
Logística

M iritituba é um distri-
to do município de
Itaituba, uma das

muitas cidades surgidas às
margens da Transamazôni-
ca. Alimentada pelos inúme-
ros garimpos de ouro na re-
gião do Rio Tapajós, a antiga
agrovila fica no extremo oes-
te do Pará, às margens do rio
que poderá se torna a maior
hidrovia do País, uma espé-
cie de Mississipi brasileiro.

Pois nessa esquina do Nor-
te do Brasil, conectada ao
mundo pelas Rodovias Tran-
samazônica e Cuiabá-Santa-
rém, surge a grande novida-
de para o agronegócio expor-
tador. Essa é a primeira rota
de exportação de grãos no
Brasil depois de anos.

Por ela passarão 3 milhões
de toneladas, uma fração de
apenas 10% de toda a expan-
são da produção das últimas
cinco safras. É pouco, mas é
uma esperança para produto-

res que têm visto a renda ser cor-
roída pelo custo da ineficiência
logística no escoamento da sa-
fra. A logística sobre cami-
nhões, em rodovias estreitas e
mal conservadas, elevou o cus-
to do frete a níveis históricos,
acima de US$ 140 por tonelada.

Miritituba é o primeiro corre-
dor de exportação que liga, em
linha reta, o Centro-Oeste até o
Amazonas, cortando a BR-163
sentido norte até a Hidrovia do
Tapajós. A rota se junta ao corre-
dor Porto Velho (RO), que co-
necta a BR-364 à Hidrovia do
Rio Madeira, além de outra saí-
da, ainda modesta mas promis-
sora, pelo Porto de Itaqui (MA),
alcançado pela rota Colinas-
TO, Ferrovia Norte-Sul e Estra-
da de Ferro Carajás, da Vale.

De acordo com Edeon Vaz
Ferreira, diretor executivo do
Movimento Pró-Logística, a no-
va rota dará um pequeno alívio
às vias de acesso ao Porto de
Santos na próxima safra. “A pro-

dução em Mato Grosso passa-
rá de 45 milhões para 49 mi-
lhões de toneladas. Esses 4
milhões adicionais sairão pe-
lo Norte. Mas a previsão é
que os portos do Sul e Sudes-
te ainda recebam 33 milhões
de toneladas, o mesmo que o
ano passado”, afirma.

O caos nas Baixada Santis-
ta não afeta apenas a logística
da safra. A logística industrial
também depende do trans-
porte rodoviário e sofre com
a precariedade da infraestru-
tura. Para cada R$ 100 gasto
por uma indústria exportado-
ra, R$ 18 são custos para tirar
o produto da fábrica e levá-lo
a um porto, segundo a Asso-
ciação do Comércio Exterior
do Brasil (AEB).

Para José Augusto de Cas-
tro, diretor-presidente da as-
sociação, a precariedade da
infraestrutura de logística e
transporte é um obstáculo
tão grande ou maior que a car-
ga tributária e a burocracia.

Segundo a AEB, o Brasil é a
sexta economia do mundo,
mas apenas o 22.º exporta-
dor no ranking da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC). “Somos um exporta-
dor de peso, sem peso”, ironi-
za Castro. / A.B.
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Concessão de rodovias, cons-
trução de ferrovias, implanta-
ção de hidrovias, reforma de ae-
roportos e montagem de termi-
nais portuários. O Brasil tem
uma carteira de projetos de in-
fraestrutura que qualquer país
gostaria de ter. Mas o que seria
oportunidade em qualquer lu-
gar do mundo se tornou um en-
redo dramático no Brasil.

Há mais de um ano, o gover-
no lançou o Programa de In-
fraestrutura Logística (PIL),
que prevê construção de 10 mil
km de ferrovias e concessão de
7,5 mil km de rodovias. Até ago-
ra, apenas a BR-050 foi concedi-
da a um grupo de pequenas
construtoras. Novos leilões es-
tão marcados para novembro,

entre os quais a BR-163, por on-
de passam 30% da produção de
grãos do Brasil. A concessão
dos projetos de ferrovias deve
ocorrer só em 2014. Uma enor-
me desconfiança do setor priva-
do tem feito o governo mexer
nas regras do leilão.

“Há ainda muitas dúvidas em
relação às concessões de estra-
das (...) Se o governo não resol-
ver essas questões, o setor não
vai entrar no negócio”, diz Fran-
cinett Vidigal, da VAE Consulto-
res, especializada em rodovias.

Nas ferrovias, o governo mu-
dou o modelo de gestão – o ges-
tor da infraestrutura não é mais
o mesmo que opera os trens. A
separação tenta criar competi-
ção entre operadores e reduzir o
custo de frete.

As hidrovias também estão
atrasadas. A construção de hi-
drelétricas ainda ocorre à mar-
gem dos projetos de eclusas,
sem as quais a navegação não é
possível. Um projeto que obri-
ga a construção de eclusas jun-
to com as hidrelétricas, em rios
considerados estratégicos para
navegação de carga, aguarda no

Congresso há 16 anos.
No setor portuário, a situa-

ção não é diferente. Apesar do
novo marco regulatório, uma
disputa entre o agronegócio e a
EBP (Estruturadora Brasileira
de Projetos) – escolhida pela Se-
cretária de Portos para fazer a
modelagem do leilão de termi-
nais em Santos, Paranaguá e Ou-
teiros (PA) – pode travar tudo.

O setor agrícola quer compe-
tição entre terminais, como se-
rá no Porto de Itaqui (MA), on-
de três terminais vão disputar
os granéis do Maranhão, Piauí,
Tocantins e Bahia. A EBP mu-
dou a proposta costurada pelo
agronegócio, o governo e as
companhias docas.

Nos aeroportos, a situação
também é de incerteza, embora
com alguns avanços. A Aeropor-
tos Brasil Viracopos, que admi-
nistra o Aeroporto de Campinas
(SP), promete entregar em oito
mesesnovos terminais de passa-
geiros. Como maior aeroporto
decarga daAmérica Latina, Vira-
copos também lançou um plano
para reduzir o tempo de libera-
ção de cargas importadas.

Atrasos e desconfianças marcam
projetos de infraestrutura

Custo Brasil é vilão da competitividade
Produto nacional fica 37% mais caro que o dos EUA e da Alemanha; participação do País no comércio global cai pelo 2º ano seguido
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O Brasil caminha a passos lar-
gos rumo ao segundo ano segui-
do de queda de participação nas
exportações globais. Em 2012, o
desempenho das vendas exter-
nas, bem abaixo da média glo-
bal, reduziu a participação do
País de 1,41% para 1,33% do co-
mércio mundial. Dados disponí-
veis até agora apontam tendên-
cia de recuo a um número próxi-
mo de 1,25% em 2012, o que re-
presenta a volta ao patamar de
cinco anos atrás.

“Como o comércio deve cres-
cer em torno de 2% e as exporta-
ções devem cair cerca de 2%, de-
vemos voltar a 2008, quando
nossa participação nas vendas
mundiais era de 1,23%”, diz José
Augusto de Castro, presidente
da Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB).

As exportações brasileiras
vêm sofrendo o impacto da me-
nor demanda de matérias-pri-
mas da China, que cresce me-
nos e também não pode expor-
tar produtos acabados no mes-
mo ritmo para mercados em re-
cessão, como a União Europeia.

Ao comprar menos do Brasil
e do resto do mundo, o gigante

asiático faz com que o preço das
matérias-primas no mercado in-
ternacional, que vinha sendo o
motor do saldo comercial posi-
tivo do País, perca dinamismo.
E a sangria não para por aí. Na
busca por mercados alternati-
vos, a China ganha cada vez
mais espaço em importadores
tradicionais do produto indus-
trial brasileiro, como Mercosul,
América Latina e até Estados
Unidos e México.

Um exemplo revelador vem
da Argentina. Em 2006, quase
35% das importações do país vi-
zinho eram produtos brasilei-
ros. No ano passado, esse núme-
ro já tinha recuado para 26%.
No mesmo período, a participa-
ção dos produtos chineses na
pauta argentina subiu de 9% pa-
ra 15%, enquanto Estados Uni-
dos e União Europeia mantive-
ram praticamente inalterados
os seus porcentuais.

“Por mais que o mundo tenha
complicações, a gente tem sem-
pre de colocar nossa casa mal
arrumada como primeiro fa-
tor”, diz Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, ex-secretário de Políti-
ca Econômica do Ministério da
Fazenda e professor da
Unicamp. “Nossa produção não
é competitiva porque o Brasil é

caro e de baixa produtividade.”
O principal vilão, segundo

empresários, é o custo Brasil (ju-
ros altos, custo elevado da mão
de obra, incidência em cascata
de impostos sobre produtos de
exportação, infraestrutura de
portos, aeroportos, estradas e
telecomunicações deteriora-
das e caras, entre outros). No
setor de máquinas e equipamen-
tos, por exemplo, esse custo en-
carece em 37% o produto nacio-
nal em relação aos da Alemanha
e dos EUA, de acordo com a Abi-
maq, que representa as empre-
sas do setor no Brasil.

Duas vezes. “Um país que não
tem câmbio competitivo, logís-
tica eficiente e estrutura tributá-
ria minimamente racional e
equilibrada não consegue ser
competitivo no mercado inter-
nacional”, afirma Roberto Gian-
netti da Fonseca, diretor do de-
partamento de relações interna-
cionais e comércio exterior da
Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp).

Para Castro, da AEB, o proble-
ma se resolve mais com redu-
ção de custo do que com ajuste
de câmbio, embora o valor da
moeda também seja fator de
custo comparativo com os con-

correntes internacionais.
“Quando tem redução de cus-

to, o exportador passa a ter con-
trole de seus custos. Hoje, ele
tem custo elevado sobre o qual
não tem controle e tem um câm-
bio teoricamente elevado. Só
que o importador sabe qual é
esse câmbio elevado e quer divi-
dir os ganhos que ele pode pro-
porcionar. Então, o exportador
brasileiro acaba perdendo duas
vezes”, diz o executivo.

A situação fica ainda mais dra-
mática porque a exportação es-
tá se tornando cada vez mais
um negócio só para grandes no
Brasil. Em 2005, o País chegou a
ter mais de 12 mil micros, peque-
nas e médias empresas exporta-
doras. Hoje, esse número não
chega a 9 mil. As grandes, que
representam 26,5% do total de

empresas exportadoras respon-
dem por 95% das vendas exter-
nas brasileiras.

“O desafio da micro, pequena
e média empresa de participar
do comércio internacional é
muito maior do que já é para as
grandes companhias, pois elas
são as que mais sofrem proble-
mas de custo e de tempo para
cuidar da burocracia tributária
e aduaneira”, diz Diego Bono-
mo,gerente executivode comér-
cio exterior da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

A maior parte da indústria bra-
sileira é composta por empresas
de menor porte, que, juntas, são
as grandes empregadoras do
País. Aumentar a participação
dessas empresas no comércio
exterior é importante porque,
além pagar maiores salários, a
exportaçãoproporciona aumen-
to no faturamento e transferên-
cia de tecnologia. “É tudo o que
a pequena e microempresa pre-
cisa”, frisa Bonomo.

Sem competitividade no mer-
cado internacional, o produto
brasileiro também não conse-
gue concorrer com as importa-
ções no mercado doméstico. Pe-
la primeira vez, o déficit da ba-
lança comercial (exportações
menos importação) dos produ-

tos industrializados brasileiros
deve passar dos US$ 100 bi-
lhões este ano. Em 2006, antes
da crise mundial, essa balança
ainda era favorável ao País em
US$ 5 bilhões. “A reversão foi
muito forte porque o Brasil não
fez a lição de casa”, diz Klaus
Curt Müller, diretor de comér-
cio exterior da Abimaq.

A situação pode se agravar se
o Brasil não buscar novos acor-
dos comerciais, que voltam a fa-
zer parte da estratégia mundial
de retomada do crescimento,
observa Bonomo. “Precisamos
de uma agenda de acordos co-
merciais mais ambiciosa e
agressiva.” Ele lembra que o Bra-
sil tem só 22 acordos preferen-
ciais com países que não che-
gam a representar 10% do co-
mércio mundial. Já os Estados
Unidos têm com países que res-
pondem por 24% do comércio,
enquanto a China tem com 30%
e a União Europeia com 45%.

Além da falta de acordos, fal-
ta ao Brasil uma política de co-
mércio exterior de longo prazo
que dê segurança e confiança ao
exportador de que a exportação
vai dar lucro, defende Giannetti
da Fonseca, da Fiesp. “Essa é a
palavra-chave. Não tem de ter
vergonha da palavra lucro.”
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Governo e setor privado
não se entendem na
definição das regras
em projetos que são
necessários ao País

● Dificuldade
“A nossa produção
não é competitiva
porque o Brasil é
caro e de baixa
produtividade.”
Júlio Sérgio Gomes de Almeida
EX-SECRETÁRIO DE POLÍTICA

ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA

FAZENDA E PROFESSOR DA UNICAMP

Fila. Porto
de Santos
enfrenta
gargalo na
safra
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2013, Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H4.




