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Rumo ao pior ano
da logística agrícola
✽
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Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

O Brasil fora das cadeias
produtivas globais
✽
●

MARCOS SAWAYA
JANK

steanooBrasilestá colhendo a
maior safra da
sua História. Serão 185 milhões
de toneladas
(MT) de grãos e oleaginosas,
11% mais do que na safra anterior.Viramos o primeiroprodutor (84 MT) e exportador (41
MT) mundial de soja. Também
tomamos dos americanos a posição de primeiro exportador
mundial de milho (25 MT, ante
23 MT dos EUA), um fato inédito e surpreendente que decorre
da terrível seca que atingiu
aquele país em meados do ano
passado e provocou uma quebra de safra superior a 110 milhões de toneladas de grãos.
Em recente evento de que
participei nos EUA, a principal
questão não era saber a estimativa de quanto o Brasil vai produzir nesta safra, mas sim os
volumes de soja e milho que serãoefetivamenteescoados através de nossos portos até o início da próxima safra americana. Ninguém mais tem dúvida
de que o Brasil consegue responder rapidamente na produção. Basta dizer que só na soja
ampliamos a área plantada em
quase 3 milhões de hectares em
apenas um ano. A segunda safra
de milho – erroneamente chamada de “safrinha” e plantada
após a colheita de soja no mesmo ano agrícola – superou a safra de verão em mais de 6 MT
nos dois últimos anos. Trata-se
de uma notável vantagem competitiva da agricultura tropical,
que jamais vai ocorrer em países de clima temperado.
Acontece que em apenas um
anoaumentamosanossaexportação “potencial” de milho e soja em 18 milhões de toneladas,
36% mais do que na safra passada. Vale notar que o grosso da
expansão de soja e milho se dá
nos Estados de Mato Grosso,
Goiás e Bahia, em áreas que se
situam entre 1.000 e 2.300 km
de distância dos portos. Se somarmos ainda as exportações
de 25 MT de açúcar e a importação de 18 MT de matérias-primas para fertilizantes, não é de
espantar que este ano assistiremos, passivos e apavorados, à
maiorasfixia nalogísticade granéis da nossa História!
Neste momento, as filas de
navios para atracar nos Portos
de Santos e de Paranaguá estão
duas a três vezes maiores do
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que há um ano. Na última quinta-feirahavia82naviosesperando para carregar grãos no Porto
deParanaguá,ante31nestamesma época do ano passado. Em
Santos havia 59 navios, ante 29
há um ano. O custo médio de
demurrage de um navio parado
esperando carga é de US$ 30
mil por dia. Em seminário do
BancoItaú-BBArealizadonasemana passada, operadores relataram que para evitar 45 dias de
fila de espera em Paranaguá
eles decidiram mandar os caminhõespara o Porto deRio Grande, onde as filas duram menos
de dez dias. Ou seja, depois de
rodar 2.300 km do norte de Mato Grosso até Paranaguá, a soja
ainda tem de rodar outros 1.100
km para pegar uma “fila mais
rápida” no Rio Grande do Sul.

Somente este
ano os fretes de
cargas já subiram
entre 25% e 50%
Uma verdadeira insanidade!
Para complicar ainda mais, a
Lei12.619, querestringe ajornada de trabalho dos caminhoneiros e o tempo de condução dos
veículos, teve o efeito prático
de“retirar” mais de500 milcarretas das estradas. Os fretes de
cargas já subiram entre 25% e
50% esteano. Além disso, oprocessodevotaçãodaMedidaProvisória n.º 595 – a chamada MP
dos Portos, que propõe novas
regraspara amodernizaçãodestes – tem produzido uma sucessão de greves em escala nacional, que só tende a piorar com o
avanço das negociações.
Essa situação calamitosa nos
leva a pelo menos três reflexões
importantes. A primeira delas,
emais óbvia, éanecessidadeurgente de votar os novos marcos
regulatórios que modernizariam a logística brasileira, particularmente a MP dos Portos.
Apesardacalamidadenas estradas, da insuficiência histórica
de ferrovias e hidrovias e da faltadearmazéns(nossacapacidade de armazenagem equivale a
72% da safra de soja e milho, ante 133% nos EUA), o pior gargalo do País neste momento, de
longe, são os portos. É hora de
vencer a reserva de mercado, a
burocracia e o corporativismo
de um dos setores mais atrasados da economia brasileira.
A segunda é a necessidade ur-

gente de viabilização sistêmica
da nova logística do Norte do
País, traduzida no escoamento
pelos Portos de Itacoatiara (Rio
Madeira), Santarém (Amazonas), Marabá (Tocantins), Miritituba (Teles Pires/Tapajós) e
Vila do Conde (confluência do
Amazonas e do Tocantins, no
Pará),naconclusãodapavimentação das rodovias BR-163 e
BR-158 e das Ferrovias de Integração Norte-Sul (FNS), Centro-Oeste (Fico), Oeste-Leste
(Fiol) e Transnordestina. Basta
dizer que 60% da produção de
grãos se concentra nos cerrados,queserãobeneficiadospela
nova logística, mas só14% dela é
hoje escoada pelos portos do
Norte e Nordeste. A viabilizaçãodosnovoscorredorespermitiria exportarmos com navios
Capesize, que transportam 120
mil toneladas de grãos, o dobro
da capacidade dos navios Panamax,hojeutilizados.Comafutura passagem desses navios pelo
Canal do Panamá, em 2014, será
possível reduzir em pelo menos
20%ofretemarítimoparaaChina, que já responde por 40% da
nossa exportação de grãos,
além da redução potencial dos
fretesterrestres,pelousodeferrovias e hidrovias.
A terceira reflexão tem que
ver com o longo prazo. Precisamosestudarqualseria omelhor
modelode inserçãodo Brasil no
agronegócio global do futuro.
Hoje estamos engargalados
num sistema ineficiente de
transporte de soja e milho por
caminhões, portos velhos e caros e navios pequenos. Milho e
soja servem basicamente para
produzir ração para bovinos,
suínos e aves, que vão produzir
a proteína animal consumida
por países que estão do outro
lado do planeta.
Num momento em que vários países constroem políticas
comerciais mais agressivas – vide o anúncio do novo acordo
EUA-União Europeia e a miríade de acordos asiáticos –, não
seria a hora de repensar as nossas cadeias de suprimento, buscando explorar a combinação
de maior eficiência e valor dos
grãos, carnes e lácteos que serão demandados no futuro?
✽
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em o governo
nemosetorprivado parecem perceberastransformaçõesqueocorrem no comércio
internacional, com profundas
repercussões no Brasil. E os novosdesafiossão, emgeral,minimizados pelos formuladores de
decisão nos ministérios da área
econômica e no Itamaraty.
O governo declara ter uma
“política comercial cautelosa”
por não querer abrir mão de seu
projeto nacional de desenvolvimento e por julgar que, tendo
uma indústria diversificada, o
Brasil não se deve engajar nos
acordos de cadeias produtivas,
quelevariamaalgumaespecialização no contexto produtivo.
O processo de globalização
vem sofrendo modificações
aceleradas, com a tendência de
concentração da produção de
manufaturas em poucos países
e a fragmentação da produção
de bens industriais. Nos últimos 20 anos, o comércio das
cadeias produtivas (supply
chain trade) vem crescendo
gradualmente. Trata-se do intercâmbiodebens, investimentos, serviços e tecnologia associado às redes internacionais
de produção, que combinam a
inovaçãodos paísesdesenvolvidoscom saláriosbaixos dos países em desenvolvimento.
No comércio das cadeias de
suprimento, o investimento
produtivo dos países desenvolvidos só vai ocorrer desde que
certas regras e reformas que garantemaproteçãodosbenstangíveis e intangíveis das empresas sejam adotadas pelos países
emergentes e em desenvolvimento e caso haja integração da
cadeia produtiva no intercâmbio global.
As redes de inovação-produção-comercialização encontram-se dispersas em empresas
e países. A ampliação das cadeias produtivas globais e o
crescente intercâmbio de partes e componentes está mudando a forma de tratar as trocas
tradicionais de bens e serviços.
A industrialização e a produção
de manufaturas dependerá da
participação dos países em desenvolvimento nessas cadeias
produtivas de maior valor agregado. Ao ficar de fora do circuito das cadeias produtivas globais,amaioria dospaíses emdesenvolvimento, o Brasil incluí-
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do, passa a concentrar suas exportações em commodities e
suas exportações de manufaturados tornam-se cada vez mais
reduzidas.
A incorporação das cadeias
de produção global nos megaacordos de livre-comércio, como o eventual acordo EUAUnião Europeia, representa um
desafio adicional, pois traz de
volta preocupações geopolíticas para o comércio internacional. Considerações de política
externa levam as duas regiões a
tentar superar diferenças comerciais em função de interesses comuns para a prevalência
denormasinternacionaisevalores e para a contenção da China.
O mundo está se multipolarizando rapidamente e a produção e as cadeias produtivas estão se multilateralizando. A
crescente aceitação desse novo
modelodedesenvolvimentopelospaíses asiáticose alguns latino-americanos representa um
grande desafio para os países
emergentes como a China, a Índia, o Brasil e a Rússia, que relutam em aceitar a lógica dos
atuais fluxos de investimento e
do comércio.
A Organização Mundial do
Comércio(OMC)procuraregularefacilitarointercâmbiotradicional – que diz respeito a bens
produzidos num determinado
país e vendidos em outro – com

Cada vez mais isolado,
dificilmente o País
poderá beneficiar-se
das novas tendências...
regras que dificultem ou eliminemasbarreirasnafronteira(tarifas) e visem a penalizar a competição desleal (subsídios e
dumping) com medidas compensatórias. As novas regras do
comércio das cadeias produtivas começam a ser definidas de
forma ad hoc nos acordos de comércio regional (como os dos
EUA com países da Ásia e com a
Europa), tratados bilaterais de
comércioedeinvestimento(como os dos EUA e da Europa com
aCoreiado Sule comopaíses da
América Latina) e por meio de
reformas unilaterais dos países
em desenvolvimento.
Osacordosregionais delivrecomércio (10 acordos dos EUA,
11 do Japão e 58 da União Europeia, segundo a OMC) registram 52 regras, das quais 38 não

estão incorporadas à OMC; 14
tocam em disciplinas cobertas
pelas regras da OMC, mas vão
além delas (OMC plus); 12 das
52 regras estão presentes em
80% dos acordos firmados pelos EUA. A maioria das disposições legalmente obrigatórias
são uma ampliação das regras
existentes na OMC sobre propriedadeintelectual(Trips),garantia de investimento (Trim),
serviços, movimentos de capital e cooperação aduaneira.
A nova governança global,
portanto, está sendo formada à
margemdasdiscussõesmultilaterais da OMC, com profundas
consequências para os países
em desenvolvimento.
OBrasil,semestratégiadenegociação comercial e com dificuldades para criar um mercado regional para seus produtos,
integrados numa cadeia produtivaregionalcomosdemaispaíses, a exemplo do que ocorre na
Ásia e na Europa, está cada vez
mais isolado e dificilmente poderá beneficiar-se dessas novas
tendências do comércio internacional. Os países que integramaAliançadoPacífico–México, Chile, Colômbia e Peru –
firmaram acordos com os EUA,
com a Europa e com a China e
estão inseridos no contexto dinâmico dos acordos regionais
delivre-comércio.Afragmentação da produção e a exclusão
dasnegociaçõesexternascomeçam a afetar o comércio externobrasileirodemanufaturaspelaperda desua competitividade
e pela concorrência da China.
Se a política do governo Dilma Rousseff visando ao fortalecimento da indústria nacional
dercerto,semoBrasilestarintegrado ao dinâmico intercâmbio
da cadeia produtiva global, o
máximo que o País pode almejar no longo prazo é manter a
produçãoindustrial parao mercado interno com medidas protecionistas, para compensar a
maiorcompetitividadedos produtos importados.
O mundo não vai esperar o
Brasil. Ou o Brasil recupera o
tempo perdido e reformula a
suaestratégia denegociação comercial externa, ou vai tornarse cada vez mais isolado no
mundo real do comércio global
e de investimentos.
✽
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
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Fórum dos Leitores
SUCESSÃO PRESIDENCIAL
Campanha antecipada

Um país que inicia a disputa presidencial com dois anos de antecedência está subempregado.
Suas lideranças deixam de se dedicar como deveriam a questões
que atormentam e envergonham
o povo, como segurança, educação e saúde, para se envolverem
com problemas pontuais de relações com o poder e permanência
de caciques nos seus feudos. O
pior é que a população se diverte
com tudo isso e debate mesmo,
que é bom, somente sobre a escola de samba campeã e o time do
coração, panorama conveniente
para a corrupção e as sórdidas
manobras de bastidores desenvolvidas pela nossa insólita classe política. Equivocadamente, há
o desejo de sorrir para o futuro,
mas o futuro não responde com
outro sorriso.
PAULO ROBERTO GOTAÇ
prgotac@hotmail.com
Rio de Janeiro

Só marketing

No Brasil da era PT é preciso pensar com moderação, pois o País
não comporta mais pensamentos em grande estilo como os da
era Fernando Henrique Cardoso.
Tudo o que ocorreu até agora,
desde o primeiro mandato de Lula, foi construído apenas com
marketing e é de difícil constatação na prática. E tudo o que o PT
mais fez, além do marketing e da
corrupção deslavada, foi desqualificar os seus opositores, mesmo
que estes – como a imprensa e o
Supremo Tribunal Federal – estivessem certos. Durante sua campanha, em 2010, Dilma Rousseff
acusou o tucanato de, com as privatizações com dinheiro do
BNDES, entregar o patrimônio
nacional aos estrangeiros. E mais
uma vez, demonstrando que faz
exatamente o que se espera de
um petista, Dilma sapateou sobre as próprias palavras e privatizou três aeroportos com dinheiro do BNDES e a participação de

conglomerados financeiros estrangeiros, ou seja, entregou o patrimônio brasileiro aos estrangeiros com 80% de financiamento
nacional! Então, como sempre, o
PT se utiliza de uma “novilíngua” de fazer inveja a George Orwell, para camuflar sua incompetência e sua canastrice: quando é
o PSDB que privatiza, é privataria, mas quando é o PT, é “investimento”. Destoando das diretrizes partidárias, Dilma teve um
gesto nobre em junho de 2011, na
comemoração dos 80 anos de
FHC, enviando-lhe uma carta de
reconhecimento pela “contribuição decisiva para o desenvolvimento do País”, o que é inegável
até para os petralhas. Mas agora,
com a quebra da Petrobrás, o pibinho, o mensalão e a inflação
ainda no trote, mas com intenções sérias de galopar, o que será
que o seu “costureiro” político
vai apresentar como “atrativo”
para bancar a sua reeleição?
CARMELA TASSI CHAVES
tassichaves@yahoo.com.br
São Paulo

Plagiando Lincoln

Na verdade, os petralhas querem
dizer: “Governo do PT, pelo PT e
para o PT”.

seuqram.esoj@bol.com.br
São Paulo

Divã

vernos anteriores a razão de seus
fracassos. Será que se vencerem
a próxima eleição presidencial
vão finalmente parar de falar na
“herança maldita”?
NESTOR R. PEREIRA FILHO
rodrigues-nestor@ig.com.br
São Paulo

Lula virou “presidente adjunto”,
afirma FHC. Lula não seria, na
realidade, o presidente de fato?!

Parabéns ao nosso estadista Fernando Henrique Cardoso pela
verve. Muito felizes as suas observações de que Lula é “presidente
adjunto” e que as críticas do PT
ao seu governo são caso de psicanálise. O mínimo que a oposição
pode fazer neste momento é deixar que apenas FHC e Aécio Neves se manifestem.

LUIGI VERCESI
luigiapvercesi@gmail.com
Botucatu

ELIANA PACE
pacecon@uol.com.br
São Paulo

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo

Lula sempre lá

Cara de pau

Sem função

Fernando Henrique Cardoso está
por fora, como se diz. Na verdade, o sr. Lula em nenhum momento deixou a Presidência da República. Alguém tem alguma dúvida
quanto a isso?

FHC tem razão em rebater as críticas do PT. Até parece que o esporte do momento é o da irresponsabilidade, que superou até o
futebol. Há que ter muita cara de
pau para após dez anos de lulopetismo ainda procurarem em go-

Se perguntar não ofende, para
que serve um vice-presidente
quando existe um presidente adjunto? Não está na hora de Michel Temer pegar o boné e sair
de mansinho?

LUIZ SERGIO DOS SANTOS VALLE
luizsergiovalle@gmail.com
São Paulo

Presidente adjunto

JOSÉ MARQUES

Perguntar não ofende

Por que FHC esperou dez anos
para entrar na campanha, deixando-nos à mercê de uma ditadura
de valores?

MAURICIO TARANDACH

