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Introdução

A competitividade alcançada na produção agrícola brasileira, não encontra ressonância na

infraestrutura disponível para os processos de logística de escoamento e exportação. Os garga-

los logísticos são perceptíveis em todos os setores envolvidos, desde a armazenagem até o porto

exportador, passando pelas vias e modais de transportes, de baixa eficiência e, em algumas

regiões de produção, inexistentes.

O Brasil é campeão em produtividade e essa eficiência está circunscrita aos limites da fazenda.

Políticas públicas adequadas, investimentos em pesquisas e o uso de tecnologia de ponta, alia-

dos ao espírito empreendedor dos nossos agricultores, criaram o cenário ideal para o êxito da

atividade em nível de campo em diversas culturas, com resultados mais expressivos para a soja

e o milho, que se constituíram nos principais produtos do agronegócio nacional.

Na contramão da produtividade a logística de transporte disponível para a movimentação das

cargas agrícolas até os portos exportadores rouba a competitividade dos produtos frente aos

mercados internacionais, dado a pouca opção oferecida pela infraestrutura deficiente registrada

nos grandes centros produtores. Nesse item ficamos atrás dos nossos concorrentes mais próxi-

mos, os Estados Unidos e a Argentina.

Os nossos principais produtos agrícolas de exportação, soja e milho, ombreiam com os produzi-

dos pelos Estados Unidos e Argentina quando se trata de competitividade internacional, mais pela

eficiência na produção, atropelada pela ineficiência logística que eleva os custos na etapa de

transporte para o escoamento desses produtos.

Região produtora de grãos – novas fronteiras agrícolas

A partir da década de setenta, com o domínio da tecnologia de exploração do cerrado, os agricul-

tores do Sul do país expandiram suas áreas de cultivo, chegando ao extremo norte do estado do
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Mato Grosso, onde encontraram grandes áreas contínuas e as condições ideais de solo, água,

topografia, sol e regime de chuvas definido, o que alterou a geografia da produção de grãos no

Brasil.

Nos dias atuais, novas áreas de cultivo nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia defi-

nem outro desenho no mapa da produção de grãos com um volume de 5 milhões de toneladas/

ano e com tendências a um vertiginoso crescimento a partir da disponibilização de uma

infraestrutura mais adequada ao escoamento, tendo em vista que a inadequação desse requisito

se constitui no principal entrave ao desenvolvimento do agronegócio, também nessa nova frontei-

ra agrícola.

Principais entraves ao desenvolvimento do agronegócio

A infraestrutura de transportes no Brasil tem se mostrado ineficiente, com reflexos diretos no

ranking mundial de competitividade, onde alcançamos o 56º posto segundo o Banco Mundial.

Isto mostra que estão nesse segmento os grandes gargalos que entravam o desenvolvimento do

agronegócio no Brasil.

Uma análise comparativa entre os custos logísticos do Brasil e dos Estados Unidos, englobando

custos administrativos, armazenagem, estoque e transporte, demonstram que o nosso dispêndio

chega a 1,5% do PIB enquanto o do nosso concorrente americano é de 8,7% (fonte: ILOS, 2009).

O agronegócio brasileiro tem como principais entraves ao seu desenvolvimento os seguintes

aspectos:

(Fonte: SPI/MPOG – Em percentuais de respostas múltiplas)
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Investimentos em Transportes

No Brasil, os reduzidos índices dos recursos destinados aos investimentos em transportes, em

relação ao PIB, são históricos, conforme se depreende dos registros ao longo dos anos, que

indicam um decréscimo a partir dos anos setenta, variando de 1,8% (1975) a 0,1% (1993) e de lá

para os dias atuais registra uma pequena recuperação no ano de 2008, quando atingiu seu ponto

máximo, desde então, alcançando o patamar de 0,48% do PIB (fonte: Ministério dos Transportes,

2008).

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC criado para realizar investimentos no período

de 2007-2010 contemplou recursos da ordem de R$ 503,9 bilhões para variadas obras de

infraestrutura, que impactam direta e positivamente na atividade do agronegócio. Para o período

de 2011-2014 o governo federal lançou o PAC 2.

Dentre esses empreendimentos, destacam-se:

I - Rodoviário:

• BR 158, 163, 080 e 242: pavimentação no Mato Grosso;

• BR 070 e 364: adaptação estrutural e duplicação de trechos, no Mato Grosso,  Rondônia e

Goiás.

II – Ferroviário:

• Ferrovia Norte-Sul: construção e ampliação do projeto inicial;

• Ferrovia Leste-Oeste: construção de Ilhéus – BA a Figueirópolis – TO;

• Ferrovia de Integração do Centro-Oeste: construção de Uruaçu-GO a Vilhena – RO.

III – Hidroviário:

• Eclusa de Tucuruí: conclusão da obra, ampliando o trecho navegável do rio Tocantins;

• Eclusa de Estreito: retomada das obras civis;

• Plataforma Multimodal de Marabá: construção de terminal para transbordo e consolidação de

cargas;

• Hidrovia do Tietê-Paraná: obras de dragagem, derrocamento e construção de eclusas, amplian-

do para 2.000 km a navegabilidade no rio;

• Hidrovia Paraná-Paraguai: obras de dragagem, derrocamento, balizamento e sinalização.

Matriz de transportes - Comparativos de malha viária com

outros países

A malha viária nacional privilegia o modal rodoviário, com 212.000 km de vias pavimentadas, con-
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tra 28.000 km de ferrovias e 8.000 km de hidrovias utilizadas. Como ao longo do tempo as políti-

cas de transportes deram maior ênfase ao modal rodoviário, muito se tem a fazer para alcançar o

equilíbrio da matriz brasileira de transportes, possibilitando a competitividade e integração entre

os modais, principalmente o ferroviário e o hidroviário, reconhecidamente mais adequados à mo-

vimentação de produtos de baixo valor agregado, dado ao volume e eficiência alcançados, signi-

ficativamente superiores ao rodoviário, com sensíveis reflexos nos aspectos relacionados à equação

custo x benefício.

Comparativamente com outros países o Brasil tem o menor índice de Densidade Logística (km de

via por 1.000 km² de área territorial).

Sem título-14 30/9/2010, 19:12126



127

O PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes do Ministério dos Transportes é um

planejamento de estado, que tem como proposta manter uma gestão estratégica para a logística

e o transporte nacional. O objetivo do plano é atender as necessidades do país, com a implanta-

ção, em um horizonte de 25 anos, de uma infraestrutura de qualidade para atender a crescente

demanda dos diversos setores envolvidos na nossa crescente economia.

O plano iniciado em 2006 tem foco no planejamento estratégico com visão de cenários futuros da

evolução econômica. O foco das obras inicial é para 2015, devendo se estender até 2035. A

grande maioria dos empreendimentos não é de execução imediata e sua implementação estabe-

lece o integral cumprimento de todos os preceitos da legislação ambiental brasileira.

O Plano Nacional de Logística e Transportes com meta inicial de investimentos da ordem de R$

172 bilhões, após reavaliação já ultrapassou a barreira dos R$ 400 bilhões no exercício de 2010,

graças aos recursos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, destinados às obras de

infraestrutura.

Ao longo dos tempos os variados modais de transporte foram sendo afetados pelo aumento da

demanda de uso se contrapondo à redução dos investimentos, tanto em manutenção quanto na

implantação de novas vias. A malha ferroviária foi se deteriorando e as principais rodovias passa-

ram à administração do setor privado. As hidrovias não experimentaram avanços representativos.

A necessidade de redução dos custos e otimização dos processos de movimentação de cargas

requer o equilíbrio na matriz de transportes, até então, desbalanceada.

As rodovias, ferrovias e hidrovias que compõem as obras de infraestrutura a serem executadas,

juntamente com a modernização e ampliação da capacidade operacional dos portos, tem como

meta principal dotar o país das condições de competitividade necessárias, fazendo face ao cres-

cimento da produção agroindustrial e dos produtos de exportação, que projetam a elevação do

Brasil a um patamar mais alto em relação a economia mundial.

A elaboração do PNLT representa o marco inicial da retomada, em caráter permanente, das

atividades destinadas a orientar o planejamento das ações públicas e privadas no Setor dos Trans-

portes, com embasamento técnico e científico. Esse sistema permite a atualização e divulgação

permanente de estratégias e diretrizes que possam orientar as intervenções dos agentes públi-

cos e privados envolvidos com o setor dos transportes.

O PNLT serviu de embasamento para a formulação do Plano Plurianual PPA 2008-2011, assim

como servirá para as primei-

ras indicações de investi-

mentos para o PPA 2012-

2015 e dos ensaios de orga-

nização dos PPA’s seguintes

até 2023, quando se atinge o

horizonte dos estudos sócio-

econômicos elaborados para

este Plano. O Programa de

Aceleração do Crescimento

(PAC) está integrado ao

PNLT, no que diz respeito ao

seu horizonte 2008-2011.
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Situação atual das rodovias, ferrovias, hidrovias e portos,

utilizados para escoamento da produção:

Rodovias

O modal rodoviário é imbatível para a movimentação de cargas em pequenas distâncias e ainda

é o mais flexível, sendo fundamental para transportar a produção da lavoura aos centros consumi-

dores, aos terminais ferroviários e hidroviários, cujas distâncias alcancem até 400 km.

As rodovias utilizadas para escoamento da produção agrícola na mais nova área de cultivo (MT,

MA, TO, PI, BA), encontram-se em regular estado de conservação e passam por um processo de

construção ou reforma, com adaptação de estrutura, duplicação e pavimentação:

• BR-158 está sendo pavimentada até a divisa do Mato Grosso com o Pará, com previsão de

conclusão das obras em dezembro de 2013.

• BR-163, ligando Cuiabá (MT) a Santarém (PA) já tem grande parte do seu leito pavimentado no

estado do Mato Grosso e as principais intervenções são desenvolvidas no trecho paraense.

• BR-364 que liga Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO) tem obras de adaptações e reforço da estrutu-

ra, duplicação, acostamento e anéis viários em seis cidades do seu percurso.

• BR-242 Interligando os estados de Goiás e Mato Grosso, com 423 km de extensão, em constru-

ção.

Ferrovias

O transporte ferroviário suporta cargas volumosas de baixo valor agregado, pois apresentam

custos variáveis mais baixos, o que implica em despesas diretas mais reduzidas, se comparadas

com o rodoviário. Também é indicado para movimentação de cargas a médias e longas dis-

tâncias.

As principais ferrovias para atendimento do agronegócio brasileiro ainda estão em processo de

planejamento, estudos, licenciamentos ambientais ou em construção e quando concluídas irão

permitir o transporte de grãos com um custo significativamente reduzido em relação ao modal

rodoviário. A Agenda Estratégica do Governo Federal para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário

prevê um salto de 28.000 km de ferrovias em 2009 para 35.000 km em 2015 e 40.000 km em

2020. Esse incremento reflete positivamente na equalização da matriz de transportes brasileira,

tendo em vista a migração de boa parte das cargas rodoviárias para o modal ferroviário.

A ampliação da malha ferroviária dar-se-á pela execução dos empreendimentos:

• Ferrovia Norte-Sul (em construção), interligando as cidades de Açailândia – MA a Anápolis – GO,

com projeto em andamento para ampliação de Belém – PA ao Porto do Rio Grande – RS, cons-

tituindo-se no grande eixo que cortará o território brasileiro de Norte a Sul.

• Ferrovia Leste-Oeste (em assistência preparatória) - Planejada para ligar o Porto de Ilhéus – BA

a cidade de Figueirópolis – TO, passando pelas grandes áreas de produção de grãos no noroes-

te da Bahia e de minérios nas cidades de Brumado e Caitité.
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• Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (em planejamento). Essa ferrovia se estende de Uruaçu

– GO a Vilhena - RO, cortando as principais áreas de produção de soja e milho no estado do

Mato Grosso, interligando-as a Ferrovia Norte-Sul.

• Ferronorte (em execução) - Dividida em 3 segmentos, tem no trecho de Alto Taquari a Rondonópolis

– MT a primeira etapa em execução, devendo se estender até a capital do estado, Cuiabá.

Hidrovias

Meio de transporte mais econômico entre os três modais e de melhor adequação aos produtos de

baixo valor agregado, por transportar grandes volumes de cargas, navega em velocidade média,

a longas distâncias, com menor consumo de combustível por carga transportada, além de menor

emissão de CO².

As hidrovias do Tietê-Paraná, Paraguai e Madeira encontram-se em operação. Outros empreen-

dimentos reclamados pelo setor agrícola estão sendo estudados para implantação em tempos

variados, a exemplo do complexo Tocantins-Araguaia que será expandido com a conclusão da

eclusa de Tucuruí e algumas intervenções físicas planejadas para permitir a navegação em todo

o período do ano.

A hidrovia do São Francisco tem vários trechos navegáveis e passa por intervenções de melhorias,

com dragagem de alguns pontos e a construção de portos fluviais para transbordo de cargas.

A via navegável de maior apelo e impacto na atividade agrícola é a do Teles Pires-Tapajós que, se

incluída na agenda do Ministério dos Transportes, poderá representar a redenção da produção da

região do centro-norte do estado do Mato Grosso, que poderá destinar, por hidrovia, a produção da

área de influência do rio Teles Pires, para exportação pelos portos do Pará.

Portos

A modernização e ampliação da capacidade operacional dos portos brasileiros estão contempla-

das no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e no Programa Nacional de Dragagem

Portuária, que objetivam aprofundar e ampliar os canais de acesso e atracação, com a adaptação

e modernização dos equipamentos utilizados nos processos de embarque, desembarque e con-

solidação de cargas, otimizando as operações portuárias, com redução dos prazos demanda-

dos, reduzindo os custos de afretamento dos navios e os dispêndios com multas por atrasos nos

processos. As obras são implementadas nos principais portos: Rio Grande (RS), São Francisco

do Sul (SC), Paranaguá (PR), Santos (SP), Tubarão (ES), Ilhéus (BA), Salvador (BA), Itaqui (MA)

e Vila do Conde (PA).

Outra medida de grande impacto no desempenho operacional dos portos é a implantação do

projeto “Porto sem Papel”, que se refere ao sistema de desembaraço aduaneiro nos portos, pelas

diversas autoridades intervenientes no processo de importação e exportação, por meio de siste-

ma informatizado, com ganho de tempo e eficiência nesses procedimentos, refletindo positiva-

mente na redução do tempo para a liberação dos navios.
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Corredor Centro-Norte de exportação

Os corredores de exportação são definidos a partir de uma determinada região produtora, em

relação a um ou mais portos marítimos, de onde os produtos são destinados aos mercados

internacionais.

As grandes distâncias existentes entre as áreas de produção situadas acima do paralelo 14,

especialmente do Norte do Mato Grosso e da nova fronteira agrícola, formada pelos estados do

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, em relação aos portos do Sul e Sudeste, inviabilizam a

competitividade dos produtos em virtude dos custos envolvidos nos processos de transporte.

Como alternativa a essa limitação, estão sendo implantadas medidas estruturais para a consoli-

dação do Corredor Centro-Norte de Exportação, formado pelos portos do Norte (Itacoatiara -AM),

Santarém e Vila do Conde (PA) e do Nordeste (Itaqui -MA), para o escoamento da produção, com

menor distância de movimentação e a possibilidade de utilização de meios multimodais de trans-

portes, a exemplo das BR-158, 163 e 364, as Ferrovias Norte-Sul, Leste-Oeste de Integração do

Centro-Oeste, além das hidrovias do Araguaia-Tocantins, do Madeira e, em um horizonte não

muito distante, do Teles Pires-Tapajós.

Por essa via de escoamento já estão sendo exportadas 10 milhões de toneladas/ano e tem ex-

pansão prevista para uma capacidade operacional de até 40 milhões de toneladas/ano, nos próxi-

mos 10 anos. Essa ampliação será alcançada tanto pela modernização e aumento da capacida-

de dos terminais portuários existentes, como pela instalação de novos operadores na região.

Comparativo de custos portuários e frete (Mato Grosso e

Paraná)

Os gargalos logísticos, a

grande distância dos portos

exportadores e os custos de

transportes, quase sempre

no modal rodoviário, reconhe-

cidamente de menor econo-

mia na escala utilizada, dese-

quilibram os resultados alcan-

çados na atividade agrícola

pelos agricultores do Mato

Grosso, quando comparados

com outros, da mesma

atividade, no estado do Paraná.

A diferença ceifada pelos cus-

tos de movimentação pode

chegar a 70% do custo do pro-

duto, em desfavor do produ-
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tor matogrossense.

Estudos recentes revelam esse diferencial que tem no custo logístico o seu principal componen-

te.

Distâncias percorridas pela produção agrícola

A soja do estado do Mato Grosso percorre até 2.200 km quando direcionada para os portos do Sul

e Sudeste, utilizando o modal rodoviário e, excepcionalmente, quando encontra espaço, percorre

metade desse caminho por ferrovias.

Pelo corredor Centro-Norte o produto percorre 1.100 km, desde a região Noroeste do estado até

Porto Velho, por rodovias. A partir daí, segue de barcaças, pela hidrovia por 1.106 Km, até o porto

de Itaquatiara no Amazonas, de onde é embarcada em navios graneleiros para os diversos conti-

nentes.

Nesse segundo processo onde se verifica o uso da intermodalidade de transportes, os custos do

frete são razoavelmente mais baixos que o primeiro.

Armazenagem de grãos

• Plano Agrícola e Pecuário – Incentivo à armazenagem

Visando a uma melhor rede de armazenagem da produção rural brasileira, o PAP 2010/2011
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estabelece medidas para incentivar a construção, a manutenção e a adequação de armazéns na

fazenda. Essas medidas envolvem os seguintes programas:

Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem (Moderinfra): para ampliação da capacidade

de armazenamento nas propriedades rurais. Concessão de até R$ 1,3 milhão por empreendi-

mento individual e R$ 4 milhões para empreendimentos coletivos. Prazo de reembolso: 12 anos.

Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária

(Prodecoop): para projetos de armazenagem de cooperativas.

        Convencional            Granel           Total

UF Quanti- Capaci- Quanti- Capaci- Quanti- Capaci-

dade dade (t) dade dade (t) dade dade (t)

Norte 311 1.046.288 182 1.859.157 493 2.905.445

Nordeste 759 2.040.679 548 6.278.994 1.307 8.319.673

Sudeste 2.010 9.139.222 932 12.667.566 2.942 21.806.788

Centro - Oeste 1.107 5.071.872 2.907 41.442.300 4.014 46.514.172

Sul 3.140 8.705.596 5.639 46.679.827 8.779 55.385.423

Total Geral 7.327 26.003.657 10.208 108.927.844 17.535 134.931.501

• Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras

A Lei nº 9.973/2000, que estabeleceu novos procedimentos para o setor de armazenagem no

país, trouxe inovações modernizadoras, dentre as quais o Sistema Nacional de Certificação de

Unidades Armazenadoras, que determina requisitos técnicos mínimos, obrigatórios e recomen-

dados, para as unidades que prestam serviços remunerados a terceiros e ao governo.

As normas e condições estabelecidas foram objeto de ampla consulta pública aos setores envol-

vidos na atividade de armazenagem no Brasil das esferas pública e privada, resultando em um

processo transparente e democrático, que consolida estudos técnicos do MAPA e CONAB, alia-

dos a experiências e contribuições de profissionais que atuam diretamente no segmento.

O Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras entrou em vigência no dia 1º de

janeiro de 2010 e sua implantação ocorre de forma escalonada, na proporção de 25% a cada ano,

do número de unidades ou da capacidade estática operada pelo armazenador.

O sistema aperfeiçoa a atividade de armazenagem no país, assegurando a qualidade dos servi-

ços prestados, uma vez que agrega tecnologia aos armazéns e capacitação aos técnicos envol-

vidos, garantindo a segurança alimentar, dando visibilidade e melhorando a imagem do produto

nacional frente aos compradores internacionais.

CTLOG – Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do

Agronegócio

A Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio é um foro de interlocução criado
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pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para estudos e identificação dos meios

de desenvolvimento dos aspectos da infraestrutura existente no país que possam impactar na

logística voltada ao escoamento da produção e internalização de insumos utilizados na atividade

agropecuária.

Sua constituição é formada por representantes de entidades de caráter nacional, representativas

de produtores, trabalhadores, empresários, autoridades do setor privado, de órgãos públicos,

parlamentares, técnicos governamentais e instituições bancárias, com a finalidade de discutir e

propor as medidas necessárias à solução dos gargalos existentes na infraestrutura do país,

objetivando melhorar a logística de distribuição, armazenamento, transporte e exportação dos

produtos do agronegócio.

Por sua vinculação ao Gabinete do Ministro, esse colegiado contribui significativamente para o

desenvolvimento do agronegócio brasileiro, mediante a interlocução direta com as autoridades da

esfera pública e privada para o encaminhamento das demandas existentes aos órgãos responsá-

veis, com as postulações e/ou recomendações adequadas a cada assunto.
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