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R$ 70 bi para superar gargalos de transporte no Sul
Miguel Ângelo/CNI

R

esponsável por 17% do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro, a
região Sul do país possui gargalos em infraestrutura que podem,
dentro de alguns anos, travar o
escoamento da produção para o mercado
interno e para exportação. Levantamento
inédito demandado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelas federações
das indústrias de Santa Catarina, do Paraná
e do Rio Grande do Sul (FIESC, FIEP e
FIERGS) mostra que são necessários R$ 70
bilhões para investir em 177 projetos que podem destravar os nós logísticos e aumentar a
competitividade dos três Estados. O projeto
Sul Competitivo inclui a integração internacional com países limítrofes. O projeto foi
apresentado no dia 28 de agosto, na sede da
CNI, em Brasília, com a presença do governador Raimundo Colombo, da ministra Ideli
Salvatti, do presidente da Empresa de Planejamento de Logística, Bernardo Figueiredo,
de parlamentares catarinenses e lideranças
industriais.
Para acelerar a recuperação da infraestrutura de logística, no entanto, a proposta
é que 51 destes 177 projetos sejam priorizados por gerarem maior competitividade para
a região. A sugestão é que seja criada uma

Trabalho lançado no dia 28 de agosto é uma contribuição do setor privado para priorizar investimentos

força tarefa entre governos, iniciativa privada e terceiro setor para garantir que esses
projetos, previstos em oito eixos prioritários,
sejam viabilizados no curto e médio prazo.
Juntos, demandariam R$ 15,2 bilhões em
investimentos.
Apesar dos oitos eixos demandarem um
investimento de apenas 22% do total, a recuperação deles evitaria gastos anuais de R$
3,4 bilhões, o que equivale a 80% das perdas
totais em função do déficit de infraestrutura
de transportes verificados atualmente nos
três Estados. A estimativa é que as perdas
logísticas nos 177 projetos equivalem a R$

4,3 bilhões por ano.
O estudo detalha os pontos em que a
utilização está superior à capacidade e apresenta as áreas que devem ser priorizadas nos
investimentos feitos em rodovias, ferrovias,
hidrovias, portos, aeroportos e dutoviários.
O estudo também permite delinear qual a
melhor forma de financiamento em cada
caso: através do poder público, pela iniciativa privada ou a partir de Parceria PúblicoPrivada (PPP).
O estudo foi feito pela consultoria Macrologística com o apoio do Banco Regional
de Desenvolvimento Econômico (BRDE).

“Se temos um custo de logística no Brasil no patamar
de 18%, todo investimento
que se fizer em infraestrutura irá, logicamente, elevar a
competitividade industrial.
O projeto Sul Competitivo,
além de valorizar a necessidade urgente de modernização no transporte de
carga do País, indica os melhores investimentos, tendo
ainda como característica positiva as suas interligações regionais”. Presidente da FIERGS, Heitor
José Müller

“O que o Brasil precisa, de fato, é de investimento em infraestrutura e de
reformas estruturantes.
Precisamos ir além de medidas meramente paliativas. O Sul Competitivo é
o mais completo projeto
de logística para o transporte de carga já desenvolvido para atender essa
região do país em resposta a uma demanda levantada pelas federações
dos três Estados.” Presidente da FIEP, Edson
Campagnolo

Veja algumas opiniões
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“Daqui para frente buscaremos o engajamento dos
parlamentares, governos
estaduais, agentes financiadores e de toda a sociedade
para que, como propõe o
estudo, seja considerada a
lógica econômica na hora
de definir que obra fazer
primeiro. A melhoria da infraestrutura é crucial para
a competitividade da indústria e passa pela ação conjunta dos setores público
e privado”. Presidente da FIESC, Glauco José
Côrte
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15 rodovias têm uso
acima da capacidade
Na região Sul, a quantidade transportada em pelo menos 15 rodovias excede
em mais de 100% a capacidade das pistas.
Em uma delas, a BR-116, que liga Curitiba a
São Paulo, o excedente passa de 300% e, se
nada for feito nos próximos anos, em 2020,
o volume que será transportado vai ultrapassar em quase 500% o limite previsto.
Esse é apenas um exemplo das deficiências
da região na área de infraestrutura.
Por utilizar mais do que a capacidade
dos meios de transporte permite, o custo
da região tende a subir consideravelmente.
A estimativa é que se os investimentos não
forem feitos, o custo logístico de transportes da região Sul, que em 2010 foi de R$
30,6 bilhões, vai chegar a R$ 47,8 bilhões
em 2020.
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“A iniciativa privada deu um grande
exemplo ao setor público com o estudo
Sul Competitivo de
como pensar as soluções do Sul do país
de forma harmônica
e integrada. Assumi
como meu livro de cabeceira, minha agenda
pessoal e institucional, enfim, assumi como a
pauta permanente da Infraestrutura o amplo diagnóstico envolvendo todos os modais
com os principais gargalos de Infraestrutura
do Sul do país e de modo particular de Santa
Catarina. Agora é a nossa vez de preparar os
projetos e buscar as parcerias”. Secretário
de Infraestrutura, Valdir Cobalchini
Filipe Scotti

“Essa é a primeira vez
que se faz um estudo
integrando a logística, seus gargalos,
definindo prioridades e quantificando
investimentos. Com
essa visão ampla de
que a infraestrutura
precisa se adaptar às demandas da sociedade, especialmente dando suporte ao setor
produtivo, com certeza este trabalho resultará em benefícios para toda a economia da
região e do país”. Secretário de Assuntos
Estratégicos, Paulo Cesar da Costa

O Sul Competitivo faz parte de uma
série de estudos elaborados pela CNI e
Federações dos Estados para identificar os gargalos em cada uma das cinco
regiões brasileiras. O trabalho detalhou
as cadeias produtivas nos segmentos
agrícola, extrativista e industrial, que
incluem 61 diferentes produtos e compõem 86% de tudo o que é produzido,
consumido, importado ou exportado na
região. O projeto traçou o perfil, a movimentação e a condição de cada modal
de transporte de cargas do Sul.
Baixe o sumário do estudo no portal
FIESCnet (www.fiescnet.com.br), menu
Publicações.

Obras na BR-470 têm
previsão para 2013

Filipe Scotti

A duplicação da BR-470 – entre Indaial
e Navegantes – faz parte dos 177 projetos
que integram o estudo Sul Competitivo. A
obra tem custo de investimento estimado
em R$ 1,044 bilhão e é considerada um projeto relevante para a economia catarinense.
O projeto já está incluído no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) com previsão de início para junho 2013 e término
em março 2017. A BR-470 faz parte do eixo
de integração rodoviário entre São Miguel
do Oeste e Itajaí.
O projeto Sul Competitivo focou exclusivamente o transporte de cargas. O sócio
da empresa Macrologística e um dos autores do estudo, Olivier Girard, destaca que
o principal gargalo apontado na rodovia
refere-se a um trecho de 15 quilômetros
entre Indaial e Blumenau, causado pela área
metropolitana de Blumenau em horários
de pico. No entanto, este gargalo não está
presente ao longo do dia, sendo assim, menos relevante para o transporte de cargas,
que pode escolher outros horários para a
passagem pelo
local. “Com exceção do trecho
citado, a BR-470
não apresenta
gargalos significativos para o
transporte de
carga”, explica
Girard, da Macrologística ele.
O
estudo
considera que de Blumenau até Navegantes/Itajaí a BR-470 se divide em duas, fluindo
pelo Norte do Rio Itajaí como BR-470 e pelo
Sul do Rio Itajaí como SC-470. “Isto faz com
que na prática o trecho já esteja duplicado,
pois há duas alternativas de movimentação.
Como resultante, as economias potenciais
em termos de redução de custos logísticos
resultantes de uma duplicação da BR-470
acabaram não sendo tão significativos
quando comparados a outros eixos de
transporte”, diz Olivier.
Ainda de acordo com o trabalho, utilizando-se as projeções de volumes para 2020,
estima-se uma economia anual de R$ 151
milhões no eixo de Integração Rodoviário entre São Miguel do Oeste e Itajaí para
um investimento de R$ 1,674 bilhão (valor
que inclui outros projetos como a bacia de
evolução em Itajaí). Isto faz com que o prazo para o retorno seja de 11,1 anos, o que
posiciona este eixo no 41º lugar entre os 79
eixos estudados para toda a região Sul. Por
este motivo, o eixo que inclui o projeto de
duplicação da BR-470 não foi priorizado.

O

dutivas da região, incluindo a projeção de
seu crescimento e seus respectivos fluxos
de escoamento, foi possível identificar os
principais problemas enfrentados para
a movimentação de carga, bem como os
gargalos futuros que virão com o aumento da produção até 2020, caso não haja
investimentos na infraestrutura logística
existente.
Com a análise das principais cadeias
produtivas da região, incluindo a projeção
de seu crescimento e seus respectivos fluxos de escoamento, foi possível identificar
os principais problemas enfrentados para
a movimentação de carga, bem como os
gargalos futuros que virão com o aumento
da produção até 2020, caso não haja investimentos na infraestrutura logística.
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“As carências infraestruturais da região Sul são
conhecidas, mas o projeto
Sul Competitivo, além de esmiuçar as necessidades em
um nível de detalhamento
até então inédito. Estamos
juntos nesta caminhada,
e não em lados opostos.
Ao aliarmos forças, com certeza alcançaremos de
forma mais rápida e consistente nossos objetivos. A
participação ativa da FIESC em Santa Catarina tem
sido exemplar, e conta com nosso firme apoio”. Senador Casildo Maldaner
José Luiz Somensi

projeto Sul Competitivo além de
traçar o perfil, a movimentação
e a condição de cada modal de
transporte de cargas dos três Estados da região também avaliou
as condições da infraestrutura de transporte da Argentina, do Chile, do Uruguai
e do Paraguai.
O objetivo foi compreender como
funciona a logística de escoamento do Sul
para os países vizinhos e para o mapeamento das oportunidades potenciais de
maior movimentação de cargas. Foram estudadas ainda a realidade socioambiental e
a geografia da região e elaborado o perfil
das principais cadeias produtivas que utilizam a infraestrutura logística existente.
Com a análise das principais cadeias pro-

“O estudo é uma base muito lúcida para o desenvolvimento de uma série de
ações. Os grandes gargalos
da logística no Sul são federais, e em rodovias como as
BRs-280, 282 e 101 Sul, além
dos aeroportos e portos.
Outro grande problema é a
quase ausência de ferrovias. Agora há uma perspectiva de que, com o programa de Parcerias Público-Privadas, esses projetos possam acontecer”. Senador Luiz Henrique da Silveira
Antônio Cruz/ABr

Sul Competitivo analisa a
infraestrutura de cinco países

“Trabalho extremamente
relevante no contexto que
estamos vivenciando no
país. Quando se desenhou
e se estruturou o PAC se tinha claro que deveríamos
trabalhar em cima de três
eixos fundamentalmente interligados (logística,
energia e infraestrutura social). Precisamos colocar
mais dois atores fundamentais articulados para
alavancar. A Dilma apostou que os governadores
através do programa de ajuste fiscal possam entrar firmes e fortes nesse conjunto de ações que
precisam ser desenvolvidas. Agora entrou a terceira
grande força que monta o tripé, que é o setor privado”. Ministra Ideli Salvatti

“O projeto Sul Competitivo
apresenta conteúdo profundo e qualidade boa.
Tem projetos e capacidade
de análise para fugir das
prioridades falsas. Esse estudo é de fato importante.
Do ponto de vista econômico, o Brasil tem grandes desafios. Não seremos competitivos com o Custo Brasil
que temos. Ou mexemos nisso ou vamos retroceder
naquilo que avançamos. Precisamos evoluir. Esse é
um momento favorável politicamente para conseguir apoio. Hoje há interesse da sociedade de debater essas questões. Temos que nos unir para ter a força necessária e fazer as mudanças”. Governador
Raimundo Colombo

“É um grande serviço
ao país que a CNI está
fazendo. Sei o tamanho
do desafio que estamos
assumindo. É um desafio
tentar resgatar o planejamento mais sistemático.
Tem que ser uma rotina.
A EPL (Empresa de Planejamento de Logística) está sendo lançada junto
com um programa agressivo de investimentos.
Não é um investimento isolado, mas articulado, tentando resgatar a qualidade da logística
e, por consequência, a competitividade do setor
produtivo. O trabalho contribuirá para construir
o grande desenho”. Presidente da EPL, Bernar-
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Fernando Willadino

“A questão da infraestrutura
é recorrente na FIESC porque a falta dela penaliza a
produção e o Estado. O Sul
Competitivo vem para auxiliar a posição da entidade
nessa área. É um trabalho
conjunto que pensa regionalmente. Para isso foi importante a união das três Federações do Sul ”. Presidente da Câmara de Transporte e Logística
da FIESC, Mario Cezar de Aguiar

José Luiz Somensi

“Se temos um país que
vem crescendo há quase
duas décadas, como é
que três Estados com responsabilidade direta neste cenário ainda sofrem
com severas falhas de
infraestrutura? O estudo
criado pela CNI e pelas Federações de Indústria do Sul é fundamental para
orientar os trabalhos de nós parlamentares”. Senador Paulo Bauer

Miguel Ângelo

“O aumento da participação da iniciativa privada
na economia é essencial
para ajudar a região Sul a
superar as deficiências em
sua infraestrutura. Precisamos desses investimentos nos três Estados, pois,
certamente, vão dar mais
competitividade a uma região tão importante
para a economia brasileira”. Presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade

do Figueiredo

