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Especial
Transporte de cargas

Rodovias respondem
por 62%da carga
transportada em
todo o país. F2
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Empresas buscam reduzir custos
logísticos commaior uso de
ferrovias, hidrovias e cabotagem.
PorRobertoRockmann, para o
Valor, de São Paulo

A desequilibrada matriz
de transportes brasilei-
ra, em que as rodovias

escoam 60% dos produtos fabri-
cados no país, mesmo em dis-
tâncias em que o modal é pouco
competitivo, tem feito a indús-
tria e o agronegócio buscarem
alternativas para transportar
seusprodutos.Navegaçãodeca-
botagem,hidrovias eampliação
do uso das ferrovias têm ganho
espaço, enquanto o setor rodo-
viário passa por aumento de le-
gislação e alta de custos, com a
extinção da carta-frete e a nova
lei dos caminhoneiros. Nos pró-
ximos anos, a multimodalidade
será uma tendência crescente, o
que exigirá do governo um me-
lhor planejamento sobre o cres-
cimentodecadaumdosmodais
e maior parceira entre o poder
público e a iniciativa privada.

Recentemente, a Bunge, uma
gigante do agronegócio, inau-
gurou uma nova rota de expor-
tação, com a abertura de termi-
nais portuários nas cidades pa-
raenses de Miritituba e Barcare-
na, o que possibilita o uso da hi-
drovia Tapajós-Amazonas. A na-
vegação pelo rio eliminará mais
de três mil viagens de cami-
nhões por mês, que antes leva-
vam os grãos do Centro-Oeste
aos portos do Sul e Sudeste. “Há
muito tempo, a empresa vis-
lumbrava uma grande oportu-
nidade nessa nova rota. Entre-
tanto, apenas após o anúncio de
que a BR-163 sairia do papel, a
construção do complexo por-
tuário se tornou viável”, diz
Martus Tavares, vice-presidente
de assuntos corporativos da
Bunge Brasil. No primeiro ano
deoperaçãoocomplexo teráca-
pacidade de escoamento de até
2,5 milhões de toneladas de
grãos. “Considerando que a BR-
163 esteja totalmente asfaltada,
é esperada redução de mais de
20% no tempo total da viagem”,
afirma. Há potencial para do-
brar o volume transportado e
chegar a cerca de quatro mi-
lhões de toneladas.

Outra opção que ganha espa-
ço é a navegação de cabota-
gem, que tem crescido dois dí-
gitos nos últimos cinco anos.
“O maior potencial está na con-
versão das cargas do modal ro-
doviário para a cabotagem ”,
observa Vital Jorge Lopes, presi-
dente da Log-In. A empresa
inaugurou, na segunda semana
de maio, uma nova operação
de serviço para atendimento às
cargas produzidas no polo in-
dustrial de Manaus, que permi-
tirá que os navios atendam aos
mercados de São Paulo e região
no mesmo tempo de viagem do
transporte rodoviário, cerca de
dez dias. Antes, o transporte
entre Manaus e Santos levava
14 dias. “Temos espaço para es-
coar algumas cargas pela cabo-
tagem, com um frete que pode
ser 25% a 30% mais barato”, re-
lata Vital Jorge Lopes, presiden-
te da empresa.

DeSãoPaulo

Os custos logísticos voltaram a
crescer no Brasil e chegaram a
11,5% do Produto Interno Bruto
(PIB)em2012,apósrecuoem2010
(10,6%) e 2008 (10,9%). O porcen-
tual significa um retorno ao pata-
marde2006, segundopesquisado
Instituto de Logística e Supply
Chain (Ilos). Parte desse problema
é a dependência do modal rodo-
viário, que responde por cerca de
60% das cargas transportadas no
Brasil e tem sofrido com alta de
custos, sejam de combustíveis, se-
jamtrabalhistas.

Menos de 15% dos 1,7 milhão
de quilômetros de rodovias são
pavimentados. Deficiências no
pavimento elevam em 25% o cus-
to operacional do transportador
no país. As regiões Sul e Sudeste
apresentam as melhores condi-
çõesdeasfalto,comcustosde19%
e21%,respectivamente. JáoNorte
apresenta o pior: 39,5%.

“Por conta da baixa penetração
domodal ferroviárioehidroviário,
as rodovias são sobrecarregadas,
sendo meio de transporte inclusi-
ve de grãos, como a soja, que não
são economicamente viáveis nesse
modal, porque é necessário um
grandevolumedecaminhõespara
chegar aos portos, o que acarreta
filas”, avalia Bruno Batista, diretor
executivo da Confederação Nacio-
nal dos Transportes (CNT). Segun-
do a Associação Nacional dos Ex-
portadores de Cereais (Anec), 53%
dos grãos são escoados por rodo-
vias aos portos, outros 36% pelas
ferroviase12%porhidrovias.

O governo está buscando re-
verter esse quadro. Além da reto-
madadasconcessões rodoviárias,
trabalha na criação de um mode-
lo de concessões ferroviárias. Nos
últimosdias,asreuniõescomem-
presários têm sido intensas. O go-
verno prevê a construção de 16
trechos ferroviários, num total de
11,5 mil km de linhas férreas e in-
vestimento da ordem de R$ 91 bi-
lhões. Do valor total, R$ 56 bi-
lhões devem ser investidos nos
primeiros cinco anos e R$ 35 bi-
lhões ao longo de 30 anos.

Outra parte do trabalho do go-
verno é a retomada do planeja-
mento, com a criação da Empre-
sa de Planejamento e Logística
(EPL), criada em 2012, nos mol-
des da Empresa de Pesquisas
Energéticas (EPE). Uma das fren-
tes é o Plano Nacional de Logísti-
ca Integrada, cujo objetivo é
identificar as necessidades e
oportunidades da matriz no cur-
to, médio e longo prazo. Nele es-
tará contida uma ampla pesqui-
sa de origem e destino das car-
gas, com dados coletados em 200
pontos no Brasil e baseada em
mais de um milhão de entrevis-
tas realizadas em três etapas. “Is-
so está em estágio avançado”,
afirma o presidente da EPL, Paulo
Sérgio Passos. Com a matriz de
origem e destino em mãos, pode-
se planejar ações ao longo dos
próximos 20, 30 anos no setor.

Esse banco de dados contribui
tambémparaasimulaçãodepré-
viabilidade de algumas iniciati-
vas. “Alguns modais irão se aden-
sar ao longo dos próximos anos,
o que fará o planejamento ga-
nhar ainda mais relevância, já
que deverá haver uma maior in-
tegração entre os diferentes mo-
dais”, destaca Passos.

No fim do ano passado, o Mi-
nistério dos Transportes concluiu
o Plano Hidroviário Estratégico,
quepretendeampliaro transpor-
te por hidrovias como forma de
buscar alternativas de escoamen-
to principalmente da produção
agrícola.Oestudo, financiadope-
lo Banco Mundial, tem a meta de
viabilizar o aumento do trans-
porte de carga dos atuais 25 mi-
lhõespara120milhõesdetonela-
das de carga até 2031. (RR)

O maior potencial de atração
dessa nova rota expressa está na
indústria de eletrodomésticos e
eletrônica no polo industrial de
Manaus. O serviço também vai
conectar os portos de Fortaleza,
Suape e Salvador, de olho na ins-
talaçãodeumpolopetroquímico
no Nordeste e na abertura de fá-
bricasdemontadorasnaregião.

As ferrovias, tradicional meio
de escoamento de minério de fer-
ro, estão sendo mais utilizadas
pelo agronegócio e por cargas in-
dustrializadas. O Terminal Por-
tuário de Paranaguá (TCP) está
concluindo um investimento de
R$ 365 milhões, iniciado em
2011. Cerca de R$ 180 milhões fo-
ram direcionados à compra de
novosequipamentoseR$185mi-
lhõesparanovasobras, incluindo
um novo cais de atracação, que
faráacapacidadepularde1,2mi-
lhão de TEUs (contêineres de 20
pés) para 1,5 milhão de TEUs. A
demanda atual está em cerca de
800 mil TEUs por ano. Com a du-
plicaçãodoramalferroviário,cer-
ca de 15% das cargas vêm pelos
trilhos ao terminal. Há dois anos,
erammenosde5%.

Essa maior eficiência logística
chega a trazer economias de 20%

a30%paraacarteiradiversificada
declientesdoTCP.Aexpectativaé
de aumentar o transporte ferro-
viário no terminal nos próximos
anos, chegando a 30%. “Somos o
segundo maior terminal de con-
têiner do Brasil e estamos de olho
no crescimento do mercado e da
tendência de concentração de
operaçõesemcincoouseis termi-
nais no Brasil” diz Luiz Antonio
Alves,presidentedoterminal.

Um dos celeiros da produção
de grãos, o Mato Grosso analisa a
diversificação do transporte da
produção voltada para a exporta-
ção. “Da soja que vai para o porto
de Santos, que representou 58%
das exportações da última safra,
mais da metade faz o transporte
intermodal com um trecho de
Sorriso (MT) a Rondonópolis
(MT) de rodovia e um trecho de
ferrovia, partindo de Rondonó-
polis e chegando a Santos. E a ou-
tra parte vai só por rodovias”, diz
Rui Prado presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de
MatoGrosso (Famato).

Osgrãoscomdestinoaospor-
tos de Manaus e Santarém, no
Norte, que representaram 13%
dos embarques, também são
enviados por meio do transpor-

te intermodal com um trecho
de rodovia de Sapazal (MT) a
Porto-Velho (RO) e um trecho
de hidrovia de Porto Velho-RO
até Manaus e Santarém.

Principal meio de distribuição
das cargas no país, o setor rodo-
viário deverá manter sua posição
de destaque nas próximas déca-
das. A novidade é a retomada das
concessões pelo governo federal.
Em 2013, foram licitados cinco
lotes de rodovias, que somam 4,2
mil quilômetros e irão contem-
plar R$ 28 bilhões de investimen-
tos ao longo dos 30 anos de dura-
ção. Para os próximos meses, o
governo pretende licitar outros
cinco lotes de rodovias, cuja ex-
tensão soma 2,6 mil quilômetros,
dos quais 2.282 km terão de ser
duplicados. Os investimentos
previstossãodeR$17,8bilhões.O
avanço privado deverá melhorar
as condições desses trechos, que
incluem rodovias-tronco que fa-
zem a ligação entre portos do Su-
deste e áreas de grande produção
agrícolanoCentro-Oeste.

“Os trechos concedidos ano
passado são rotas de alto valor
adicionadocomimportantepeso
na economia, com destaque para
o transporte de grãos”, afirma

Paulo Resende, coordenador de
logística da Fundação Dom Ca-
bral (FDC). “Apesar da demora na
decisão de conceder, as licitações
são um fato importante para me-
lhorar a competitividade, mas é
essencial ver que o ganho de efi-
ciência será de médio a longo
prazo”, afirma Bruno Batista, di-
retor-executivodaCNT.

O modal rodoviário tem passa-
do por mudanças com a adoção
da lei dos caminhoneiros e a ex-
tinção da carta-frete. Interessada
em ampliar sua participação em
uma cadeia de valor bilionária, a
Ticket Car adquiriu ano passado
participação majoritária na Re-
pom, que, por sua vez, observa de
pertoopromissormercadosurgi-
do com a extinção da carta-frete.
O documento era usado pelo ca-
minhoneiro para destacar as car-
gas que leva em suas viagens e
mostrar o pagamento dos impos-
tos dos produtos transportados.
Para substituir a carta-frete, fo-
ram criados cartões que permi-
tem aos embarcadores e trans-
portadoras carregar o valor do
frete diretamente na solução. A
Repom ainda oferece outros pro-
dutos, como seguro de vida e as-
sistênciadereboquepelopaís .

multimodal




