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Apagão logístico, crônica A vez dos
de uma morte anunciada moderados
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olto hoje à carga a
respeito do caos
nalogísticadeprodutos agrícolas
que vamos viver
esteano.Agravidadedasituaçãoestáperfeitamente ilustrada na fila de 25 quilômetros de caminhões na Rodovia Cônego Domênico Rangoni,
esperando70horasparadescarregarnoPortode Santoseinfernizando também a vida dos que
vão para o Guarujá ou para o Litoral Norte.
Não dá para dizer que esse
caos seja uma surpresa conjuntural imprevisível. Nos últimos
12 anos a safra brasileira de
grãos dobrou de tamanho, enquanto a logística praticamente nada mudou. O que estamos
assistindo é à “crônica de uma
morte anunciada”, após duas
décadas de descaso, legislação
anacrônica, instalações precárias, burocracia infernal, reserva de mercado e corporativismoendêmico.EnquantonoBrasil o principal modal é o caminhão rodando milhares de quilômetrosemestradasesburacadas (55% da distribuição de
grãos), nos EUA, nosso maior
concorrente, hidrovias construídas há mais de 80 anos nos
Rios Mississippi, Missouri e outros respondem por 60% do
transporte de grãos.
Hoje nosso maior gargalo estánosportos.Alogísticaportuária começou mal este ano, com
27 dias parados por causa de
chuvas–ocarregamentodosnavios é feito a céu aberto e qualquerindíciode chuva interrompe a operação. Além disso, em
decorrência da quebra da safra
americana, o Brasil tornou-se o
maior exportador mundial de
milho–com 25milhõesde toneladas exportadas, ante 8,5 milhões na safra passada. Esse
imenso volume de milho está
atrasando os embarques de soja,que, porsua vez, vão afetaros
embarques de açúcar a partir de
abril e de milho safrinha a partir
de julho. Na semana passada a
fila para carregar soja nos portos brasileiros superou 200 navios, 80 mais do que no mesmo
período do ano passado.
De março a julho vamos ter
de escoar 7,2 milhões de toneladas por mês de soja e milho pelos portos, valor 25% superior
ao do mesmo período do ano
passado. Não é difícil prever
que esses quatro meses serão
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umcaos,principalmentesechover demais, já que estaremos
operando muito próximos da
capacidade máxima dos portos.
Outra agravante é a nova lei dos
caminhoneiros – que determina paradas obrigatórias dos caminhões a cada quatro horas,
com jornada máxima diária de
11 horas –, além do problema da
faltadecaminhoneiros,estimadoem 50mil a100mil profissionais. Outro grave problema é a
deficiência de armazéns, uma
vez que só conseguimos estocar 65% dos grãos produzidos
no País. Ao contrário do que
ocorre nos nossos principais
competidores,no Brasil o caminhão tornou-se um “armazém
sobre rodas”, porque não tem
onde colocar o produto e na safra a única solução é a carreta na

A única solução se
encontra no médio e
longo prazos e se chama
investimento maciço
fila de espera para o porto.
Portanto,nocurtoprazoaúnica variável de ajuste possível serão novos aumentos de fretes,
destruindo a rentabilidade de
produtores e traders. Dez anos
atrás, o custo de frete no Brasil
eraduasvezessuperioraodaArgentinaedosEUA.Esteano,numavisãootimista,será,nomínimo, quatro vezes superior
(mais de US$ 100/t, ante cerca
de US$ 25/t nos nossos concorrentes),chegandoasercinco,sete vezes maior para as regiões
mais distantes do Cerrado.
Não é de espantar, portanto,
que um grande importador chinês tenha cancelado o carregamento de 33 navios de soja, trocando o suprimento brasileiro
pelo da Argentina. Os chineses
são extremamente oportunistas nessa hora e, obviamente,
utilizamesserecursopararenegociarosseus contratosem melhores termos. Mas a culpa não
é deles, é nossa!
A única solução para o caos
logístico encontra-se no médio
elongoprazosesechamainvestimento maciço. Precisaríamos
investir pelo menos R$ 40 bilhões no sistema portuário,
montante quase três vezes
maior que a soma prevista nos
programas PAC-1 e PAC-2. Um
dos caminhos mais importantes para isso seria a aprovação
da Medida Provisória 595, a“Lei

dos Portos”, ora em tramitação
no Congresso Nacional. No entanto, diversos itens do projeto
ainda mostram fortes controvérsias entre os vários grupos
de interesse envolvidos.
São eles: 1) A distinção entre
os terminais dentro da área do
“porto organizado” e os terminais deuso privado (TUPs) fora
dela, incluindo a redefinição
dos limites geográficos de cada
porto, chamados de “poligonal”, um tema extremamente
polêmico; 2) a redefinição das
licitaçõesparaconcessõesouarrendamentos, agora com base
nocritériodemodicidadetarifária (maior movimentação com
a menor tarifa); 3) o tratamento
a ser dado aos terminais de uso
privativo hoje existentes dentrode portosorganizados, principalmenteodilemadoencerramento versus prorrogação dos
contratos de arrendamento
atuais; 4) o fim da distinção entre movimentação de “carga
própria” e “carga de terceiros”
comoelemento essencialpara a
exploração das instalações portuáriasautorizadas;5)anovaorganizaçãoinstitucionaldos portosearedefiniçãodopoderconcedente nas concessões; 6) o
compartilhamento de infraestruturas; e 7) o tratamento diferenciado para trabalhadores
portuários.
O fato é que, no campo, fizemos muito bem a nossa lição de
casa. A produtividade total dos
fatores (terra, trabalho e capital) da agricultura brasileira é a
que mais vem crescendo no
mundo: 3,6% ao ano desde
2000. Mas a logística está destruindo tudo o que foi conquistado dentro das fazendas, não
apenas no exemplo dos grãos,
mas também do açúcar, das carnesedeoutrascommodities,hoje igualmente “engargaladas”.
Infelizmente, temos de nos
conformar com o fato de que o
“apagão” da logística chegou.
Neste momento, além de rezar
muito para que ele não seja total, deveríamos concentrar-nos
na aprovação urgente dos marcos regulatórios e dos investimentos necessários para escapardessacalamidade.Eissoainda vai demorar alguns anos
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resultado das
eleições nos
EUA e em Israel, surpreendentemente,
abriu uma janela de oportunidade para os moderados, tanto em Israel como
nomundoárabe.Ofereceutambém a perspectiva para os EUA
e a comunidade internacional
reabrirem o processo de negociação entre Israel e a Autoridade Palestina, com vista a encontrar um caminho para a paz no
Oriente Médio.
Em ambos os países, os temas
econômicos – recuperação da
economia, redução do déficit,
aumento do emprego – estiveram no centro das discussões
eleitorais, deixando para segundo plano as questões de política
externa. Em Israel, os radicais
do Likud e do Beytenu davam
como certa a maioria no Parlamentoenãocontavamcomaexpressiva votação do novo partido Yesh Atid, liderado por Yair
Lapid, populista, conhecido
apresentador de televisão, e dos
partidos árabes-israelenses,
querepresentam21%dapopulação. O Parlamento dividido deixou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfraquecido e
comumequilíbriopolíticointerno precário. No acordo de coalizão para formar o governo, conseguido com dificuldade, teria
sidoincluído,porpressãodeLapid, o compromisso do governo
de voltar a negociar com os palestinos e o término da isenção
de impostos e de serviço militar
para os judeus ortodoxos. A saída do ministro da Defesa, Ehud
Barak, um dos representantes
da linha dura contra a Palestina,
também poderia facilitar uma
decisão favorável à negociação.
NosEUA,areeleiçãodopresidente Barack Obama, embora
com o Congresso também dividido, reforçou a posição em favor da paz e evitará atitudes desafiadoras da parte de Tel-Aviv.
O forte lobby israelense do
American Israel Public Affairs
Committee (Aipac), sobretudo
no Congresso, está calado, mas
certamente tentará reagrupar
suas forças dentro do novo quadro pós-eleitoral. Hillary Clinton havia proposto a Obama
uma nova iniciativa para solucionar o conflito, mas as prioridades de política interna e a
aproximaçãodaseleições forçaram o adiamento da ideia.
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A primeira visita de Obama a
Israel e à Cisjordânia, na semana passada, recolocou os EUA
no centro da difícil equação de
paz na região. Depois das conversas com Netanyahu e com o
presidente Mahmoud Abbas,
Obama reafirmou, embora em
termosgenéricos,ocompromisso dos EUA com uma solução
negociada, que reconheça a segurança de Israel e a soberania
da Palestina. “A única maneira
deIsraelterminarseuisolamento, sobreviver e progredir como
um Estado judeu e democrático
é através da concretização de
uma Palestina independente e
viável, com justiça e autodeterminação”, enfatizou Obama. O
renovadoesforçodepaz–possível, mas difícil – foi defendido
com forte retórica, que agradou
aos dois lados, mas decepcionou pela falta de ação concreta.
Voltando atrás em compromisso inicial de seu governo, Obamadecidiu nãoliderar osentendimentos,delegandoaosecretáriode Estado, John Kerry, a missão de reiniciar as negociações.
Netanyahu reafirmou estar
comprometido com a solução
dos dois Estados, apoiada pelos
EUA,masevitoutratardosdetalhes, ao menos em público. Sintomaticamente,oIrã,enãoaPalestina, foi o ponto central de
seus pronunciamentos.
A aprovação da Autoridade

A ofensiva de Obama no
Oriente Médio poderá
criar condições para
a volta da diplomacia?
Palestina como membro observador das Nações Unidas contou com esmagador respaldo,
tendosomenteosEUAeaRepúblicaCheca(comseisoutrosEstados menores) ficado ao lado
de Israel. Os países europeus –
que sempre apoiaram Israel –
votaram contra ou se abstiveram. O Reino Unido, que juntamente com os EUA tem sido
um dos mais sólidos aliados de
Israel, pela voz de seu ministro
do Exterior “condenou as decisões de Israel de expandir os assentamentos, porque cada vez
torna mais inviável a solução
dos dois Estados”.
Persistem grandes dificuldades em todos os pontos mais
sensíveis da negociação. Os assentamentos, condição palestinapara aretomadadas negocia-

ções, teriam de ser suspensos, o
Hamas e o Fatah teriam de se
entender, os foguetes contra Israel teriam de terminar, assim
comoobloqueiodaFaixadeGaza. Os radicais de ambos os lados teriam de ser contidos para
dar lugar aos moderados, mas
isso não é simples. O recente
ataque de Israel à Síria mostra a
precariedade do equilíbrio na
região e a recorrente ameaça de
um incêndio de graves proporções. Sempre que se abre uma
perspectiva de paz, os radicais
de ambos os lados fabricam
uma grave crise que dificulta o
avanço político.
Os EUA são o único país na
comunidadeinternacionalcom
influênciaparaproporaretomada das negociações e definir a
agenda, como foi feito no Acordo de Oslo, em 1993, e como
ocorreu, sem sucesso, no final
do governo Bill Clinton. Os resultados iniciais da visita de
Obama não são encorajadores.
Acontinuaçãodassançõesamericanas contra a Palestina pela
aprovaçãodostatus deobservadornaONU,aconcordânciaimplícitacomosassentamentosisraelensesemterritóriospalestinos e a aparente falta de avanços concretos nas conversações de Obama com o governo
israelense fizeram aumentar o
ceticismoeo pessimismodacomunidade internacional.
Poderá a ofensiva de Obama
criar condições para a volta da
diplomacia? Aparentemente,
ainda não chegou a vez dos moderados, apenas se entreabriu
uma porta para eles passarem.
O Brasil, que tem aspiração
de atuação significativa nesse
processo, poderia propor, via
Brics– já quea Rússia émembro
do chamado Quarteto (Rússia,
EUA, Europa e ONU) –, que a
propostafeitapelo príncipe Abdullah, da Arábia Saudita, em
2002 seja retomada. Pela proposta, o Estado de Israel seria
reconhecido por todos os países árabes (hoje somente o Egito e a Jordânia o fazem), seria
garantida a fronteira de Israel
com segurança, com base nos
acordos de 1967, em troca da
criação do Estado Palestino.
Seria um ato corajoso que,
sem dúvida, reforçaria a projeção externa brasileira.
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Fórum dos Leitores
GOVERNO DILMA
Infraestrutura

A mídia tem noticiado o caos na
infraestrutura deste país. Ano
após ano o Brasil bate recordes
na produção de grãos e boa parte
de tudo o que é produzido é exportada para vários países mundo afora. Para tal precisamos de
boas rodovias e ferrovias e, principalmente, portos eficientes, mas
os investimentos nesses setores
vão a passo de tartaruga manca!
Atualmente, a safra de soja trazida de Mato Grosso até o Porto
de Santos leva, no mínimo, o dobro do tempo dos anos anteriores. Isso se reflete no caótico
trânsito, na poluição, na alta dos
fretes, etc. A sexta economia do
planeta precisa ter visão para o
crescimento. Gastar bilhões em
estádios para a Copa do Mundo é
o maior sinal de incompetência!
Enfim, entra e sai governo e...
ALEX TANNER
alextanner.sss@hotmail.com
Sumaré

Fracasso

O Brasil é um país sui generis.
Quem, em sua maioria, não produz sequer para a sua subsistência, invade terras produtivas, é
subvencionado e denominado
“produtor rural” está com o jegue
na sombra, enquanto quem produz de fato enfrenta sérios problemas. O legítimo produtor não pode colher porque não tem onde
estocar nem dispõe de transporte
(e quando existem custam o dobro do preço da safra anterior), as
estradas estão em péssimas condições e a espera na fila para descarregar chega a dez dias. São precárias as ferrovias. Os portos, ineficientes e caros, retêm os navios
por até 32 dias de aguardo em Santos. A infraestrutura brasileira é
um grave empecilho às exportações, elevando ainda mais os custos (um dia de navio parado são
US$ 10 mil de prejuízo) – prazos
de entrega desestimulando o produtor e tornando inviáveis as
compras (os importadores chine-

ses cancelaram aquisição de 6 milhões de toneladas de soja!). Mas,
inexplicavelmente, a presidente
Dilma Rousseff está bem nas pesquisas... Pode? O governo, do Cabo Orange ao Chuí, em todos os
setores de sua competência, é um
fracasso, está péssimo. Colocar
Dilma nas alturas põe em xeque a
credibilidade das pesquisas.
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

Competência petista

O PT é impressionante: sua incompetência é abissal, nada do
que se propõe a fazer resulta em
algo útil, o que dá mais ou menos
certo foi copiado ou “apropriado” de outrem. Mas, como dizia
um antigo anúncio de xampu, os
seus cabelos, ou sua pretensão,
continuam os mesmos... Para os
petistas, desde a descoberta do
Brasil, em 2003, claro, tudo o que
aqui existe de bom foi obra deles.
Se é ruim, então a culpa é da he-

rança maldita do diabólico FHC,
que não fez as obras de infraestrutura e agora quer imputar essa falha ao PT. Absurdo total, segundo
eles. Afinal, são somente dez
anos no poder, não deu tempo de
fazer alguma coisa mais além do
que já fizeram, como, por exemplo, “reorganizar” a Petrobrás,
“influenciar” a Vale a ter novo “foco”, lutar arduamente (sabotado
pela burguesia retrógrada!) pela
“democratização” da mídia, fazer
o “ajuste” da política de combustíveis renováveis (etanol), “aperfeiçoar” as exportações nos portos
brasileiros, entre outras maravilhas! Não é realmente fantástico?
Devia até ser apresentado todo
domingo à noite. O mundo ia ficar de boca aberta diante de tanta
nulidade! Mantenho o desafio
que fiz alguns meses atrás (aliás,
não respondido): que o PT apresente um, apenas um, projeto de
sua lavra com começo, meio e
fim bem-sucedidos!
NELSON N. FERRAZ
nelfer@estadao.com.br
São Paulo

Crivella e os aplausos

Dízimo

Segundo noticia o Estadão, o ministro Marcelo Crivella teria, em
discurso, elogiado os governos do
PT e feito a afirmação de que os
pastores evangélicos deveriam
aplaudir Dilma porque as políticas públicas voltadas para a população mais pobre permitiram
uma arrecadação maior do dízimo: “Quando sobra dinheiro”,
acrescentou Crivella, “o povo
evangélico não vai para a butique
para comprar roupas, mas vai à
igreja, dá mais oferta, mais dízimo, faz mais caridade”. Com todo o respeito, tal colocação é deveras ridícula, uma vez que demonstra apenas o objetivo de obter mais vantagens financeiras,
pouco importando que o povo
morra nas filas dos hospitais, que
nossa saúde esteja falida e que
sua pasta, a da Pesca, nada tenha
apresentado de bom até agora.

Em convenção da Assembleia de
Deus, Gilberto Carvalho agradeceu o apoio de líderes religiosos e
Crivella disse que o governo para
os pobres eleva o dízimo... Quer
dizer, então, que o dinheiro sai do
governo, “vai para os pobres” e retorna na forma de apoio político?
Muito bom. Mas alguém poderá
explicar por que isso acontece?

CLAUDIO MAZETTO
cmazetto@ig.com.br
Salto

MARCOS ANTÔNIO SCUCCUGLIA
sasocram@ig.com.br
Santo André

INSEGURANÇA PÚBLICA
Mortes em São Paulo

A Secretaria da Segurança Pública divulgou ontem balanço que indica que um paulistano morre a
cada dois dias em tentativa de assalto. Esse número, somado aos
milhares de pessoas que andam
“morrendo de medo” pelas ruas
da cidade, indicam que já passou
da hora de os nossos governantes

