplo, não existe um sistema 
integral de agendamento para o desem
barque de caminhões, como passou a 
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ser feito em Paranaguá, onde 
as filas foram reduzidas pela 
metade neste ano. O apagão 
logístico em terra reflete-se 
em alto-mar. Mais de uma 
centena de navios-graneleiros 
permanece parada na costa 
brasileira aguardando autori
zação para atracar. A maior 
parte deles se concentra no l i 
toral de Santos. O dono da 
carga precisa arcar com o cus
to do navio parado à espera da 
ordem para ingressar no porto, 
uma conta que sai por 25 000 
dólares ao dia. Essa despesa 
acaba sendo debitada daquilo 
a ser pago aos produtores. A 
demora para desembarcar os 
caminhões também fez subir o 
valor do frete rodoviário. 

Os produtores brasileiros 
arcam, assim, com uma série 
de gastos extras em relação 
aos seus similares americanos. 
Para os agricultores da região 
de Sorriso, no coração de Ma
to Grosso, essa conta deverá ser de 170 
milhões de dólares, segundo dados do 
Centro de Estudos Avançados em Eco
nomia Aplicada (Cepea/Esalq — USP). 
Essa é a diferença que eles pagam a 
mais para levar a soja da fazenda até o 
porto, na comparação com a igualmente 
fértil região produtora de Iowa. nos Es
tados Unidos. A vantagem competitiva 
dos americanos está no predomínio do 
transporte hidroviário até Nova Orleans. 
Resume Mauro Osaki, pesquisador do 
Cepea/Esalq: "O Brasil ganhou com
petitividade. A produção de soja por 
hectare se aproxima dos melhores índi
ces americanos. Mas esse avanço ocor
reu da porteira da fazenda para dentro". 
Para o produtor de Iowa. o frete até o 
porto equivale a 99c do preço da soja. 
Para o de Sorriso, o custo representa 
30% do valor final. 

As filas de caminhões e os navios pa
rados escancaram o estrangulamento da 
infraestrutura brasileira. "O Brasil corre 
atrás de um prejuízo histórico por invés-

rir menos do que precisa na infraestrutu-
ra de transportes desde os anos 80". diz 
Paulo Resende, coordenador do Núcleo 
de Infraestrutura e Logística da Funda
ção D o m Cabral. "A consequência é que 
a demanda vai se acumulando, e cada ro
dovia ou terminal entregue encontra uma 
situação já saturada." Segundo cálculos 
de Resende, o Brasil gastou 530 bilhões 
de reais com transporte e armazenagem 
no ano passado. Se a logística brasileira 
tivesse uma eficiência similar à america
na, esse custo cairia para 350 bilhões de 
reais — uma economia de 180 bilhões 
de reais ao ano. 

O governo petista. depois de dez 
anos no poder, parece agora ter acordado 
para o problema. Após tentar diversas 
fórmulas para expandir a malha ferroviá
ria e rodoviária, o Planalto agora acena 
com uma concessão maior aos investido
res privados, mas ainda resiste em acei
tar a rentabilidade mínima exigida pelos 
empreiteiros para assumirem os proje
tos. Outra ação do governo na direção 

correta foi a apresentação de uma nova 
lei que incentivará a construção de por
tos inteiramente privados. Atualmente, 
os terminais são concedidos à adminis
tração privada, mas a propriedade e a 
administração dos portos ficam a cargo 
do governo. São permitidos os portos 
privados apenas para aquelas grandes 
empresas que possuem carga própria, 
como a Vale ou a Petrobras. "Há anos. 
pesquisas indicam que os dois principais 
problemas são a burocracia governamen
tal e as vias restritas de acesso, que ge
ram as enormes filas", diz Paulo Fleury, 
presidente do Instituto lios. especializa
do em logística. "Mas as estatais que ad
ministram os portos não solucionam os 
problemas, basicamente porque o gover
no não sabe executar projetos." Nos ter
minais privados, houve avanços notáveis 
em termos de quantidade de contêineres 
e grãos transportados. Porém, a melhora 
não foi acompanhada com a mesma ve
locidade pela administração do porto. 
Obras necessárias para ampliar as opera
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ções atrasaram ou nem saíram do papel. 
No acesso ao Porto de Santos, por exem
plo, ainda não ficaram prontos os viadu
tos que evitariam que a linha férrea fosse 
cruzada pelos caminhões. Prometida pa
ra 2011, a obra segue inconclusa. 

A medida provisória de abertura dos 
portos tramita no Congresso. Houve re
sistência de alguns setores, sobretudo 
dos sindicatos dos portuários. Mas o 
governo, os congressistas e os empresá
rios costuram um acordo que provavel
mente culminará na aprovação da nova 
legislação. A presidente Dilma Rousseff 
também abriu o processo de contrata
ção de funcionários para que as aduanas 
portuárias comecem a funcionar in in
terruptamente, como ocorre nos maio
res portos do mundo — até recentemen
te, ela não sabia que aqui o expediente 
era de apenas oito horas. Que tais inicia
tivas marquem a retomada dos investi
mentos em infraestrutura. fazendo pros
perar ainda mais o campo e toda a eco
nomia brasileira. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 13, p. 60-65, 27 mar. 2013. 




