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RESUMO 

Logistica como suporte para a competitividade e o desenvolvimento 
sustentavel: oportunidades da logistica no corredor logistico interoceanico Brasil -
Peru, sob o contexte dos diferentes desafios que as empresas tern que lidar para 
fazer frente as forc;as motrizes da globalizac;ao e integrac;ao dos paises da regiao. 0 
trabalho tern o prop6sito de sustentar a importancia da logistica como eixo das 
politicas e estrategias para alcanc;ar a competitividade das empresas, ressaltando as 
oportunidades de neg6cios e avaliando as necessidades de infra-estrutura, 
condic;oes atuais e requeridas para o desenvolvimento da logistica, aproveitando 
suas vantagens competitivas; para elo se emprega o marco conceitual abordado 
pelo modelo das quatro forc;as de Phillippe -Pierre Dornier, Ricardo Ernst, Michel 
Fender, Panos Kouvelis e o modelo do Diamante da Competitividade de Michael 
Porter. Enfatiza-se a importancia da participac;ao pro - ativa dos stockholders para a 
definic;ao de politicas e estrategias a fim de garantir urn marco legal adequado para 
as diferentes operac;oes da logistica que viabilizem o desenvolvimento regional 
integrado e sustentavel, maximizando o uso dos recursos de produc;ao e servic;os 
locais, promovendo e facilitando as formas de organizac;ao da atividade economica e 
produc;oes solidarias. Ap6ia-se em dados quantitativos e informac;ao bibliografica 
para analise. 

Palavras-chave: Competitividade, desenvolvimento, corredor interoceanico, 
logistica, politicas e estrategias. 
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ABSTRACT 

Logistic as support for the competitiveness and the sustainable development: 
chances of the logistic one in the axis logistic inter oceanic Brazil - Peru, under the 
context of the different challenges that the companies has that to deal to make front 
to the motor forces of the globalization and integration of countries of the region. The 
work has the intention to support the importance of the logistic one as axle of the 
politics and strategies to reach the competitiveness of the companies, standing out 
the business-oriented chances and evaluating the infrastructure necessities, current 
and required conditions for the development of the logistic one, using to advantage 
its competitive advantages; for link if it uses the boarded conceptual landmark for the 
model of the four forces of Phillippe - Pierre Dornier, Ricardo Ernst, Michel Fender, 
Kouvelis Cloths and the model of the Diamond of the Competitiveness of Michael 
Porter. Pro - active of stockholders for the definition of politics is emphasized it 
importance of the participation and strategies in order to guarantee adequate a legal 
landmark for the different operations of the logistic one that they make possible the 
integrated and sustainable regional development, maximizing the local use of the 
production resources and services, promoting and facilitating to the forms of 
organization of the economic activity and solidary productions. It is based on 
quantitative data and bibliographical information for it analyzes. 

Key-Words: Competitiveness, development, inter axle oceanic, logistic, politics and 
strategies. 
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1 INTRODUCAO 

0 Corredor lnteroceanico Sui, Brasil - Peru, consiste num plano de ac;oes para 

implementar a area de influencia do corredor de urn conjunto de instalac;oes fisicas e de 

servic;os competitivos, em que a tecnologia das comunicac;oes e das informac;oes se 

combina com o transporte basico, criando uma capacidade de servic;o aumentada e 

aperfeic;oada. Dessa maneira, as empresas produtivas podem corresponder nas 

pressoes competitivas por meio de ciclos produtivos mais curtos e com melhor servic;o 

ao cliente. Tudo isso, permite garantir a mobilizac;ao eficiente, confiavel e oportuna, 

tanto das pessoas, como dos transportes de carga do comercio regional e internacional. 

Cabe sinalizar que o desenvolvimento deste corredor se propoe fortalecer o 

trabalho conjunto dos Governos do Brasil e do Peru, de esta maneira transformar as 

areas afetadas, com o apoio de fontes de financiamento. 

Entre os grandes beneficios que perseguem o projeto, se encontra o 

aproveitamento das vantagens competitivas que oferece o desenvolvimento do corredor 

interoceanico sui, Brasil-Peru, rede rodoviaria Regional {2,600 km aproximadamente) e 

a especializac;ao de portos e aeroportos, com o desenvolvimento eficiente e competitive 

de urn mercado potencial, agora inexistente, de servic;os logisticos de apoio nas 

empresas produtivas. 

Estes servic;os prestariam as empresas que agrupam integralmente o 

aprovisionamento, transporte, a consolidac;ao, as armazenagens, a agencia de 

alfandega e a provisao de informac;ao comercial, dentro de urn sistema baseado na 

inovac;ao dos indicados servic;os logisticos. 

E de destacar que a extensao dos beneficios se projeta a grandes grupos sociais 

de pequenas empresas e pessoas, deste modo geram maiores oportunidades numa 

gama tao variada de atividades. 

0 Corredor Logistico compreende tambem quatro grandes campos de ac;ao, a 

infra-estrutura basica, a alfandega, a comunicac;oes e os servic;os logisticos, que 

incluem projetos que requerem apoio dos organismos de apoio para seu financiamento. 

Nesse contexte, os Governos do Brasil e do Peru se propoem a avanc;ar ate a 

adoc;ao de urn marco regulamentarei liberal para o setor de servic;os de transporte e fixar 

as bases para a colaborac;ao com uma comunidade empresarial que esteja disposta e 

capacitada para aplicar tecnicas modernas de gestao de logistica, prevendo desta forma 

o risco de ficar a margem dos mercados internacionais. As praticas da produc;ao e o 
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comercio internacional demandam que a tecnologia das comunica<;oes e da informatica 

combine com o transporte para criar uma capacidade melhorada e de agil resposta nas 

pressoes da competitividade. 

A caracteristica do corredor Logistica tern o mais alto sentido de regionaliza<;ao 

dentro do marco da integra<;ao economica sui-americana, com uma visao que conduz a 

melhorar o alcance dos interesses nacionais e que trata de racionalizar as inversoes por 

meio de urn esfor<;o regional de grande magnitude que redundara em beneficios 

significativos para cada urn dos paises. 

E assim como este trabalho tenta identificar as necessidades dos componentes 

de execu<;ao nacional, relacionados com a forma<;ao do mercado de servi<;os logisticos. 

Espera-se que o Corredor lnteroceanico esteja funcionando em 2007. 

Em rela<;ao com as inversoes em infra -estrutura , os paises do Brasil- Peru, com 

o indicado sentido de coerencia regional, obtiveram o financiamento de US$ 840 

milhoes de d61ares. 

A importancia do presente trabalho e evidente, porque permitira identificar as 

condi<;oes requeridas para desenvolver urn cluster de servi<;os logisticos nos eixos entre 

o Brasil e Peru, o mesmo servira como modele para o desenvolvimento de urn cluster 

nos outros eixos de integra<;ao, alem da serie de elementos que permitem delinear de 

maneira geral o que deveria ser uma estrategia para incentivar formas de 

associatividade, coopera<;ao ou agremia<;ao que promovam a competitividade no 

corredor logistico. 

0 presente trabalho tern tres partes diferenciadas, a primeira desenvolve urn 

marco te6rico sobre os distintos desafios que as empresas tern que lidar frente as 

for<;as motrizes da globaliza<;ao e integra<;ao dos paises da regiao, na segunda se 

explica a importancia da logfstica como eixo das polfticas e estrategias para alcan<;ar a 

competitividade, na terceira se mostra alguns antecedentes hist6ricos sobre o projeto do 

corredor, na quarta e quinta parte se expoe sobre os eixos de integra<;ao, corredor Brasil 

e Peru, suas areas de influencia, a infra-estrutura de servi<;os logisticos, visao de 

neg6cios, etc; e na ultima parte se explica as vantagens do alto potencial do corredor 

para a forma<;ao de cluster logistico. 



11 

1.1 A PESQUISA 

A integra<;ao fisica das na<;oes sul-americanas foi considerada como uma 

necessidade para construir os grandes eixos de desenvolvimento regional, nos setores 

de transporte. 

Por esta razao, esta pesquisa vern demonstrar que a forma<;ao de uma for<;a 

tarefa publico - privada, facilitara a identifica<;ao de estrategias e politicas de medic e 

Iongo prazo sabre questoes chaves para obter vantagens competitivas, o que justifica a 

avalia<;ao adequada da complementaridade entre diferentes modes de transportes 

configurando uma rede multimodal e de servi<;os logisticos que contribui ao 

desenvolvimento sustentavel da regiao. 

1.2 PROBLEMA 

Como a logistica pede dar suporte ao desenvolvimento regional a atraves do canal 

interoceanico entre Brasil e Peru, do ponte de vista de sua viabilidade? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar a integra<;ao atraves da cria<;ao do canal interoceanico entre Brasil e 

Peru. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

Partindo do geral, o trabalho procura especificamente: 

• Analisar a importancia da Logistica como suporte para a competitividade e 

desenvolvimento sustentavel. 

• Estudar e compreender a importancia da integra<;ao a nivel sui-americana. 

• Analisar a situa<;ao atual do Corredor lnteroceanico sui, Brasil- Peru. 

• ldentificar os beneficios e as oportunidades do corredor lnteroceanico Sui, 

Peru - Brasil e as vantagens para o desenvolvimento de urn mercado eficiente 

e competitive agora inexistente de servi<;os logfsticos "Cluster". 
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1.4 METODOLOGIA 

A metodologia adota e a pesquisa bibliogratica para o item conceitual. Os dados 

primarios foram obtidos atraves da informa9ao e livros proporcionados no curso MBA 

em Gerencia de Sistemas Logisticos, e pesquisas em documentos publicados por 

organismos nacionais e internacionais especializados no tema de estudo. Os dados 

secundarios foram obtidos atraves de consultas em documentos oficiais publicados e 

divulgados na Internet. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 MODELO DAS CUATRO FOR<;AS 

2.1.1 lntroduc;ao do modelo 

0 esquema do modele conceitual que inspire para realizar a presente monografia 

de conclusao do curso MBA em Geremcia de Sistemas Logisticos inspira-se numa 

integrac;ao das areas de conhecimento atraves de Modelos das Quatro Forc;as de 

Phillippe -Pierre Dornier, Ricardo Ernst, Michel Fender, Panos Kouvelis: 

FIGURA 01 : MODELO DAS QUATRO FOR<;AS ( MQF) 

• lmportancia na reduc;ao de 
custos. 

• Novas prioridades de custo. 
• Aumento da intensidade de 

capital de instalac;oes de 
Produc;ao. 

• Taxa de cambio. 
• Acordos de comercio 

Regionais. 

FONTE: DORNIER, ERNST, FENDER, (2000, p. 141). 

• Competic;ao estrangeira intensa. 
• Crescimento de demanda externa. 
• Presenc;a de mercado como 

ameac;a competitiva. 
• Prioridades competitivas em 

transi<;ao. 

• Avanc;os em Manufatura 
!Transporte/ Comunicac;ao. 

• Difusao de conhecimento 
tecnico. 

• Barreiras nao tarifarias 
Compartilhamento de tecnologia 
entre empresas. 

• Localiza<;ao global de P& D. 
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Para entender a importancia do modele das quatro forc;:as, definiremos as mais 

importantes que se ajustam ao presente trabalho, tomando como referencia algumas 

informac;oes da Internet, Jornais, Relat6rios, etc. 

Gada urn desses fatores e forc;:as motrizes por tras do processo de globalizac;:ao e 

integrac;:ao dos paises da regiao orienta o desenvolvimento de estrategias das 

empresas, estas categorias, de acordo a sua importancia as explicarao de modo 

didatico para compreender e adotar as estrategias necessarias de acordo as mudanc;:as 

no ambiente global. 

2.1.2 Forc;:as politicas e macroeconomicas 

Sao iniciativas dos governos para os mercados abertos e acordos de comercio, 

tais como o Acordo de Livre Comercio na America do Norte (Nafta), MERCOSUL, 

COMUNIDADE ANDINA, IIRSA (lniciativa de lntegrac;:ao Regional no Sui - America), 

iniciativa que da origem aos corredores interoceanico no Sui - America, no eixo Peru -

Brasil. 

Estas forc;:as politicas ou macroeconomicas sempre delimitaram as estrategias de 

operac;:oes globais, e as implicac;:oes com que as empresas irao a estruturar ou 

racionalizar suas redes globais de manufaturas e compras. Por exemplo: 

• A integrac;:ao dos paises atraves do corredor interoceanico entre Peru e Brasil, 

leva a economias de escala significativas, uma vez os fabricantes, ganham 

acesso a urn mercado de aproximadamente 12 milhoes de pessoas, s6 tendo em 

conta a area de influencia do corredor interoceanico entre Peru e Brasil. 

• As alfandegas integradas na fronteira entre Peru e Brasil, e a padronizac;:ao de 

normas de seguranc;:a e regulamentac;:oes, permitem maior seguranc;:a com 

intensificac;:ao da fiscalizac;:ao, diminuic;:ao do contrabando, aumentando as 

receitas dos paises envolvidos e aquecendo a economia. 

• 0 corredor interoceanico entre Peru e Brasil, ao permitir dar saida ao pacifica e 

ter dimensoes continentais para muitas empresas do Brasil e do Peru, motivara 

fortes investimentos e instalac;:oes de produc;:ao de Multinacionais, medias e 

pequenas empresas na area de influencia do corredor. 

• Esforc;:o por racionalizar as redes de manufatura, distribuic;:ao e servic;:os de p6s -

venda, muitas companhias realizam fusees e aquisic;:oes de companhias do setor 
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em varios pafses da regiao, urn exemplo e a compra do YACIMENTOS DE 

FOSFATOS DE BAYOVAR no Peru pela empresa VALE RIO DOCE do Brasil. 

2.1.3 Forgas de mercado globais 

Os fabricantes nao podem ignorar o tremendo potencial de crescimento dos 

mercados estrangeiros, e mais ainda suas dimensoes continentais, urn exemplo e a 

compra de uma fabrica de refrigerantes do Grupo Rivera no Peru, pela empresa 

Brasileira AMBEV, com a finalidade de participar da fatia do mercado peruano em 

refrigerantes e cervejas, adquirir conhecimento e responder rapidamente as demandas 

dos clientes com todas as dimensoes competitivas relevantes de custo, qualidade, 

servigo e flexibilidade. Sem duvida a estrategia do mercado global de AMBEV, assim 

como de outras empresas que tratam de dar respostas imediatas na globalizagao das 

atividades de operagoes, sao caracterizadas por os seguintes temas que identificamos 

para a analise do presente estudo. 

2.1.4 Competigao estrangeira intensificada em mercados locais 

A abertura da maioria dos mercados internacional hoje permite, nao s6, as 

empresas multinacionais competirem diretamente com empresas domesticas em 

mercados anteriormente protegidos, tambem consideramos uma boa oportunidade para 

as pequenas e medias empresas para a expansao de suas operagoes internacionais -

tanto por meio da exportagao, terceirizando alguma produgao, quanto da entrada de 

aliangas e acordos com parceiros estrangeiros. (DORNIER, ERNST, FENDER, 2000, p. 

144). 

2.1.4.1 Crescimento da demanda estrangeira 

Se economias de escala sao importantes em uma industria, o mercado global 

provavelmente consistira em poucas unidades produtivas centralizadas em pafses que 

oferecem vantagens comparativas nas entradas criticas do processo produtivo (isto e 

mao de obra, recursos). A empresa multinacional usa entao suas economias de escala 
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globais para atacar mercados locais. Urn exemplo, como comentamos e a empresa Vale 

Rio Dace, ao comprar uma Mina de Fosfatos no Peru, obtendo vantagens para competir 

internacionalmente e localmente com empresas no setor de fosfatos e fertilizantes. 

A oportunidade de competir e atender a demanda de mercados globais, 

aproveitando as oportunidades como resultado des eixos de integra<;ao atraves des 

corredores interoceanico entre Brasil e Peru, complica a tarefa de planejamento da 

produ<;ao do gerente global de logistica e opera<;oes. Requer a aten<;ao para resolver 

muitas amea<;as e fraquezas, como mudan<;as cambiais e coordena<;ao de unidades 

produtivas distribuidas. Per outre lade, a opera<;ao em escala global permite a utiliza<;ao 

des recursos de forma mais eficiente e urn plano de produ<;ao mais estavel. As 

empresas podem tirar proveito de flutua<;oes de demanda regionais diferentes para 

nivelarem a produ<;ao. (Pag 145 Livre Logistica e Opera<;oes Globais - DORNIER, 

ERNST, FENDER, (2000)). 

2.1.4.2 Presen<;a em mercado global como arma competitiva 

A partir das ultimas tres decadas do seculo XX, mudan<;as de grande alcance 

come<;aram a ocorrer em todo o mundo. Em decorrencia do processo de globaliza<;ao 

da economia mundial, regioes do globe tornaram-se integradas economica e 

financeiramente. 

0 mercado globalizado, com a crescente competi<;ao entre as empresas e as 

oportunidades apresentadas pelos diversos mercados mundiais tern levado as 

empresas a atuar fora de seu mercado de origem. 

Para obter maier desenvolvimento economico e a expansao do comercio, os 

paises tern recorrido a diversas modalidades de acordos de integra<;ao regional ou 

constituindo blocos regionais. Os acordos podem se dar desde a defini<;ao de Areas de 

Livre Comercio, Uniao Alfandegaria, Mercado Comum ate a Uniao Economica na 

America do Sui, o MERCOSUL, COMUNIDAD ANDINA, etc. 

Em geral, uma companhia incapaz de atuar sozinha no mercado internacional e 

mais ainda defender-se des concorrentes estrangeiros agressivos que tentam penetrar 

em seu mercado local esta em uma posi<;ao vulneravel. 

Muito mais vulneraveis sao as pequenas e medias empresas des paises da 

regiao como o case do Brasil onde existem aproximadamente quatro milhoes de 

empresas, sendo que 98% sao de pequeno e medic porte, e nao tern uma ferramenta 
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defensiva para parar os movimentos agressivos de penetragao de concorrentes 

estrangeiros no mercado local. 

Os corredores interoceanicos entre Brasil e Peru da essa oportunidade as 

pequenas e medias empresas do comercio exterior e dos servigos logisticos da regiao 

para articular-se em forma de associagao, joint ventures, cooperativas, sindicatos, 

cons6rcios, etc., para comercializar bens e servigos no mercado regional e internacional. 

2.1.5 Forga de custo global 

A vantagem competitiva de alguns paises em custo, em insumos, materias 

primas, sempre levou a expansao das operagoes das multinacionais, como o caso 

recentemente da aquisigao da MINA BAYOVAR no Peru, pela empresa brasileira VALE 

RIO DOGE, a expansao e a localizagao de varias atividades de empresas comegam a 

ser direcionadas pelas novas categorias de custo total (custos de taxas e de qualidade 

total) e relacionamentos economicos entre empresas e o governo local, como por 

exemplo, os custos que teve que desembolsar VALE RIO DOGE e que e mencionada na 

seguinte noticia publicada. 

2.1.6 VALE DO RIO DOGE ganho a licitagao de FOSFATOS BAYOVAR- (RPP 

INTERNET) MAR, 15 de mar de 2005- 14:25. 

A empresa brasileira Vale Do Rio Doce ganhou a licitagao para a exploragao de 

fosfatos Bay6var ao ser o unico investidor que se apresentou na licitagao. Apesar de 

que eram tres os investidores pre-qualificados, a Norte-americana Mosaic Fertelizir e 

Bunge Fertilizantes finalmente nao apresentaram ofertas. 

0 ganhador oferece a construgao de uma fabrica de capacidade equivalente de 

tn3s milhoes e 300 mil toneladas metricas ao ano (superando em 65% da base 

estabelecida pela Proinversion), cuja construgao estima-se que demandara numa 

primeira fase urn investimento de US$250 a US$300 milhoes, na qual inclui a 

construgao de infra-estrutura , servigos, acessos, entre outros e facilidades portuarias 

para o minerio. 

Assim mesmo o investidor esta obrigado a pagar uma regalia de 3% sobre as 

vendas desde o inicio da comercializagao que inclui a exploragao de qualquer tipo de 
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mineral que esteja dentro das 74,000 hectares de concessoes minerais. De igual forma 

se compromete a realizar pagamentos de urn milhao de d61ares ao assinar o contrato 

para a funda<;ao da comunidade Sao Martin de Sechura assim como pagamentos 

anuais durante toda a vida do projeto de US$500 mil a partir do terceiro ano da 

subscri<;ao do contrato. 

Atualmente Bay6var e conhecida como a nona maier deposito de fosfatos no 

mundo, de conferir seus recursos potenciais que se calculam em 10.000 milhoes de TM, 

o converteriam na segunda mina a nfvel mundial. 

A medida que o criteria ganhador de pedidos nos mercados muda de parametro 

de custo de produ<;ao, para fatores de velocidade de entrega, transporte e infra

estrutura, observa-se a importancia crescente des corredores lnteroceanicos no eixo 

Brasil- Peru e a necessidade de servi<;os logisticos (facilidades portuarias), necessarias 

para as opera<;oes de minerais, particularmente no case de VALE RIO DOCE, que tern 

como objetivo a constru<;ao de urn porto multi-prop6sito a poucos km de fosfatos 

Bay6var no Peru. 

2.1.7 For<;as tecnol6gicas 

For<;as tecnol6gicas definiram a forma das estrategias de opera<;oes globais de 

Multinacionais de quatro avan<;os tecnol6gica e efetiva customiza<;ao em massa em 

mercados globais: difusao de conhecimentos tecnol6gicos e localiza<;ao global; 

compartilhamento de tecnologia e colabora<;ao interempresarial; localiza<;ao global de 

facilidades de P& D. 

Avan<;os tecnol6gicos e customiza<;ao em massa em mercados globais. A 

primeira grande tendencia da ultima decada entre os fabricantes norte-americanos era a 

globaliza<;ao, a segunda era o fewness. 0 fewness caracteriza mercados que possuem 

numero limitado de fabricantes. 0 conceito nao e novo, mas e uma qualidade 

estrategica que as empresas devem buscar per meio da segmenta<;ao de mercados 

existentes ou da cria<;ao de novas alvos de mercado. 

Como as empresas estao aptas a buscar o fewness e, simultaneamente, a 

lucratividade no mercado global? A resposta e relativamente direta, e baseia-se na 

explora<;ao de uma sinergia unica de for<;as de mercado globais e avan<;os tecnol6gicos 

recentes em manufatura e em logistica. 
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As empresas tern sido capazes de expandir sua presenGa em mercados globais 

e, simultaneamente, atingir economias de escala, como resultado de metodos de 

manufatura e distribui9ao mais flexfveis e melhorias nas tecnologias de comunica96es e 

transportes. (DORNIER, ERNST, FENDER, 2000, p.147-148). 

Uns exemplos destas sinergias sao os resultados obtidos por AMBEV e 

INTERBREW, depois da unifica9ao das empresas, na ordem dos US$ 260 milhoes por 

a no. 

GRAFICO 01 : AMBEV 
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As vezes as industrias de capital intensivo, fabricantes concorrentes descobrem 

que e vantajoso realizar acordos joint venture, alian9as, a tim de compartilharem custos 

de capital e riscos associados, como o caso de AMBEV e INTERBREW, este e urn 

exemplo que tambem pode ser aplicado entre medias e pequenas empresas da regiao 

que tern interesse em expandir seu mercado atraves de alian9as, associa96es, etc., 

aproveitando os recentes acordos de integra9ao e as facilidades de infra-estrutura para 

o transporte rodoviario, atraves dos corredores interoceanicos entre Peru e Brasil. 
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2.1.8 Desafios atuais e futures 

A globalizac;ao forc;ou rapidas mudanc;as em companhias historicamente imunes 

a competic;ao estrangeira. Possivelmente, a passo da mudanc;a deixou muitas 

companhias despreparadas. Acostumadas a servir a clientes domesticos e concorrendo 

com companhias bern conhecidas, muitas empresas estao encontrando dificuldades 

para adaptarem-se a nova competic;ao. 

Os desafios da globalizac;ao das estrategias de operac;oes diferem entre 

companhias. Para algumas, a expansao da presenc;a global da empresa e obtenc;ao de 

acesso a mercados e a orientac;ao dominante de suas decisoes de investimento 

internacional. Outras buscam o proximo pafs que apresentava baixo custo para suas 

operac;oes. Muitas estao envolvidas no diffcil esforc;o para a racionalizac;ao de suas 

redes de produc;ao e logfstica globais ou na busca de acesso efetivo em custo a 

recursos tecnol6gicos e talentos de engenharia. 

Urn dos mais diffceis desafios que os gerentes de operac;oes globais encaram e 
integrar suas atividades internacionais estendidas em urn sistema global coordenado 

que atenda as necessidades competitivas da empresa. Muitas multinacionais 

americanas encaram esse desafio e devem lidar com o fato de que, no passado, 

expandiram suas operac;oes internacionalmente apenas replicando suas redes 

domesticas. 

Multinacionais emergentes, par outre lado, devem expandir sua presenc;a global. 

Gerentes de operac;oes devem decidir qual estrategia de produc;ao utilizar para fornecer 

aos mercados estrangeiros, onde localizar as unidades produtivas, e se devem 

considerar joint ventures ou outras alianc;as estrategicas como alternativas de expansao 

de suas operac;oes. Pequenas e medias empresas estao enfrentando os desafios de 

construir uma infra-estrutura internacional com recursos limitados. 

Existem outras limitantes que o Gerente de Operac;oes Global, afronta como 

desafio para elaborar a estrategia mais adequada para a conquista de novas mercados 

e tornar mais competitiva na empresa globalmente e localmente, estas limitantes sao a 

qualidade da infraestrutura logfstica e de transportes, em terminos de disponibilidade, 

confiabilidade e seguranc;a, alem obviamente dos custos incorridos pelos usuaries, 

estou dificulta a competitividade de muitas empresas e o investimento de novas 

empreendimentos par empresas locais e estrangeiras na regiao. 
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Nas ultimas decadas, a regiao assistiu ao aumento des custos e a uma 

deteriorac;ao particularmente acentuada das infraestruturas de transporte, tanto par 

razoes de escassez e ma alocac;ao des recursos, quanta par falhas de politicas e de 

gestae des sistemas. 

A regiao em seu conjunto atravessa uma crise financeira de recursos, para 

satisfazer as necessidades de infra-estrutura da regiao, que com toda a probabilidade, 

nao sera resolvida nos pr6ximos anos, o que impoe que os investimentos em 

infraestrutura e seu financiamento sejam com a participac;ao do setor privado, deve-ser 

ter clara que a definic;ao de polfticas publicas e tarefa do governo, e alguns em consulta 

com a sociedade. 

As polfticas necessarias para superar as deficiencias de infraestrutura na regiao 

nao sao triviais seja no seu desenho, seja na sua implementac;ao, pais a agenda de 

reformas e investimento e carregada. 

Par exemplo, em transportes o desafio e tanto melhorar os modais individuais, 

principalmente em media prazo, de modo que a multimodalidade e a integrac;ao logistica 

sejam os eixos da polftica, e essencial que as politicas sejam integradas e voltada a 
integrac;ao des modais e a reduc;ao des custos de logistica, com uma 6tica de 

desenvolvimento sustentavel. (FRISCHTAK e GIMENES, p. 40). 

Apesar das limitac;oes de recursos financeiros os governos de Brasil e Peru, com 

apoio des organismos financeiros, tern a oportunidade hist6rica de fazer realidade a 
integrac;ao logistica atraves do projeto Corredor interoceanico Brasil - Peru, esta e uma 

mostra como a integrac;ao logistica e um eixo da politica para a coordenac;ao de 

polfticas e estrategias locais e regionais. 

Este projeto interoceanico e um novo desafio para os Gerentes de Operac;oes 

Globais para avaliar as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameac;as, com a 

finalidade de definir suas politicas e estrategias, visando obter vantagens competitivas. 

(ver o seguinte figura Nro. 2- elabora9ao pr6pria). 
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2.2 A LOGISTICA COMO EIXO DAS POLiTICAS E ESTRATEGIAS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
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A considera9ao da Logfstica como fonte de vantagem competitiva foi sub-rajada 

por Porter (1995), seguindo o conceito da cadeia de valor, matizando que a atividade 

logistica tern potencial para criar oportunidades de valor agregado na oferta da empresa. 

Sem duvida sao muitos os fatores tanto internes como externos da empresa, que na 

decada atual estao contribuindo para o desenvolvimento da atividade logistica: 

Globaliza9ao dos mercados; redesenho das estrategias de fabrica9ao procurando a 

concentra9ao das opera96es; re-estrutura9ao da fun9ao comercial, melhora do servi90 

ao cliente; desenvolvimento de novas tecnologias, politicas, marcos regulamentares, 

etc. Estes fatores, unidos ao fato do que os custos logisticos podem chegar a 

representar entre 10% e 25% do custo total de urn pedido internacional, tern provocado 

nos ultimos anos, que a logistica ha passado a ser objeto de interesse principal, para as 

empresas que operam em mercados internacionais, como fator de custos e ferramenta 

competitiva para lograr a participa9ao desejada no mercado e a melhor satisfa9ao dos 

clientes. 

Neste contexte, a logistica tern muita importancia particularmente para os paises 

em desenvolvimento como o Brasil, que evoluiu em 10% do total das exporta96es 

mundiais, o crescimento sustentado da economia Brasileira e sua competitividade 

dependem da qualidade da infraestrutura logistica e de transportes, na atualidade o 

cenario economico deixa pouco espa9o para expandir de forma significativa os gastos 

publicos em infraestrutura, que dependem da disponibilidade de financiamento e da 

expansao e participa9ao do setor privado e do clima de neg6cios no pais. 

E precise estabelecer as condi96es necessarias na regiao para estimular o 

investimento privado em infraestrutura - com foco nas politicas e estrategias do 

governo, e examinar sob esta 6tica a dinamica dos setores, do ponte de vista da 

competitividade, talvez urn dos mais criticos o transporte. 

Nos ultimos anos, os grandes fluxes de exporta9ao mostram uma tendencia 

apreciavel de crescimento e com mercados promissores, por outre lado sofre grandes 

amea9as que periodicamente provocam fortes revezes e consequentes prejuizos, 

desestruturando a economia, e talvez o maier obstaculo estao nas politicas por vezes 

falhas e os obstaculos regulamentares. 
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No Forum Nacional "China e India como desafio e exemplo e a rea9ao do Brasil 

... para cima Rio de Janeiro 2005", sugere-se como ponto de partida para a redu!fao de 

custos e superayao dos maiores gargalos, a defini9ao de uma politica de transporte que 

reflita a visao integrada com os outros setores, e um entendimento de que as limita96es 

de investimento do setor publico corresponde a necessidade de se mobilizar o 

investimento privado. No curto prazo o objetivo seria dar maior fluidez aos corredores de 

exporta9ao (reformas de uma gerayao). 

No medio prazo, 0 desafio em transportes e melhorar tanto OS modais individuais, 

como avan9ar nas reformas de 2da gerayao, de modo que a multimodalidade e a 

integra9ao logistica sejam os eixos da politica, tendo estas reformas como foco: 

• Melhoria de vias criticas. 

• Contornos metropolitanos mais essencias pelo criterio de impacto economico. 

• Desgargalamento dos acessos aos portos. 

• Continuidade das a96es de melhoria dos indices de eficiencia portuaria (a 

exemplo de dragagem dos canais de acesso), como em mudan9as de politica em 

areas chave, a exemplo de portos. 

A participayao do setor privado e importante no delineamento das agendas de 

trabalho para tratar os diferentes temas de interesse comum, como, por exemplo, a 

agenda de trabalho "0 Projeto da Competitividade no Comercio Exterior"; desenvolvida 

pela Associayao de Comercio Exterior do Brasil - AEB, que apresenta varias propostas 

em relayao ao tema "Logistica lntegrada de Transportes"; entre estas propostas temos: 

• Eliminar os fatores inibidores do multimodalismo e equacionar as questoes 

portuarias. 

• Revisar a legisla96es de seguran9a rodoviaria, meio ambiente e 

aperfei9oamento do setor de transporte rodoviario. 

• Reorganizar e fortalecer a navegayao de Iongo curso e a cabotagem. 

Sao propostas, que sob o angulo da logistica, permitem a integra9ao e maxima 

eficiencia como fator de indu9ao e sustenta9ao da produ!fao, da exporta9ao e do 

emprego. 

Existem outras amea9as que estao restando competitividade ao comercio exterior 

e que precisam de medidas urgentes como no exemplo anterior, e que se refletem nas 

planilhas de custo dos produtos, na capacidade de ocupa!fao de fatias crescentes do 
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mercado internacional, dificuldade para fazer contratos em Iongo prazo, tanto como para 

o mercado interne, como para a exportagao por a dificuldade de ter estoques com 

juros que chegam a 50% ao ano, etc. (ver figura n°. 3 "Perda da competitividade" -

Elaboragao propria). Em contrapartida tambem, temos oportunidades e fortalezas 

para alcangar a competitividade no mercado internacional, urn exemplo eo aumento 

das exportagoes nos ultimos anos, as novas fronteiras de produgao com destaque 

no centro-oeste e norte do Brasil os novos corredores de exportagao como o 

corredor interoceanico Brasil - Peru. (ver figura n° 4 "Competitividade" - Elaboragao 

propria). 

Por tanto, e importante que 0 governo, as empresas e OS diferentes atores da 

sociedade, trabalhem coordenadamente para superar os diferentes obstaculos, 

aproveitando as diferentes oportunidades para alcangar a competitividade, tendo 

sempre como eixo das polfticas e estrab§gias a Logfstica. 



Figura Nro 3: Perda da Competitividade e amea~as 
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Figura Nro 4 : Competitividade, Fortalezas e Oportunidades 
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2.3 CONCEITOS BASICOS 

2.3.1 Logfstica 

De acordo com o Council of Logistic Management, logfstica se define como "o 

processo de planificar, executar e supervisar o fluxo e armazenamentos eficientes, 

tendo em conta a relac;ao custo/eficacia das materias prima, as existencias que se estao 

utilizando no processo de fabricac;ao, dos produtos acabados e a informac;ao conexa 

desde o ponto de origem ate o ponto de consume, com o objetivo de atender os 

requisites dos clientes". 

lnclui os movimentos de entrada, safda, internes e externos. Este processo da 

logfstica em alguns pafses se conhece como sinonimo de distribuic;ao total. 

Para cumprir estas func;oes que tern urn carater complexo e inter relacionado com 

o comercio internacional, tern aparecido no mercado os operadores logfsticos 

oferecendo seus servic;os nas empresas que nao tern uma organizac;ao de logfstica 

propria - muitas empresas estao substituindo suas Gerencias anteriores de 

Tratico/Transporte/Fretes por Logfstica -, incluso especializado por tipo de produtos. 

Uma gestae adequada da logfstica sera determinante para alcanc;ar os objetivos da 

produc;ao e da comercializac;ao, cristalizando a satisfac;ao das necessidades dos clientes 

ao custo mais baixo, no menor tempo e a urn 6timo nfvel de servic;o. A logfstica esta 

determinada pela demanda. 

Correspondendo dentro dos servic;os da logfstica o fornecimento, a mobilizac;ao e 

o armazenamento do produto, sua func;ao principal coincide com o que ja se conhece 

como distribuic;ao ffsica internacional, que se pode conceituar como o conjunto de 

operac;oes para o traslado da carga desde o seu Iugar de origem ate o local do 

importador do pais de destine, que se requerem de uma execuc;ao sequencia! com uma 

durac;:ao total que se chama tempo de transite e que abrange a aplicac;:ao de conceitos 

de custos, tempo e qualidade. 0 transporte internacional de cargas constitui urn 

parametro importante dos custos dos servic;os de distribuic;:ao ffsica internacional e, pelo 

tanto, dos servic;os de logfstica, influindo naturalmente nas condic;oes da infra-estrutura 

(rodovias e terminais), a participac;:ao de cada modo de transporte de conformidade com 

suas vantagens comparativas e a organizac;:ao dos provedores de servic;:os. 

No ambito empresarial da regiao, recem esta comec;:ando a reconhecer o 

conceito de logfstica como uma tecnica de gestae comercial, que e uma senha 
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particularmente para o exito das empresas dedicadas na produ9ao de exporta9ao 

competitiva ( HANDABAKA, 1994). 

2.3.2 Cluster 

Para facilitar a compreensao do tema de Cluster, define-se a continua9ao a 

estrategia de associatividade, e a forma9ao de redes, sendo o mais importante para o 

presente estudo a defini9ao de Cluster. 

Associatividade: E o resultado da Coopera9ao e coalizao de empresas em 

fun9ao de um objetivo comum, em que cada participante mantem independencia juridica 

e gerencial. 

Cluster: E o processo dinamico, economico e social, de forma9ao de uma 

estrutura produtiva que possua uma constante inter rela9ao entre os agentes que se 

aglomeram em um espa9o geogratico determinado. 

0 que e um processo dinamico implica que um cluster, para migrar de uma fase a 

outra, requer cumprir (nao necessariamente de maneira paulatina) varios requisitos os 

fatores que afian9am o posicionamento de sua estrutura produtiva no mercado, como 

um mecanismo de integra9ao entre diversos agentes. 

Os requisitos necessarios que se tern identificado no presente estudo e que 

diferenciam o que e um cluster de um aparelho de produ9ao qualquer, sao cinco: 

• Ter um espa9o geografico determinado e a existencia de concentra9ao setorial. 

• Presen9a de empresas de distintos tamanhos ao redor da explora9ao dos seus 

recursos e os patrimonios em torno dos quais surge alguma atividade economica. 

• Paulatina a especializa9ao produtiva. 

• Presen9a de a9ao conjunta dos agentes, e 

• Ativa competencia para atender uma demanda progressivamente mais 

sofisticada. 

2.3.3 Redes 

A defini9ao tradicional de redes se refere as associa96es horizontais que se 

produzem entre empresas para facilitar a coordena9ao e a coopera9ao em beneficia 

mutuo de seus membros. Porem, para efeitos do presente trabalho, a defini9ao de redes 
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e o conjunto de relac;oes integradas entre os agentes que participam em urn aparelho 

produtivo. Nao se refere em particular a associac;oes horizontais ou verticais, se nao 

mais na dinamica economica e social que se aprecia entre diversos agentes aglutinados 

em torno de uma atividade economica produtiva determinada. 
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3 0 CORREDOR INTEROCEANICO 

3.1 CONSEQOENCIAS DA CONSTRUc;Ao DO CORREDOR INTEROCEANICO 

Na atualidade o mundo esta se tornando urn mercado global e as fronteiras 

geograticas estao desaparecendo, a expectativa e de que profissionais devem estar 

preparados para enfrentar as realidades desse novo desafio. hoje os neg6cios sao 

definidos em urn ambiente global. essa ambiente global esta fon;ando, a considerar o 

restante do mundo em sua analise de estrategia competitiva. os paises da regiao sui

americana e as empresas nao podem isolar-se ou ignorar fatores externos, tais como 

tendencias economicas, situac;oes competitivas ou inovac;ao tecnol6gica. hoje, nao e 

comum para uma empresa desenvolver urn novo produto no Brasil, fabricar seus 

componentes na Europa, e vende-los nos usa, como por exemplo, a empresa embraer 

do Brasil. 

"0 ambiente global hoje e caracterizado per diferenc;as de salaries substanciais, 

mercados estrangeiros em expansao, conexoes de informac;oes de alta velocidade e 

melhoria no transporte. consequentemente, barreiras de eficiencia no tempo e no 

espac;o entre paises estao sendo derrubadas" ( DORNIER, 2000, p. 27). 

"0 tempo tornou-se urn grande determinante do sucesso para as empresas. As 

empresas que colocam seus produtos mais rapidos no mercado- ao Iongo de todas as 

fases do projeto logistico, produc;ao e distribuic;ao obtem uma vantagem competitiva. Na 

realidade, muitas empresas estao adotando uma estrategia competitiva baseada no 

tempo" (DORNIER, 2000, p. 207). 

0 mercado globalizado, com a crescente competic;ao entre as empresas e as 

oportunidades apresentadas pelos diversos mercados mundiais, particularmente os 

recentes acordos de integrac;ao regional (COMUNIDAD EUROPEA, ASEAN PACIFIC, 

NAFTA, MERCOSUR, COMUNIDAD ANDINA, IIRSA), tern levado as empresas a atuar 

fora de seu mercado de origem. 0 mercado local e restrito e o regional e global 

apresenta melhores perspectivas de crescimento. Neste contexte, as distintas formas de 

associatividade emergem como uma alternativa para aliviar esta situac;ao. 

Talvez, o principal diferencial de empresas que atuam em varies mercados esta 

no desenvolvimento de estrategia global, visando obter vantagens competitiva, 

prestando atenc;ao aos fatores de servic;os e custo que estao ligados a gestae logistica e 

operac;oes, distribuic;ao fisica e/ou suporte logistico. A respeito existem diversos 
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aspectos de interesse mutua entre os paises da regiao, que devem executar-se em 

forma coordenada, a fim de fechar a profunda brecha nos ambitos economicos e 

comerciais, em terminos de informac;ao e acesso aos mercados, e que possibilitem as 

alianc;as estrategicas ou associac;oes empresariais. 

Apesar da existencia de oportunidades rentaveis, as oportunidades 

irrecuperaveis de novas iniciativas e os riscos para investimentos ilhados poderiam 

seguir constituindo formidaveis barreiras. A carencia de infra-estrutura s, especialmente 

no setor de transportes, ferrovias, hidrovias, e a falta de servic;os logisticos, dificultam 

tambem o fluxo dinamico de comercio e investimentos entre os paises da regiao. Sem 

duvida a procura dessas soluc;oes a estas limitantes, estimularia o comercio e o 

investimento regional publico e privado, uma das estrategias do setor privado poderia 

ser a formac;ao de um cluster de servic;os logisticos atraves dos corredores de 

integrac;ao, como o propoe o presente trabalho. 

Entre, esta carencia, riscos e oportunidades tem-se, por exemplo: 

1. A implantac;ao do grupo de projetos logisticos nas zonas de influencia no 

corredor interoceanico sui, Brasil e Peru, que ajudaria a reduzir os custos de 

transporte dos produtos para fora da regiao, possibilitando maior integrac;ao e 

intercambio comercial com os paises da CAN (Comunidade Andina) e um 

novo patamar de neg6cios. Atualmente, para se fazer um percurso de oito mil 

quilometros - ida e volta - entre Cuiaba (MT) e Lima, capital do Peru, a 

empresa de transportes Expresso Arac;atuba do Brasil gasta por viagem R$ 22 

mil, dinheiro necessaria para a troca do conjunto de 18 pneus de cada carreta 

utilizada 1. 

2. 0 aumento da capacidade prevista nos portos de Santos e Paranagua, nao 

sera suficiente para absorver a crescente produc;ao de soja Brasileira, em 

especial a do Mato Grosso, responsavel pelos 33% da exportac;ao do pais, 

estima-se que o mencionado estado tern uma produc;ao para o 2010 de 25 

milhoes de toneladas e o porto de Paranagua tern um gargalo faltante de 5.5 

milhoes de toneladas para o 20102
. 0 corredor lnteroceanico sui, Brasil e Peru 

tern dimensoes continentais, este seria uma das vias alternativas para a 

exportac;ao da soja e outros produtos para a Asia e China. 0 governo do 

1 Fonte: Carlos Martins Redagao/Secom-MT, palestra na quinta-feira (03.03) pelo diretor do Expresso 
Arac;atuba, Alvaro Fagundes Junior no Seminario lnternacional de lnfra-Estrutura Multimodal que se 
realizou no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiaba. 03/2005. 
2 Fonte:Porto de Paranagua, CODESP, GEIPOT, Ministerio dos Transportes, analise Trevisan 
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Estado do Matto Grosso e os empresarios tern que decidir por onde escoarao 

as crescentes demandas por transportes de grandes volumes, com destaque 

para a soja do cerrado. 

3. 0 corredor lnteroceanico sui, Brasil e Peru minimizariam o tempo da 

mercadoria em transite para os paises do CAN, facilitando o atendimento aos 

clientes em forma direta, e com uma maior flexibilidade e dizer, por exemplo: 

VOL/SHELF LIFE/CARGAS MONTADAS. Atualmente os embarques de 

produtos da empresa SADIA ate o Peru, por via maritima demora 18 dias e por 

via terrestre 15 dias3
. 

4. As alfandegas integradas da fronteira do Corredor Logistico lnteroceanico 

sui, Brasil - Peru, minimizaria o tempo de liberalizac;ao dos documentos e do 

fluxo fisico, evitando a burocracia das fronteiras ligadas na parte operacional e 

evitaria ter excesso de barreiras existentes ao Iongo das estradas entre um e 

outro pais, que se incrementa ate 6 horas o percurso, como se observa 

atraves das rodovias existentes para exportar produtos do Brasil ate o Peru. 

5. Com a operac;ao do Corredor Logistico rodoviario lnteroceanico sui, Brasil -

Peru, as correntes de comercio na Comunidade Andina se incrementaria mais, 

que no ano 2004, s6 o estado de Mato Grosso exporta USD$ 69 milhoes de 

d61ares ao CAN, mais do dobro que as exportac;oes ao MERCOSUL, as 

possibilidades de exportac;ao de produtos do Brasil atraves do corredor 

estima-se em USD$ 450 milhoes de d61ares. (fonte: camara do comercio 

exterior- COM EX). 

6. 0 Corredor Logistico via lnteroceanico sui, Brasil - Peru, permitira reduzir o 

tempo, da mobilizac;ao da carga de exportac;ao e importac;ao aos paises do 

CAN. Atualmente os produtos de importac;ao e exportac;ao da CAN para o 

Brasil e vice versa, sao realizados atraves do transporte rodoviario e maritime, 

atraves de estradas afirmadas, outras em estado de deteriorado, executando 

algumas partes das vias existentes, incrementando em 20% o custo 

operacional do veiculo e em 50% o custo do percurso da terra, segundo dados 

da empresa ARA<;ATUBA4
. 

3 Fonte: Exposic;:ao do Diretor de Sadia no Seminario lnternacional de lnfra-Estrutura Multimodal que 
se realize no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiaba. 03/2005. 
4 Fonte: Carlos Martins Redac;ao!Secom-MT, palestra na quinta-feira (03.03) pelo diretor do Expresso 
Arac;:atuba, Alvaro Fagundes Junior no Seminario lnternacional de lnfra-Estrutura Multimodal que se 
realizou no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiaba. 03/2005. 
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Concluindo, as conseqOencias da construc;ao do corredor lnteroceanico entre 

Peru e Brasil, permitira nao s6 a intensificac;ao do comercio entre os paises envolvidos, 

incluindo a zona franca de Manaus, Acre, Rondonia, Mato Grosso, e outros estados 

pr6ximos, tambem o investimento das empresas de servic;os logisticos, em 

equipamentos, infra-estrutura , seguridade, tecnologia, comunicac;ao, etc. 

3.2 COMO 0 BRASIL E PERU, NAO PUDERAM ESTABELECER, UMA RELA<;AO 

MAIS ESTREITA DE INTERDEPENDENCIA ECONOMICA 

Como expoe o ex-embaixador do Peru no Brasil, Eduardo Ponce de Vivanco: 

Fundamentalmente, a que nossos territ6rios colidam integralmente no imenso hinterland 
amazonico; que estao separados pela muralha dos Andes; e a segmentac;ao da integrac;ao 
sui-americana em dois blocos comerciais sub-regionais claramente insuficientes, nascidos de 
um enfoque que nao ha priorizado fatores decisivos para a competitividade do comercio como 
e a interconexao ffsica, o transporte e os servic;os. lsso constitui, por certo, uma seria 
limitac;ao para o desenvolvimento de um mercado eficiente na America do Sui. ( Seminario 
"lntegrac;ao Peru-Brasil" 24/05/2002) 

Porem, apesar destas condic;oes e certo que a experiencia dos ultimos quinze 

anos deu uma nova vitalidade na integrac;ao regional atraves da posta em valor das 

vantagens comparativas que oferecem a vizinhanc;a territorial. Casos tao patentes como 

os de Brasil e Argentina, Colombia e Venezuela, Argentina e Chile, Brasil e Venezuela, 

Brasil e Bolivia e, mais recentemente, entre Peru e Equador tern significado aportes 

reais ao comercio e na complementac;ao economica entre nossos paises, grac;as nas 

facilidades que oferecem a multipla interconexao possivel entre paises limitrofes. 

Pois bern, e precisamente isso, o que ainda nao temos obtido, desenvolvimento 

pleno com o Brasil conclui o embaixador do Peru. 

0 legendario Eliezer Batista havia condensado suas ideias e projetos na obra 

"lnfra-estrutura para o Desenvolvimento Sustentavel e a lntegrac;ao da America do Sui", 

cuja primeira edic;ao com data de 1996. Com ela elabora o paradigma que reorientou a 

raiz da politica brasileira de reorganizac;ao territorial que se concretiza no plano "Avanc;a 

Brasil". Com ele e em seu frutifero trabalho com a CAF se origina o conceito de que, 

alem de conectar dois pontos costeiros extremos, os corredores ou eixos-interoceanicos 

ou nao devem ser a infra-estrutura de um sistema logfstico que integre os centros 
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produtivos, regi6es e projetos de desenvolvimento que se localizam em sua area de 

influencia. 

Nele se origina tambem a transcendental iniciativa do Presidente Fernando 

Hen rique Cardoso que se plasmou na Reuniao Presidencial de 1° de Setembro de 2000, 

e no Comunicado do Plano de A9ao de Brasilia. Este ultimo consagra a lniciativa para a 

lntegra((ao da lnfra-estrutura Regional Sui-americana (IIRSA). 

Na influente publica9ao acima citada, Batista se refere ao projeto como "Corredor 

Multimodal do Amazonas" e, falando de sua visao sui-americana, apresenta ao lade dos 

grandes "cinturoes de desenvolvimento" do Norte - no territ6rio vinculado pelos portos 

de Cartagena e Sao Salvador da Bahia - e do Sui - na regiao que se estende entre os 

portos de Santos e Bahia Branca na Argentina. 

Vale a pena citar a opiniao de Batista sabre as perspectivas economicas do 

projeto do corredor: 

Teria importantes repercussoes para a mobilizac;ao de recursos para o desenvolvimento de 
zonas industriais em Manaus e lquitos. Haveria oportunidades para novas industrias 
orientadas para o meio ambiente do que ser somente extrativistas ou produtoras, com a 
conseqoemcia de contaminac;ao. A abertura de um corredor proporcionara novas 
oportunidades de trabalho para uma importante parte da populac;ao do Peru e Brasil se 
assegurara a permanemcia das tribos indigenas em suas terras nativas.- a realizac;ao do 
corredor tambem compreendera, necessariamente, a grande participac;ao do setor privado, 
principalmente da industria de transportes. Abrira oportunidades para associac;oes sinergicas. 
Fornecerao provisao adicional de energia para o Norte do Brasil atraves da abertura do 
acesso as fontes de petr61eo do Norte do Peru. Os depositos de fosfatos em Bay6var 
poderiam ser desenvolvidos para uso de fertilizantes nas terras acidas do Nordeste do Brasil 
e do Norte do Peru. (pag. 53 do seminario integrac;ao Peru Brasil 24/05/2002). 

0 prestigio de Batista e sua proximidade com o governo do Presidente Cardoso 

contribufram para que o Eixo Multimodal do Amazonas encontrara uma destacada 

prioridade no marco da IIRSA, juntamente com outros onze projetos envolvidos a todos 

os pafses da America do Sui e que coincidiram na visao regional que consagra o 

Comunicado e o Plano de A9ao de Brasilia. 

Para nao estender o estudo, analisando todos os eixos regionais; s6 

focalizaremos nossa analise no eixo de integra((ao entre Peru e Brasil, assim mesmo, e 

importante ter presente que, mais do que esses eixos existem varies processes 

setoriais, alguns dos quais e de maier importancia para a rentabilidade e a 

implementa9ao dos projetos mencionados: os sistemas operatives de transportes 

multimodal, a facilita((ao de passes da fronteira, e os instrumentos para o financiamento 

dos projetos de integra9ao ffsica regional. 
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lsso se explica pelo conjunto de elementos que fazem parte da visao regional que 

a IIRSA persegue, como se planeja quando estabelece que o desenvolvimento da 

integra9ao fisica regional "... implica nao s6 em melhorar a infra-estrutura em si 

(rodoviarias, portuarias, portos aereos, fluviais, etc.) se nao conceber um processo 

logfstico integral que inclua melhorias nos sistemas e regulamentos alfandegarios, de 

telecomunicayoes, a tecnologia da informayao, os mercados de servi9os de logistica 

(fretes, seguros, armazenamento e processamento de permissao, entre outros), e o 

desenvolvimento sustentavel a n fvel local". 

Com estes antecedentes, consideramos que estes eixos de integra9ao em curta 

prazo se tornarao em corredores de servi9os logfsticos, para o qual deverao cumprir 

com determinados aspectos que facilitam a forma9ao de um cluster de servi9os 

logfsticos e que e materia de estudo do presente trabalho. - Programa das na96es 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/BID-INTAL), equipe de consultores, 

(LACARTE; GRANADOS, 2001, p. 5-6). 
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4 EIXOS DE INTEGRACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA 

SULAMERICA- IIRSA 

Franjas geograficas multinacionais que concentram fluxos de comercio atuais e 

potenciais, nas quais se busca otimizar a provisao dos servic;os de infra-estrutura fisica 

(transporte, energia e telecomunicac;oes), com o tim de apoiar a conformac;ao de 

cadeias produtivas e desta forma estimular o desenvolvimento regional. 

FIGURA 05: EIXOS DE INTEGRA<;AO 

Objetivos Gerais dos Eixos de lntegrac;ao e desenvolvimento. 

• Contribuir e alcanc;ar urn desenvolvimento equilibrado e sustentavel da regiao, 

mediante a eficiente e oportuna provisao e explorac;ao tanto da infra-estrutura 

rodoviaria, portuaria e aeroportos, como os servic;os de apoio ao comercio 

regional e internacional. 

• Prestar atenc;ao prioriza ao melhoramento e expansao da infra-estrutura e dos 

servic;os de logistica, a efeito de que a regiao possa atender os crescentes fluxos 

do comercio e apoiar eficientemente o processo exportador. 
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• Aproveitar as vantagens competitivas por meio do desenvolvimento dos 

Corredores e da especializat;ao de portos e aeroportos, assim como dos servit;os 

de apoio conexos, dentro do marco da integrat;ao economica e com uma visao 

regional. 

4.1 DEMANDA DA INVERSAO DOS PAISES DA REGIAO 

A demanda total de recursos, para inversao em projetos de infra-estrutura 

alcant;a os USD$ 4,300 milhoes de d61ares; representando urn 7.9% do total no caso 

peruano, e urn 33% do total para o caso Brasileiro. 

4.2 PROJETOS ESTRATEGICOS DOS EIXOS DE INTEGRA<;AO -JIRSA 

Sexta reuniao do Comite de Diret;ao Executiva da lniciativa IIRSA- Reuniao de 

Ministros prioriza obras de infra-estrutura pela integrat;ao fisica da America do Sui. 

FIGURA 06: PROJETOS ESTRA TEGICOS 

Con"'e:t~ PGitO- MOCOG 

Puente SGIYodor- Mo:z:za
Yacu ibo y Ccntr'O Front ere 

6osoducto del Norntc 

Auto 60 

Fonte: IIRSA 

E~ortoc t6n por EnY b~ 
Postalcs para PYMES 

Rooming 5Uf"'Gn1Cric:ano 

Nos dias 23 e 24 de novembro de 2004, se realizou na cidade de Lima a Sexta 
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Reuniao do Comite de Dire9ao Executiva (CDE) da lniciativa IIRSA, na qual aprovou o 

documento "Agenda de lmplementa9ao Acord ada 2005-201 0" que esta constituida por 

um primeiro conjunto de 31 projetos de integra9ao acordados pelos os paises, a partir 

dos resultados logrados durante a fase de planifica9ao territorial indicativa aplicada na 

Carteira de Projetos IIRSA e que por suas caracteristicas tern um alto impacto na 

integra9ao fisica da Sui-America. 

Na figura anterior pode-se apreciar a importancia estrategica que tern para o 

Brasil e o Peru os projetos estrategicos de integra9ao nos eixos Amazonas e no eixo 

Brasil-Peru-Bolivia como segue: 

QUADR001: PROJETO 

Mil hoes 
PROJETO EIXO USD$ PAISES 

Rodovia Paita -Yurimaguas, Hidrovia 
Huallaga, portos e centros logisticos 

AMAZONAS 248 BRASIL-PERU 
de Paita Yurimaguas e lquitos (inclui 
projeto ancora e projetos vinculados) 
Rodovia Lima-Tingo Maria- Pucallpa, 
Porto y Centro Logistico de Pucallpa y 
Moderniza9ao do Porto do Callao (1 ra AMAZONAS 296 BRASIL-PERU 
Etapa) (inclui projeto ancora e projetos 
vinculados) 
Asfaltado lnapari-Porto Maldonado- PERU-
lnambari, lnambari-Juliaca-lnambari, BRASIL E 700 BRASIL-PERU 
Cusco BOLIVIA 

PERU-
BRASIL E 10 BRASIL-PERU 

Ponte sobre o rio Acre BOLIVIA 

INVERSAO TOTAL 1254 
Fonte: IIRSA. 

Os estados de Amazonas, Acre e Rondonia tern, juntas, uma extensao 

equivalente a 33% da area brasileira e se encontram mais perto do Pacifico e, portanto 

do Peru que do Atlantico. 
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A seguinte figura no eixo Brasil -Peru- Bolivia, compreende tres agrupamentos 

de projetos, e para o desenvolvimento do presente trabalho, fixaremos nossos analise 

no grupo 1. 

FIGURA 07: EIXO BRASIL -PERU- BOLIVIA 

G rupo 1: Corredor Porto V<Oiho - R io 
Branco - Puerto Assls - Pu e rto 

Maldonado- CUzco I Juliaca 
- Puertos Maritimes del Pacifico 

Fonte: IIRSA 

l!je Peru - Brasil - Bolivia 
Agrupamlentos de proyectos 

Lpo 1: Rio Branco- Cobija 
- Riberaita - Yu cu mo 

- La Paz 
----' 

4.3 CONFIGURA<;AO DO EIXO BRASIL, PERU E BOLIVIA 

0 eixo Peru-Brasil-Bolivia e urn dos corredores transversais do continente, junto 

com os Eixos Talcahuano-Bahia Branca, Mercosui-Chile, e Porto Alegre-Jujuy

Antofagasta. Abrangem a regiao sui do Peru, a regiao amazonica da Bolivia e os 

estados do noroeste do Brasil. Tambem e conhecida como a zona MAP (Madre de Dios 

no Peru, Acre no Brasil e Pando em Bolivia). Conta com uma extensao de 3.5 milhoes 

de Km2 e uma popula~o de 12.1 milhoes de habitantes. 

0 objetivo deste Eixo e unir fisicamente a zona MAP com os portos do Pacifico e 

com os grandes centros de consumo dos tres paises, diretamente por meio de infra

estrutura rodoviaria, e fluvial atraves de outros Eixos de lntegra9ao e Desenvolvimento 

como o Eixo lnteroceanico e o Andino. Esta zona cobre as regioes mais deprimidas 

destes tres paises. 
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FIGURA 08: AREA DE INFLUENCIA 

Popula«;ao (Hab) Extensao (Km2) 

12.1 MM 3,481.790 

Area de lnfluencia 
URSA 

Fonte: IIRSA- 2005 

4.4 AMBITO GEOGRAFICO - DEMARCA<;OES POLfTICAS 

Em sua cobertura o Eixo Brasil-Peru-Bolivia abrange como parte da area de 

influencia direta a sete (7) cidades do Peru e a duas (2) cidades da Bolivia, assim como, 

a quatro (4) estados do Brasil. 

• Peru: Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Apurimac e Madre de Dios. 

• Bolivia: Pando e Beni. 

• Brasil: Acre, Rondonia, Amazonas e Mato Grosso. 

4.4.1 Regioes naturais 

0 eixo Brasil-Peru-Bolivia em seu recorrido abrange diversas 'chaos ecol6gicos' 

(ecossistemas), que registram peculiares caracteristicas climaticas e geol6gicas, o qual 

condicionam determinados perfis, de acordo o comportamento que terao, o chao, a 

vegeta«;ao e a fauna, criando 'ambientes produtivos antagonicos e complementares'. 

Para ilustrar esta fortaleza se expoe em forma grafica o designer do perfil 

transversal das nove (8+1) regioes naturais desenvolvidas pelo professor J. Pulgar Vidal 
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(1967), o qual foi aplicado ao Eixo, onde cada uma das regioes conta com 

caracteristicas pr6prias, como uma conseqO€mcia principal a altitude. 

QUADRO 02: REGIOES NATURAlS 

REGIAO NATURAL ALTITUDE 

COSTA 0 CHALA 0 A 500 M. 

YUNGA MARITIMA 500 A 2300 M. 

QUECHUA 2300 A 3500 M. 
SUN IS 3500 A 4000 M. 
PUNA 4000 A 4800 M. 
JANCA 4800 A 6425 M. 
YUNGA FLUVIAL 2300 A 1000 M. 
SELVA ALTA 0 RUPA- RUPA 1000 A 400 M. 
SELVA BAIXA 0 OMAGUA 400A80 M. 

4.4.2 Ambito geografico e regiao natural 

No seguinte quadro se mostra a relac;ao dos ambitos politicos e as regioes 

naturais que tern sido expostas anteriormente. 

QUADRO 03: AMBITO POLiTICOS E REGIOES NATURAlS 

PERU TACNA COSTA, YUNGA MARITIMA, QUECHUA 
MOQUEGUA COSTA, YUNGA MARITIMA, QUECHUA 
AREQUIPA COSTA, YUNGA MARITIMA, QUECHUA 
PUNO SUNIS, PUNA, JANCA 
cusco SUNIS, PUNA, JANCA, YUNGA FLUVIAL 
APURIMAC QUECHUA, SUNIS, PUNA 
MADRE DE DIOS SELVA ALTA, SELVA BAJA 

BOLIVIA PANDO SELVA BAIXA 
BEN I SELVA BAIXA 

BRASIL ACRE SELVA BAIXA 
RONDONIA SELVA ALTA, SELVA BAIXA 
AMAZONA SELVA BAIXA 
MATO GROSSO SELVA ALTA, SELVA BAJA 
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FIGURA 09: PERFIL TRANSVERSAL DAS OITO REGIOES NATURAlS NA AREA 

DE INFLUENCIA 
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REGION OMJI 

PERFIL TRANSVERSAL DE LAS OCHO 
REGIONES NATURALES EN EL AREA DE INFLUENCIA 

4.4.3 Aspectos s6cios-economicos 

Apesar do Peru e do Brasil estarem interconectados por rodovias e por rios, 

ainda nao se tern gerado transagoes comerciais relevantes entre os ambitos geograficos 

fronteirigos dos referidos paises, devido principalmente a problemas regulamentares e 

falta de conhecimento de normas vigentes. 

Bolivia e Peru s6 estao enlagados mediante o transporte fluvial. Mas igualmente, 

as transa96es comerciais fronteiri9as tern pouco significado economico. 

Por outro lado, o movimento comercial fronteirigo entre Brasil e Bolivia esta mais 

desenvolvido.Ha varias decadas os referidos paises tern interconectado suas rodovias 

terrestres em varios lugares da ampla fronteira que compartilham, por conseguinte, as 

exportagoes e importa96es tern um melhor acesso aos mercados de consume e de 

produgao. 
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No referente nas possiveis transac;oes comerciais que teriam entre Brasil-Peru, 

se tern partido de uma gama de produtos considerados como "tradicionais" nos 

diferentes ambitos geograficos e que se estima que contam com o melhor potencial 

exportador (qualidade, prec;o, localizac;ao). Os setores produtivos considerados sao: 

agricola, pecuario, florestal, minerio, manufatureiro, artesanal, textil, energetico e 

turismo. 

QUADRO 04: ASPECTOS S6CIO-ECONOMICOS 

ASPECTOS SOCIOS - ECONOMICOS 
Mortalidade IDH 

Milhares/ Hab. Hab/Km2 Urbana Crescimento Alfabeta lnfantil/1 000 

Tacna 
294.2 18.3 90.5% 2.8% 98.1% 27 0.681 

Moquegua 156.8 10.0 84.7% 1.8% 98.2% 28 0.666 
::J Arequipa 1 '1 01.0 17.4 87.1% 1.6% 97.3% 29 0.635 0::: 
w Puno 1,264.0 18.9 41.1.% 1.4% 93.1% 64 0.512 
D.. 

Cuzco 1,208.7 16.8 49.1% 1.6% 86.2% 65 0.537 
Apurimac 463.1 22.2 38.4% 1.6% 83.9% 60 0.457 
Madre de 
Dios 99.5 1.2 62.6% 3.7% 94.5% 43 0.621 

> Pando 53.1 0.8 
:Jc:e 
0 
IXl Beni 276.2 1.3 

Acre (99) 557.5 3.7 66.4% 70.2% 59 0.754 
...J Rondonia 1,379.8 5.8 64.1% 2.2% 0.820 Cii 
~ Amazonas 2,841.0 1.8 25.8% 
IXl Mato 

Grosso 2,543.5 2.8 78.1% 2.8% 
TOTAL 12,238.4 

Superficie Total PBI (703) 
(Mil hares 

Kms2) US$ PER CAPITA 
Tacna 16.1 1690 5.7 
Moquegua 15.7 2366 15.1 
Arequipa 63.3 8728 7.9 

::J Puno 67.0 3664 2.9 0::: 
w Cuzco 72.1 2983 2.5 D.. 

Apurimac 20.9 492 1.1 
Madre de 
Dios 85.2 414 4.2 

<( 

> Pando 63.8 
:J 
0 
IXl 

Beni 213.7 
Acre (99) 152.2 1541 1575 2.8 

...J Rondonia 238.5 4972 2044 3.6 Cii 
~ Amazonas 1,570.9 15,400.00 9,238 5,420.6 

IXl Mato 
Grosso 903.4 11,584 2624 
TOTAL 3,482.8 
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5 CORREDOR INTEROCEANICO SUL, PERU - BRASIL 

5.1 ANTECEDENTES DA INTEGRACAO DO EIXO 

• Durante a ultima decada do seculo XIX e a primeira do seculo XX se origina o 

'boom' do caucho, o qual repercute diretamente no ambito geografico que 

conformam atualmente os departamentos de Pando e Beni (Bolivia), Madre de 

Dios (Peru) e os estados de Acre, Amazonas e Rondonia (Brasil). 

• A 2da GM reativa novamente sua demanda e sua explora9ao. 

• Como consequencia melhora a infra-estrutura , do lado peruano se constr6i 

aeroporto Iberia (Madre de Dios). 1948. 

• 0 Banco de Fomento agropecuario do Peru melhora o caminho 'Iberia - lnapari' 

(Madre de Dios). 1950. 

• Assina-se o 'Acordo lnternacional Comercial entre Peru e Brasil', para 

desenvolver o comercio entre ambos pafses atraves de suas fronteiras. 1957. 

• 0 projeto de unir o Peru com Brasil, tomou parte do tema do Congresso 

Panamericano de estradas' realizado em Montevideo, Uruguay. 1967. 

• 'Convenio Comercial' Peru e Brasil (lista de produtos de exporta9ao). Novembro 

1976. 

• 'Tratado de Coopera9ao Amazonica' entre Bolivia, Equador, Suriname, 

Venezuela, Brasil e Peru. Julho 1978. 

• 'Tratado de Amizade e coopera9ao' Peru-Brasil. outubro 1979. 

• 'Acordo de interconexao rodoviaria' entre os governos do Brasil e do Peru 

determina que a interconexao se situe entre as localidades de lfiapari (Peru) e 

Assis (Brasil). Julho 1981. 

• Termina as obras rodoviarias melhoradas no trajeto Porto Maldonado-lfiapari. 

1982. 

• Pela localidade de lnapari se inicia o comercio com o Brasil, amparado na 'Lei de 

exonera96es direitos de importa9ao' para as cidades localizadas na Selva do 

Peru. 0 inicio facilitou a entrada de produtos manufaturados do indicado pals 

durante os meses de Julho-Agosto 1983. 

• Posteriormente, as autoridades alfandegarias cancelaram as autoriza96es para 

as entradas do comercio internacional por lnapari. Suspendem-se as obras de 
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mantimento do trajeto 'lberia-lnapari'. Setembro1983. 

• lnstalou-se na capital do Brasil a 'Comissao de lnterconexao rodoviaria e zonas 

Fran cas Peruana-Brasilera'. Brasilia, 1989. 

• 'Primeira Reuniao de Presidentes Sul-americanos'. Onde acorda entre outros 

pontes, iniciar o processo de integra<;:ao infra-estrutura sui-americana. Setembro 

2000. 

• Estabelece-se a gerencia eixo Peru-Brasil-Bolivia. Maio 2002. 

Objetivos Gerais: 

• Contribuir a alcan<;:ar urn desenvolvimento equilibrado e sustentavel da regiao, 

mediante a eficiente e oportuna provisao e explora<;:ao tanto da infra-estrutura 

rodoviaria, portos e aeroportos, como os servi<;:os de apoio ao comercio regional 

e internacional. 

• Prestar aten<;:ao prioritaria ao melhorar a expansao da infra-estrutura e dos 

servi<;:os de logistica, para que a regiao possa atender os crescentes fluxes de 

comercio e apoiar eficientemente o processo de exporta<;:ao. 

• Aproveitar as vantagens competitivas por meio do desenvolvimento dos 

Corredores rodoviarios e da especializa<;:ao de portos e aeroportos, assim como 

dos servi<;:os de apoio conexos, dentro do marco da integra<;:ao economica e com 

uma visao regional. 

Objetivos Especificos da lnfra-estrutura Basica do Corredor: 

• A constru<;:ao da ponte sobre o rio Acre (Brasil) com urn investimento estimado de 

USD 10 milhoes de d61ares. 

• A moderniza<;:ao do aeroporto do Departamento de Porto Maldonado (Peru) com 

urn investimento estimado em USD$ 6 milhoes de d61ares. 

• Hidrovia Madre de Diose Porto Fluvial (estudo de navega<;:ao. Batimetria, 

estudos de pontes criticos e requerimentos de dragagem), com urn investimento 

estimado em USD$ 6 milhoes de d61ares. 

Os dois paises Brasil - Peru, contemplam em conjunto desenvolver, tres projetos 

comuns de inversao na constru<;:ao da rede rodoviaria no eixo de integra<;:ao sui 

Brasil - Peru, que equivalem a 2,603 Km, com urn investimento estimado em 

USD$ 890 milhoes de d61ares, como se pode observar no seguinte quadro. 



QUADRO 05: INVESTIMENTOS DA REDE RODOVIARIA NO EIXO DE 

INTEGRACAO BRASIL- PERU. 

NO ASFALTAOOS ASf II.. TAO OS 
HO TRAMOS LOt~G INUE RSION USS LONG INW RSIOH Ust Km Km 

I 
SAN JUJl.N DE MARCONA • I 

URCOS 0 00 000 762 66 63 980 125.00 
2 URCOS · I Wllo19.'RI I 30QOO ~4 6£61 5 1 .90 0 .00 0.00 
3 I t.&M1BI!RI . JI.u.P ARI 403.20 31 6 573 636.98 0 .00 0.00 

4 
IN;w.8M1 • AZ.A«)/JR.O 

305 90 171 S61 335.98 0 .00 0.00 
MAT 1-R A\'1 • ~01-R 0. 

5 ILO • Jl..t.I~A 6220 24 702 f!l7 .27 751.70 1 10~5415 .~ 

TOTAL 1.071.30 117.663 •• 2.13 1514.3& 174,2!55.54).91 

Fonte: IIRSA. 
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IHV. TOTAL 

63.980 125 00 
3)4,665 151 90 
31 6.573,63"6.98 

171 86133:59 8 

t 3S.04Sm 2s 
811.$21,.543.11 

De acordo ao projeto o corredor vai desde os portos do sui de San Juan de 

Marcona, Matarani e llo, ate lnapari. 0 corredor e compreendido pela figura a seguir. 

FIGURA 10: CORREDOR INTEROCEANICO SUL BRASIL- PERU . 

OCEANO 
PACIFICO 

. .L- =:""' 



5.2 CORREDOR PORTO VELHO -RIO BRANCO-PORTO ASSIS-PORTO 

MALDONADO-CUSCO-JULIACA-PORTOS DEL PACIFICO 
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0 projeto do corredor interoceanico sui, Peru- Brasil, consiste em implementar 

na regiao, urn conjunto de instalayoes fisicas e serviyos competitivos, onde a 

tecnologia das comunicayoes e da informayao se combina com o transporte basico, 

criando uma capacidade de serviyo aumentada e aperfeiyoada, de modo que as 

empresas produtivas possam corresponder as pressoes competitivas por meio de 

ciclos produtivos mais curtos e com melhor serviyo ao cliente. desta maneira possam 

garantir a mobilizayao eficiente, confiavel e oportuna, tanto das pessoas, como dos 

traficos de carga do comercio regional e internacional. 

0 projeto compreende tambem quatro grandes campos de ayao: a infra

estrutura basica, as alfandegas, as comunicayoes e os serviyos logisticos. 

FIGURA 11 : CORREDOR PORTO VELHO- RIO BRANCO- PORTO ASSIS

PORTO MALDONADO - CUSCO I JULIACA- PORTOS DO PACiFICO 

Eje Peru - Brasil - Bolivia 
Grupo 1: Corredor Porto Velho - Rio Branco- Puerto 
Assls- Puerto Maldonado- Cuzco I Jullaca- Puertos 

Marltlmos del Pacifico 

Paso de Frontera y 
construccial de CEBAF 

(Peni- Brasil) 

Proyecto Aneta: 
Pavlmentacl6n lflapart -

Pue"o Maldon3do -
lnambart, lnambart -
Jullaca /lnambart • 

Cuzco 

Aeropuerto Puerto 
Maldonado 

Puente scbre el Rio Acre 

Hidrovia Madre de Dios y 
puerto fluvial (estudio de 
navegabilidad, batimetria, 
identificaci6n de puntos 

criticos y requerimientos de 
dragado) 
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5.2.1 lnfra-estrutura basica 

0 lnvestimento total estimado para desenvolver a infraestrutura deste corredor 

se detalha no seguinte quadro. 

QUADRO 07: INVESTIMENTO TOTAL 

lnversi6n Total IIRSA 

GRUPO 1 - Corredor Porto Velho - Rio Branco - Puerto Inversion 
Aaala- Puerto Maldonado- Cuaco I Jullaca- Puertoa del (USD 108 ) 

Pacifico 
Proyecto Ancla: Pavimentaci6n lftapari - Puerto Maldonado-
llnambarl lnambarl - Jullaca I lnambari - Cuzco 

535,1 

Paso de Frontera y construcci6n de CEBAF (Peru- Brasil) 2 

Puente sobre el Rio Acre 10 

Aeropuerto Puerto Maldonado 6 

H ldrovla Madre de D ios y puerto fluvial (estudio de navegabilidad , 
batimetrla, identificaci6n de puntos crlticos y requerimientos de 6 
dragado) 

TOTAL GRUPO 1 5591 

5.2.2 Alfandega 

Mudanc;a do passo de fronteira para a operac;ao de alfandega, com urn 

investimento estimado em USD 2 milh6es de d61ares para a construc;ao do CEBAF 

(Brasil - Peru). lsso implica facilitar ou proporcionar transite alfandegario dentro da 

regiao durante as 24 horas do dia, assim como dispor de urn conjunto de bases legais, 

tecnol6gicas e operacionais para o cumprimento da obrigac;ao alfandegaria, assim como 

de outras opc;6es. 

5.2.3 Telematica 

Completar uma rede de "autopistas" de informac;ao constituida por lineas de fibra 

6ptica ou de tecnologia similar para telecomunicac;6es de alta capacidade, qualidade e 

confiabilidade, para o transporte de informac;ao a altas velocidades com servic;os a 

prec;os competitivos. As mencionadas estariam localizadas ao largo dos corredores 

rodoviarios e seus Conex6es, de modo que tambem proporcionem transite internacional. 
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5.2.4 Servigos logisticos 

Desenvolvimento de urn mercado de servigos logfsticos de transportes de modo 

que diversas empresas funcionem como urn "cluster" de servic;os de logfstica para o 

comercio de carga com origem e destine de carga internacional, com a participagao de 

operadores integrados de logistica de classe mundial, empresas de transporte, 

depositaries, corredores de alfandegas e agentes de carga. Ele inclui a identificagao e 

conformagao de instituigoes e marcos regulamentares relacionados, como a seguranga 

contratual, o cumprimento de normas tecnicas e operacionais para garantir a seguranga 

de pessoas e de bens, as arbitragens, etc. 

5.2.5 Beneficios por alcangar 

• A facilitagao do transite rapido, seguro apropriadamente controlado. 

• 0 desenvolvimento de uma infra-estrutura e servigos de logistica declasse 

mundial em terminos tecnicos, ambientais e de custo. 

• 0 Estabelecimento de urn sistema de alfandega tramites burocraticos, com base 

na automatizagao e informatica, mais eficientes e mais resistentes na corrupgao. 

• 0 estabelecimento de urn mercado aberto de servigos de transporte altamente 

competitive. 

• A facilitagao dos fluxes de pessoas e de carga. 

• 0 fomento de investimento no setor. 

• A promoc;ao da competemcia entre os distintos meios. 

• A melhoria da eficiemcia dos sistemas de transporte. 

• 0 aproveitamento das economias de escala derivadas das tendencias mundiais 

do transporte 

• A reduc;ao das barreiras das taxas de exportac;ao. 

• A redugao dos tempos e os custos de modo que as distancias fisicas se 

transformem em menores distancias economica. 

• Que a logistica comercial internacional desenvolva com maior eficiencia a 

provisao de insumos com a produgao, a comercializagao, a distribuic;ao e o 

consume. 

• A participagao efetiva do setor privado. 



5.3 ACOES PRIORITARIAS DO EIXO DE INTEGRA<;AO CORREDOR 

INTEROCEANCIO BRASIL- PERU 
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Ao efeito de concretizar as a96es para desenvolver o projeto de Corredor 

lnteroceanico sui, Brasil - Peru, se visualiza a execu9ao simultanea de dais grandes 

componentes que se planificam como programas fundamentais em apoio do comercio e 

da produ9ao internacional: 

1. Sistema da lnfra-estrutura e Desenvolvimento de instala9oes e servi9os 

logisticos para a facilita9ao do comercio regional e internacional. 

5.3.1 Programa de investimentos para o sistema de infra-estrutura 

1. Transporte 

Dentro deste ambito de influencia do eixo Brasil - Peru, operam diferentes 

modalidades de transportes: maritima, rodoviario, fluvial, aereo e ferroviario. 

A descri9ao do estado em que se encontra a infra-estrutura atual e a seguinte: 

a. Rodoviario: 

Peru - Situa9ao atual. A rede rodoviaria no Peru esta composta par mais de 

70,000 km. de rodovias, organizada em tres grandes grupos: As rodovias longitudinais, 

as rodovias de entradas e as rodovias de liga9ao. Estas estradas estao a cargo de 

PROVIAS, organismo descentralizado do ministerio de transportes e comunica96es, que 

tern a fun9ao de manter e ampliar as rodovias. Pela qualidade e o tipo de veiculos que 

as percorre podemos classificar em 3 categorias: autopistas, estradas asfaltadas e 

caminhos firmados. 

As rodovias contam com duas pistas principais; uma de seguran9a em cada 

sentido de circula9ao separado par um acostamento e possuem boa sinaliza9ao. No 

Peru existem cerca de 300 km. de autopistas que correspondem aos trajetos de acesso 

norte e sui a Lima atraves da rodovia pan-americana. 

As rodovias asfaltadas s6 contam com uma pista principal e urn acostamento de 

seguran9a em cada sentido do trajeto separado par urn interdelinea9ao. Neste tipo de 

via a sinaliza9ao e os servi9os basicos variam em rela9ao a aproxima9ao de cidades 

principais. 
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As maiores parte das rodovias peruanas sao, caminhos firmados construidos 

com base na terra e saibro. Existem tres tipos de caminhos firmados no Peru: 0 que 

pertencem a rede nacional, os caminhos secundarios e vicinais e os caminhos rusticos. 

Estado de as principais rodovias do Peru5
: 

• Lima- Tumbes (Panamericana Norte): A estrada se inicia com urn autopista que 

vai ate Huacho, que logo da passagem a uma rodovia asfaltada em sua 

totalidade e em born estado, corretamente sinalizado e com os servi9os de infra

estrutura s basicas em toda extensao a rodovia. 

• Lima- Tacna (Pan-americana Sui): Esta via tambem come9a com uma autopista 

os primeiros 132 Km., e uma rodovia asfaltada em 6timo estado para o resto. 

Tambem esta 6timo sinalizado e possui servi9os basicos perto das principais 

cidades. 

• Lima- Huancayo (estrada central): E urn trajeto asfaltado em born estado, com a 

particularidade que em seu trajeto fngreme e vertiginoso desde a planfcie de 

Lima ate os 4,818 m. s. n. m. de Ticlio. 

• Chiclayo- Tarapoto: Este e urn trajeto em perfeito estado, mas que em certas 

ocasioes sofre devido as inclemencias do clima. 0 trajeto se pode fazer em doze 

horas. Ha alguns anos atras se fazia em 30 horas. 

• Nazca - Cusco: Esta via e agora bastante transitada devido a culmina9ao do 

asfalto que permite unir ambas cidades num ter9o do tempo usual. 

• Arequipa-Cusco-Puno: Este trajeto e muito complicado devido o agreste da 

geografia no trajeto inicial de Arequipa a Cuzco. Ja no trajeto Cusco - Puno a 

rodovia esta asfaltada e os servi9os mantem uma presen9a not6ria. 

Concessoes das rodovias por urn valor de mil 590 milhoes de d61ares entregara 

ao governo do Peru no presente ano 2005, de acordo com o informe do ministro de 

Transportes e Comunica96es do Peru, Jose Ortiz, durante a apresenta9ao dos avan9os 

do dia 10.05.2005. 

lnformou que entre seis concessoes rodoviarias a serem entregues, a figura da 

interconexao rodoviaria lriapari-Puerto Marftimo do sul-lnteroceanica, com urn 

investimento de 892 milhoes de d61ares, cuja boa pro sera anunciada no proximo dia 23 

de maio. 

5 GEOGRAFIA DO PERU, (2005). 
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"Se trata da rede rodoviaria maior que se ha executado na hist6ria do Peru e que 

beneficiara a 10 departamentos do pais gerando postos de trabalho", indicou Ortiz. (o 

Peru tern 24 departamentos). 

A licita<;ao internacional da constru<;ao do Corredor lnteroceanico sui, Peru -

Brasil, que consiste em efetuar urn processo de concessao dos trajetos rodoviarios do 

corredor rodoviario lnteroceanico Sui, Peru - Brasil. Esta rede rodoviaria tern uma 

extensao de 2603 km (dos quais 1071 km correspondem a rodovias par asfaltar, 1514 

km a rodovias asfaltadas e 17,5 km de rodovias urbanas (sem incluir zona urbana de 

Juliaca), de acordo ao estudo do projeto. Vai desde as portos do sui de San Juan de 

Marcona, Matarani e llo, ate lnapari. No seguinte quadro se apresentam as cinco 

trajetos a dar em concessao, com seu respective or<;amento oficial estimado de 

investimento. 

No seguinte quadro se mostra as principais alternativas entre urn porto do 

pacifica e lnapari, as quais variam entre 1159 e 1517 km. 

QUADRO 07: AL TERNATIVAS ENTRE UM PORTO DO PACiFICO E INAPARI 

Alternativa Km. 

1 San J uan-Abancay-Cusco-Maldonado-1 napari 1517 

2 Matarani-Arequipa-Sicuani-Urcos-Maldonado-lnapari 1306 

3 Mataran i-Areq u ipa-1 mata-J u liaca-P ucara-Otorongo-1 napa ri 1159 

4 llo-Moq ueg ua-Pu no-J u liaca-P ucara-Otorongo-1 napari 1229 

5 llo-Moquegua-Puno-Sicuani-Urcos-Maldonado-lnapari 1436 

As alternativas anteriormente sinalizadas tern urn trajeto comum localizado no 

departamento de Madre de Dios, que e "lnambari (o Otorongo) - lnapari" de 

aproximadamente 430 Km. 

Na atualidade, o trajeto "lnambari- Puerto Maldonado- lnapari" esta firmada em 

toda sua extensao, em condi<;ao regular e ruim, tornando-se mais critica nas temporadas 

de chuvas pelo' lodo' que se formam no trajeto, demorando o tempo de transporte e 

encarecendo as custos de transportes. 

Conta com a manuten<;ao peri6dica e rotineira da dire<;ao de conserva<;ao 

rodoviaria, em trajetos criticos; tambem INADE realiza a<;6es de manuten<;ao em trajetos 

identificados. 
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Em geral, a area de influencia do projeto tern na atualidade urn baixo nivel de 

desenvolvimento economico e social e tern muitas necessidades basicas insatisfeitas, no 

termino da infra-estrutura de comunicac;ao e de varies servic;os, como saude, educac;ao, 

extensao agricola, titulac;ao e regularizac;ao do uso da terra entre outros, os quais sao 

deficientes em grande medida pela precariedade das comunicac;oes. 

Brasil - Situac;ao atual. Em dezembro de 2002 foi inaugurado a reforma a 

estrada asfaltada BR-317, que chega na fronteira com o Peru (Assis Brasil). Por meio 

das estradas asfaltadas BR-364 e BR-317 se facilitara o acesso com a rede rodoviaria e 

fluvial brasileira, portanto os mercados de produc;ao e de consume. 

Atualmente, o Brasil tern uma rede rodoviaria pavimentada de 156 mil km, dos 

quais 58 mil km de responsabilidade do Governo Federal, 81 mil km de responsabilidade 

dos governos estaduais e 17 mil km, responsabilidade dos municipios. As principais 

rotas de integrac;ao rodoviaria entre Brasil e seus vizinhos sul-americanos, no que tange 

aos trechos dentro do territ6rio nacional, ja estao implementados em quase toda 

totalidade. Alguns trechos em Roraima, Amapa, Acre e Santa Catarina estao previstos 

no PPA 2004/2007 visando a melhoria de suas interligac;oes com Guiana, Guiana 

Francesa, Peru e Argentina , respectivamente. 

A malha ferroviaria brasileira conta com uma extensao de aproximadamente 30 

mil km, enquanto a rede hidrografica e composta de cerca de 42 mil km de vias 

navegaveis, sendo que 8,5 mil km ja sao usados como hidrovias. 

0 sistema portuario conta com 30 principais portos maritimes e 1 0 portos 

interiores (fluviais e lacustres). 

Atualmente, a matriz de transporte de carga e a seguinte: 

• Modal Rodoviario 63% 

• Modal Ferroviario 24% 

• Modal Aquaviario 13% 

0 objetivo do Ministerio dos Transportes do Brasil e melhorar a infra-estrutura 

para atender a demanda interna e ao crescimento do comercio exterior, atraves de uma 

estrategia que privilegie os corredores multimodais, otimizando os modes ferroviario e 

aquaviario, tornando os portos mais eficientes e promovendo a interligac;ao viaria com 

os paises limitrofes. 

Consequencias: 

• lnfra-estrutura parcialmente degradada, obsoleta e inadequada, s6 sao Paulo 

precisa de USD$ 1 ,3 Bilhoes. 
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• Baixa capacidade instalada em relac;ao as exigemcias de desenvolvimento de 

integrac;ao do pais. - Deteriorac;ao das condic;oes operacionais nas areas 

desenvolvidas. - Entraves ao desenvolvimento de regioes com potencialidades. -

Embarac;o a efetiva utilizac;ao de transporte intermodal. 

• Baixo nivel de eficiemcia operacional. 

• Concentrac;ao na modalidade de transporte rodoviario (gargalos operacionais, 

fazem contornos ferroviarios. Evitar no futuro as invasoes urbanas) 

• Existencia de numero de gargalos operacionais 

• lmplementac;ao deficiente da legislac;ao, marcos regulamentares e acordos 

internacionais que regulam o setor transportes. 

• lnvestimentos incompativeis com as necessidades do pais. 

2. Portos Maritimes 

Situac;ao atual - Brasil - Portos6 

Dados: 

• lnfra-estrutura proxima da saturac;ao ( falta de berc;os). 

• Restric;oes de acesso maritima (profundidade). 

• Restric;oes de acesso terrestre.(rodoviario e profundidade). 

• Custos elevados 

• Terminais inadequados 

• Falta de treinamento 

• Contingente de mao de obra muito grande 

• Baixa capacidade de movimentac;ao de conteineres. 

• Greves. 

Marina Mercante - Dados: 

• Deficit elevadissimo do mercado de fretes. 

• lnadequac;ao da freta nacional para cabotagem. 

• Desbastamento nas rotas, ou seja, na exportac;ao os navies saem lotados e na 

importac;ao carregam 50 -60 % de sua capacidade. 

• Reduc;ao de navies no mercado de navegac;ao. 

• Falta de navies brasileiros. 

6 IV Seminario Nacional de Logistica lntegrada; IV Seminario de Transporte Logistica e Exportat;ao 

11, 12, 13 abril2005. Sede: CEXPAR-FIEP. 



• Escassez de manuten<;ao dos portos. 

ConseqOencias: 

• Custo da logfstica elevado em rela<;ao ao PBI 

Pars Custo I PBI % 

Brasil 

Canada 

Portugal 

Taiwan 

20.0 

12.0 

12.7 

13.0 

• 0 transporte representa um ter<;o dos custos loglsticos. 

• Reposi<;ao de equipamentos vazios ( USD$ 250/ Conteiner) 
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• Au menta dos fretes de exporta<;ao para balancear os fretes de importa<;ao. 

• Se paga 3 ou 4 vezes o custo de frete de exporta<;ao em rela<;ao ao frete de 

importa<;ao ( conteiner). 

• lmpactos negatives na produtividade economica: Restri<;oes ao 

desenvolvimento economico e social. - Redu<;ao da capacidade de inser<;ao 

competitiva no comercio internacional. 

Situa<;ao - Port as - Peru 7 

Os portos no Peru. 0 total de portos no Peru e 24, dos quais 19 sao marftimos, 4 

fluviais e um lacustre ( lago titicaca); e segundo o sistema de atraques se dividem em 

portos de atraque direto e de lanchas. os portos peruanas estao a baixo da 

Administra<;ao da Empresa Nacional de Portos S. A. (ENAPU PERU), entidade 

descentralizada do Ministerio de Transportes e Comunica<;oes do Peru. Os transportes 

se classificam em: maritima, fluvial e lacustre. 

0 Transporte Maritima. A rede de portos marftimos na costa peruana esta 

composta par 19 portos ao Iongo do nosso literal que sao: 

a. No norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, Chicama, Salaverry, 

Chimbote, Besique, Casma y Huarmey. 

b. No centro: Supe, Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul. 

c. No sui: General San Martin, Matarani e llo. 

E sem duvida o porto de Callao o mais importante do pals, e esta localizado na 

zona central litoranea do Peru, dentro do leito do pacifica no qual as trajetos 

7 GEOGRAFIA DO PERU, (2005). 
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interoceanicas circundando e cruzando o canal de Panama e o Estreito de Magalhaes. 

0 porto do Callao esta localizado na provincia constitucional de Callao a 15 Km. da 

capital, Lima. Se interconecta com Lima atraves de quatro vias de comunicac;ao 

terrestre. Suas instalac;oes resultam atualmente insuficientes tanto em capacidade como 

em tecnologia para afrontar o fluxo diario de embarques e desembarques de produtos 

nacionais e estrangeiros. Assim por exemplo, a descarga de urn navio de 18 a 30 mil 

toneladas (capacidade minima e maxima que o porto pode administrar logisticamente) 

demora em media uma semana, enquanto que esta mesma atividade demora de dois a 

tres dias em qualquer porto estrangeiro. 

Tres sao os portos maritimes selecionados por o Governo do Peru como pontes 

extremes do Eixo Brasil- Peru. 

Matarani: porto tipo 'marginal' (583 m. X 22 m.) que conta com as mais 

completas instalac;oes para a descarga de graos (trigo, amendoim, soja) na costa do 

pacifico de America do Sui. Localiza-se sobre uma elevada e rochosa peninsula que lhe 

favorece certa protec;ao, e ademais, por intermedio de urn quebra ondas que cobre o 

setor noroeste. 0 referido quebra ondas tern 43 metros de altura. Seu radar e fechado. 

Atualmente tern uma concessao com a empresa privada (TISUR). Ate o ano 2000 o 

navio mais comprido mediu 203 metros, o de maier calado 32 pes e o maier em 

toneladas 56,000 TRB. Esta interconectado com a rede ferroviaria e rodoviaria do sui. 

llo: para o atraque direto das naves conta com do is cais tipo 'espigao', urn 

administrado pela empresa portuaria (ENAPU/(186m x 18 m.) e o outre esta em 

concessao na empresa mineira Southern Peru Copper Corporation (302 m. x 27 m.). 

Sua area e aberta, porem poucos dias do ano, durante a 'braveza' do mar resulta na 

impossibilidade de efetuar a manipulac;ao da carga. Pelo cais de ENAPU tern ingressado 

naves com caracteristicas muito similares nas que operam em Matarani, mas em menos 

quantidade. Enquanto que o cais Southern suporta mais carga (peso) e navies de maier 

tamanho. Para facilitar os embarques e desembarques ingressa neste ultimo cais uma 

linha ferroviaria, por onde se exportam principalmente concentrados de cobre. 

San Juan Nicolas: cais tipo espigao confeccionado na empresa mineira 

(Shougang Hierro Peru) de ferro que exporta os minerais da mina de Marcona. Cais 

especialmente equipados para o embarque de minerais de ferro, atraves de urn sistema 

de faixas transportadoras interconectadas diretamente com a mina. Conta com aguas 

mais profundas e tranquilas que nos portos de Matarani e llo, podem receber navies de 

transporte de minerais sobre os 200,000 TRB. 
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Situa9ao Portos Fluviais - Peru8 

0 rios chamados tambem "As rodovias do Peru" sao urn meio fluvial de 

transporte importante para a distribui9ao fisica, pais nesta regiao muitas localidades 

carecem de rodovias e aeroportos. Os principais portos fluviais da Amazonia sao: lquitos 

e Yurimaguas, no departamento de Loreto; Pucallpa, em Ucayali e Porto Maldonado em 

Madre de Dios. Tocache Novo, Juanjui e Bellavista em San Martin. Sao muitos os rios 

navegaveis na selva peruana, mas os principais sao o de Amazonas, o Ucayali, o 

Huallaga, o Maran6n, o Urubamba entre outros; estes rios podem admitir o trafico de 

embarca96es com uma capacidade maxima de 10 000 TM. 

As principais embarca96es que escoam pelos rios da selva sao: 

a. Peque-peques: Sao lanchas com motor estacionario que se tern convertido como 

meio de transporte massive (cargas e passageiros).Tem capacidade de ate 30 

pessoas e cargas no maximo ate 300 Kg. 

b. Canoas com motor fora de borda: Sao embarca96es similares ao peque-peque, 

mas possuem urn motor fora da borda que as faz mais rapidas. Sua capacidade 

de carga tambem e minima. 

c. Embarca96es pesadas: Sao barcos de carga chamada "chata", que escoam 

pelos rios de grande caudal transportando ate 300 pessoas; sua capacidade 

maxima e de 20 TM. 

Porto Maldonado (porto no corredor interoceanico sui, Brasil - Peru): 

Terminal portuario fluvial de 'lancha' sabre o rio Madre de Dios, e empregado para 

facilitar a movimenta9ao da carga (madeira, castanha e cargas gerais) por intermedio de 

seu guindaste. A flutua9ao do desnivel do rio e de 7 metros. Suas instala96es e o 

movimento da carga e insignificante em rela9ao ao terminal portuario de Porto Velho. 

Situa9ao Portos - Brasil 

Porto Velho: Terminal portuario fluvial de atraque direto, localizado no estado de 

Rondonia. E o principal 'porto multimodal' do Brasil. Esta especializado para manipular 

grandes quantidades de soja, o qual permite baratear seu transporte. Em rela~tao ao 

sistema tradicional, -par caminhao ate Santos au Paranagua-, se obtem economias 

consideraveis na enorme produ9ao de soja produzida no Centro-Oeste do Brasil, que 

tern como destino as mercados da Europa e dos Estados Unidos. Porem, se esta em 

processo para melhorar as opera96es com conteiners no referido terminal fluvial. 

8 GEOGRAFIA DO PERU, (2005). 
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Situagao Hidrovia - Brasil 

0 trajeto fluvial mais relevante e 'Porto Velho - ltacoatiara' sabre o rio Madeira, 

com mais de 1000 kilometres. ltacotiara se en contra localizado ao leste de Mana us, 

sabre o rio Amazonas. 0 rio Madeira permite o transite de 'Balcas' que superam as 6000 

TM. De ida transporta principalmente soja e de retorno (subida) recebe produtos 

manufaturados na zona franca de Manaus, como eletrodomesticos. 

No seguinte quadro se apresenta uma sfntese da evolugao de preferencias a 

eleger uma modalidade de transporte para trasladar soja desde o centro de produgao ao 

mercado da Europa, EEUU ou Asia, para os anos 2000 e 2015. 

QUADRO 08: TRANSPORTE DE SOJA POR MODOS 

Modo 2000 

Rodoviario 81% 

Fluvial 4% 

Ferroviario 15% 

Fonte: GEIPOT 

Dados adicionais: 

• lnadequagao da sinalizagao e do balizamento. 

• Restrigoes de calado ( nao e navegavel todo o ano) 

Situagao Transporte Aereo 

2015 

33% 

27% 

40% 

E conhecida que existe uma relagao direta entre o fluxo aereo e o volume que se 

comercializa atraves de outros meios de transporte (rodoviario, fluvial). 0 seguinte 

comentario reflete a situagao atual. 

Ainda sendo o vizinho brasileiro mais proximo do Peru e da Bolivia, e necessaria 

viajar ate Sao Paulo e a Lima, para chegar na Arequipa". Jorge Viana (Governador do 

estado do Acre). Seminario em Arequipa, Setembro de 2001. 

Comentario que foi complementado: 36 horas demorou a viagem entre Rio 

Branco e Arequipa , sem contar o excessive custo de cerca de US$ 2000". Henrique 

Gennari (OACI). Seminario de Arequipa, Setembro 2001 ). Existe o acordo entre Brasil e 

Peru (Sep.2000) para unir as sete (7) cidades fronteirigas peruanas com oito (8) cidades 

brasileiras. Trajeto para ser coberto. Faker 27 (30 a 35 passajeiros): 

• Peru: lquitos, Tarapoto, Pucallpa, Porto Maldonado, Cusco, Arequipa e Tacna. 

• Brasil: Cruzeiro do Sui, Tabatinga, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Manaus, 



Cuiaba e Campo Grande. 

Situac;ao Energia- Peru 
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A 'capacidade instalada' no setor de energia peruano no ano 2001 foi de 5,907 

MW. Des quais 4,903 (83%) desta capacidade instalada esta interconectada ao sistema 

nacional. Do potencial instalado, aproximadamente os 50% e de origem hidroeletrico e o 

outre 50% termal. 

A produc;ao de energia no ano de 2001 foi de 20,786 GW.h, onde, 90% que 

fornece a rede eletrica interconectada e os 10% restante de sistemas isolados. Os 92% 

da energia sao gerados pelo servic;o publico e o restante pelo setor privado. Enquanto 

que os 85% do gerado foram de origem hidraulico. 

Des 5,907 MW (da capacidade instalada no Peru) o sistema poderia fornecer aos 

paises vizinhos uns 500 MW. A parte deste fornecimento energetico disponivel, dentro 

da area de influemcia do Eixo Peru-Brasil-Bolivia, esta localizada a central hidroeletrica 

de Sao Gaban, a qual esta projetada para 455 MW ou 3,240 GWh/ano. Na atualidade 

opera uma das quatro etapas previstas, a Central II, a que aparece em negrito no quadro 

a baixo. 

QUADRO 09: DESARROLLO HIDROELECTRICO SAN GABAN 

Caudal Nominal Saito Neto Potencial Energia Media 
Central 

(m3/seg.) (m.) lnstalado (MW) GWh/ano 

IV 18.0 850 130 850 

I 22.8 550 110 760 

II* 19.0 650 110 860 

Ill 25.0 485 105 770 

TOTAL 455 3,240 

Finalmente, no departamento do Cusco se localiza o 'Gas Natural de Carnisea' 

que tern urn a reserva de gas provada 8. 7 trilhoes de pies cubicos. Reservas de 'gas 

natural liquidificado' de 600 milhoes de pies cubicos per dia. Grande parte de este 

potencial ainda nao tern urn destine cornprornetido. 

Situac;ao da Energia - Brasil 

No estado de Amazonas se localiza a mina de gas natural Urucu, o qual tern 

reservas provadas de 80 bilhoes de metros cubicos (2,825.2 bilhoes de pies cubicos). Da 

referida rnina sairia urn gasoduto de 500 Krn. ate a cidade de Manaus para transportar 9 
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melees m3 dia, para alimentar uma central de 730 MW. 

Desde o mesmo Urucu sairia um segundo oleoduto de 12" y 500 Km. ate a capital de 

Rondonia (Porto Velho) para transportar 2 melees m3 dia para alimentar uma central de 

340 MW, o qual subministrara energia aos estados de Rondonia e Acre. 

Situac;ao Pontes - Brasil e Peru 

No setor rodoviario peruano que ja tern sido definido "lnambari - Puerto 

Maldonado- lnapari" (430 Km.) para os efeitos do Eixo Brasil- Peru, se caracteriza par 

dispor de pontes 'provisionais' (tipo 'bailei', de uma via, tableros de rodadura de madeira, 

construidos decada 60) e que se encontram deteriorados, par o transite do tempo e): 

Planch6n (60 m), Alegria (20 m),Q. Alerta (67 m), Primavera (57 m), Noaya (57 m). 

Contam com perfiles referenciais para sua construc;ao. 

Na fronteira com Brasil, 0 Brasil conta ja com a engenheira de detalhe da ponte 

de integrac;ao binacional e construir as instalac;ees para transite, tendo iniciado a 

construc;ao o 11 de agosto de 2004. 

5.4 DESENVOLVIMENTO DE INSTALACOES E SERVICOS LOGiSTICOS PARA 

A FACILITACAO DO COMERCIO REGIONAL E INTERNACIONAL NO 

CORREDOR LOGiSTICO VIA INTEROCEANICO SUL- BRASIL- PERU 

Estas atividades incluem, entre outros, a modernizac;ao dos portos e dos pastas 

fronteiric;os, mediante a operac;ao de alfandegas virtuais, a utilizac;ao intensiva das 

telecomunicac;ees para o intercambio eletronico de dados, o desenvolvimento e 

operac;ao de terminais interiores de carga e a criac;ao de empresas para a prestac;ao de 

servic;os logisticos na regiao. lsto inclui a adoc;ao de disposic;oes legais e administrativas 

necessarias para a viabilidade dos servic;os propostos e a facilitac;ao do transporte. Em 

conseqOemcia se propeem os seguintes temas: 

o Desenvolvimento de urn Mercado de Servic;os Logisticos. 

o Desenvolvimento de Centros de Logistica. 

o Transite de Fronteira. 
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5.4.1 Desenvolvimento de um mercado de servic;:os logisticos 

A prestac;:ao de servic;:os logisticos e um componente basico do conceito de 

lnfraestrutura avanc;:ada. Dado o projeto de corredor interoceanico sui, Brasil - Peru, o 

mesmo da as condic;:oes necessarias para formar e fortalecer um mercado de servic;:os 

logisticos a maneira de "cluster," o aglomerado empresarial de operadores logisticos. 

Com isso pretende-se desenvolver um mercado de empresas que prestam de forma 

integrada os servic;:os de transporte, consolidando cargas, armazenagem, agentes de 

alfandega e responsaveis do fornecimento de informac;:ao comercial. Este mercado 

estaria aberto e os operadores que participariam dele competiriam por baixo custo, 

rapidez e seguranc;:a de suas operac;:oes. Haveria uma alta rivalidade entre eles que 

obrigaria seus competidores a fazer inovac;:oes usando a tecnologia e a informac;:ao 

comercial para se manterem no mercado. Com urn mercado de servic;:os logisticos 

destas caracteristicas, se estaria contribuindo para um adequado aproveitamento das 

oportunidades comerciais que oferecem os outros componentes do projeto do Corredor 

lnteroceanico sui, Brasil- Peru. 

As condic;:oes necessarias para a formac;:ao deste "cluster'' foram identificadas 

empregando o modele do Diamante da Competitividade de Michael Porter, que e 

descrito na parte oito (8) do presente trabalho (0 Corredor Logistico e o "Cluster" de 

Servic;:os Logisticos). Grandes partes destas condic;:oes sao dadas por cada componente 

do projeto do Corredor, portanto sua execuc;:ao total permitiria em grande medida o 

surgimento do "cluster". Porem, ha outras ac;:oes que deverao ser executadas como parte 

do programa para garantir seu sucesso. Aspectos como o marco regulamentar, a 

seguranc;:a contratual, o cumprimento de normas tecnicas e operacionais para garantir a 

seguranc;:a de pessoas e de bens, e os arbitros, sao alguns deles. 

Atividades a realizar: 

A. Facilitar os Sistemas Operatives de Transporte Multimodal 

Nos paises desenvolvidos e no Sudeste Asiatica, s6 depois de haverem sido 

introduzidas reformas politicas substanciais que permitiram o desenvolvimento do setor 

servic;:os, pode-se falar do nascimento da nova gerac;:ao de infra-estrutura que tern feito 

a diferenc;:a em questao de competitividade. 

Nesse contexte cabe deter na evoluc;:ao e desenvolvimento do transporte 

multimoda na regiao, assim como determinar os inconvenientes de carater regulamentar 

que dificultam seu adequado desenvolvimento. Os problemas de tal natureza, uma vez 
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que sejam devidamente identificados e convenientemente atendidos atraves de urn 

adequado marco normative, poderiam gerar urn melhor desenvolvimento do sistema de 

transportes em geral. 

Entao, o Transporte Multimodal aparece como uma alternativa capaz de permitir 

urn aproveitamento mais eficaz da infra-estrutura do transporte nos distintos paises, 

contribuindo na reduc;ao dos custos operatives do transporte. 

Ha praticamente duas decadas tern existido na regiao Sui-americana distintas 

intenc;oes e avanc;os na formulac;ao de urn marco legal regional em materia de transporte 

multimodal de cargas. Nao obstante, os resultados no que diz respeito ao lagro de urn 

marco harmonizado nao tern side satisfat6rios. 

A necessidade de contar com urn instrumento comum na regiao e muito 

significativa. Em geral, a complexidade e obsolescencia das normas vigentes sao urn 

fator que restringe o comercio e o transporte. Urn cenario com uma normativa comum 

permitiria urn maier aproveitamento das infra-estrutura s disponiveis, uma reduc;ao no 

custo do transportee favoreceria os processes de integrac;ao. 

0 conjunto das normas que existem na regiao sao: 

Os paises do MERCOSUL possuem urn marco unificado que tern side 

legalmente questionado e nao tern side ratificado por lei nos paises. Este acordo 

fixa diferentes limites de responsabilidade para cada pais. 

Brasil possui uma lei e a mesma tern side regulamentada. 

Argentina possui uma lei que nao tern side regulamentada. Esta norma possui 

algumas questoes que tern side objetadas, como por exemplo, o regime de 

importac;ao de conteiner. 

Chile aderiu a convenc;ao das Nac;oes Unidas de transporte multimodal de 1980. 

Os paises da Comunidade Andina aprovaram urn marco legal comum. 

ALADI aprovou urn marco legal comum. 

Este estimulo de experiencias tern tide sucessos e fracassos. Os beneficios ja 

alcanc;ados parcialmente em alguns paises devem ser capitalizados a nivel regional, e 

assim mesmo as experiencias dos erros que contem algumas normas deveriam ser 

consideradas. Desta forma, no case que se logre conceber urn instrumento a ser 

adotado pelos paises da regiao, o qual substituiria e/ou complementaria as leis e 

acordos vigentes, se estaria em condic;oes de dar urn passo adiante em materia de 

integrac;ao e ademais, de aproveitar as vantagens da sinergia que outorgaria urn marco 

homogemeo nesta materia. 
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B. Abertura do mercado de servi~os logisticos 

As empresas com sucesso a nivel global dependem cada vez mais de terceiros 

no manejo des servic;os logisticos. Per outre lade, no ambito regional, persiste em 

muitas empresas a ideia de continuar com urn alto grau de internalizac;ao destes 

servic;os. Ha muitas razoes que podem explicar este fenomeno, incluindo: a) A protec;ao 

com que muitos setores contam e a falta de urn ambiente de competencia total, b) 0 fate 

pelo qual estas empresas dao mais importancia as necessidades de seus pr6prios 

empregados que as de seus clientes, c) A falta de visao empresarial para perceber as 

vantagens economicas da externalizac;ao, d) 0 baixo nfvel de assimilac;ao das novas 

tecnologias, e) As preocupac;oes sabre confidencialidade, f) A falta de confianc;a na 

habilidade des fornecedores externos destes servic;os, g) Alto custo ou qualidade 

inadequada des servic;os disponfveis, h) e finalmente a falta de polfticas adequadas para 

fomentar a externalizac;ao destes servic;os. 

Per outre lade, todos os pafses da regiao sao membros da Organizac;ao Mundial 

do Comercio e signataries des acordos da Ronda Uruguai, incluindo o GATS. Portanto, 

se o Acordo geral sabre Comercio e Servic;os dista muito ainda de ser uma ferramenta 

eficaz para promover a liberalizac;ao des servic;os de transporte e logfstica, a maioria das 

excec;oes estabelecidas para a abertura tern urn prazo de 10 a nos. 

Costa Rica e Nicaragua, respectivamente, tern negociado com Mexico, sendo 

Acordos de Livre Comercio que incluem urn capitulo de Servic;os e que outorgam Trato 

de Nac;ao mais Favorecida e Trato Nacional. 

E previsivel esperar uma acelerac;ao na tendencia global para abrir o mercado de 

servic;os, incluindo o de servic;os logfsticos. A adoc;ao de uma polftica comum e 

imprescindfvel para enfrentar com sucesso os desafios que as megatendencias. No 

case do Brasil, per exemplo, a industria de Provedores de Servic;os Logfsticos - PSLs 

vern crescendo de forma acelerada nos ultimos anos. Entre 2000 e 2003, a receita total 

des PSLs pulou de R$ 1 ,56 bilhoes para R$ 6,02 bilhoes, em termos nominais, o que 

corresponde a urn crescimento medic de 57% ao ana, ou 286% em tres anos. Como 

consequencia, a receita media des PSLs saltou de R$ 16 milhoes para R$ 53 milhoes, o 

equivalente a urn crescimento medic anual de 49%, ou de 231% em tres anos. Per outre 

lade, o numero de PSLs cadastrados como operadores logfsticos, cresceu apenas 16% 

no perfodo, ou 5% ao ana, em media. 

0 desenvolvimento desta industria no Brasil parece ser urn fenomeno ancorado 

em bases s61idas. Sao varies os indfcios neste sentido. Recente pesquisa junto a uma 
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amostra de 93 empresas industrials brasileiras, pertencentes ao conjunto das 500 

maiores, indicou que 45% pretendem aumentar, 48% manter, e apenas 7% reduzir a 

participac;ao dos PSLs no total de suas despesas logisticas. Par outre lado 81% destas 

mesmas empresas se dizem satisfeitas ou muito satisfeitas com a decisao de 

contratac;ao de PSLs e examinando o futuro num estudo feito pela COPPEAD, identifico 

a atividade de armazenagem como a que apresenta a maier perspectiva de crescimento 

nos pr6ximos dais anos e com menor indice de oferta se destacam outras atividades 

mais sofisticadas como milk run, JIT, gerenciamento intermodal, logfstica reversa e 

montagem de kits. 

Ap6s uma fase de desenvolvimento e rapido crescimento, a industria de 

provedores de servic;os logfsticos no Brasil parece estar evoluindo para uma fase de 

consolidac;ao. Esta evoluc;ao costuma ter importantes implicac;oes sabre a dinamica do 

mercado. Clientes se tornam mais exigentes e seletivos, PSLs buscam urn foco e 

segmentac;ao do mercado, as margens tendem a ficar mais apertadas, e aumentos de 

produtividade tornam-se uma necessidade. Os dados da pesquisa feita pela COPPEAD 

indicam claramente as necessidades de adaptac;ao das estrategias comerciais utilizadas 

atualmente pelos PSLs. Existe urn descompasso entre oferta e demanda par servic;os. 

Enquanto os embarcadores buscam provedores facades e eficientes, os PSLs 

buscam oferecer uma ampla gama de servic;os para urn grande conjunto de setores. 

0 usa da tecnologia de informac;6es ainda deixa muito a desejar, principalmente quando 

se considera sua importancia vital para o aumento da produtividade e reduc;ao de 

custos. 

A contribuic;ao dos PSLs para a implementac;ao de Tl ainda e muito limitada. 

Tudo isto esta indicando urn ambiente de ameac;as e oportunidades para os provedores 

de servic;os logfsticos que atuam no Brasil. Aqueles que conseguirem entender as novas 

exigencias e estiverem dispostos a investir nas mudanc;as aumentarao suas chances de 

sobrevivencia e crescimento. Os que se mantiverem estaticos correrao series riscos de 

serem atropelados pela dinamica do mercado. 

c. Facilitac;ao de Comercio 

Em varies parses do mundo, tern sido estabelecidas com muito exito 

organizac;oes mistas entre o setor publico e o setor privado para facilitar o comercio. Na 

maioria dos casas, as organizac;oes tern sido modeladas com base na Junta Britanica 

para a Simplificac;ao dos Procedimentos do Comercio lnternacional (SITPRO). Diversas 

iniciativas tern sido implementadas na America Latina (Argentina, Brasil, Chile e 
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Colombia) com a ajuda da Junta Panamericana para EDIFACT. 0 sistema mais 

avanc;ado tern sido desenvolvido pelo Brasil com SIMPRO-Brasil, provendo servic;os 

atraves da comunicac;ao eletronica, assessoria profissional e em treinamento, e servindo 

ademais como foro de discussao intersetorial. 

Outro exemplo de como os paises da regiao utilizam mais os espac;os abertos e a 

Rede de Cooperac;ao Horizontal desenvolvida pela IIRSA que promove exportac;oes 

atraves de remessas postais e acordos sabre roaming internacional. E atraves desta 

rede que governos da regiao oferecem a seus pares sul-americanos o compartilhamento 

e transferencia de conhecimentos e ac;oes sabre temas relevantes a fim de promover 

sua eventual reproduc;ao e aplicac;ao com visao ao desenvolvimento sustentavel dos 

setores pertinentes. 

Outros exemplos sao os acordos comerciais da Federac;ao das lndustrias do 

Estado de Mato Grosso (Fiemt) durante a Expedic;ao Estradeiro, nas cidades de 

Arequipa e Puno (Peru), La Paz e Santa Cruz da Serra (Bolivia), com a finalidade de 

trocar informac;oes e assinar neg6cios. Pelo acordo firmado os empresarios terao mais 

seguranc;a nas transac;oes comerciais entre os pafses envolvidos. Do lado peruano, as 

federac;oes das associac;oes comerciais e industrials de Arequipa receberao os dados 

fornecidos pela Camara de Comercio Exterior da Fiemt. 

Por mais que os eixos IIRSA estejam definidos e exista urn avanc;o progressive 

em sua consolidac;ao, e evidente que sem recursos financeiros disponfveis e sem 

possibilidade de utiliza-los dentro dos limites de endividamento e gastos publicos, 

nossos parses nao poderao fazer da integrac;ao uma realidade. 

E, entao, de vital importancia propor mecanismos financeiros inovadores que 

permitam melhorar o nfvel de investimento e tambem facilitem a participac;ao do setor 

privado nos projetos de integrac;ao ffsica. 

A demanda total de recursos, para investimento em projetos de infra-estrutura 

IIRSA, nos pafses da regiao sui-americana, ascende a USD$ 54,217 milhoes. Este 

montante inclui projetos de transportes, comunicac;oes e energia. 

As necessidades do Peru alcanc;am os USD$ 4,300 milhoes e as do Brasil 

totalizam os USD$ 17,945 milhoes, representando 7.9% do total para o Peru e uns 33% 

do total para o Brasil. 

Ante uma demanda desta magnitude, e necessaria desenvolver urn novo marco 

jurfdico que erie as condic;oes para promover a participac;ao do setor privado, de 

maneira independents ou em associac;oes com o setor publico. Neste ponto o Peru 
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propos duas propostas, uma a nivel nacional e outra a nivel sui-americana. 

A nivel interne, o governo peruano apresentou urn projeto de lei para a criac;ao do 

FONFIDE VIAL, o qual busca estabelecer as condic;oes para promover a participac;ao do 

setor privado no desenvolvimento da infra-estrutura de transportes des eixos IIIRSA. 

Assim mesmo, pensando a nivel sui-americana, o Peru propos ao Grupe do Rio e 

ao Comite de Direc;ao Executiva da IIRSA a criac;ao da Autoridade Sui-americana de 

lnvestimentos, a qual atuaria como agencia fiduciaria que facilitaria o financiamento de 

projetos de investimento prioritarios, em especial aqueles identificados no marco do 

IIRSA. 

5.4.2 Desenvolvimento de centres de logistica 

Diversos paises e blocos comerciais tern fomentado com apoio de patrocinadores 

do Banco Mundial, a formac;ao de Centres de Promoc;ao da Logistica ou Conselhos de 

Logistica, integrados per membros do setor privado, que funcionam como elementos 

aglutinadores e facilitadores e permitem concentrar e canalizar as distintas inquietudes 

ao tema da logistica. Assim mesmo, o efeito de que as atividades logisticas, olhadas 

como urn servic;o integrado do principia ao fim, sao relativamente novas, fac;a que estas 

associac;oes se encarreguem de promover e fomentar as caracteristicas des 

profissionais que se precisam para a area, assim como de difundir uma "cultura 

logistica" no setor privado. Per ultimo, estas instituic;oes prestam alguns servic;os 

complementares que podem requerer as empresas de logistica para o desenvolvimento 

de suas atividades. 

De acordo com urn estudo realizado pela SIECA (Secretaria de lntegrac;ao 

Centro-americana), analisando organizac;oes de logistica da Uniao Europeia nos paises 

seguintes: Alemanha, Austria, Belgica, Espanha, Finlandia, Franc;a, Grecia, lnglaterra, 

lrlanda, ltalia, Luxemburgo, paises baixos, Portugal, Suecia com base nas informac;oes 

obtidas pela Internet e da mesma maneira analisando as mais importantes organizac;oes 

de Australia, EE.UU. Em Canada, assim como as organizac;oes mundiais do mundo da 

logistica, determinou-se que a maioria des Centres de Promoc;ao de Logistica tern 

quatro grandes areas de ac;ao: 

Promoc;ao: Compreendem as atividades de difusao das atividades logisticas 
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atraves de palestras, seminaries, publicac;oes periodicas, concursos, entre 

outros. 

Educac;ao: Servem de forum e facilitador das discussoes relacionadas com a 

organizac;ao e a administrac;ao de instituic;oes de educac;ao e treinamento tecnico 

neste campo. Fixam-se padroes profissionais, uniformizam terminologia e 

estabelecem normas profissionais e eticas. 

Servic;os Profissionais: Oferecem servic;os de apoio nas empresas logisticas 

como consultorias, "benchmarking", fertilizac;ao cruzada entre membros e 

assessorias a empresas na administrac;ao de temas logisticos, entre outros. 

Apoio: Servem como veiculos para estabelecer e manter cantatas profissionais e 

programas de intercambio com organizac;oes similares em outros paises e 

regioes. 

Assim mesmo, influenciam como grupo de pressao, na resoluc;ao de conflitos na 

solicitac;ao ao setor publico de modificac;oes operativas ou da politica na logistica 

comercial e a facilitac;ao do comercio. 

Atividades a realizar: 

Deve estabelecer-se o grau de avance e de desempenho que tern alcanc;ado este 

tipo de organizac;oes em cada uma das areas de ac;ao. Devem buscar as formulas de 

participac;ao institucional e organizac;ao mais conveniente para uma possivel Associac;ao 

SulamOericana de Logistica. Uma vez desenhada sua integrac;ao e representatividade 

devem estabelecer-se os programas necessaries para desenvolver as atividades do 

novo organismo em cada uma das quatro areas de ac;ao identificadas anteriormente. 

5.4.3 Passos de fronteira (alfandega) 

Atraves da Ata da Reuniao acordada pelo Ministro de Relac;oes Exteriores do 

Peru, Manuel Rodriguez Cuadros e o Governador do Estado do Acre, Senhor Jorge 

Viana, ambos constataram com satisfac;ao a presenc;a des Presidentes des Governos 

Regionais des Departamentos do Peru, Arequipa, Puna e Ucayali, assim como de uma 

ampla representac;ao de empresarios brasileiros e peruanas, que sao chamados a 

desempenhar urn rol protagonista na profundidade des vinculos e a integrac;ao regional. 

No encontro, as delegac;oes do Peru e Brasil concordaram em instalar postos de 

Alfandega temporais no Rio Branco e lliapari para facilitar as correntes do comercio, 
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especialmente de produtos agropecuarios. Do mesmo modo, se superaram numa serie 

de dificuldades de Indole fitosanitaria que restringiam o comercio regional. 0 Governo 

do Brasil e do Estado do Acre concordaram em proporcionar energia eletrica a 
populac;ao da fronteira localizada no Peru. 

Ambos decidiram impulsionar ativamente o estabelecimento dos servic;os e 

facilidades que requerera o crescente fluxo de pessoas, vefculos e mercadorias que 

circularao atraves do eixo de integrac;ao Peru-Brasil-Bolivia, em particular a instalac;ao 

de controles alfandegarios e migrat6rios, assim como a infra-estrutura respectiva. 

Atividades a realizar: 

• Acordos setoriais. 

Seguindo o mandate dos Presidentes da regiao de integrar a infra-estrutura de 

transportes, energia e telecomunicac;oes e promover o desenvolvimento 

economico e social nos Eixos de integrac;ao e desenvolvimento (EID), que 

concentram os projetos de infra-estrutura de integrac;ao. Peru esta na area de 

influencia de quatro dos nove EID identificados: Andino, lnteroceanico, Peru

Brasil-Bolivia e Amazonas. 

Ademais, IIRSA promove ac;oes transversais dirigidas a resolver gargalos nas 

areas institucionais, operativa e regulamentaria, os processes setoriais de integrac;ao, 

que buscam melhorar a eficiencia dos servic;os associados na infra-estrutura ; esses 

processes incluem as ac;oes institucionais em passes de fronteira. Os passes, por sua 

vez, integram os projetos de infra-estrutura dos EID. 

0 Processo setorial de Passes de Fronteira estudou o transporte internacional 

rodoviario e sua operac;ao, destacando-se a incidencia negativa que, sobre a fluidez do 

transporte, os custos do servic;o e a eficiencia do comercio internacional, tern a 

execuc;ao dos controles e as praticas dos operadores privados, recomendando-se 

implementar passes com controles binacionais integrados e uma gerencia unica 

interinstitucional. Posteriormente, a IIRSA organizou oficinas nas regioes Andinas e 

MERCOSUR + Chile, com os principais organismos operantes nos passes 

alfandegarios, imigrac;oes, transporte, saude animal e vegetal -, selecionando por 

consenso passes piloto para promover a execuc;ao de projetos de infra-estrutura , a 

modernizac;ao institucional e a introduc;ao de boas praticas privadas. Na Oficina da 

regiao andina, o passe de Desaguadero, na fronteira entre Peru y Bolivia, foi 

selecionado como piloto. 

Como resultado da dinamica de IIRSA, Peru solicitou apoio ao Banco na 
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concep<;ao e execu<;ao de projetos integrais que respondam nas necessidades de 

centrale e desenvolvimento do comercio da regiao, as popula<;oes residentes e os 

usuaries, nos passes de Desaguadero (fronteira com Bolivia), Tacna-Arica (Chile) e 

liiapari (Brasil); todos eles, a exce<;ao de liiapari que nao apresenta movimenta<;ao 

comercial no presente pela inexistencia de conexao fisica, sao relevantes no comercio 

binacional rodoviario. Par Desaguadero transita 90% do comercio entre Peru e Bolivia 

com quase 400 mil toneladas/ano, no entanto Tacna-Arica mobiliza a totalidade da 

carga binacional (90 mil ton/ana). 

• Marco legal e regulamentaria 

Referente ao centro em liiapari, os presidentes de Peru e Brasil, fizeram uma 

declara<;ao conjunta, em ocasiao do infcio de obras da ponte de integra<;ao Assis-liiapari 

em 11 de agosto de 2004, confirmando a ado<;ao do "modele de centrale integrado de 

fronteira fundamentado em urn quadro formative que facilite o livre transite de pessoas e 

bens entre os tres pafses" (incluindo Bolivia) e ratificando assim a declara<;ao conjunta 

de 25 de agosto de 2003 dos presidentes de Peru e Brasil, na qual se instrui a 

autoridade nacional competente a iniciar as a<;oes necessarias para criar pastas 

integrados de centrale de fronteiras. 

Os instrumentos legais que estabelecem responsabilidades operativas em 

fronteira regulamentam as fun<;oes de alfandega, transporte, migra<;oes e fitosanitarias; 

porem, a independencia funcional das institui<;oes que coexistem em fronteira ocasiona 

uma falta de coordena<;ao generalizada que incide na eficiencia das fun<;oes de centrale 

e afeta negativamente o comercio internacional. 

• Consequencias 

Com Brasil, apesar de nao existir transite de fronteira atualmente, se abriram 

novas oportunidades ao comercio lnternacional e liiapari seria o primeiro passe de 

fronteira com Brasil. 

Na fronteira com Brasil o projeto de passe de fronteira busca equiparar o nfvel de 

avance em liiapari, que esta par iniciar obras. 

Como efeito do projeto, se espera o surgimento de oportunidades de neg6cio 

para as pequenas atividades economicas na fronteira de Brasil e Peru, devido as 

necessidades de servi<;os complementares que derivam de uma maier intensidade de 

tratico internacional de carga e passageiro. 
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5.5 VI SAO DE NEGOCIOS - FUNCI6N ESTRA TEGICA DEL GRUPO IIRSA 

Pavimentar a conexao rodoviaria no Porto Maldonado e desde ali atraves das 

cidades de Cusco e Juliaca ate os Portos do Pacifico, dando urn carater bi-oceanico a 

vastas porc;:oes pouco desenvolvidas do territ6rio noroeste do Brasil e a regiao sui do 

Peru. 

No seguinte quadro, podemos observar que os estados com maior densidade 

de populac;:ao sao Rondonia, Cusco, Puno e Arequipa, que juntos chegam a ter 76% 

da populac;:ao total, porem s6 o estado de Rondonia tern uma superficie de 238.5 mil 

Km2, pouco mais que a superficie das tres cidades de Cusco, Puno e Arequipa que 

tern uma superficie total de 202.4 mil km2. 

QUADRO 10: AREAS DE INFLU~NCIA 

Area de lnfluencia IIRSA 

r=staaos, 
Pals Provincias, Poblaci6n Nodos relevantes 

Departamentos 

B rasil RondOnia 1 .431 .777 
[POrtO V e lno, GUajar3-M inm, .JI-
Para n a , V llhena 

I B rasil Acre 586.942 Rio Branco Brasih~ia Assis Brasil 
[Peru Madre de l: 10s 99.452 !Puerto Maldonado Puente namban 
Peru usco 1.208.689 Cusco 
Peru Apurmac 463.131 Abancay 
Peru Puno 1.263.995 Juliaca 
Peru Arequipa 1 .101 .005 A requip a M a ta rani 
[Peru Moquega 156 .750 M o quega llo 
[Peru Tacna 2 94.214 Tacna 

o ta 6 .605.955 

QUADRO 11 : ATIVIDADES DOMINANTES 

.Actlvlcla.cles Dc::u-,.-, I n a n tes IIR.S.A 

MAD ... D.DIOe 
Cauoho. rna....._-. --"-• - --- - 

e»ro 

······ ... 
... UNO _.._-....... . 
oe~ae.-. . ...... nto. 
turlarne» 

Fonte: IIRSA. 

TACNA 
-It una a . 
lloc»rea rna .. 
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5.5.1 Centres de produc;ao 

Atividades Atuais: 

• 0 "comercio fronteiric;o" entre os departamentos e/ou estados fronteiric;os de 

Peru, Brasil e Bolivia e praticamente "inexistente", pois nao estao quantificados 

nos registros de Alfandega (Ver quadros 12 e 13). 

• Porem, percebe-se urn movimento "informal" esporadico e "incerto" pela 

magnitude das quantidades transadas. As caracteristicas e limitac;oes do 

transporte indicariam que devem ser de pouca significac;ao ou escasso valor 

economico (comercio de sacoleiros). Nao tern informac;ao sobre as referidas 

transac;oes. 

• 0 fluxo comercial (formal e informal) e efetuado atraves ou combinando dois ou 

mais modes de transporte; os quais sao demandados segundo a estac;ao: a) 

estradas afirmadas e/ou trilhas transitaveis; b) rios de pouca profundidade, 

navegaveis s6 em temporada de inverno (estacionais); e c) aeroporto de Porto 

Maldonado ou por intermedio dos aerodromes de Iberia e ltiapari. 

• As transac;oes comerciais que tern side registradas na 'Aifandega de Porto 

Maldonado' tern como origem ou destine lugares muito distantes ou muito 

afastados da fronteira, como Sao Paulo, Lima, Arica. 

• Os veiculos automotores nacionais nao cruzam a fronteira freqOentemente, -

tanto de carga como passageiros-, por desconhecimento ou impedimentos 

regulamentares ou falta motivac;ao economica. 

• De acordo com a sintese expressada nos quadros 12 e 13, as importac;oes e as 

exportac;oes que foram registradas em Porto Maldonado empregam diferentes 

modes de transporte para chegar a seus destines. 

• Ao nao ter facilidades diretas para as transac;oes comerciais internacional, as 

mercadorias estao obrigadas a seguir a longa rota que contorna a America do 

Sui, pelo estreito de Magalhaes para chegar a seu destine. 



QUADRO 12: SiNTESIS DE EXPORTACIONES 1996-2001 POR PUERTO 

MALDONADO 

A no 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Bultos 19 0 3 1 238 1 

Destino Sta. Cruz Guajaramirin Brasil Bolivia Brasil 
(Sol.) -- (Br.) ( .. ?) ( .. ?) ( .. ?) 

FOB 
4,230 0 36,600 4160 2'437,750 54,000 US$/ a no 

TM/ano 0.05 0 7,320 0.45 49.20 4.20 
Via Aerea -- Fluvial 

Moto---
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Articulo C General Semilla Pijuayo C Gnral 
trim6vil 

Informacion Base: Aduana. INS-Gerencia de Estadistica de Lima. 24.06.02 

QUADRO 13: SiNTESIS DE IMPORTACIONES 1997-2001 POR PUERTO 

MALDONADO 

Ano 2001 2000 1999 1998 1997 

Bultos 382 123 230 342 729 

Origen San Paulo, Brasilia San Paulo, Otros SP, Arica, otros 

CIF US$/ano 95,664 244,748 889,605 3'637,310 13'479,181 

TM/ano 327 54 261 380 1753 

Trans porte Carretera Garret., Otros Garret., Fluvial 

Articulo Repostos motores, Artlculos Ferreterla, Milho Amarelo 

Informacion Base: Aduana. INS-Gerencia de Estadlstica de Lima. 24.06.02 

QUADRO 14: BALANZA COMERCIAL PERU-BRASIL (MILES US$) 

Aiio Exportaciones* lmportaciones Sal do lntercambio 

1996 259,456 297,969 -38,513 557,425 

1997 285,347 361,790 -76,443 647,137 

1998 199,039 361,736 -162,697 560,775 

1999 190,721 265,022 -74,301 455,743 

2000 211,473 353,021 -141,548 564,494 

* As exporta9oes peruanas ao mercado brasileiro correspondem basicamente a produtos primaries 
constituidos par minerais e derivados (80%). 

FONTE: SECEX BRASIL. 2001 
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5.5.2 Centres dinamicos 

Aspecto Meio Ambiente. 

No eixo se identificam areas de uso especial como: parques nacionais (areas 

protegidas), terras indigenas, etc. 

As caracterfsticas das areas localizadas nas areas tropicais, na superficie de 

Pando, Beni, Acre, Rondonia, Amazonas e Mate Grosso, sao, maiormente entre plana e 

ondulada, onde os bosques sao bastante homogeneos. Em quanta a parte mas alta de 

Madre de Dies e nos setores amazonicos de Cusco (Quince Mil-liiambari) e Puna (San 

Gaban-Otorongo), os bosques se estendem desde os 300 ate os 'bosques de neblina', a 

mais de 3800 msn, par topograffas acidentadas, com enorme diversidade ecol6gica e 

cultural. Ditas areas reapresentam o maier perigo pela fragilidade do ecosistema. 

De acordo com a localizac;ao, o Eixo nao interfere com Parques Nacionais, 

Reservas Nacionais as areas equivalentes. 

5.5.3 Diagn6stico da situac;ao atual 

Fortalezas do eixo: 

• Complementaridade ecol6gica, produtiva e economica. 

• 0 'setor central' do Eixo ou Regiao "MAP" tern estado historicamente 

marginado, de seus respectivos centres de poder politicos e economicos. A 

regiao MAP o conforma Madre de Deus (Peru), Acre (Brasil) e Pando 

(Bolivia). 

• 0 desenvolvimento da Regiao MAP se tern limitado na extrac;ao de recursos 

naturais do bosque e/ou explorac;ao de atividades agropecuarias para a 

subsistencia familiar, como consequencia direta a seu confinamento. 

• A regiao MAP se caracteriza: 

- lsolamento, 

- Escassas inversoes, 

- Dependencia Governo Central, 

- Desenvolvimento baseado nas atividades extrativas do bosque, 

- lndicadores sociais par baixo da media nacional, 

- Deficiente qualidade e altos custos de transporte e energia, assim como 



75 

servic;os sociais; -e como contrapartida-, 

- Riqueza em recursos naturals, mineiros, florestais, energeticos, turisticos 

e culturais. 

• A demanda se encontra reprimida, como consequencia aos altos custos de 

transporte, energia, comunicac;oes e na carencia de servic;os sociais. Par 

conseguinte, o melhoramento da infra-estrutura representaria uma grande 

oportunidade para a integrac;ao e desenvolvimento regionais. 

• Decidida disposic;ao des Governos para impelir o desenvolvimento econ6mico 

do eixo, as quais se traduzem em inversoes nas rodovias no Peru (rodovias 

R-26, R-28 e outras, em Casco, Puna e Madre de Deus); no asfaltada rodovia 

BR-317 e BR-364 (Brasil) e no melhoramento RF-18 (Bolivia). 

• Experiencias sucedidas na comercializac;ao de produtos peruanas em 

Manaus e Rio Branco (Ver quadro 15). 

QUADRO 15: PRODUCTOS DE ORIGEN PERUANOS RESPECTO SIMILARES 

EM MANAUS 

Produto Caracteristicas Origem 

Melhor I Similar 

Alhos -v Arg., Chi. 

Feijao Caupi e Panamito -v J-v Arg., Ven., Chi. 

Cebola China -v Arg., Bra. 

Garbanzos -v 1-v Port., Arg. 

Oregano -v Chi., Arg. 

Papa branca -v Fra., Bel. 

Paprika -v Chi., Arg. 

Pimenta Vermelha -v Esp., Port. 

Cimento -v Ven., Bel. 

FONTE: PROMPEX "Plano de Promoc;:oes de Exportac;:oes das regioes. Pag. 79.2000 

• Avanc;ada negociac;ao entre a Comunidade Andina de Nac;oes (CAN) e ou Brasil, 

para a realizac;ao de acordos econ6micos -comerciais os mais amplos possiveis. 

• Tern interesse regional em 'setor privado' (agricultores, industriais, contratadora, 

transportadores, empresarios, comerciantes) par novas oportunidades de 
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negocio. 

• De acordo as bases da licita<;ao das redes rodoviarias do Corredor lnteroceanico 

sui, Brasil- Peru, a apresenta<;ao das propostas da licita<;ao estao programadas 

entre maio e setembro do 2005, como resultado da concessao das redes 

rodoviarias, se podera quantificar os custos para transitar ate os portos do 

Pacifico (Matarani, llo, San Juan), atraves das diferentes alternativas rodoviarias. 

• Por intermedio das rodovias asfaltadas BR-317 e 364, se tera acesso rapido na 

amplia rede pavimentada, ao sistema fluvial e aos mercados de produ<;ao e/ou 

consume do Brasil, e vice-versa. A referida rodovia termina sua constru<;ao a 

mediados 2003. 

• Historicamente, o 'lade ocidental' da serra ha tide 'vantagens comparativas' por 

sua relativa cercania aos principais mercados de consume localizados na costa 

do Pacifico. 0 melhoramento da infra-estrutura economica no Eixo, incentivaria a 

produ<;ao e o incremento da produtividade do 'lade oriental' da serra, ante a 

perspectiva de poder abastecer a importantes mercados de consume localizados 

ao este da Cordilheira, sobre o Ieite amazonico (Brasil, Bolivia). 

• lgualmente aconteceria na parte 'ocidental' do Ieite amazonico do Brasil e Bolivia, 

ante a possibilidade de iniciar transa<;oes comerciais com novos mercados 

localizados nos Andes, e/ou sobre a costa continental, assim como, em outros 

lugares do Ieite do Pacifico. 

Gargalos: 

• Deficiente infra-estrutura rodoviaria e servi<;os de transportes no setor 'oeste' do 

eixo: 

o Faltam pontes (rios Jayave, Madre de Dies, Acre). 

o Pontes e infra-estrutura rodoviaria existente com restri<;oes para o transite 

caminhoes pesados (> 20 TM). Especialmente nas redes localizadas nos 

departamentos de Madre de Dies, Cusco e Puno (Peru): (i) lnambari - Pto. 

Maldonado- lnapari, (ii) Urcos- Quincemil, (iii) Otorongo- Azangaro. 

o Durante temporada de chuvas (novembro-abril) o transite se interrompa 

freqOentemente durante varies dias, especialmente pela a<;ao dinamica 

dos rios e quebradas, que saturam e ocasionam o colapso de muitas 

bueiros, sarjeta e outras obras, o qual ocasiona os 'deslizamentos' de 

morros, assim como inevitavel presencia de longos e escorregadi<;os 

'loda<;ais', sobre a plataforma da rodovia. 
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o Ausencia servic;o regular transporte carga. 

o Como conseqOencia, elevados custos unitarios de transporte, baixa 

qualidade do servic;o e escasso controle policial. 

• Desconhecimento do setor empresarial sobre as 'necessidades' (demandas) nas 

areas fronteiric;as vizinhas e sabre possiveis 'oportunidades de negocio', devido a 

maioria ao desconhecimento e na inexistencia de canais apropriados de 

comunicac;ao e formac;ao, ao 'centralismo', assim como, o desconhecimento de 

regulamentos vigentes ao outro lado de a fronteira. 

• Falta 'operador' para melhorar e facilitar condic;oes e transparencia em opc;oes 

para o intercambio comercial. 

• No interior do eixo (departamentos, estados, etc.} , se aprecia urn not6rio 

desconhecimento (autoridades, funcionarios, tecnicos) sabre a fun<;ao que se 

tern designado na iniciativa IIRSA. 

• Ausencia de servic;o 'transporte aereo entre cidades fronteiric;as', que facilite e/ou 

agilize as transac;oes comerciais por via terrestre o fluvial. 

• Os escrit6rios de alfandega, migrac;oes e controles policiais fronteiric;os estao 

insuficientemente implementados (pessoal qualificado, balanc;as, sistema de 

comunica<;ao, etc.) , assim como, sao restringidos os horarios de atenc;ao ao 

publico. 

FIGURA 12: DIAGRAMA DE ESTRUCTURA Y DISTRIBUCI6N ESPACIAL 

s 

Fonte: IIRSA. 
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5.6 VISAO PROSPECTIVA DA CONFIGURA<;AO DO EIXO 

5.6.1 Prospectiva da economia do eixo 

Atividades Potenciais. Como se tern assinalado praticamente nao se tern gerado 

transagoes comerciais entre os ambitos geograficos fronteiri<;os de Peru, Bolivia e Brasil. 

Per conseguinte, se tern analisado as possiveis transa<;oes comerciais a partir 

des produtos considerados como 'tradicionais' nos ambitos geograficos e que se estima 

que contam com maier potencial exportador, per sua localizagao no mercado e per a 

qualidade ofertada, os qual geraria uma possivel demanda significativa. 

Os setores produtivos considerados sao: Agricola, Pecuario, Florestal, Agro

industrial, Hidro-biologico, Mineiro, Manufatureiro, Artesanal, Metal mecanica, Textil, 

Energetico e Turismo. 

Voca<;oes Potenciais segundo Ambito Geografico: 

• Tacna: aceitunas (congeladas, aceite, pasta), ajis (frescos, polvo), ajos, cebolla 

amarilla dulce, oregano, frutas (manzana, melon, sandia, uvas, platanos de 

seda); harina de trigo, licores (vines, pisces, macerados); mariscos (congelados, 

conservas), sardinas (conservas); alambre de cobre, etc. 

• Moquegua: aceitunas (conservas, pasta), ajfs, pimiento rojo, garbanzos, 

rabanitos, zapallos, frutas (uvas, platanos de seda), aceite de oliva, licores (vines, 

pisces, macerados), pescado (congelado, aceite, harina), mariscos (congelados, 

conservas), sardinas en conserva, etc. 

• Arequipa: achiote, ajis, ajos, cebollas (amarilla dulce, raja), cochinilla, oregano, 

mafz blanco, esparragos, palillo, frutas (manzanas, paltas, mangos, datiles, 

damascos, etc.); vacunos, leche evaporada, harina de trigo, otras harinas y 

granos (kiwicha, quinua), pulpa de lucuma; cal (granel, hidratada), cementa 

portland, cueros (calzado, curtidos), fertilizantes, papel absorbente (sanitaria, 

toalla); tuberfas (alcantarillado, conexion electrica, de presion); artesanfas (cuero, 

madera, ceramicas, textil), pinturas, textiles; acero (barras lisas, bolas, perfiles), 

alambre de construccion; hilados (acrflico, alpaca, polipropileno), confecciones en 

general, telas de alpaca; turismo (convento Santa Catalina), etc. 

• Puno: papa (blanca, amarilla, otras), caiiihua, frfjol, habas, kiwicha, quinua, 

olluco, maca; frutas (peras, manzanas); cacao, cafe, frutales; harina de trigo, 

otras harinas y granos (kiwicha, quinua); ganaderfa (llamas, alpacas, vacunos, 
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ovinos y porcinos); trucha (congelada, ahumada, conservas); cal (roca, 

hidratada), zinc, cementa portland; artesanias (cuero, madera, cen:lmica, 

pinturas, textiles), alfombras de alpaca, frazadas, mantas y ponchos, hilados de 

alpaca, energia electrica (San Gaban); turismo (lago Titicaca, chulpas), etc. 

• Cusco: achiote, frijol, kiwicha, maiz blanco, quinua, trigo, cafe; harina y granos 

(kiwicha, quinua), maca; cacao, cafe, chocolates, frutales; ganaderfa (llamas, 

alpacas, vacunos, ovinos y porcinos); artesanias (cuero, madera, ceramica, 

pinturas, textiles); alfombras de alpaca; cobre (Tintaya); gas (Camisea); turismo 

(Machu Pichu, Sacsayhuaman) 

• Apurimac: arvejas, cebada, frijol, kiwicha, linaza, maiz blanco, papa (blanca, 

amarilla), camote, trigo, maca, cebada, quinua (roja, ecol6gica), paltas; turismo 

(Choquekuirao), etc. 

• Madre de Dios: castanas (frutos, aceite), jebe, camu-camu, una de gato, palmito, 

especies medicinales, aromaticas y biocidas; maderas; turismo (Manu, 

Candamo), etc. 

• Acre: maiz, arroz, frijol, yuca; guarana; aceites, farina, agro-industria, carne 

(ganado), cueros, castana jebe (derivados), madera y derivados, acuicultura, eco

turismo, etc. 

• Rondonia: arroz, frijol, maiz, soja; guarana; cafe, azucar, pecuaria (carne, leche, 

etc.), forestal (madera aserrada, laminada, casas pre-fabricadas, parque, etc.), 

agua mineral, pisos de piedra, lajas, tejas de ceramica, energia eh§ctrica, agro

industria, aceites, esencias, arte-indigena, fito-famarcos, aromas, eco-turismo, 

etc. 

• Amazonas: TV a color, radio grabadora tape deck, videocasete, teletonos 

celulares, equipo de sonido 3 en 1, microcomputadores, monitores de video, 

compact disc, aparato aire acondicionado, quimica, metalurgia, termoplastico, 

relojeria, motocicletas 125 cc, bicicleta, textil, fibras, biotecnologia, refrigerantes, 

papel, cosmeticos, agro-industrias, piscicultura, etc. (ZUFRAMA); mineral no 

metalico, madera y derivados, cana de azucar, pulpas, gas natural (Urucu), 

turismo, eco-turismo (archipielago Anavilhanas), etc. 

• Mato Grosso: soja (semillas, harina, aceite), algod6n arroz, cana de azucar, 

maiz, frijol, ajos, mandioca, palmito (conservas), cafe; frutas frescas; harina de 

trigo, azucar; carney derivados (ganado, polio, porcino), cueros; oro, diamantes; 

cementa; maderas y derivados; peces de agua dulce, turismo (Cristalino), etc. 
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• Pando: castarias (fruto, aceite), jebe, madera y derivados, turismo, etc. 

• Beni: carne de res, cueros y derivados, madera y derivados, turismo, etc. 

5.6.2 Posicionamiento de sudamerica ante Ia economia global 

"A IIRSA assinalou a importancia da conexao da regiao para facilitar o comercio e 

a competitividade da mesma atraves da reduc;ao dos custos de transporte". Jorge 

Kogan, representante da lniciativa para a lntegrac;ao de lnfra-estrutura Regional Sui

Americana IIRSA, exposto sobre a importancia dos corredores lnteroceanicos para Sui -

America em quanto a sua integrac;ao. 0 especialista assinala que a regiao mante~m uma 

baixa competitividade global e que o comercio inter-regional e menos ao 20 por cento do 

comercio global da regiao. 

"E urn territ6rio fortemente desligado por uma quantidade de barreiras 

tipograticas como os Andes ou os grandes rios que sulcam o territ6rio que fazem muito 

complexa a soluc;ao de os problemas de conexao da infra-estrutura somada aos temas 

de ineficiencia e instabilidade que se apresenta na regiao gera urn problema para os 

investidores" assinalo Kogan. 

Para reduzir os custos que ocasiona o transporte, o especialista remarca que e 

necessaria a inserc;ao de uma plataforma logistica "que permitiria melhorar essa 

competitividade e produtividade e incorporar na regiao na economia global". 

Para este o IIRSA trabalha sobre urn grupo de projetos de infra-estrutura que foi 

selecionado como prioritarios. "0 objeto de esta integrac;ao e o desenvolvimento e as 

conquistas dos mercados comerciais interiores do continente, e a consolidac;ao dos 

corredores de exportac;ao para cada pais de esta regiao", destaco. 0 que tern em 

comum todos estes projetos e que estao atravessados por urn processo tutorial que eo 

tema dos transitos fronteiric;os. 

Em Sui -America os principais eixos que se desenvolveram sao o do Mercosul -

Chile, o Andino, o interoceanico central, o do Amazonas, o amazonico do sui que 

integram Peru, Brasil y Bolivia, o escudo guayanes onde estao Venezuela, Guayana y 

Brasil, o interoceanico o eixo de capric6rnio, e finalmente o eixo do sui que basicamente 

va do Atlantica ao Pacifico. Ademais, se incorpora outro eixo que e o da hidrovia Parana 

- Paraguai que neste momenta esta sendo estudado. 

0 problema que se apresentou para a viabilidade de projetos de infra-estrutura 

em estes eixos foi o de financiamento. "Obviamente as quantidades que estes projetos 
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implicavam superam com cresses a possibilidade de financiamento que tern a regiao", 

explico Kogan. 

Per esta rac;ao, no IIRSA se trabalho na identificac;ao des projetos estrategicos 

que "permitira per primeira vez na historia de America do Sui ter uma planificac;ao que 

poda dar indicac;ao cabal do Iugar que ocupa cada urn destes projetos no interesse des 

paises participantes e da regia a como conjunto". 

Para isso se tern em conta os impactos que tinham esses grupos de projetos 

para o desenvolvimento sustentavel mediante a integrac;ao ffsica. E dizer, de que 

maneira cada projeto e cada grupo de projetos tern impacto sabre o desenvolvimento 

sustentavel na regiao. Ademais, se estudou a falibilidade de sua implementac;ao e suas 

possibilidades de financiamento. 

Quante ao modo ferroviario, Kogan indicou que poderia ter urn alto grau de 

competitividade sem se incorporar atraves da intermodalidade e se ligara com o resto do 

sistema de transporte. "Na America do Sui os servic;os de transporte sao inadequados, a 

integrac;ao e muito baixa e o nivel de eficiencia modal tambem e muito baixa. 0 modo 

ferroviario tern capacidade de transportar grandes volumes a menores custos unitarios. 

Mas o certo e que o transporte ferroviario ainda tern baixo rol na integrac;ao do territ6rio", 

destacou. 

0 especialista explicou que a forma em que foram construidos os transportes 

ferroviarios na America do Sui estava destinada a levar produtos primaries desde a zona 

de produc;ao ate os partes. Mas tambem afirmou que se tern uma baixa participac;ao no 

comercio intra-regional e no comercio internacional da regiao, vendo o conjunto des 

sistemas de transporte, "A participac;ao do transporte ferroviario e muito alta na Sui

America na alimentac;ao de mercadoria des partes de ultramar com a qual sua 

participac;ao no comercio internacional da America do Sui nao deixa de ser muito 

consideravel". 

0 tratico potencial para o transporte ferroviario que se espera, nao estaria em 

condic;oes de dar resposta, requereria urn conjunto importante de investimentos que 

estima-se alcanc;ariam os 19 mil milhoes de d61ares. Mas o especialista aclarou: "No 

contexte des projetos que tern side apresentado pelos paises, que estao sendo 

acordados nesse processo de planificac;ao, pela primeira vez se tern mostrado a 

vontade de dialogar, de negociar, de limpar asperezas, de encontrar o caminho comum". 

Nesse espac;o, existe a possibilidade de incluir projetos de transportes 

ferroviarios que permitam integrar estes corredores. "Seguramente poderao ser 
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incorporados ao processo de analises que permitam num futuro proximo contar com 

financiamento das institui<;oes financeiras que participam ou de outras que poderiam 

somar-se a analisar estes projetos no marco de uma apresenta<;ao seria", concluiu. 

Para que as na<;oes da Sui -America logrem alcan<;ar a prosperidade economica, 

se requer iniciar por uma compreensao compartilhada das vantagens (micas que se 

podem aproveitar na regiao. 

Entender claramente o posicionamento regional, e poder comunicar-lhes ao 

mercado mundial, e critico para atrair a inversao de classe mundial, para catalisar a 

iniciativa empresarial da regiao, e para dar uma adequada prioridade aos escassos 

recursos publicos no melhoramento no clima de neg6cios. 

Desde uma perspectiva global, existem tres caracteristicas sobressalentes do Sui 

- America que podem tornar-se plataforma sobre a qual a regiao pode criar vantagens 

competitivas em rela<;ao com o resto do mundo: a posi<;ao geografica, a diversidade 

ecol6gica e o potencial agricola. 

Uma das conseqOencias positivas para o tamanho de sui - America, e que tern 

poucas inversoes; as mesmas, que podem ser consideradas oportunidades para as 

empresas estrangeiras quando avaliam suas inversoes com criterios globais, e que 

podem dar urn enorme impulse na economia da Sui- America. Atrair uma industria de 

manufatura de tamanho medio ou aumentar a participa<;ao no mercado de turismo 

mundial em 0.1 %, ainda pode ser insignificante para uma regiao como sui - America, 

oportunidades que podem transformar a realidade economica dos paises Sui

Americanos. Nos perguntamos: Sim e suficiente que a regiao seja contundentemente 

sucedida em poucas industrias ou clusters de classe mundial, para lograr a 

prosperidade economica?. 

A falta de eixos de integra<;ao, dificulta que Sui -America possa atuar como uma 

regiao integrada, oportunidade economicamente mais efetiva, que a qualquer outra 

regiao do mundo. A diferen<;a, por exemplo, dos paises do Sudeste da Asia, que e uma 

regiao fragmentada numa serie de ilhas disseminadas por longas distancias, os paises 

da Sui -America podem coordenar facilmente o planejamento e os gastos em infra

estrutura terrestre, e as melhorias dos sistemas de logistica maritima e aerea; dessa 

forma, a posi<;ao geografica de Sui -America e privilegiada. 

A Sui -America tern uma localiza<;ao privilegiada no continente americana, uma 

vez, que os portos da Sui- America estao numa posi<;ao privilegiada para servir a ao 

grande mercado do NAFTA, EUROPA, ASIA, etc., de forma complementar, os portos 
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sui-Americanos podem estabelecer sistemas de transporte de alta eficiemcia com o resto 

do mundo, par meio dos portos concentradores de carga. 

Nos oceanos Atlantica e Pacifico, a investigac;ao empirica mostra que o 

desenvolvimento economico tende a concentrar-se perto da costa e das grandes rotas 

maritimas de comercio. Nos Estados Unidos, par exemplo, as 85% da atividade 

economica estao a me nos de 100 mil has da costa au de um rio navegavel. 

Construiria-se uma rede rodoviaria de alto desempenho e se eliminaria as atrasos 

fronteiric;os, qualquer fabricante au produtor poderia colocar seus conteineres num porto 

eficiente ao estabelecer sistemas de transporte de alta eficiencia com o resto do mundo. 

Os feitos mencionados deveriam ser suficientes para que Brasil tivesse um papel 

pro - ativo na politica exterior com as outros paises da regiao. Assim como as fronteiras 

podem ser fonte de fricc;ao, tambem sao veiculos de convergencia. E o case de as 

quase 3.000 km de fronteira do Brasil. Historicamente uma barreira sem salvac;ao com 

as outros paises vizinhos, e um obstaculo para a comunicac;ao, atualmente a Amazonia 

e cada vez mais um Iugar de encontro, area de entendimento e cooperac;ao, diplomatica 

e estrategica, tecnica e economica. Os objetivos dos mais importantes paises 

amazonicos nesse vasto espac;o do continente sao os mesmos: o desenvolvimento 

harmonica e sustentavel da regiao, compativel com a conservac;ao da riqueza natural. 

As ameac;as sao as mesmas: a interferencia externa e o narcotratico, as depredadores 

de toda especie, a explorac;ao indiscriminada de seus recursos. 

0 esforc;o brasileiro para integrar e desenvolver seus isolados e inexplorados 

espac;os interiores tern criado condic;oes para superar o isolamento fisico que separava 

de seus vizinhos amazonicos, e tern pasta na agenda de suas relac;oes bilaterais o 

tema da interconexao e da saida dos mares e dos que nao tern acesso direto, o 

Pacifico e o Caribe. A saida ao primeiro adquire especial relevancia para o Brasil pelos 

fa tares: 1) a crescente importancia economica da "Leito" do Pacifico, com o que sustem 

um significative intercambio comercial; e, 2) a necessidade de estados com uma 

importante produc;ao de exportac;ao, tais como Acre, Rondonia e Amazonas, de 

aproximar a rota de acesso aos seus mercados nessa leito. 

Para o Peru, a interconexao rodoviaria e o aproveitamento das possibilidades que 

oferece o Pacifico constitui areas de convergencia com o Brasil, nas que sua 

localizac;ao geografica constitui sua principal -e nada desprezivel - aporte e contribuic;ao. 

A inviavel localizac;ao geografica do Peru, como porta de ingresso ao Pacifico e como 

ponte de cantata entre as dinamicas economias do esse leito e o hinterland Sui-
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Americana, e urn valioso capital que se tern que aproveitar e uma das principais 

vantagens comparativas do Peru no Pacifico Sui. A interconexao rodoviaria por Assis 

Brasil - lriapari nao somente dinamizaria o comercio regional se nao que, bern 

aproveitada, poderia traduzir-se num motor de desenvolvimento em toda a zona sui, 

transformando o eixo Matarani-llo-Tacna em urn contrapeso importante ao que constitui 

Antofagasta-lquique - Arica. 

A ausencia de acordos e controversias fronteiric;:as com seus vizinhos do Brasil, 

grac;:as a habilidade do Baron de Rio Branco, que resolveu no inicio do seculo, outorgam 

ao Brasil uma seguridade estrategica da que nao desfrutam os demais. Seu rapido 

crescimento economico e a acelerada industrializac;:ao durante as ultimas decadas, 

somadas a sua expansao amazonica, tern transformado a esse colosso de uma 

potencia no Ieite da Pata -de onde competia por influencia com a Argentina - numa 

emergente potencia Sui-americana, a unica verdadeiramente continental. As suas 

tradicionais vantagens frente a seus vizinhos em populac;:ao e territ6rio se somam hoje 

sua supremacia economica, tecnol6gica e militar. 

5.6.3 Programas estrategicos para desenvolver o potencial competitive dos 

recursos humanos da sulamerica 

1. Programa regional para aumentar a capacidade da educac;:ao para apoiar as 

melhorias na operac;:ao e estrategia das empresas. 

2. Programa regional na materia educativa para estimular o clima organizacional 

propicio para o desenvolvimento de clusters. 

3. Programa regional dirigido a estruturar urn cluster educative regional no ensino 

medic fundamental, universitario e p6s-graduac;:ao, que se organize sabre a base 

das instituic;:oes regionais ja existentes, e que ap6iem ao conjunto de clusters em 

areas produtivas. 

4. Programa regional para estabelecer indicadores que guiem os avanc;:os dos 

sistemas educativos dos paises, e que promovam a convergencia entre eles. 

Estes referentes se referiram a insumos, processes, produtos e resultados de as 

organizac;:oes educativas. Sera importante sua relac;:ao com o desenvolvimento 

sustentavel. 
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5.6.4 lnfra-estrutura avan<;ada para a logistica comercial 

Segundo H, (1999). Os paises sul-americanos tern realizado distintos esfor<;os 

por melhorar o comercio intra - regional e o transporte de produtos. Tem-se feito 

esfor<;os, por exemplo, em infra-estrutura fisica, em zonas portuarias, e em materia 

alfandegaria. Sim duvida, essas iniciativas tern tide efeitos positives e hoje o comercio e 

o transporte e mais eficiente e oferecem mais possibilidades que no passado, mas ainda 

tern muito por avan<;ar. No presente, e necessaria voltar a proper o tema da logistica 

comercial na luz das grandes mudan<;as que experimenta a regiao e das praticas 

comerciais internacionais. E no marco da Agenda do IIRSA, e precise voltar a perguntar

se qual e o papel que joga este tema dentro de sua estrategia para o desenvolvimento 

sustentavel e competitive, e quais devem ser as proje<;oes nos prazos de 5 a 20 anos 

sabre o desenvolvimento dos sistemas logisticos de Sui -America, para que contribuiam 

apropriadamente na materializa<;ao de essa estrategia. Considerando as serias 

limita<;oes que hoje apresentam os sistemas, a formula<;ao de essas perguntas 

conduzem a buscar a melhor forma de fechar a brecha existente entre o que se tern, ou 

minima que necessita na regiao e as melhores praticas mundiais. 

Para apreciar o papel essencial dos sistemas logisticos em Sui -America, tern 

que lembrar-se que as economias pequenas e abertas como as de esta regiao estao na 

obriga<;ao de centrar suas estrategias de crescimento economico no comercio exterior, o 

qual e ademais uma fonte muito importante de fornecimento para a produ<;ao e o 

consume. Em grande medida, o exito de essas estrategias tern dependido da 

capacidade e eficiencia com que se mantenha e se incremente o fluxo de materiais e 

mercancias desde e ate a regiao. Por outre lade, os pequenos mercados destes paises 

exige avanc;ar na apertura intra-regional, de modo que se aumente o tamanho do 

mercado, e se facilite a cria<;ao de grupos empresariais e clusters regionais. Por essas 

vias, se podem obter o beneficia de uma maier demanda interna, uma maier 

disponibilidade de empresas e instituic;oes de apoio, uma maier competencia dentro das 

industrias, uma mais intensa coopera<;ao entre empresas, e urn uso mais eficiente dos 

recursos com os que podem as na<;oes da regiao. 

Desde uma perspectiva microeconomica, a existencia de sistemas logisticos 

adequados permite simplificar e abaratar os custos diretos e indiretos associados ao 

fornecimento, o manejo de inventarios e a distribui<;ao de produtos, porque ao nao ter 

influencia nos mercados mundiais, os custos de fornecimento e de distribui<;ao nao 
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podem ser trasladados ao prec;o sino que vao diretamente ao partida das utilidades, com 

o qual se diminui a competitividade das empresas que incorrem nestes custos. Estes 

incluem todos os servic;os publicos e privados associados na aquisic;ao de materiais e 

mercancias no exterior, o na distribuic;ao ate o estrangeiro de produtos o materias 

produzidas o transformadas na regiao. 

Em esse processo participam urn conjunto de atores que requerem ademais de 

alguns fatores basicos. Os principais sao os encarregados do transporte internacional; 

as instituic;oes estatais do controle do que pode entrar o sair e do cobra de taxas e 

impastos; as empresas armazenagens; os transportes que operam dentro dos paises; 

as empresas que se encarregam da coordenac;ao parcial e total dos atores antes 

citados; e outros atores que nao por omitisse aqui, deixam de ser importantes. 

Propoem o problema nos terminos anteriores, significa abandonar a visao 

setorial, onde o problema se comparte e se ve como transporte aereo, maritima, o 

terrestre, a alfandega, por exemplo, para ver-lo em forma sistemica como urn processo, 

que ademais interatua com outros elementos do entorno. Essa visao integradora e a que 

esta detras do conceito geral de infra-estrutura avanc;ada de logistica comercial, que 

ademais incorpora o acelerado impacto e o enorme potencial da tecnologia de 

informac;ao no comercio internacional e nacional. Lembre-se que Europa, Estados 

Unidos, Brasil e outros paises, tern formado nos ultimos anos urn tipo de instituic;oes 

com participac;ao predominante do setor privado nas que se les denomina "Conselhos 

de Logistica". 0 ponte de partida de Sui -America esta Ionge das nacionais que podem 

com reconhecimento internacional em estas areas. Ainda nao existe uma visao 

integrada de estes temas e tampouco urn foro onde se discutam formal e 

sistematicamente, nem mecanismos institucionais para promover-las. Os componentes 

atuais da logistica regional tampouco estao cerca do que o setor privado e publico sui

americana requer para explorar a importante vantagem que pode obter de seu 

privilegiado situac;ao geogratica. 

A infra-estrutura de transportes e insuficiente, esta deteriorada e tem mal manutengao e seu 
principal problema e de financiamento. A regulagao prevalecente limita a competencia e 
estabelece obstaculos aos distintos setores de transporte. As aduanas tem sido ineficientes 
para controlar e lentas para tramitar; e sao pouco sofisticadas especialmente em as fronteiras 
terrestres. Alguns tipos de empresas privadas de seNigos de logistica, como as agencias de 
alfandegas, estao protegidas por o Estado. E nos seNigos de logistica publicos e privados 
ainda nao se logram aproveitar a plenitude os benefices das novas tecnologias da 
informagao. SAENZ; CLAUDIO; SANCHEZ, (1999). 
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Em vista da magnitude da inversao requerida, a amplia gama de temas 

associados, a quantidade de conhecimentos e insumos tecnicos que se requer, o 

imenso reto que representa a necessaria coordenac;ao de esforc;os, e as limitac;oes que 

apresentam as instituic;oes que se tern ocupado na regiao de alguns de estes temas, se 

tern proposto uma estrategia que se concentra em uma (mica unidade de 

desenvolvimento denominada Corredor lnteroceanico Sui, Brasil - Peru, e se tern 

proposto desenvolver urn Conselho Sui-Americana de Logistica com amplia participac;ao 

privada e estatal do mais alto nivel, que seja o responsavel de coordenar e apoiar seu 

execuc;ao. Na figura a seguir tern urn mapa de Sui - America com o estrutura do 

Corredor. 

FIGURA 13: MAPA SULAMERICANO COM CORREDOR 
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5.6.5 Corredor logistico interoceanico sui, Brasil- Peru: uma resposta estrategica 

para o progresso sustentavel da regiao 

Em esta figura se ilustra a rela9ao entre as diversas necessidades que confluem 

no desenvolvimento de urn sistema de logistica regional superior na atual, e a concre9ao 

do Corredor Logistico lnteroceanico sui, Brasil - Peru, como resposta estrategica a 

essas necessidades. Nesta figura se mostram tambem os quatro componentes do 

Corredor: A infra-estrutura fisica, a alfandega, o desenvolvimento do mercado de 

servi9os logisticos comerciais, e a tecnologia da informa~o . 

FIGURA 14: CORREDOR LOGISTICO 
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A continuagao se detalha as agoes prioritarias mais importantes para fazer 

realidade o Corredor lnteroceanico sui, Brasil - Peru: Corredor lnteroceanico sui, Brasil 

- Peru: Principais areas de agao: 

1. Red de infra-estrutura fisica. 

• Se projeta que o Corredor lnteroceanico este integrada par as redes que 

conectam os portos e aeroportos com as principais zonas economicas e 

as capitais, ate tornar-lo na coluna vertebral da infra-estrutura avangada 

de transportes da regiao. 

• Desenvolvimento e sofisticagao dos esquemas para o financiamento 

privado de infra-estrutura estrategica na regiao. 

2. Alfandega 

• Alfandega sim papeeis em toda a regiao. lmplica o processamento 

eletronico de toda a informagao de alfandega. 

• Dar bases legais, tecnol6gicas e operacionais para o cumprimento efetivo 

do principia da autodeterminagao da obrigagao de alfandega. 

Simultaneamente, fortalecer a capacidade de fiscalizagao da alfandega, 

com prioridade no controle aposteriori. 

• Transite na alfandega dentro da regiao durante as 24 horas do dia, de 

forma continua, com interconexao dos pastas fronteirigos, nacionalizagao 

das mercancias no porto de ingresso, e outras medidas flexiveis. 

• Maior lideranga tecnico e financeiro das alfandegas na facilitagao do 

comercio. 

3. Mercados de servi~os de logistica comercial 

• Uma politica e urn plano regional no tema de liberalizagao e desregularao 

dos mercados de servigos de transporte na regiao (agentes de alfandega, 

de transporte aereo, maritima e terrestre), com o tim de estimular sua 

modernizagao, promover a transparencia e estabelecer regulamentagoes 

eficazes. 

• Permitir a participagao de agentes de alfandega (atualmente s6 se 

autoriza a pessoas) e abertura de estas empresas na competencia, ao 

menos a nivel regional. 

4. Tecnologia de informa~ao. 

• Unir entre sem aos entes estatais, auxiliares e privados que participam 

diretamente o indiretamente no movimento e controle de carga, par meio 
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de sistemas digitais e modernos de comunicayao. 

• Lograr que o acesso na informayao necessaria minimize as esperas por 

tramites ate urn nfvel no qual a velocidade maxima de traslado da carga 

chegue a estar estabelecida pela velocidade do media de transporte e as 

atividades de carga e descarga, minimizando assim as esperas por 

tramites. 
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6 0 CORREDOR LOGiSTICO E 0 CLUSTER DE SERVICOS LOGiSTICOS 

6.1 INTRODUCAO 

Urn dos componentes do projeto do Corredor lnteroceanico e urn Programa para 

o Desenvolvimento de urn Mercado de Servigos Logisticos. 0 objetivo de este apartado 

e identificar, que condigoes se requerem para desenvolver urn "cluster" de servigos 

logisticos em Sui - America. Nesta forma, se pretende que os requisites ou condigoes 

aqui identificadas sirvam de guia no desenvolvimento do programa antes mencionado. 

6.2 METODOLOGIA 

Este documento se divide em tres partes prmcrpais. No primeiro Iugar, se 

estudam as condigoes gerais que devem dar-se numa regiao para o desenvolvimento de 

urn "cluster" qualquer. Para elo se emprego o marco conceitual aportado par o modele 

do Diamante da Competitividade de Michael Porter. Posteriormente, seguindo este 

modele, se identificarem todas as condigoes necessarias para desenvolver 

especificamente o "cluster" de servigos logisticos numa regiao. Par ultimo, se estuda o 

impacto que o projeto do Corredor Logistico poderia ter em cada uma das condigoes 

identificadas no ponte anterior. De esta forma, se detalham dais aspectos importantes: 

• Como cada componente do Corredor Logistico pede servir de catalisador ou 

facilitador para que se desenvolva o "cluster". 

• Que aspectos que nao estao incluidos nos demais componentes do projeto 

deveram ser incluidos no programa de Desenvolvimento de Servigos de 

Mercados Logisticos para efetivamente colaborar com a formagao de este 

"cluster". 

6.3 CLUSTERS: UMA DEFINI<;AO 

Urn cluster u aglomerado e urn grupo geograficamente proximo de companhias 

interconectadas e instituigoes associadas, num campo particular, vinculadas por 

caracteristicas comuns e complementarias. Seu alcance geografico vai desde urn 

estado, ou incluso uma s6 cidade, ate cobrir paises pr6ximos e vizinhos. Os clusters 

adotam formas variaveis, dependendo de sua profundidade e sofisticagao; mas a 
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maioria inclui companhias de produtos finais ou servic;os provedores de insumos, 

componentes, maquinaria e servic;os especializados, instituic;oes financeiras e empresas 

em industrias conexas. Segundo Porter, (1991, p. 131-154) , tambem salem incluir 

empresas que se encarregam das ultimas fases de urn processo (ej. Canais de 

distribuic;ao, clientes), fabricantes de produtos complementares, provedores de infra

estrutura especializada, assim como instituic;oes (inclusive as instituic;oes do governo) 

que oferecem capacitac;ao, educac;ao, informac;ao, investigac;ao e apoio tecnico 

especializado, tais como universidades, centres de investigac;ao, provedores de 

educac;ao vocacional e organismos de centrale. Pode-se considerar que as entidades do 

governo que influem, significativamente, num cluster formam parte do mesmo. 

Finalmente, muitos clusters incluem associac;oes e outras organizac;oes que incidem em 

seu desempenho. 

0 fenomeno des clusters competitivos se apresenta em todo o mundo e em todas 

as industrias: Dinamarca em insulina, Holanda em flares, Portugal em produtos de rolha, 

lnglaterra em carros de competic;ao, o norte de ltalia em calc;ado e prendas de vestir de 

alta moda, etc. Em agricultura e agroindustria, tambem a competitividade se gera em 

lugares focalizados. 0 Valle central de California e altamente competitive para a 

produc;ao de vegetais assim como os vales de Napa e Sonoma para a produc;ao de 

vinhos de qualidade, o Valle central de Chile para a produc;ao de frutas frescas, Nova 

Zelandia para a produc;ao de lacteos, Queensland em Australia para produc;ao eficiente 

de ac;ucar, e a zona central de Florida para a produc;ao de criticos. 

6.4 0 "DIAMANTE" DA COMPETITIVIDADE: CONDI<;OES BASICAS PARA A 

FORMACAO DE CLUSTERS 

No enfoque conceptual que aqui se expoe, se destacam quatro aspectos basicos 

no clima de neg6cios que determinam as vantagens competitivas das empresas. Ao 

operar de forma simultanea no tempo e no espac;o, eitos aspectos creiam as condic;oes 

para a formac;ao e o desenvolvimento des clusters em determinados lugares. 

Os seguintes sao os aspectos mencionados: 

• Condic;oes des fatores; 

• Estrutura da industria na qual pertencem as empresas, incluindo o esquema das 

rivalidades que tern entre sim; 

• Condic;oes da demanda; e 
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• Situac;ao das industrias relacionadas e de apoio. 

No grafico a seguir contem o esquema do chamado "diamante da 

competitividade", no qual se simbolizam essas quatro fontes das vantagens competitivas 

derivadas da localizac;ao e suas inter-relac;oes. A forma como se manifestam essas 

fontes de competitividade e como interatuam entre sim, permite explicar como fazem as 

empresas para gerar, manter, ou perder suas vantagens competitivas. Ao por a atenc;ao 

em eitos aspectos, se esta reconhecendo que as empresas nao existem numa especie 

de vazio social, sino que operam em entorno geograficos, economicos, sociais e 

culturais especfficos, e que o analises de seus estrategias de competitividade atuais o 

potenciais, deve considerar certas caracterfsticas essenciais do entorno, para que tenha 

urn verdadeiro poder explicative. 

Os quatro aspectos que se destacam permitem encontrar e compreender os 

determinantes essenciais da competitividade, dentro da multiplicidade de relac;oes, 

atores e causas que atuam no clima de neg6cios. 

FIGURA 15: AS CUATRO FONTES DA VENTAGENS COMPETITIVA PARA A 

UBICACAO (0 "DIAMANTE DA COMPETITIVIDADE") 

• Fatores Tradicionais 
• Fat ores criados 

/ 
• Quantidade e custo de fatores 
• Qualidade e especializa~o de fatores 

• 0 ambiente extemo que influi na inovay:!lo 
e inversao privada. 

• Rivalidade relativamente alta no mercado 

• Clientes locais sofisticados e exigentes. 
• Clientes que antecipar as necessidades de 

outros no mundo 
• Segmentos especializados com 

competl!ncia intemacional. 

• Massa capazes e em cadeia 
• Presencia de cluster relacionado de alta competitividade 

FONTE: Porter, (1999, p. 71-1 29). 
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6.4.1 As fontes da competitividade: alguns rasgos 

A continua<;ao se explicam os rasgos principias das quatro fontes que, de acordo 

ao modele conceptual de Porter, determinam a vantagem competitiva das industrias em 

localiza<;oes geograficas especificas. 

6.4.2 As condi<;oes dos fatores 

Os insumos de fatores vao desde os ativos tangfveis, tais como a infla-estrutura 

ffsica, ate a informa<;ao, o sistema legal e os institutes de investiga<;ao das 

universidades, aos quais recorrem todas as empresas que concorrem. Para aumentar a 

produtividade, os insumos de fatores devem melhorar sua eficiencia, sua qualidade e, 

em ultima instancia, sua especializa<;ao em areas particulares do cluster. Os fatores 

especializados geralmente sao os que fazem possfveis os processes de inova<;ao (ej , 

urn institute especializado de investiga<;ao universitaria) nao s6 sao necessaries para 

alcan<;ar altos nfveis de produtividade, sino que tendem a ser menos comercializaveis 

ou menos facies de encontrar em outras partes. 

6.4.3 Os esquemas de estrategia e rivalidade 

0 contexte para a estrategia e rivalidade das empresas tern que ver com as 

regras, os incentives e as normas que determinam o tipo e a intensidade da rivalidade 

local. As economias com baixa produtividade se caracterizam por ter pouca rivalidade 

local. Em essas economias a maior parte da competencia, se e que esta presente, 

provem das importa<;oes. Ademais, a rivalidade local, se ocorre, se sustenta na 

imitac;ao. 

0 prec;o e a unica variavel competitiva e as empresas mantem baixos os salaries 

para competir nos mercados locais e estrangeiros. De esta forma, a competencia implica 

uma inversao minima para essas empresas. 

Para passar a uma economia adiantada e necessaria que se desenvolva uma 

vigorosa rivalidade local, a qual deve distanciar-se dos salaries baixos ao custo total 

baixo, o qual exige melhorar a eficiencia de manufatura e a prestac;ao do servic;o. Com o 

tempo, esse tipo de rivalidade tambem deve evolucionar, partindo das estrategias de 

reduc;ao de custo ate estrategias de diferencia<;ao de produtos. A competencia deve 
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distanciar-se da imitagao na inovagao e da inversao baixa na inversao elevada, nao s6 

em ativos ffsicos sino tambem em intangfveis (ej., destrezas, tecnologia). Como se vera, 

evidentemente, os clusters jogam urn papel integral em estas transigoes. 

0 modo da rivalidade numa localizagao esta fortemente influenciado por muitos 

aspectos do ambiente empresarial (ej., os fatores disponiveis, as condigoes da demanda 

local). Porem, o clima de inversao e as politicas sabre a competencia fixam o contexte. 

Coisas tais como a estabilidade macroeconomica e polftica, o sistema tributario, as 

politicas do mercado de trabalho que afetam os incentives para que se desenvolva a 

forga de trabalho e as regras de propriedade intelectual e sua aplicagao contribui a que 

as companhias estejam dispostas ao investimento, para melhorar seu equipo de capital, 

seus destrezas e seu tecnologia. A politica antimonop61io, as regras do governo sabre 

propriedade e concessao de licengas, e a polftica sabre o comercio e a inversao externa 

jogam urn papel vital para estabelecer a intensidade da rivalidade local. 

6.4.4 Condigoes da demanda 

As condigoes da demanda na sede das empresas tern muito que ver como feito 

de que as empresas possam e queiram passar de produtos e servigos imitadores e de 

baixa qualidade, a uma competencia baseada na diferenciagao. As economias de pouca 

produtividade se enfocam fortemente nos mercados estrangeiros. Para ter sucesso, se 

devem desenvolver-se mercados locais mais exigentes. A presenga o surgimento de 

clientes nacionais sofisticados e exigentes pressiona nas empresas para que melhorem 

e permite discernir sabre as necessidades existentes e futuras, o qual e diffcil de fazer 

nos mercados externos. A demanda local tambem pode revelar segmentos do mercado 

onde as empresas se podem diferenciar. Numa economia mundial, a qualidade da 

demanda local importa muito mais que seu tamanho. 

6.4.5 lndustrias Afines e de Apoio 

A localizagao dentro de urn cluster pode brindar urn acesso superior o de menor 

custo a insumos especializados, tais como componentes, maquinaria, servigos a 

empresas e pessoal, em comparagao com a integragao vertical, as aliangas formais com 

entidades externas ou a "importagao" de insumos de lugares distantes. 0 cluster pode 

ser urn meio inerentemente mais eficaz de reunir insumos, sempre que se disponha de 
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provedores locals competitivos. Sino se conta con eles, podem que seja necessaria 

fornecer-se fora do cluster, ainda este nao seja o resultado ideal. 

0 acesso a insumos subministrados por integrantes do cluster pode implicar 

menores custos de transac;oes que sim se obtem de fontes distantes. Fornecer-se 

dentro do cluster minimiza os custos de inventarios e elimina o custo e as demoras da 

importac;ao. Freia o comportamento oportunista dos provedores que cobram prec;os 

excessivos ou nao cumprem com os compromissos, devido ao efeito adverso que tern 

urn mau desempenho na reputac;ao que se tenha entre os demais participantes do 

cluster. 

Fornecer-se dentro do cluster facilita a comunicac;ao, realce o custo de adaptar 

na medida e facilita a prestac;ao conjunta de servic;os auxiliares o de apoio, tais como 

instalac;ao, depurac;ao, capacitac;ao de usuaries, detecc;ao e correc;ao de falhas e 

reparac;oes oportunas. Eitos benefices sao especialmente valiosos para aqueles 

insumos avanc;ados e especializados que implicam tecnologia incorporada, informac;ao 

ou servic;os9
. 

0 acesso aos insumos dentro de urn cluster tambem e, usualmente, mais 

eficiente ou eficaz que a integrac;ao vertical. Os provedores especializados externos 

solem ser mais eficazes, em quanto ao custo, e mais sensiveis que as unidades 

pr6prias da companhia, nao s6 na produc;ao de componente sino tambem em areas tais 

como capacitac;ao. 

Na economia moderna, a maior profundidade e especializac;ao dos provedores 

que estao dentro dos clusters surgem, sobre todo, porque reconhecem as oportunidades 

de mercado e rebucem seu risco, mais facilmente, devido na presenc;a de muitos 

clientes local. E mais o cluster desenvolvido nao s6 consistem numa industria, sino em 

estas mais as industrias afines. Esta industria, frequentemente, procura insumos 

comuns o muito parecido que expandem as oportunidades para os provedores. 

Depois de haver explicado as quatro fontes de competitividade que formam o 

"diamante", tern que perguntasse l,Onde se encontra os clusters, dentro de este 

esquema. 0 expressado permite compreender que os clusters sao uma manifestac;ao de 

estas quatro aristas do diamante, ou para dizer-lo de outra forma, a interac;ao de essas 

quatro fontes de competitividade e o que cria urn conjunto de condic;oes especiais que 

conduzem a que em determinados espac;os se formem esses conjuntos de empresas e 

9 Observe-se que local se refere a uma empresa que tern uma inversao substancial dentro do cluster, 

incluindo recursos tecnicos, ainda que a companhia matriz tenha seu sede em outra parte. 
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organiza96es aos que se les tern chamado clusters. Na vez, a dinamica dos clusters 

influi na estrutura da competencia, na oferta de fatores, nas caracteristicas da demanda 

e nas industrias afines e de apoio; em este sentido, se les deve considerar como uma 

quinta faceta do "diamante da competitividade". 

Em concreto, os clusters afetam a competencia em tres sentidos basicos: 

• Aumentam a produtividade das empresas e das industrias nas quais pertencem; 

• Melhoram a capacidade de inovayao de empresas e industrias, e em esse tanto, 

aumentam seu produtividade; e. 

• Estimulam a formayao de novas empresas que ampliem e aprofundassem as 

vantagens aportadas par o cluster. 

6.5 EL CLUSTER DE SERVIQOS LOGiSTICOS 

Urn cluster de servi9os logisticos e urn grupo de companhias, geograficamente 

pr6ximas, que brinda servi9os para apoiar de forma integrada a execu9ao da logistica 

comercial de empresas exportadoras e importadoras de urn pais. Em outras palavras, o 

cluster de servi9os logisticos, e o conjunto de companhias, geograficamente pr6ximas, 

que prestam urn servi9o integrado de apoio a cada etapa da cadeia logistica das 

empresas, a saber, aprovisionamento, armazenamento, distribui9ao fisica, elaborayao 

de tramites ante o estado e provisao de informayao. 

As empresas que formam parte de este cluster integram numa sola firma nas 

companhias tradicionais que transportam mercancias (agentes de carga e motoristas de 

caminhao), aquelas que as armazenam (depositos alfandega), aquelas que sao 

intermediaries para realizar tramites estatais (agentes de alfandega) e aquelas que 

subministram informayao e assessoria para realizar este tipo de opera96es (assessores 

logisticos). De esta forma, o setor privado ja nao teria que recorrer a cada urn de estes 

intermediaries par separado, sino que dispoe de uma empresa de servi9os logisticos 

que se encarregaria de administrar cada um dos detalhes de sua cadeia logistica. 

Extrapolando a defini9ao de cluster de servi9os logisticos de urn pais a uma 

regiao, ja nao falariamos das empresas que ap6iam a logistica comercial do setor 

privado. A defini9ao teria urn modo mais amplio, e falariamos entao das empresas que 

ap6iam a logistica comercial internacional do setor privado. Em este caso nao 

falariamos somente de empresas que transportam fisicamente insumos e produtos, sino 

que incluiriamos o conceito de distribuiyao fisica internacional, o que compreenderia 
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tambem o intercambio de bens e servi<;os entre os pafses da regiao. 

6.5.1 A necessidade de urn Cluster de Servi<;os Logfsticos 

Tradicionalmente, em regioes como Sui -America, os servi<;os logfsticos tern sido 

prestados em forma desarticulados, com problemas serios de coordena<;ao entre cada 

atividade logfstica e com incentives perversos para manipular excessivamente a carga e 

alargar os tempos de traslado e entrega. Normalmente, urn importador deve recorrer a 

mais de urn intermediario para lograr alocar suas materias primas em suas bodegas. 

Adicionalmente, como estes intermediaries nao funcionam de forma integrada, o 

importador se ve for<;ado a negociar com cada urn deles para lograr condi<;oes 

aceitaveis de servi<;o. Geralmente, aparece um numero maior de intermediaries do que 

o requerido, que devem fazer traslados des-necessaries da carga (por falta de 

informa<;ao, por problemas de infra -estrutura , e por mas praticas) e tambem existem 

arruma<;oes entre eles para demorar na entrega ou aumentar o tempo de 

armazenamento (isso beneficia os depositaries e os asseguradores da carga, por 

exemplo). 

Os beneflcios do desenvolvimento de urn "cluster" de servi<;os logisticos se 

derivam da integra<;ao que se dara de cada urn dos servi<;os que prestam aos 

intermediaries num unico servi<;o oferecido por urn operador de logfstica. 0 

desenvolvimento de urn mercado aberto de operadores que deverao competir por 

rapidez, seguridade e baixo pre<;o. Desta forma se eliminariam alguns dos incentives por 

demorar a entrega da carga, ademais que importadores e exportadores estabelecerao 

negocia<;oes com urn s6 responsavel da carga. Adicionalmente, todas as condi<;oes que 

devem estabelecer-se na regiao para desenvolver o "cluster", permitirao que estes 

mercados de operadores de servi<;os logisticos mantenham uma visao comum, e certos 

padroes de servi<;os o que favorecerao ao setor privado. 

6.5.2 0 diamante da competitividade: Condi<;oes para a forma<;ao de urn cluster de 

servi<;os logfsticos em uma regiao 

Seguindo o modelo de Michael Partir acerca das condi<;oes para a forma<;ao de 

um cluster, estabeleceremos a continua<;ao as condi<;oes que requereria uma regiao 

para a forma<;ao de urn cluster de servi<;os logisticos. 
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6.5.3 Condic;oes dos fatores 

Entre todos os fatores que devem dar-se em uma regiao para prop1c1ar o 

desenvolvimento de urn "cluster" de servic;os logisticos, existem quatro que resultam 

primordialmente: nas condic;oes de infra-estrutura fisica, o funcionamento do sistema 

alfandegario, o acesso e o uso da tecnologia de informac;ao e o sistema legal. 

• Infra -estrutura 

Boas condic;oes de infra-estrutura rodoviaria facilitam a execuc;ao das operac;oes 

de transporte, as quais tern urn peso importante nas atividades de cadeia logistica. 

Assim mesmo, as condic;oes dos portos e aeroportos determinam a eficiencia no 

manejo, translado e acesso a carga, fatores indispensaveis para realizar urn intercambio 

internacional de bens comerciais fluido, o que da pie na demanda por os servic;os 

logisticos. 

• Sistema Aduaneiro 

0 funcionamento do sistema aduaneiro de urn pais, e urn fator primordial para a 

planificac;ao das atividades logisticas. Alfandegas rapidas, eficientes, na que os tramites 

sejam expedites e as operac;oes de controle no obstaculizem o comercio, 

Reapresentam uma condic;ao importante para o desempenho dos servic;os 

logisticos. Urn sistema aduaneiro eficiente diminui o tempo e o custo das operac;oes. Le 

permite ao setor privado planificar melhor suas atividades produtivas, aumentando 

assim a freqOencia de compras de materias primas e diminuindo os tempos de 

armazenamento. 

Em outras palavras, uma alfandega facilitadora do comercio, le permite nas 

companhias aumentar e planificar apropriadamente as atividades de sua cadeia de 

logistica, com o que se gera urn major demanda por servic;os logisticos. Adicionalmente, 

dentro do sistema de alfandega estao incluidas todas as dependencias estatais que 

solicitam tramites para o ingresso e saida de mercancias. Sim o sistema de alfandega e 

moderno, tales tramites se podam realizar via eletronica sim obstaculizar o fluxo do 

comercio. Esta condic;ao le permite nas empresas de servic;os logisticos prestar servic;os 

mais prontos e a urn major numero de clientes, pelo que tern impactos importantes em 

sua rentabilidade e produtividade. 

• Tecnologia de Informacion e Telecomunicaciones 

As condic;oes da infra-estrutura tecnol6gica e o acesso na tecnologia de 

informac;ao sao fatores muito relacionados com o ponto anterior. A modernizac;ao do 
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sistema de alfandega esta sustentado no uso intensive destas tecnologias. A elimina<;ao 

de papeis fisicos, a difusao dos tramites virtuais e a interconexao entre os atores 

vinculados na cadeia logistica de uma empresa, sao fatores indispensaveis para que 

funcione uma empresa de servi<;os logisticos. Desde o ponte de vista interne, este tipo 

de empresas precisa usar a tecnologia para coordenar todas seus atividades, 

transporte, armazenamento, verifica<;ao do estado da carga, entre outros. Desde o ponte 

de vista externo, as empresas de servi<;os logisticos necessitam da comunica<;ao 

rapidamente com os outros atores do comercio (clientes, autoridades, s6cios 

estrategicos em outros pafses, etc.). 

Definitivamente, o acesso nas telecomunica<;oes, a Internet, e em geral ao 

intercambio eletronico de dados, resultam basicos para modelar o funcionamento das 

companhias do "cluster". 

• 0 Sistema Legal 

A moderniza<;ao do sistema de alfandega e a coordena<;ao institucional 

necessaria para agilizar os tramites do comercio exterior de urn pais, devem ir apoiados 

num marco legal flexivel que permita tais mudan<;as. Adicionalmente, dado o complexo 

e amplio do funcionamento de uma empresa de servi<;os logisticos (devido ao grande 

numero de atores compreendidos), devem estabelecesse regras claras, desde o ponte 

de vista legal, para resolver conflitos e estabelecer sanciones. A determina<;ao de quem 

e o responsavel que manipula a carga ao Iongo da cadeia de logistica, o tipo de 

penalidades e san<;oes que devem receber, as regras gerais para resolver conflitos 

entre atores, e a forma publica da informa<;ao na que se pode ter acesso, sao alguns 

dos pontes que devem estar claramente estabelecidos no marco legal dos paises de 

uma regiao, para promover urn desenvolvimento transparente do "cluster". 

Desde urn ponte de vista legal, para que urn "cluster" de servi<;os logisticos se 

desenvolva efetivamente numa regiao, e necessaria que o sistema legal proveja 

mecanismos para harmonizar e regular procedimentos logisticos (transporte e 

alfandega, sobretudo). A harmoniza<;ao dos procedimentos de alfandega e a livre 

presta<;ao de servi<;os de transporte entre cada pais do "cluster'' devem ser permitidos 

por o sistema legal vigente. 

Outras Condi<;oes - Aparte de eitos fatores, a oferta educativa acerca de temas 

logisticos e outre fator que determina o surgimento do "cluster". A presencia de pessoal 

qualificado que possa coordenar cada etapa da cadeia logistica de urn cliente (com 

todos os temas tecnicos compreendidos: transporte, valoriza<;ao e classifica<;ao de 
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mercancias, acordos internacionais, comercio exterior, entre outros) e urn requisite 

indispensavel para prover servi<;os logisticos. 

6.5.4 Esquema de Rivalidade e Competencia 

E necessaria uma forte rivalidade local para garantir o fortalecimento do "cluster'' 

de servi<;os logisticos. Esta rivalidade se vera incrementada por dois fatores: A 

tendencia de as empresas a focar - se em suas atividades claves, o que aumenta a 

demanda por servi<;os logisticos, e a apertura do mercado de servi<;os logisticos na 

regiao. 

Tern uma tendencia geral na qual as empresas se estao centrando nos aspectos 

medulares de seus neg6cios e estao terceirizando os servi<;os de apoio a sua cadeia de 

valor, tais como o aprovisionamento, a introdu<;ao e saida de insumos, a identifica<;ao de 

provedores e a distribui<;ao de seus produtos. Esta tendencia indica que as empresas de 

servi<;os logisticas tern a oportunidade de perfilasse como aliados estrategicos de muitas 

empresas e que devem competir agressivamente para gerar carteiras de clientes 

grandes que le permitem manter- se no mercado. 

Adicionalmente, o mercado de servi<;os logisticos numa regiao deve estar aberto 

para estimular a competencia. Este implica que os operadores logisticos, para manter -

se no mercado, deveram basear sua competencia em fatores tais como o uso da 

tecnologia e a informa<;ao comercial, e a cobertura do tipo de servi<;o logistico que 

prestam (maior quantidade de atividades da cadeia logistica em maior quantidade de 

paises). 

Urn numero inicial alto de competidores, urn aumento da demanda por servi<;os 

logisticos, e o uso da tecnologia e a informa<;ao implicaram que, cada vez mais, as 

empresas de logistica terao que recorrer na inova<;ao e a cria<;ao de novos servi<;os para 

manter-se diferenciados na industria e manter seus carteiras de clientes. Este implica 

que a rivalidade no "cluster" sera muito alta, e que ao Iongo prazo provavelmente quede 

urn numero nao muito grande de competidores; aqueles que apresentaram uma maior 

integra<;ao e cobertura entre seus servi<;os e que manejaram de maneira oportuna a 
informa<;ao e as oportunidades do mercado para seus clientes. 
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6.5.5 Condi96es da Demanda 

0 papel dos clientes sofisticados que exijam cada vez maiores e melhores 

servi9os logisticos e indispensavel para que o "cluster" se fortale9a e se desenvolve 

numa regiao o pais. As novas mudan9as comerciais que se vern no mundo, indicam que 

a demanda de servi9os esta em aumento e que reapresentam uma afetividade clave na 

economia. 

Atualmente as lineas produtivas das empresas recebem constantes pressoes por 

diminuir os tempos de armazenamento, por realizar compras cada vez menores e com 

maier freqOencia (esquema do Just in Time), e por focar-se nos aspectos medulares de 

seu negocio, terceirizando as atividades de apoio. Assim mesmo, o aumento do 

intercambio comercial produto da globalizayao e os tratados comerciais, exigem das 

empresas tempos de resposta muito curtos e custo relativamente baixos para manter 

seus produtos em mercados altamente competitivos. Adicionalmente, o aumento do 

comercio eletronico (compra e vendas por Internet) fazem que o aspecto de transportee 

distribui9ao se volte critico para aquelas empresas que estao ingressando em esta nova 

tendencia comercial. 

Estas pressoes estao formando empresas sofisticadas que para continuar 

competitivas necessitam que suas atividades logisticas sejam prontas, de baixo custo e 

seguras. Sao precisamente essas exigencias as que marcaram a pauta para o 

desenvolvimento dos servi9os logisticos e seu fortalecimento como "cluster". As 

empresas de logistica sao chamadas a tornar-se aliadas estrategicos do setor privado 

que desejam competir nos mercados internacionais. Com este entorno, os servi9os 

logisticos se voltam indispensaveis e a demanda por eles se tornara mais sofisticada e 

exigente na medida em que o comercio internacional aumente. 

6.5.6 lndustrias Afines e de Apoio 

E desejavel que os provedores de servi9os afinem e apoio aos servi9os logisticos 

se en centre pr6ximos ao "cluster", de maneira que as empresas que estao dentro de ele 

tenham a mao todos os insumos necessaries para prestar seus servi9os. Os principais 

provedores das empresas que prestam servi9os logisticos sao os que subministram 

servi9os bancarios, e os que prestam servi9os de informayao e tecnologia. A opera9ao 

logistica por o general compreende tambem o acesso constante a credito, a contrata9ao 
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de seguros e a transferencias de efetivo para cancelar as negociac;oes estabelecidas. 

Dada a frequencia e critico de estas operac;oes sao necessaries que o sistema bancario 

ao que tern acesso as empresas do "cluster", oferec;a estes servic;os de forma pronta e a 

tarifas competitivas. De igual forma, a presenc;a de urn grupo de empresas que 

subministrem informac;ao comercial, acesso a bases de dados e a ferramentas tanto de 

"hardware" como de "software" que ajudem a manejar tal informa<;ao, sao 

indispensaveis para apoiar a prestac;ao de servic;os logisticos. Sobretudo sim 

consideramos que o uso da tecnologia e o acesso na informa<;ao sao aspectos criticos 

que devem manejar os operadores logisticos para manter-se competitivos no "cluster". 

FIGURA 16: AS CUATRO FONTES DE VANTAGENS COMPETITIVAS PARA A 
FORMACAO DE UM CLUSTER DE SERVICOS LOGiSTICOS NUMA 
REGIAO 

• Aduanas virtuais 
• Rede de troca de dados atraves de 

Tecnologia de Ponta 
• Sistema legal modemo 

• Servic;os Bancarios com maior cobertura 
• Novos servic;os de venta de informac;ao 
• Novas soluc;Oes em "hardware" e "Software" 

Para manejar informac;ao comercial. 

• Apertura de servic;os Logisticos 
• D~s-regulac;ao do Transporte 
• Alta rivalidade estendida a toda a 

regiao 
• Compet~ncia baseada na inovac;ao 

de servic;os logisticos 

• Clientes informados, 
exigentes das novas 
possibilidades de servic;os 
logisticos. 

• Maior Transpar~ncia 

• Sensibilizac;ao e uso 
apropriado da Logistica. 
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6.6 SULAMERICA: 0 CORREDOR LOGfSTICO COMO HILO CONDUCTOR PARA 

0 DESENVOLVIMENTO DE UM "CLUSTER" DE SERVI<;OS LOGiSTICOS 

0 projeto do Corredor Logistico Sui-americana sera urn agente catalisador para a 

forma9ao de o "cluster" de servi9os logisticos. A execu9ao completa do projeto permitira 

que muitas das condi96es necessarias para o "cluster'', detalhadas na se9ao anterior, se 

apliquem no corredor Brasil - Peru. A continua9ao se analisa o impacto que teria o 

projeto em cada urn des fatores ou condicionantes seguindo o modele do diamante da 

competitividade de Michael Porter. 

6.6.1 lmpacto nas condic;oes des fatores 

0 programa de infra-estrutura rodoviaria do Corredor lnteroceanico compensa em 

boa medida os problemas atuais de infra-estrutura que apresenta Sui - America. 0 feito 

de que exista urn corredor rodoviario pronto, seguro e em boas condi96es permitira ao 

setor privado contar com novas rodovias ou canais economicos para estabelecer 

intercambios comerciais. De esta forma, o corredor se tornara na primeira via de 

transporte atraves do qual possam oferecer seus servi9os as empresas de logistica. Par 

outre lade, o corredor contempla uma alfandega e inversao em infra-estrutura 

tecnol6gica, o qual sao condi96es ou fatores basicos para oferecer servi9os de logistica 

numa regiao. Alfandega virtual e urn maier usa do intercambio eletronico de dados entre 

os atores do comercio, permitira nas empresas de servi9os logisticos oferecer servi9os 

de coordenac;ao e informac;ao que realmente agreguem valor ao cliente. 

Em outras palavras, o corredor estabelece as condi96es basicas iniciais que 

necessita uma regiao para estabelecer urn amplio intercambio regional comercial, o qual 

representa fortes oportunidades de neg6cios nas empresas de servi9os logisticos. 

6.6.2 lmpacto no esquema da rivalidade e a Competencia 

0 projeto do corredor vao a permitir que se abra o mercado de servi9os logisticos 

ao menos no ambito da regiao. 0 intense intercambia comercial que se dara atraves do 

corredor, o qual implicarao urn aumento na demanda par servi9os logisticos, o des

regula9ao do transporte Sui-americana e a ado9ao de politicas comuns em temas como 

o aduaneiro, implicaram urn aumento consideravel da oferta de servi9os de logistica em 
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Sui - America. Novas empresas poderao estabelecer servigos logisticos com 

representagoes em cada pais sui-americana, podendo vender servigos integrados sim 

as restrigoes legais e de infra-estrutura que se apresentam na atualidade. Urn solido 

grupo de competidores terminaram aproveitando estas oportunidades atraves de fusees 

e aquisigoes de empresas de servigos logisticos atraves do corredor. Esta situagao 

perfila uma competencia intensa, cuja rivalidade devera basear-se na inovagao de 

produtos. Estas sao precisamente as condigoes apropriadas para fortalecer e manter 

este "cluster". 

6.6.3 lmpacto nas Condigoes da Demanda 

0 corredor representara novas condigoes para o traslado de mercancias atraves 

dos paises sul-americanos. A divulgagao e transparencia que se faz de estas novas 

condigoes de operagao, atraves do Conselho Sui-americana de Logistica, permitiram 

aos importadores e exportadores obter maior nivel de informagao acerca dos servigos 

logisticos disponiveis. Estes consumidores educados, pressionados por o aumento do 

intercambio comercial que representa o corredor, assim como pelas novas exigencias 

do comercio internacional, poderao subir seu nivel de exigencia com respeito ao manejo 

das operagoes logisticas. De esta forma, as empresas do "cluster" se vejam obrigadas a 

cumprir pequenos prazos de entrega e a ser mais eficientes para satisfazer a demanda 

de clientes educados e sofisticados. Este sera o aporte do projeto na elevagao das 

condigoes da demanda pelos servigos logisticos, outro fator necessaria para o 

desenvolvimento e fortalecimento do cluster. 

6.6.4 lmpactos nas lndustrias Afines e Servigos de Apoio 

0 corredor permitira criar espagos para a difusao, conhecimento e discussao das 

atividades logfsticas. Este permitira a algumas empresas que prestam servic;os de apoio, 

como a venta de informagao, de "software" e "hardware", identificar as oportunidades de 

neg6cios e suas areas para oferecer novas produtos. Assim mesmo, o melhoramento da 

infra-estrutura tecnol6gica le dara a estas empresas a possibilidade de oferecer 

servi<;os integrados entre varios paises, com o qual poderia alcangar algumas 

economias de escala e maior rentabilidade. De igual forma, o feito de que o traslado 

fisico atraves do corredor se possa efetuar de maneira expedita e pronta, permitira que 
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estas empresas, como as que prestam servic;os financeiros, por exemplo, possam 

ampliar seu campo de ac;ao, aumentando a competencia entre pafses da regiao e 

oferecendo novas produtos e servic;os para manter-se num entorno altamente 

competitive. Este aumento de competencia entre as empresas de industrias afines e de 

apoio, assim como o aumento do mercado potencial para tais servic;os, le permitira a 

estas companhias oferecer servic;os competitivos nas empresas do "cluster". De esta 

forma, as empresas de servic;os logfsticos poderao "fornecer" dentro do "cluster'' o que 

redundara numa consolidac;ao do mesmo na regiao. 

6.6.5 Relac;ao entre cada componente do projeto do Corredor Logfstico e o 

desenvolvimento do "Cluster" de Servic;os Logfsticos 

Ao largo de este apartado temos identificado as condic;oes necessarias para 

desenvolver o "cluster" de servic;os logisticos em Sui -America. Gada uma de estas 

condic;oes esta listadas na primeira coluna do quadro 16. Para desenhar o componente 

do projeto do Corredor Logfstico com relac;ao ao desenvolvimento de urn Mercado de 

Servic;os Logisticos, teria que tamar cada uma de estas condic;oes e inclui-las como urn 

subprograma do projeto. 

Afortunadamente, a maier parte dos componentes do projeto propicia o 

estabelecimento das condic;oes necessarias para o "cluster", pelo que as execuc;oes do 

Corredor Logfstico, garante na medida que se desenvolve espontaneamente os servic;os 

logfsticos na regiao. Logo, o programa de desenvolvimento de urn Mercado de Servic;os 

Logfsticos contemplara superar aqueles obstaculos que ainda nao estao solucionados 

pelos outros componentes do projeto do Corredor. Por tanto, se identificarem tres ac;oes 

necessarias que deveram incluisse em este programa para superar tais obstaculos: 

• Des-regulac;ao do transporte Sui-americana 

• Apertura do mercado de servic;os logfsticos na regiao 

• Ac;oes para Facilitac;ao do Comercio na regiao. 

No quadro a seguir, se pede apreciar na primeira coluna cada uma das condic;oes 

para desenvolver o "cluster", na segunda coluna esta o componente do projeto do 

Corredor Logistico que permitira alcanc;ar tal condic;ao. 
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QUADRO 16: LISTADO DE LAS CONDI<;OES NECESSARIAS PARA 0 
DESENVOLVIMENTO DE UM "CLUSTER" DE SERVI<;OS 
LOGiSTICOS VS. CADA COMPONENTE DO PROJETO DO 
CORREDOR LOGISTICO QUE CONTRIBUIRA A ALCANZAR QUE 
TAIS CONDI<;OES EM SULAMERICA 

Condic;ao necessaria para desenvolve Componente do Projeto do Corredor 
o Cluster Logfstico que contribui a atingir a condic;ao 

Condicao dos Fatores 
1. Desenvolvimento da I nfraestrutura Programa de Desenvolvimento de 
rodoviaria lnfraestrutura Basica 
2. Modernizac;ao de Aduanas Programa de Modernizac;ao de Aduanas 
3. Sistemas de Comunicac;oes ePrograma de Informatica e 
Tecnolog_ias de lnformac;ao moderna Telecomunicac;oes 
4. Sistema Legal estavel Projeto de C6digo de Alfandega Uniforme 

Programa de Desenvolvimento de Servic;os 
Logisticos (Des-regulac;ao de Transporte) 

Esquema de Rivalidade e Competimcia 
1. Aumento do comercio e demanda per Sera consequencia da execuc;ao completa 
servic;os logisticos do projeto 
2. Apertura do mercado de servic;os Programa de desenvolvimento de servic;os 
logisticos logisticos (apertura de servic;os) 

Condicoes da demanda 
1. Empresas sofisticadas com Sera consequencia da execuc;ao completa 
esquemas de produc;ao modernos do projeto e do programa de 

desenvolvimento de servic;os logisticos 
'facilitac;ao de comercio) 

2. Empresas sensibilizadas na Logfstica Programa de desenvolvimento do conselho 
Sui-americana de Logistica 

lndustrias afines e de apoio 
1. Desenvolvimento de servic;os Sera consequencia da execuc;ao completa 
bancarios regionais do projeto 
1. Novas ofertas de Hardware e Program a de desenvolvimento do conselho 
Software e servic;os de venta de Sui-americana de Logfstica 
informac;ao comercial 
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7 CONCLUSOES 

1. 0 corredor interoceanico sui Brasil - Peru, incentivara a produ~ao e 

incrementara a produtividade nos centres de produ~ao, ante a perspectiva de 

abastecer a importantes mercados de consume localizados na zona de 

influencia de Peru, Brasil e Bolivia, ou de abastecer os mercados localizados 

nos Andes ou sobre a costa ocidental, assim como em outros lugares dos 

leitos do pacifica, este corredor tern a vantagem de ter complementaridade 

ecol6gica, produtiva e economica o que estimularia a forma~ao de cluster de 

pequenas e medias empresas e o investimento publico e privado, 

especialmente de comercio de produtos potencias e de servi~os logfsticos, 

agora inexistentes na area do corredor; devido as necessidades de servi~os 

complementares que derivam de uma maior intensidade de trafico 

internacional de carga e passageiros, sao eles os suportes do 

desenvolvimento regionais, por tanto para que possam desempenhar este 

papel e utilizarem a logfstica, cabe-lhes organizarem-se sob forma de 

Associativismo ou de clusters como estrategia competitiva para ter maiores 

oportunidades de participar nos mercados regional e global, e para defender

se dos concorrentes estrangeiros agressivos e dos grandes provedores de 

servi~os logisticos no Brasil que se encontram evoluindo numa fase de 

consolida~ao. 

2. A logfstica e importante porque pode dar apoio e suporte ao desenvolvimento 

sustentavel e integrado e nao apenas ao desenvolvimento das empresas: os 

metodos, processes logfsticos e beneffcios: (redu~ao de custos, aumento da 

qualidade e produtividade, alem de economias de escala, etc), sao os 

mesmos. Por tanto, a tarefa do governo e definir as politicas publicas com 

visao de desenvolvimento sustentavel que tenham como suporte principal a 

multimodalidade e a integrac;ao logistica local e global. 

3. Os governos devem ser os principais parceiros das empresas, que tern como 

visao a Logistica como urn fator de suporte para a sua competitividade, e para 

a defini~ao de suas politicas e estrategias de mercado global e regional, As 

oportunidades que existem com o corredor interoceanico sui Brasil - Peru e 

grande, e as amea~as existentes sao distintas, o governo deve ter uma visao 

integradora e pro - participativa de todos os setores da sociedade, com 6tica 
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no desenvolvimento sustentavel, estimulando o investimento em infraestrutura 

e a forma<;ao de empresas produtivas o de servi<;os, promovendo, 

fomentando e difundindo uma "Cultura Logistica" nos diferentes setores 

produtivos, como o apoio diferentes patrocinadores, organismos e institui<;6es 

representativas da logistica, apontando em objetivos e metas concretos de 

redu<;ao de custos de logistica, e tendo como desafio as reformas de segunda 

gera<;ao em medio prazo. 

4. Alguns centros de produ<;ao na area de influencia do corredor interoceanico 

sui Brasil - Peru, por muitos anos ilhados do centro de poder politico e 

economico, e sim ter a oportunidade de acessar a outros mercados, outros 

tendo que seguir uma longa rota atraves do estreito de Magalhaes para levar 

seus produtos a cidades perto do pacifica sui-americana e dos paises do Asia, 

podaram agora, ter outra alternativa de acesso a outros mercados e 

transporte de seus produtos atraves do corredor interoceanico, em menos 

tempo e a urn custo menor e com expectativas de crescimento e inova<;ao de 

seus produtos. 

5. A mudan<;a de enfoque por parte dos atores publicos e uma condi<;ao 

necessaria para que as empresas possam ter maiores e melhores 

oportunidades nos mercados locais e globais, implicando em: 

Compreensao e reconhecimento da parte dos organismos e institui<;6es 

publicas que o desenvolvimento da organiza<;ao associativa e da logistica 

como instrumento de organiza<;ao e inser<;ao dos pequenos e meios 

produtores no comercio locale internacional. 

6. Garantir e disponibilizar de urn marco legal regional em materia de transporte 

multimodal de cargas, infra-estruturas logisticas de armazenagens e de 

transporte para os pequenos e medios produtores com a finalidade de facilitar 

o escoamento de seus produtos, e definindo estrategias que viabilizem o 

desenvolvimento regional integrado e sustentavel maximizando o uso dos 

recursos de produ<;ao e servi<;os locais, promovendo e facilitando as formas 

de organiza<;ao da atividade economica e produ<;oes solidarias. 

7. A competitividade e os des- regula<;ao do transporte e a ado<;ao de polfticas 

comuns em temas de integra<;ao e desenvolvimento regional, implicara urn 

aumento consideravel dos servi<;os logisticos no corredor interoceanico, 

aproveitando estas oportunidades urn solido grupo de competidores para 
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oferecer servic;os integrados, dando na fusao de empresas nacionais ou de 

binacionais. 

8. 0 corredor interoceanico Brasil - Peru, estabelece as condic;oes basicas 

iniciais que necessita uma regiao para estabelecer urn amplio intercambio 

regional comercial, o qual representa fortes oportunidades de neg6cios · nas 

empresas de servic;os logfsticos, ao menos no ambito da regiao. Por tanto o 

intenso intercambio comercial que se dara atraves do corredor, implicara urn 

aumento na demanda por servic;os logfsticos das empresas de servic;os 

logfsticos do Brasil e do Peru. 
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Regioes Naturais 

Region Chala o Costa: Estende-se desde a orilha do mar ate a altitude de 500 m. sabre o nfvel 

do mar. Sua precipitayao meia flutua entre 0 e 50 mm. anuais; registra grande umidade com 

temperaturas mas baixas na que corresponds par a latitude. Os picas sao variaveis, de plano a 

ondulado e com partes montanhosas. 

Region Yunga Maritima: elevam-se desde as 500 m. hasta as 2300 m. Caracteriza-se par o sol 

dominante cais o ana todo e a umidade relativamente baixa e a temperatura flutua entre 20° e 

2r C. Seu relevei e complexo conformado par valeis estreitos, quebradas, etc. 

Region Quechua: Localizada nos declives 'ocidental' e 'oriental' dos Andes, se eleva entre as 

2300 e 3500 m. 0 clima tfpico e com abundante neblina, garoas e chuvas, com temperaturas que 

oscilam entre 11 y 16° C, com maximas de 22° a 29°, y mfnimas de r a -4° C. 

Region Sunis: Eleva-se desde as 3500 hasta los 4000 msn. Sua temperatura varia entre 7 e 1 oo 

C. Sua precipitayao media es de 800 mm. par ana. 

Region Puna: comprendida entre as 4000 y 4800 msn. Sua temperatura media anual supera as 

oo e inferior a 7o C. A precipitayao flutua entre 300 e 1000 mm. ao a no. 

Region Janca: Eleva-se eleva desde los 4800 hasta 6425 msn .. Que e a maxima altitude no eixo 

e corresponds ao nevada de Ampato (Arequipa). Compreende as zonas nevadas 

Region Yunga Fluvial: sabre o declive oriental, entre 2300 y los 1000 msn., tiene mayor 

precipitaci6n y es menos calurosa 

Region Rupa-Rupa o Selva Alta: Ubicada na vertente do Atlantica, entre 1000 y 400 msn. 0 

clima caracteriza-se parser calido e umido, com temperaturas medias que flutuam entre 22 e 25o 

C. As precipita9oes fluviais sobre-passam as 3000 mm. No geral s6 tern urn mes sem chuvas. 

Region Omagua o Selva Baja: Descende dos 400 aos 80 msn. Nos montes que se apresenta. 

0 clima da regiao e mais caloroso que o da 'selva alta'. Seu temperatura media anual e superior 

aos 25° C e a precipitayao pluvial es inferior na 'selva alta' e flutua entre 1000 e 5000 mm. 

Compreende a selva baixa com releve plano e ondulado. 


