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I. Introdução  

A. Integração comercial e o corredor bioceânico: a importância 
da cadeia do frio 

A proposição da via, corredor ou rota bioceânica encontra suas origens na Iniciativa de Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) gestada por um conjunto de países da América do Sul no 
ano 2000. Nestes últimos 21 anos o projeto passou por importantes modificações. Na sua forma atual, 
trata-se de um corredor rodoviário que conectará o Brasil, no Oceano Atlântico, ao Chile, no Oceano 
Pacífico, passando por regiões do Paraguai e do norte da Argentina. A concretização da integralidade da 
proposta permitirá ligar o porto de Santos, no Brasil, ao porto de Antofagasta, no Chile. Os objetivos 
aludidos da iniciativa são, entre outros, proporcionar alternativas de rotas de exportação e importação 
economicamente interessantes aos países envolvidos.  

A primeira etapa deste novo corredor logístico iniciará em Campo Grande, capital do estado 
brasileiro do Mato Grosso do Sul (MS), e terminará na cidade portuária de Antofagasta, no Chile, 
passando pelo Paraguai e Argentina. Esta obra permitirá encurtar a distância percorrida por parte 
importante da produção agropecuária e mineral de todo o entorno do corredor que tem como destino 
final os mercados asiáticos. A operacionalização deste corredor logístico poderá transformar o Mato 
Grosso do Sul, em especial a cidade de Campo Grande, em um importante polo logístico de 
abastecimento, particularmente voltado ao atendimento das regiões central e norte do Brasil. De modo 
similar, este grandioso projeto de infraestrutura tende a atrair investimentos produtivos e gerar 
desenvolvimento socioeconômico na região oriental do Paraguai, Noroeste da Argentina (NOA) e norte 
do Chile. 

A Ásia assumiu um protagonismo incontornável no cenário das exportações de produtos 
agroindustriais e minerais dos quatro países contemplados neste estudo. Estimativas recentes mostram 
que os mercados asiáticos são o principal destino das exportações do Brasil (41%), Paraguai (38%), 
Argentina (34%) e Chile (54%), sendo a China o principal mercado importador. A importância da Ásia 
como destino das exportações dos países sul-americanos em questão ganha ainda mais relevância com o 
crescente aumento da demanda de alimentos e minério dos países da região. Por outro lado, alguns 
insumos agrícolas, como o potássio vindo do Canadá, assim como produtos manufaturados produzidos 
na Ásia, poderão chegar a custos mais baixos na Argentina, Paraguai e Brasil, sem transitar pelo canal do 
Panamá para chegar nos principais portos desses países. Em que pesem críticas que o projeto vem 
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recebendo, entre elas as sociais e ambientais, as vantagens econômicas deste novo instrumento de 
integração para quatro dos cinco países do Cone Sul da América do Sul parecem claras. 

São alvos desta pesquisa os estados brasileiros do Mato Grosso do Sul e Goiás, os departamentos 

paraguaios de Alto Paraguay e Boquerón, as províncias argentinas de Jujuy, Salta e Tucumán, e as regiões 
chilenas de Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e Atacama. Todos esses territórios figuram como 
importantes produtores de produtos primários voltados para os mercados internos e externos. Dos estados 

brasileiros em questão, Goiás produziu 25,7 milhões de toneladas de grãos, enquanto Mato Grosso do Sul 
produziu 20,0 milhões de toneladas em 2020, o que os classificam, respectivamente, na quarta e quinta 
posição no ranking dos estados brasileiros produtores destes produtos. A produção pecuária dos dois estados 
também é relevante do ponto de vista nacional e internacional. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, Mato Grosso do Sul e Goiás foram o segundo e quarto estados da 
federação que mais abateu bovinos, respectivamente, sendo a China responsável por cerca de 50% das 

importações resultantes destes abates. A situação é um pouco diferente quando se observa a produção e a 
exportação de suínos. Neste caso, o Mato Grosso do Sul está uma posição à frente do Estado de Goiás, 

situando-se como o sétimo estado produtor do país. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul também se 
destacam na produção de frango, ocupando, respectivamente, a sexta e a oitava posição no ranking nacional 
de estados brasileiros produtores de frango. O estado de Goiás é ainda o sexto maior estado produtor de leite 
do Brasil, sendo que o Mato Grosso do Sul não figura entre os principais produtores. A participação destes dois 

estados na produção nacional de hortícolas é bem mais modesta, com Goiás respondendo por 3,6% do valor 
de produção de hortícolas e Mato Grosso do Sul por somente 0,9%. 

Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul produziram em 2019, respectivamente, 29.500 e 29.800 
toneladas de peixe de cultivo. Estes números os colocam em oitavo e nono lugar no ranking da 
piscicultura por estados do Brasil. Enquanto no Mato Grosso do Sul cerca de 70% do valor da produção é 
de tilápias, em Goiás esta porcentagem é de aproximadamente 40%, sendo a maioria da produção 
obtida a partir de peixes nativos. Vale dizer que o Mato Grosso do Sul é o maior estado exportador de 
tilápias do Brasil, sendo os Estados Unidos da América (EUA) o principal destino dessas exportações. É 
importante ressaltar ainda que cerca de metade das exportações da piscicultura brasileira é composta de 
produtos não comestíveis e, portanto, de baixíssimo valor agregado. 

Em menor intensidade, dadas as condições climáticas, de relevo e solo, os produtos agrícolas 
também constituem as principais fontes de divisas das regiões analisadas no Paraguai, Argentina e Chile. 
Nas províncias argentinas de Jujuy, Salta e Tucumán, cinco produtos representam 83% da área cultivada: 
soja (25%), cana-de-açúcar (22%), milho (18%), feijão (10%) e trigo (7%). Os restantes 27% estão 
distribuídos em culturas como: limão (3%), grão-de-bico (3%), tabaco (3%), azeitonas (2%) e demais 
produtos agrícolas (7%). Nos departamentos paraguaios de Alto Paraguay e Boquerón, os principais 
produtos produzidos são a soja, milho, trigo, arroz, carne e produtos lácteos, sendo estes dois últimos 
altamente dependentes da cadeia do frio. Já nas regiões chilenas analisadas, a economia é concentrada, 
majoritariamente, em atividade de mineração, pesca e, em menor escala, na produção de frutas, 
legumes e verduras (FLV). 

Carnes, pescados, lácteos e FLV estão entre os produtos que mais demandam estruturas de 
transporte e armazenamento refrigerados. Vale dizer que outros produtos, tais como sementes, flores, 
fármacos, vacinas, cosméticos, obras de arte e produtos químicos, também podem ser sensíveis à 
temperatura e, portanto, utilizadores da cadeia do frio. Tratam-se de produtos perecíveis que devem ser 
armazenados e transportados dentro de padrões de temperatura que assegurem a qualidade desejada. 
Nestes casos, a cadeia do frio é fundamental para manter as características de qualidade e prolongar a 
vida útil dos produtos. Em que pesem as melhorias nos equipamentos e a maior utilização de 
equipamentos de frio que os países estudados e o mundo assistiram nos últimos anos, a armazenagem 
em temperaturas controladas e o transporte refrigerado urbano e interurbano ainda são pontos críticos 
desafiadores na preservação da qualidade de produtos perecíveis. 
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B. Caracterização da cadeia do frio e sua importância para alimentos, 
insumos agropecuários, fármacos e vacinas 

Uma cadeia de frio (cold chain) pode ser vista como um encadeamento de operações logísticas e 
produtivas que permitem a produção, transporte, armazenagem e distribuição de alimentos, fármacos, 
imunobiológicos, insumos agropecuários, cosméticos e outros produtos termossensíveis, em 
temperaturas controladas. Para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), uma cadeia do frio compreende as etapas de pré-resfriamento, armazenamento, transporte, 
distribuição, varejo e refrigeração doméstica (FAO, 2015). Assim, uma cadeia do frio voltada para a 
produção de alimentos tem o objetivo de mantê-los salubres, com características nutricionais 
preservadas e com boas qualidades organolépticas. No caso de imunobiológicos e fármacos, de uso 
humano ou veterinário, trata-se de preservar suas propriedades imunizantes e terapêuticas. O termo 
cadeia remete a uma visão sistêmica onde cada atividade do sistema (cadeia) é importante para a 
manutenção dos produtos nas qualidades desejáveis. Problemas em uma das etapas que definem e 
caracterizam uma cadeia de frio comprometem o resultado final do processo de refrigeração controlada 
dos produtos. 

Existe atualmente diversas tecnologias disponíveis para a geração de frio. Estas tecnologias 
podem resfriar ou congelar produtos de forma mais ou menos rápida, utilizando processos contínuos ou 

em batelada. De maneira geral, são tecnologias conhecidas e disponíveis no mercado. Um dos maiores 
itens de custos de qualquer sistema de geração e manutenção de frio é a energia. Assim, grande parte 
dos esforços tecnológicos atuais tem sido direcionada para o desenvolvimento de equipamentos mais 

eficientes em termos de uso de energia. Vale a pena ‘mencionar que uma parte das pesquisas estão 
sendo direcionadas não para os sistemas de geração e manutenção do frio, mas sim para os sistemas de 
monitoramento destes equipamentos utilizando, por exemplo, rede de sensores sem fio (RSSF) e 
identificação por radiofrequência (RFID). A seção 3.6 aborda em maiores detalhes a questão da produção 

de equipamentos de geração e utilização de frio nos territórios alvos desta pesquisa.  

A despeito de diferenças nas legislações dos países envolvidos no estudo, os produtos 
agroalimentares e farmacológicos termossensíveis seguem praticamente os mesmos padrões de 
armazenamento. As temperaturas de armazenagem e transporte ao longo de uma cadeia agroindustrial 

variam segundo o tipo de produto e o tempo que ele ficará armazenado. Grosso modo, as faixas de 
temperatura podem ser divididas em: 

 Congelamento (≤ -18°C): utilizado principalmente para carnes, pescados, sorvetes, alimentos 

processados, etc; 

 Refrigeração (0 a 10°C): utilizado principalmente para sementes, algumas frutas e legumes; 
 Resfriamento (10 a 20°C): utilizado principalmente para algumas frutas e legumes. 

A Figura 1 apresenta uma outra maneira de classificar as formas de armazenamento a frio por 

tipos de produtos e faixas de temperaturas. 

Figura 1 
Temperaturas de armazenamento de alimentos a frio 

 

. 

Fonte: ASEAN - Japan Transport Partnership (2018). 
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No caso das cadeias do frio de fármacos e imunobiológicos, as faixas de temperatura se 
assemelham àquelas utilizadas nas cadeias agroindustriais.  

• Congelamento (-10 a -20°C); 

• Refrigeração (2 a 8°C); 

• Resfriamento (8 a 15°C). 

Convém destacar que alguns tipos de vacina demandam ser armazenadas em equipamentos que 
alcançam temperaturas negativas de 70°C para uma estocagem de mais longo prazo. 

A Figura 2 apresenta uma cadeia de frio genérica para produtos agroindustriais. Ela mostra os 

seus principais segmentos, com destaque para as atividades de armazenagem a frio associadas aos 
mercados intermediários, reais ou potenciais, que articulam estes segmentos. No segmento mais a 
montante da cadeia encontra-se o setor de insumos agropecuários. Agentes responsáveis pela produção 
de insumos para a pecuária, principalmente vacinas e medicamentos veterinários, fazem parte deste 

segmento. Por sua vez, a armazenagem de sementes, insumo fundamental para a agricultura, em 
ambientes climatizados vem ganhando importância rapidamente no Brasil, devido ao clima 
predominantemente tropical nas áreas de agricultáveis.  

A armazenagem de sementes de grãos, principalmente de milho e soja, em ambientes com 

temperatura e umidade relativa do ar controlados já é uma realidade para grande parte das grandes 
empresas sementeiras do Brasil. No Paraguai, país com características edafoclimáticas similares ao 
Brasil, a armazenagem a frio de sementes ainda é incipiente, embora o mercado venha apresentando 

tendência de crescimento nos últimos anos. Na Argentina e Chile, o armazenamento de sementes em 
ambientes controlados também ocorre em regiões com maior grau de desenvolvimento logístico, porém 
em menor intensidade, já que o clima temperado garante a manutenção das mesmas, sem grandes 
perdas qualitativas e quantitativas. Normalmente, os armazéns de sementes trabalham com 

temperaturas estáveis em torno de 10°C e umidade relativa de 60%. Em alguns casos, até mesmo o 
transporte de sementes, que ocorre em períodos curtos de alguns dias, utiliza caminhões climatizados 
para que não ocorra perda de qualidade dos produtos transportados. No Brasil, a crescente 
armazenagem de sementes em ambientes climatizados vem contribuindo para o aumento da 

produtividade da agricultura, justificando assim o aumento da capacidade do sistema de armazenagem a 

frio nacional. Avanços científicos e tecnológicos fornecerão os subsídios necessários para uma possível 
ampliação deste segmento no Paraguai, Argentina e Chile.  
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Figura 2 
Cadeia de frio genérica para produtos agroindustriais no Brasil 

 

. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

As vacinas são outros importantes insumos para as cadeias agroindustriais de produção que são 

dependentes da cadeia do frio. O volume de vacinas animais aplicado anualmente na região é bastante 
expressivo. No Brasil, as campanhas de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa, por 
exemplo, envolvem a aplicação anual de cerca de 170 milhões de animais, sendo necessárias duas doses 

em alguns casos. No Paraguai e Argentina, por outro lado, a quantidade de vacinas deve ser suficiente 
para cobrir todo o rebanho de gado de doenças infectocontagiosas, que atualmente tem cerca de 14 e 54 
milhões de animais, respectivamente. Estas vacinas, como ocorre com aquelas destinadas a humanos, 
também devem ser mantidas em ambiente refrigerado controlado, normalmente com armazenagem em 

temperaturas de 2 a 8°C. Estes canais de distribuição são operados quase que exclusivamente por operadores 
logísticos privados especializados1. Pode-se dizer que a expansão sustentada da produção pecuária nos 
territórios analisados é tributária de um sistema de produção e distribuição eficiente de vacinas animais, tendo 

em vista que a ocorrência de surtos sanitários tem diminuído bastante nos últimos anos. 

A armazenagem da produção agropecuária que necessita de refrigeração pode se dar em 

estrutura própria dos produtores ou em estruturas terceirizadas. No caso da agricultura, especialmente 

 
1  O grau de concentração nas operações de armazenagem e distribuição de vacinas animais no Brasil é bastante elevado. Devido à 

dificuldade de acesso a dados confiáveis, o grau de concentração das operações de armazenagem e distribuição vacina não foram 
calculados para o Paraguai, Argentina e Chile. 
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para a produção de certas FLV e alguns tipos de flores, o armazenamento pode se dar em câmaras frias 
próprias para, posteriormente, os produtos serem distribuídos no mercado interno via varejo ou centrais 
públicas de distribuição. No Brasil, esta instituição é conhecida como CEASA. Esta produção pode ainda 

ser dirigida diretamente ao consumidor, por exemplo, via feiras livres. Nas regiões estudadas, é possível 
encontrar espaços de manuseio e armazenagem refrigerados que são de propriedade e geridos por 
associações ou cooperativas de agricultores. Esta é uma alternativa de manuseio e estocagem 
particularmente interessante para pequenos agricultores familiares. Alternativamente, a produção pode 

ser direcionada para estruturas de armazenagem a frio de grandes distribuidores varejistas ou de 
agroindústrias. O leite também deve passar por processos de resfriamento nas propriedades antes de se 
dirigir aos laticínios, sendo esta atividade usualmente realizada nas propriedades rurais.  

Algumas indústrias de alimentos são altamente sensíveis a condições de temperaturas 
adequadas de processamento e armazenagem, como, por exemplo, os setores de carnes e laticínios. 

Rupturas na cadeia do frio destas indústrias podem resultar em perda da qualidade dos produtos ou 
mesmo no descarte da produção. Os produtos finais das indústrias de alimentos podem ser armazenados 

em estrutura própria de armazenagem, em sua maioria localizadas junto às plantas de processamento, 
ou em estruturas terceirizadas. Em sua maioria, as estruturas terceirizadas são formadas por armazéns 
privados que prestam serviços de armazenagem refrigerada e, em alguns casos, de manuseio e 
recondicionamento de produtos. No Brasil, os operadores logísticos responsáveis por esta estrutura de 

armazenagem, seja ela refrigerada ou não, vêm ganhando importância nas cadeias de suprimentos de 
alimentos2. Convém mencionar que 43,14% dos operadores logísticos no Brasil possuem armazenagem 
frigorificada, sendo que 52,94% deles operam atividades que envolvem alimentos e bebidas, 56,36% 
fármacos e 33,33% produtos de saúde animal (ABOL, 2020). A abrangência das regiões de atuação dos 

operadores logísticos pode variar bastante, existindo desde grandes agentes com atuação nacional e 
internacional, até operadores com atuação limitada a determinadas regiões. De qualquer forma, é 

oportuno dizer que 37,25% dos operadores logísticos brasileiros atuam no Centro-Oeste, embora 

somente 3,92% possuam sede administrativa nesta região. De fato, a maioria das matrizes destas 
empresas encontra-se na região Sudeste (74,54%). Nos demais países, a atuação de operadores 
logísticos nas regiões por onde passará o corredor bioceânico é praticamente irrisória. Os levantamentos 
realizados indicam que os operadores logísticos concentram suas atividades nos grandes centros urbanos 

e entornos, como Buenos Aires, Assunção e Santiago. 

Neste ponto, é importante destacar o papel vital que o transporte ocupa na cadeia do frio. De 
fato, problemas de ruptura na cadeia podem ocorrer não somente nos equipamentos de armazenagem, 
mas também no transporte frigorificado. A qualidade de um produto fabricado dentro de padrões 

adequados de transformação pode ser comprometida por um transporte impróprio. A produção das 
agroindústrias pode chegar aos mercados pela utilização de estruturas terceirizadas ou próprias de 
transporte. Atuam nos quatro países estudados operadores logísticos especializados no transporte de 

cargas refrigeradas, sejam elas voltadas aos mercados internos ou externos.  

Grandes e médias redes de varejo e atacado possuem estruturas próprias de armazenamento 
destinadas a estocagem dos produtos refrigerados que comercializam. Estas estruturas são 
fundamentais não somente para a manutenção da qualidade dos produtos comercializados, mas 

também para a formação de estoques que permitem melhores condições de negociação com seus 
fornecedores e para evitar a ocorrência indesejável de eventuais rupturas de aprovisionamento. Em 
alguns casos, varejistas podem cobrar de seus fornecedores uma taxa pelo armazenamento de produtos 
em suas centrais de distribuição. Se o fornecedor não aceita este pagamento, ele se vê obrigado a 

realizar entregas em vários pontos de venda diferentes, o que pode ser inviável para as condições 

 
2  Não foi estimada a participação dos operadores logísticos no Paraguai, Argentina e Chile, pois não foi possível acessar dados públicos 

ou privados que permitiriam tal exercício. 
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logísticas de pequenos e médios agricultores ou industriais. Ao longo da seção 3, a estrutura da cadeia de 
frio para produtos agroindustriais será mais bem examinada para os casos específicos de influência do 

corredor bioceânico. 

Assim como a cadeia de produção agroalimentar, a cadeia de produção de fármacos e 
imunobiológicos é estruturada de forma relativamente similar entre os países estudos. Para fins didáticos 
e ilustrativos, a Figura 3 representa uma cadeia genérica de produção de produtos fármacos e 
imunobiológicos no Brasil. A cadeia do frio perpassa todas as etapas desta cadeia de produção. Assim, a 

exemplo do que ocorre nas cadeias de produção agroindustriais, a cadeia do frio também é essencial nas 
atividades de produção, estocagem e distribuição de produtos farmacêuticos e vacinas.  

Uma parte importante do abastecimento do mercado interno de medicamentos e 

imunobiológicos é garantida pela importação de produtos acabados ou de insumos farmacêuticos ativos 
fabricados por laboratórios localizados no exterior.  O Conselho Federal de Farmácia indica a existência 
de 74 importadoras de medicamentos no Brasil. A internalização destes produtos demanda, via de regra, 
a atuação de agentes públicos ou privados responsáveis por estruturas de armazenagem alfandegada. 

Armazéns alfandegados, que podem ser refrigerados ou não, são utilizados para a estocagem de 
mercadorias que estão em processo de liberação pela receita federal. 

 

Figura 3 
Cadeia genérica de produção de produtos fármacos e imunobiológicos no Brasil. 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em entrevistas agentes públicos e privados. 

  



CEPAL Análise da logística refrigerada nos territórios do corredor rodoviário... 16 

 

A indústria farmacêutica brasileira, formada por laboratórios públicos e privados, é responsável 
pelos processos de transformação de matérias-primas nacionais e importadas em produtos acabados. 
Existem cerca de 454 indústrias farmacêuticas no Brasil, concentradas fundamentalmente nos estados 

de São Paulo e Goiás. A exemplo do que acontece nas cadeias agroindustriais, esta produção industrial 
pode ser armazenada em estruturas próprias dos fabricantes ou em estruturas terceirizadas de 
operadores logísticos especializados. O transporte das unidades fabris para armazéns terceirizados 
também pode se dar via frota própria ou terceirizada. 

Existem três grandes canais de distribuição de fármacos e imunobiológicos no Brasil, sendo que 
eles podem ser abastecidos pela indústria nacional ou por importações diretas realizadas por agentes 
distribuidores de produtos acabados. Embora com intersecções, dois destes canais têm caráter 

eminentemente privado e um público. Um canal privado é representado por grandes redes de farmácias 
que dispõem de centrais de distribuição próprias para abastecer seus estabelecimentos de atendimento 

ao público. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), organização que 
reúne algumas destas grandes redes, afirma que apesar de representar cerca de 10% do total de lojas 

existentes no país, é responsável por quase a metade do faturamento do setor. Esta participação é ainda 
maior em cidades com mais de 300 mil habitantes, já que em municípios com até 50 mil moradores as 
lojas independentes são maioria.   

O segundo canal tem como agente principal grandes distribuidores de medicamentos. Estes 

agentes prestam um serviço de atacado, abastecendo não só farmácias “independentes” de atendimento 
direto ao público, mas também clínicas de tratamento e imunização. O Conselho Federal de Farmácia 
aponta a existência de 4648 distribuidores de medicamentos no Brasil. As centrais de distribuição de 
grandes redes farmacêuticas e de distribuidores são dotadas de importantes estruturas de frio voltadas 

para o armazenamento e manuseio de produtos termossensíveis, como alguns medicamentos e 
imunizantes. É importante destacar que as clínicas de tratamento e imunização devem contar com 

estruturas de armazenamento a frio, o que também ocorre com parte das farmácias abertas ao público.  

Mais recentemente, a partir do final de 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) autorizou, sob condições estritas de regulação, a venda e aplicação de vacinas em farmácias. 
Este é um mercado, segundo a ABRAFARMA, que pode alcançar um faturamento de R$ 8 bilhões ao ano. 
A vacinação em farmácias permitiria, segundo representantes do setor, oferecer horários mais flexíveis 

aos consumidores, disponibilizar vacinas que não as ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e atender faixa etárias não previstas no PNI. De forma a seguir as exigências 
da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 197 da ANVISA as salas de vacinação das farmácias devem 
apresentar uma estrutura de frio que preveja freezer e caixas térmicas exclusivos e adaptados à guarda e 

conservação das vacinas. Assim, o controle e monitoramento da temperatura em equipamentos dedicados a 
vacinação ganham destaque nestas novas possibilidade de atuação das farmácias. 

É importante destacar que a logística de distribuição das cadeias de suprimentos de fármacos e 

imunobiológicos termolábeis no Brasil é operada majoritariamente por grandes empresas logísticas 

especializadas, sendo algumas delas multinacionais de capital estrangeiro. Existe, portanto, uma relativa 
concentração destes mercados neste tipo de operação. Assim, o transporte e armazenagem destes 
produtos, desde a saída dos armazéns alfandegados até as indústrias, distribuidores ou importadores e 

das indústrias às centrais de distribuição de redes de farmácias, distribuidores de medicamentos e/ou 
secretarias estaduais de saúde, ocorre quase que exclusivamente por grandes operadores logísticos, 
muitos deles especializados em operações logísticas refrigeradas. Por outro lado, a chamada “last mile” 
destas cadeias de suprimentos, que faz os produtos chegarem até as farmácias, hospitais e clínicas de 

imunização, é assegurada principalmente por pequenas transportadoras locais ou por carreteiros 
independentes. A RDC nº 430 da ANVISA do Brasil, datada de 8 de outubro de 2020, introduz novas 
exigências para as operações desta cadeia. Estas exigências contribuem para uma modificação das 

condições de armazenagem e transporte nestas cadeias que já estava em curso. Estas exigências podem, 
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potencialmente, significar o fortalecimento ou enfraquecimento de grupos de agentes específicos que 
atuam nestes sistemas de transporte e armazenagem. De uma forma ou de outra, os variados aspectos 

regulatórios que formatam parte do ambiente institucional que condiciona o funcionamento da cadeia 

do frio devem ser cuidadosamente considerados quando do estudo das condições que facilitariam ou 
obstaculizariam operações logísticas, sobretudo as transnacionais, ao longo do corredor bioceânico. 

O setor público é responsável por um terceiro e importante canal de distribuição de fármacos e de 
vacinas. Estima-se que cerca de 30% das compras de medicamentos das indústrias nacionais sejam feitas 
por órgãos públicos, restando 70% para o varejo farmacêutico. A compra, armazenagem, distribuição e 
rastreabilidade de medicamentos na esfera do poder público federal acontece norteada pela política 
nacional de medicamentos. Por sua vez, o PNI articula e operacionaliza a distribuição de um grande 
conjunto de imunobiológicos, principalmente de vacinas, para todo o território nacional. A cadeia do frio 
desempenha um papel central neste processo. Ela está presente em todo o processo logístico 
responsável em manter o armazenamento das vacinas e outros imunobiológicos. É imperioso que a 
temperatura de conservação seja criteriosamente seguida em todas as etapas do caminho que leva o 
imunobiológico do laboratório de produção até o paciente a ser imunizado. Para que isto aconteça, o PNI 
faz uso de um extenso e complexo sistema de logística refrigerada que tem, no seu elo final (última 
milha), as salas municipais de vacinação. A Figura 4 apresenta uma representação esquemática desta 
estrutura logística. 

 

Figura 4 
Sistema de logística refrigerada do PNI. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A logística nacional de distribuição de fármacos e imunobiológicos dos programas governamentais 
federais, como o PNI, é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Por sua vez, a logística do Ministério 
da Saúde é realizada através de um operador logístico3 privado, a VTCLog (https://vtclog.com.br). Este 
operador realiza a prestação dos serviços de transporte e armazenagem dos produtos a serem 
distribuídos. Ele também gerencia um complexo logístico situado ao lado do aeroporto de Guarulhos, no 
estado de São Paulo. Os 36.000 m2 de instalações estão divididas em estruturas climatizadas 
(temperatura entre 15ºC e 30º C), refrigeradas (temperaturas entre 2°C e 8ºC) e para congelamento 
(temperaturas até -35ºC). As três câmaras frias ocupam uma área de 7.000 m2. A empresa conta ainda 
com instalações em Brasília, Rio de Janeiro (aeroporto do Galeão) e Recife. Entregas realizadas a partir 
de Guarulhos para estados situados em um raio de 1400 km são feitas pelo modal rodoviário. Os outros 
estados são atendidos por modal aéreo e no caso dos estados do Nordeste, combinando com transporte 
rodoviário, feito a partir de Recife. 

No Brasil, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabelecido 
pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2020 estabelece as competências listadas abaixo para as três 
esferas de gestão. Via de regra esta estrutura representa a organização geral não só da campanha de 
vacinação da Covid-19, mas também de outros programas de rotina que envolvam o Ministério da Saúde 

e Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, conforme detalhado a seguir.  

Gestão Federal:  

• A coordenação do PNI (incluindo a definição das vacinas dos calendários e das campanhas 
nacionais de vacinação), as estratégias e as normatizações técnicas sobre sua utilização;  

• O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos;  

• A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados 
nacionais e a retroalimentação das informações à esfera estadual.  

Gestão Estadual:  

• A coordenação do componente estadual do PNI;  

• O provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos; 

• A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados 
municipais, o envio dos dados ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos e a 
retroalimentação das informações à esfera municipal.  

Gestão Municipal:  

• A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a vacinação 
de rotina, as estratégias especiais e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos 
temporalmente associados à vacinação;  

• A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o 
transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;  

• O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas 
técnicas vigentes; 

• A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 
consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, 
bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos 
nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades 
notificadoras. 

 

3  Operador Logístico: Empresa detentora de Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) e Autorização Especial (AE), quando 
aplicável, capacitada a prestar os serviços de transporte e/ou armazenamento (RDC n°430/20). 
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Este sistema, da forma como ele foi idealizado e está organizado, assegura capilaridade e 
agilidade na distribuição de fármacos e vacinas por todo o território brasileiro. No entanto, ao mesmo 
tempo, ele coloca desafios logísticos de armazenagem e transporte que seriam esperados em uma rede 

de tal complexidade. Estes aspectos, no que se refere especificamente aos dois estados da federação que 
são alvos deste estudo, serão assunto de seções posteriores. 

A Argentina, por sua vez, tem uma indústria farmacêutica nacional competitiva e relativamente 
moderna, compatível com o objetivo estratégico de garantir um abastecimento adequado de 

medicamentos a preços acessíveis, fabricados de acordo com os padrões internacionais. Neste contexto, 
juntamente com países como os EUA, Japão, Alemanha e Suíça, a Argentina é um dos poucos países do 
mundo cujos laboratórios nacionais têm maior presença e participação no mercado interno do que os 

laboratórios estrangeiros. Além disso, a indústria farmacêutica na Argentina é o terceiro maior setor 
industrial em termos da magnitude do valor agregado industrial que gera, atrás da atividade de refino de 

petróleo e do setor siderúrgico (CILFA, 2018). De 2003 a 2017, o crescimento deste mercado, que foi de 
quase 300% em valor e 114% em unidades comercializadas. O setor de fabricação de medicamentos 

conta com 210 laboratórios (40 dos quais são estabelecimentos públicos) e outras 190 plantas industriais, 
das quais 160 são empresas de propriedade nacional. Além disso, várias delas têm a aprovação das 
autoridades sanitárias internacionais, como a Food and Drug Administration - FDA (EUA), a European 

Agency for the Evaluation of Medicinal Products - EMEA (União Europeia) e a Therapeutic Goods 

Administration -TGA (Austrália). Na produção de medicamentos, cerca de 2000 ingredientes ativos e suas 
combinações são utilizados como insumos, sendo a maioria proveniente do exterior. Grande parte do 
consumo local de medicamentos (71,5%) é abastecido por medicamentos fabricados localmente, 
enquanto o restante (28,5%) é suprido por medicamentos importados. Os 40 laboratórios públicos 

dedicam-se à fabricação de medicamentos com importante ação terapêutica, como os destinados ao 
tratamento da doença de Chagas, da Equinococose ou da tuberculose, os quais os laboratórios privados 

não produzem devido à sua baixa rentabilidade. Estes laboratórios públicos resolvem problemas 

específicos que dependem diretamente da área em que operam, que é principalmente provincial (IDEX, 
2019). 

A produção industrial de fármacos é armazenada em estruturas próprias dos fabricantes ou de 
empresas subcontratadas, principalmente grandes operadores logísticos especializados. O transporte 
das unidades fabris para os armazéns subcontratados também pode ser realizado por frotas próprias ou 
subcontratadas. O sistema de distribuição e marketing é bastante complexo, com vários atores: 
distribuidores, drogarias, mandatárias e farmácias, embora alguns laboratórios sejam responsáveis pela 
distribuição e comercialização direta de seus produtos. Os distribuidores são empresas privadas 
pertencentes a um ou mais laboratórios, cuja função principal é a distribuição de medicamentos dos 
laboratórios para as farmácias (atacadistas), muito embora a venda direta possa ocorrer. Eles também 
desempenham uma ampla gama de tarefas administrativas, desde logística até finanças.  

As farmácias, que tradicionalmente seguiam um modelo de pequeno negócio, muitas vezes 
familiar e destinadas à realização de uma gama de atividades bastante específica, têm sido incorporadas 
por grandes redes de farmácias nos últimos. As principais cadeias farmacêuticas são Farmacity, Dr. Ahorro e 
Economed. As mandatárias, empresas acima mencionadas, empresas encarregadas da negociação entre os 
atores da cadeia produtiva, celebram acordos com fundos de segurança social, entidades de medicina pré-
paga, hospitais, outros organismos relacionados, etc. Elas não intervêm no movimento físico dos produtos. 

No Chile, o Instituto Chileno de Saúde Pública e a Agência Nacional de Medicamentos regulam 
as boas práticas de armazenamento de produtos farmacêuticos. As diretrizes dessas instituições visam 

estabelecer padrões associados aos processos de armazenamento, transporte e distribuição de produtos 
farmacêuticos e estão intimamente ligadas a outros guias existentes, como, por exemplo, o guia sobre a 
estabilidade do produto farmacêutico e do registro sanitário; guia de boas práticas de manufatura; guia 

sobre a cadeia de frio para vacinas e produtos biológicos; e guia sobre as diferentes farmacopeias 
oficialmente reconhecidas no país. O manual de boas práticas inclui uma série de processos e protocolos 
produtivos para cada produto farmacêutico. Estabelece também padrões e protocolos logísticos para 
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áreas de armazenamento, recepção, expedição, segregação e distribuição de medicamentos, garantindo 
um alto padrão para o armazenamento e distribuição destes produtos. No que tange às instruções para o 
armazenamento a frio de produtos farmacêuticos, a resolução do Instituto Nacional de Saúde detalha 

todas as condições necessárias para manter um controle de temperatura adequado e evitar qualquer 
impacto sobre os produtos farmacêuticos. A cadeia produtiva de fármacos e imunobiológicos paraguaia, 
por outro lado, possui níveis tecnológicos e produtivos bastante incipientes, sobretudo quando 
comparada com os demais países analisados. 

A discussão empreendida nesta seção deixa claro que os aspectos ligados à geração, 
conservação e controle do frio variam bastante segundo as cadeias de suprimentos analisadas. Esta 
diversidade estende-se ainda aos operadores e ao ambiente institucional destas cadeias. Esta 

constatação aplica-se perfeitamente para as cadeias de produtos agroindustriais e farmacêuticos 
apresentadas nos parágrafos anteriores. Conhecer a estrutura e a dinâmica de funcionamento destas 

cadeias de suprimentos, tendo o frio como fio condutor da discussão, é fundamental para contextualizar 
as seções seguintes. Qualquer proposição de política, seja ela pública ou privada, visando melhorias na 

cadeia do frio ao longo do corredor bioceânico passa necessariamente pelo entendimento das suas condições 
atuais de funcionamento, o qual, por sua vez, só pode ser alcançada pela compreensão das estruturas das 
cadeias de suprimentos em questão. 

C. Objetivos 

Esse estudo tem o objetivo central de apresentar um diagnóstico das cadeias do frio para produtos 
agroindustriais e fármacos/vacinas nos territórios de maior influência do corredor bioceânico no Brasil, 
Paraguai, Argentina e Chile. Especificamente, pretende-se: 

i) Avaliar a capacidade instalada e as características dos armazéns públicos de capital privado 
e público para produtos agroindustriais; 

ii) Estimar a capacidade instalada dos armazéns privados de capital privado nos principais elos 
das cadeias de produção agroindustriais; 

iii) Avaliar a capacidade instalada e as características dos armazéns púbicos de capital privado 
para vacinas e fármacos; 

iv) Descrever as especificidades do sistema de distribuição de vacinas e fármacos nos 
territórios analisados; 

v) Analisar a evolução da frota de caminhões e implementos para o transporte de produtos em 
temperaturas controladas; 

vi) Identificar eventuais entraves à armazenagem e distribuição local de produtos 
agroindustriais e vacinas/fármacos que demandam controle de temperatura;  

vii) Cruzar dados da produção de produtos agroindustriais termossensíveis dos territórios 
analisados com a disponibilidade de armazéns frigorificados de acesso público, tal que seja 
possível identificar regiões carentes de serviços de armazenagem; 

viii) Discutir propostas de desenvolvimento regional para a cadeia do frio. 

D. Metodologia 

Os métodos de avaliação rápida (Rapid Appraisal) são especialmente úteis em esforços de pesquisa 
aplicada, como aquela retratada neste relatório. Eles procuram diminuir o tempo e reduzir os custos dos 
processos de coleta de informações em relação a métodos de pesquisa mais formalizados e exigentes em 
dados. Estes objetivos podem ser alcançados pela maximização da utilização de fontes de dados 
secundários confiáveis e por entrevistas com agentes-chaves do setor ou sistema produtivo a ser 
investigado. Entrevistas com agentes do setor podem captar informações derivadas das percepções, 
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preocupações e atitudes dos stakeholders das organizações investigadas em relação às questões 
investigadas. Além disso, entrevistas são capazes de criar um movimento de snow ball onde um 
entrevistado aponta outros possíveis agentes a serem contactados e entrevistados. 

Entrevistas com agentes-chave são métodos de investigação essencialmente qualitativos que 

utilizam guias de entrevista semiestruturados para a consecução dos objetivos pretendidos (KUMAR, 
1993). A escolha dos entrevistados deve repousar sobre líderes dos setores investigados, representantes 

patronais, associações, especialistas acadêmicos, institutos de pesquisa, funcionários governamentais, 
entre outros. Desta forma, métodos de avaliação rápida podem ser convenientes e eficientes em termos 

de custos e tempo, embora requeiram experiência prévia dos pesquisadores no método aplicado e no 
tema da pesquisa. Esta experiência é especialmente relevante quando da condução e análise das 
entrevistas com os agentes-chave.  

A metodologia adotada neste trabalho consistiu no uso de dados secundários e entrevistas 
semiestruturadas com agentes-chave da cadeia do frio no Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. As 
entrevistas foram realizadas de forma remota via utilização de plataformas computacionais síncronas de 
interação entre entrevistado e entrevistadores. Infelizmente, a desejável realização de viagens para 
entrevistas presenciais e visitas às instalações pesquisadas não foi possível devido à exiguidade do tempo 
(três meses) disponível para a execução da pesquisa, ao fato dos trabalhos investigativos terem se 
desenrolado em período crítico da pandemia do Covid-19. 

E. Modelos de negócios na cadeia do frio 

Conforme exposto na subseção 1.2, os armazéns frigorificados são instalações de capital fixo utilizadas 
para a armazenagem de produtos em temperaturas controladas. Estes armazéns operam com diferentes 
tecnologias de resfriamento/congelamento (por exemplo, câmara fria comum ou com atmosfera 
controlada, armazenamento a frio controlado por gás e armazenamento em freezer) e são fundamentais 
para viabilizar a adequada comercialização de produtos que exigem temperaturas controladas, como por 
exemplo, carnes, pescados, frutas, sementes, medicamentos e vacinas. O armazenamento destes 
produtos em instalações frigorificadas tem potencial de evitar a deterioração, aumentar a segurança e 
prolongar a vida útil dos produtos. O uso destas instalações também é importante para o cumprimento 
de leis e normas de armazenagem e comercialização estabelecidas para algumas categorias de produtos.  

A capacidade de armazenagem e a tecnologia disponível nas diversas instalações da cadeia do frio 
nos países estudados podem variar consideravelmente de acordo com o modelo de negócio e a 
finalidade da estrutura física. A literatura emprega duas classificações bastante genéricas para os 
modelos de negócios adotados em instalações de armazenagem frigorificada, a saber: 

i) armazéns frigoríficos disponíveis para vários usuários em regime de locação (armazéns 
“públicos”); 

ii) armazéns frigoríficos operados por uma organização para seu próprio uso (armazéns 
“privados”).  

Os armazéns disponíveis para locação por terceiros são tratados como armazéns frigoríficos 
“públicos” (no sentido de acesso ao público), embora a maioria deles seja operado por empresas de 
capital privado. Assim, nesse relatório foi adotado o termo “armazéns frigoríficos públicos de capital 
privado” para se referir a este modelo de negócio. Esses armazéns normalmente são operados por 
grandes empresas de logística especializadas em cadeia do frio, também conhecidas como operadores 
logísticos. Essas empresas, cujas instalações são equipadas com tecnologias que permitem o 
armazenamento de produtos em diferentes temperaturas controladas, comercializam o serviço de 
armazenagem para seus clientes adotando diferentes arranjos contratuais. Ainda neste aspecto, existem 
duas classificações para as instalações dos operadores logísticos de acordo com o(s) cliente(s) 
atendido(s): (a) armazéns dedicados; (b) armazéns multiclientes. No primeiro caso, a instalação é 
totalmente disponibilizada para um único cliente, usualmente mediante um contrato de prestação de 
serviço de médio ou longo prazo. O armazém pode ser multitemperatura ou especializado na faixa de 
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temperatura demandada pelo produto armazenado. O segundo caso, mais comum de ser observado na 
prática, consiste na oferta do serviço de armazenagem frigorificada para diferentes clientes. Neste caso, 
a tecnologia da instalação é multitemperatura e qualquer agente econômico interessado em acessar o 
serviço de armazenagem frigorificada disponível pode alugar um espaço por preço e prazo acordados 
entre as partes.  

Alternativamente, o termo “armazéns frigoríficos privados de capital privado” foi empregado para 
referir-se às estruturas de armazenagem frigorificada operadas por organizações de capital privado para 
uso próprio. Estas instalações, cujo acesso é privado, podem existir para atender às demandas de um 
produtor agropecuário ou industrial; ou podem fazer parte dos centros de armazenagem, distribuição e 
comercialização de empresas do atacado e varejo. Armazéns climatizados de empresas produtoras de 
sementes, depósitos e silos de armazenagem refrigerada disponíveis em algumas propriedades rurais, os 
armazéns frigorificados das agroindústrias processadoras e as câmaras frias presentes nas redes 
varejistas de alimentos são exemplos deste modelo de negócio.  

Foram identificados também alguns armazéns frigoríficos de acesso público operados por 
empresas de capital público, como por exemplo, CEASA e Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO) e armazéns alfandegários. O termo “armazéns frigoríficos públicos de capital 
público” foi adotado para tratar destas estruturas. Esses armazéns também têm o propósito de oferecer 
um serviço de armazenagem para diferentes clientes mediante o uso de arranjos contratuais de locação 
do espaço. Por fim, foram identificados armazéns frigoríficos privados de capital público. Tais armazéns 
são de posse de um ente público, porém seu uso fica restrito a um agente específico. Centrais de frio de 
secretarias de saúde, hospitais e universidades públicas se encaixam neste tipo de modelo de negócio.  

O Quadro 1 apresenta uma classificação4 das estruturas de armazenagem a frio segundo as 
possibilidades de acesso (público ou privado) dos utilizadores e segundo a origem do seu capital, que 
pode ser público ou privado. 

 

Quadro 1  
Classificação de estruturas de armazenagem a frio segundo os utilizadores e a origem do capital. 

CAPITAL 
UTILIZAÇÃO 

Público Privado 

Pública INFRAERO, CEASA, CONAB (Brasil), 
Aeroportos e Alfândegas (Argentina) 

Operadores logísticos (Brasil, Argentina), 
Armazéns de cooperativas (Argentina) 

Privada Centrais de frio de secretarias de saúde, 
hospitais (Brasil, Argentina), universidades 
(Brasil) 

Frigoríficos, varejo, atacado, sementeiras, 
indústria farmacêutica, silos e depósitos rurais 
refrigerados (Brasil, Argentina) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

1. Capacidade de armazenagem frigorificada no Brasil 

O Brasil é país com maior capacidade de armazenagem frigorificada dentre os quatro países estudados. 
A Tabela 1 apresenta a capacidade de armazenagem frigorificada das quinze principais empresas que 
operam os “armazéns frigoríficos públicos de capital privado” no Brasil. Os dados foram obtidos em 
levantamento da Global Cold Chain Alliance (GCCA), associação que reúne as principais empresas da 
cadeia do frio no mundo todo. Entrevistas com operadores logísticos e com diretores da GCCA-BRASIL 
foram importantes para a atualização e correção de alguns dados. É importante ressaltar que a maioria 
dessas empresas atende principalmente a demanda de armazenagem de produtos agroindustriais 
(sementes, carnes, alimentos processados, frutas, sorvetes, chocolates, pescados, etc). Portanto, trata-
se de uma boa proxy para a capacidade dos armazéns públicos de capital privado da cadeia do frio para 
produtos agroindustriais no Brasil. 

  

 
4  Devido à escassez de informações, somente foram contemplados os agentes da cadeia do frio brasileira e argentina. 
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Tabela 1 
Principais empresas que oferecem serviço de armazenagem frigorificada no Brasil. 

Empresa Unidades Capacidade total de armazenagem (m3) 

Superfrio 21 2 122 765 

Transzilli 20 2 000 000 

Comfrio/Stocktech 20 1 727 049 

Serbom 2 1 244 536 

Friozem 10 1 060 000 

Refrio 5 618 385 

Martini Meat 4 499 860 

Arfrio 8 477 154 

JSL 4 343 278 

Brasfrigo 2 339 200 

Logfrio 2 244 400 

Smart Logística 8 234 968 

Iceport 1 204 300 

Grupo AP 4 203 900 

Total 111 11 319 795 

Fonte: GCCA-BRASIL (2020) e entrevistas com operadores logísticos. 

 

A cadeia do frio no Brasil possui ainda, conforme descrito anteriormente, alguns armazéns 
frigoríficos públicos de capital público, cujas estimativas de capacidade total de armazenagem em 2020 
era de 196.827 m3. A capacidade total de armazenagem destes armazéns, entretanto, é bastante inferior 
e o público-alvo (clientes e produtos) destas instalações é muito mais restrito do que o público-alvo dos 
armazéns frigoríficos públicos de capital privado. Por exemplo, as instalações de armazenagem 
frigorificada das unidades da CEASA são utilizadas apenas por produtores rurais e intermediários que 
escoam seus produtos por meio deste canal de distribuição. Já as instalações presentes nos aeroportos 
nacionais e operadas pela INFRAERO ou por parceiros logísticos são utilizadas majoritariamente para 
viabilizar a exportação ou importação de produtos que necessitam se manter armazenados em 
temperaturas controladas.     

A Tabela 2, por outro lado, apresenta uma estimativa do número de instalações e da capacidade 
de armazenagem dos armazéns frigoríficos públicos de capital privado ou público por região do Brasil. 
Essa estimativa, também obtida a partir de dados da GCCA-BRASIL (2020), é um bom indicativo da 
capacidade de armazenagem de acesso público da cadeia do frio para produtos agroindustriais nas 
diferentes regiões do país. Percebe-se que a região Sudeste concentra 44,6% da capacidade de 
armazenagem frigorificada pública de capital privado ou público total do Brasil. De fato, trata-se da 
região com o maior PIB per capita, principais rotas logísticas e maiores aglomerados urbanos do país. 
Portanto, tanto a estrutura de produção, como também a de consumo desta região justificam sua maior 
capacidade de armazenagem. A região Centro-Oeste, na qual localizam-se os estados de Goiás e Mato 
Grosso do Sul, possui uma capacidade de armazenagem frigorificada de 2.711.673 m3, o que representa 
20,3% da capacidade nacional dos armazéns públicos de capital privado ou público. Essa região destaca-
se, sobretudo, pela produção e comercialização de carnes e grãos. As cadeias produtivas destes produtos 
têm impulsionado crescentes investimentos em armazenagem frigorificada na região Centro-Oeste nos 
últimos anos. 
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Tabela 2 
Capacidade de armazenagem frigorificada de acesso público nas diferentes regiões do Brasil. 

Região Unidades Capacidade (m3) % da capacidade nacional 

Sudeste 91 5 967 150 44,60 

Sul 51 3 419 080 25,60 

Centro-Oeste 27 2 711 673 20,30 

Nordeste 31 1 159 248 8,70 

Norte 7 108 121 0,80 

Total 207 13 365 272 100 

Fonte: GCCA-BRASIL (2020) e entrevistas com operadores logísticos. 

 

No que tange aos “armazéns frigoríficos privados de capital privado ou público”, é bastante difícil 
realizar uma estimativa da capacidade total de armazenagem frigorificada instalada neste modelo de 
negócio no país. No entanto, em entrevistas com agentes-chave da cadeia do frio e mediante à consulta 
de relatórios da GCCA-BRASIL (2020) e GCCA (2020), chegou-se à estimativa de aproximadamente 7 
milhões de m3 de capacidade instalada nos armazéns frigoríficos privados de capital privado ou público. 
O somatório da capacidade das instalações públicas e privadas no Brasil, cujo volume estimado totaliza 
19 milhões de m3, coloca o país como nono colocado em capacidade de armazenagem frigorificada no 
mundo (GCCA, 2020). A Figura 5 apresenta as capacidades de armazenagem frigorificada, em milhões de 
m3, dos 20 países com maiores tamanhos de mercado. Esses dados permitem uma comparação do 
tamanho do mercado entre os países. 

 

Figura 5 
Capacidade de armazenagem frigorificada, em milhões de m3, nos vinte países com maior tamanho de mercado. 

 
Fonte: GCCA (2020). 

 

Por fim, cabe um importante destaque para as instalações de armazenagem frigorificada na 
cadeia do frio para fármacos e vacinas. Nesta cadeia de frio também existem grandes empresas 
especializadas em armazenagem e distribuição que prestam serviço para a indústria farmacêutica e 
demais players. Os operadores logísticos de fármacos e vacinas se enquadram em nossa classificação de 
armazéns frigoríficos públicos de capital privado. Eles também oferecem serviços de armazenagem e 
distribuição em temperaturas controladas mediante diferentes arranjos contratuais. Dentre essas 
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empresas, destacam-se a DHL, Solistica, AGV Health & Nutrition, Bomy, entre outras. A obtenção de 
dados da capacidade destas instalações é bastante complexa, visto que essas empresas não são 
associadas da GCCA e não há fontes secundárias de dados disponíveis. Destaca-se, ainda, que algumas 
empresas da indústria farmacêutica possuem estrutura própria de armazenamento e transporte em 
temperaturas controladas para os seus produtos. Por fim, para os propósitos deste trabalho é importante 
destacar as estruturas de armazenamento de vacinas e fármacos dos estados e municípios brasileiros. 
Essas estruturas, bastante heterogêneas ao longo do território nacional, contemplam câmaras frias, 
freezers, geladeiras, caixas térmicas e veículos com temperatura controlada. A armazenagem e 
distribuição de fármacos e vacinas na operacionalização das diferentes políticas de saúde pública são 
bastante dependentes destas estruturas. O PNI, cujo detalhamento será apresentado no subtópico 3.3 
deste documento, utiliza-se destas instalações para viabilizar os diferentes programas de vacinação no 
país.  

A correta classificação e análise dos diferentes modelos de negócios presentes nas instalações de 
armazenagem frigorificada da cadeia do frio é de suma importância para a orientação de políticas 
públicas específicas para o desenvolvimento de cada modelo, conforme será tratado nos capítulos 8 e 9 
deste documento. Por exemplo, o melhor desenvolvimento das pequenas estruturas privadas de 
armazenagem em frio de produtores rurais pode ser alvo da política de crédito rural – Sistema Nacional 
de Crédito Rural. Linhas de crédito rural específicas para o desenvolvimento destas instalações podem 
ser criadas e ofertadas em condições bastante especiais (taxa de juros subsidiada e prazo de pagamento 
elástico). Já o desenvolvimento das grandes instalações públicas de capital privado pode ser tratado por 
meio de linhas de crédito intermediadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) com condições de pagamento específicas para cada projeto. 

2. Capacidade de armazenagem frigorificada do Paraguai 

O principal produto de exportação paraguaio que demanda a utilização da cadeia de frio é a carne 
bovina, com uma produção anual de 780.000 toneladas, das quais cerca de 390.000 toneladas são 
exportadas congeladas e refrigeradas. A maior empresa do setor é o Frigorífico Concepción, que tem 
uma quota de mercado de 25% e uma produção anual de 240.000 toneladas e uma capacidade de 
armazenagem frigorífica de 27.000 m3. Com base nestes dados, o volume total de armazenagem 
frigorífica na cadeia da carne bovina pode ser estimado em cerca de 108.000 m3. 

A logística de transporte, seja de gado vivo, carne refrigerada, congelada ou subprodutos, ocorre 
principalmente por meio de agentes intermediários terceirizados, que realização a movimentação da 
carga até aos pontos de venda, ficando a armazenagem frigorífica sob responsabilidade de agentes 
especializados no acondicionamento desse tipo de produto. Os contêineres refrigerados (reefers) para 
exportação são manuseados por operadores de carga internacionais, que também coordenam os 
embarques internacionais. Chile e Rússia são os principais importadores de carne resfriada e congelada 
do país, respectivamente. Para o mercado chileno, o transporte é feito por caminhões refrigerados ao 
longo de 2.200 km, desde os frigoríficos até os clientes finais. Para a carne congelada, os contêineres 
refrigerados são transportados em caminhões a partir dos frigoríficos até os portos ao sul de Asunción, 
onde praticamente fazem uma entrega direta para carregamento em navios porta-containers com 
capacidade de até 400 Twenty-foot Equivalent Unit (TEUS), os quais transportam até os portos argentinos 
ou uruguaios (1.600 km) para somente então realizar o transbordo para embarcações marítimas. Um 
problema de navegação significa que a produção de Concepción tem que ser enviada por via terrestre 
para Asunción (450 km) para realizar um embarque fluvial, já que os navios não navegam rio acima até 
Concepción. Esta ligação torna os custos de transporte mais caros. 

Os principais frigoríficos (carne bovina e suína) estão localizados no centro do Chaco paraguaio, 
em Concepción e em Asunción e arredores. Existem cerca de 20 empresas e exportam tanto carne 
refrigerada como congelada, as quais são apontadas na Figura 6. 
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Figura 5 
Localização dos principais frigoríficos de carne bovina e suína no Paraguai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados fornecidos pelo sector privado. 

 

As empresas de processamento de carne têm as maiores capacidades de armazenagem frigorífica, 
devido a necessidade de manter um elevado estoque de carne congelada, especialmente para 
exportação para o mercado russo. A exportação total de carne congelada em 2020 foi de 163.000 
toneladas, sendo os principais centros de produção e armazenamento o Chaco Central, a cidade de 
Concepción, a cidade de Asunción e seus municípios vizinhos. A distribuição da capacidade de 
armazenagem frigorífica por região é apresentada na Quadro 2.  

 

Quadro 2 
Capacidade instalada dos frigorífico m3. 

Região Capacidade instalada m3 
Asunción 35 261 
Concepción 27 000 
Chaco Central 8 996 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados fornecidos por agentes consultados. 

 

O principal produto para consumo doméstico, e que requer uma cadeia de frio, são os produtos 
lácteos. A empresa Lactolanda é a líder de mercado com um market share de 50% e um volume de 
armazenagem frigorífica de 56.000 m3. A partir deste valor, estimou-se uma capacidade total instalada 
de armazenagem frigorífica no sector leiteiro de cerca de 112.000 m3. A produção leiteira é dominada por 
grandes cooperativas de produção. Existem cerca de 8 empresas que produzem e comercializam 
produtos lácteos. O modelo de negócio é baseado na administração de bacias leiteiras de pequenos e 
médios produtores que fornecem leite, deixando a recepção, armazenamento, produção, distribuição e 
comercialização dos produtos para a indústria. Toda a cadeia de frio é gerida pela indústria com as suas 
próprias instalações e veículos. Em termos de áreas de produção de leite ou bacias leiteiras, os principais 
centros de coleta e produção estão localizados na parte Centro-Oeste da região Leste, especialmente 
nos departamentos de Caaguazú e Alto Paraná. Existe também uma bacia muito importante no Chaco 
Central, na zona das colônias Mennonite, com centros de recepção e produção localizados no entorno do 
corredor bioceânico, onde a empresa Trebol se destaca com uma participação de mercado de 27%. 

Em menor escala do que a carne bovina e os produtos lácteos, há uma produção de cerca de 
20.000 toneladas por ano de exportação de embutidos e cerca de 150.000 toneladas de produção avícola, 
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os quais demandam a utilização da cadeia de frio. Para estes dois setores, estimou-se uma capacidade 
instalada de armazenagem frigoríficada de cerca de 23.000 m3.  

Embora a carne suína não seja um item tradicional de exportação, esta vem se desenvolvendo 
rapidamente e encontrando mercados de exportação, além do consumo local, que também é relevante. 
A produção avícola tem expressado crescimento em termos de exportações, embora o principal mercado 
ainda seja o mercado interno. O principal mercado para ambos os produtos é a área metropolitana de 
Asunción, o que significa que grande parte da cadeia de produção e comercialização está localizada na 
periferia de Asunción, com acesso aos principais portos de exportação do Rio Paraguai.  

Com base nos setores identificados como os principais utilizadores das câmaras frigoríficas e nas 
estimativas realizadas em relação às indústrias líderes do mercado e entrevistas com fornecedores e 
operadores logísticos, foi possível realizar um exercício de estimação da capacidade frigorificada estática 
instalada em territóRio Paraguaio. O Quadro 3 apresenta a participação de cada setor na composição 
geral da capacidade frigorificada nacional. 

 

Quadro 3 
Estimativa da capacidade instalada de armazenagem a frio no Paraguai. 

Setor Capacidade instalada em m3 

Carnes 108 000 

Lácteo 112 500 

Embutidos 12 000 

Avícola 18 000 

Varejo 21 000 

Operadores logísticos 30 000 

FLV 12 000 

Outros 15 000 

TOTAL 328 500 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de entrevistas com agentes produtivos. 

 

Buscando certificar que os dados estimados anteriormente apresentados apresentavam relativa 
precisão, bem como estimar a capacidade frigorificada instalada para cada departamento, foi realizado 
uma segunda estimação a partir de um indicador desenvolvido a partir da correlação entre a capacidade 
de armazenagem a frio per capita de países latino-americanos divulgada pela GCCA e o Índice de 
Desempenho Logístico (Logistics Performance Index – LPI) dos mesmos países proposto pelo Banco 
Mundial. Os dados utilizados para o cálculo da correlação são apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 
Variáveis utilizadas para o cálculo de correlação. 

País Capacidade per capita m3 LPI 2018 Posição 

Chile 0,133 3,32 34 

México 0,138 3,05 51 

Brasil 0,107 2,99 56 

Colômbia 0,075 2,94 58 

Costa Rica 0,070 2,79 73 

Uruguai 0,085 2,69 85 

Peru 0,071 2,69 83 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados Banco Mundial (2018) e GCCA (2020). 
Nota: a – Índice estimado. 
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Utilizou-se o teste de correlação não-paramétrico de Spearman para medir o nível de associação 
entre as duas variáveis para o cálculo do indicador. Os resultados demonstram (Figura 7) uma forte 
associação entre as duas variáveis (Spearman’s rho = 0,757; p-value < 0,05). 

 

Figura 6 
Correlação entre capacidade de armazenamento a frio per capita e LPI. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Considerando a existência de associação entre as variáveis e relativo nível de desenvolvimento 
econômico paraguaio em setores como o de proteína animal e lácteo, adotou-se o índice de 0,082 por 
habitante residente em área urbana. Os dados populacionais foram estimados pelo Instituto Nacional de 
Estadística (INE, 2022b) e dizem respeito ao ano de 2021. O Quadro 5 apresenta uma estimativa da 
capacidade instalada de armazenagem a frio dos 17 departamentos do país, bem como do Distrito Capital 
(Asunción). 

 

Quadro 5 
Capacidade de armazenamento a frio por departamento paraguaio. 

Departamento Habitantes Urbanos Habitantes Rurais Total de Habitantes Capacidade de armaz. 
(m3) 

Asunción 521 101 0 521 101 42 730 

Concepción 99 064 159 589 258 653 8 123 

San Pedro 82 783 357 552 440 335 6 788 

Cordillera 107 814 207 431 315 245 8 841 

Guairá 93 886 136 227 230 112 7 699 

Caaguazú 230 837 339 131 569 967 18 929 

Caazapá 40 847 153 664 194 512 3 349 

Itapúa 276 292 348 804 625 096 22 656 

Misiones 69 695 60 091 129 787 5 715 

Paraguarí 89 033 171 298 260 331 7 301 

Alto Paraná 608 988 233 319 842 307 49 937 

Central 1 954 343 289 449 2 243 792 160 256 

Ñeembucú 60 637 30 137 90 774 4 972 

Amambay 110 948 63 773 174 721 9 098 

Canindeyú 88 573 150 813 239 386 7 263 

Presidente Hayes 43 506 86 752 130 258 3 567 

Boquerón 27 028 41 052 68 080 2 216 

Alto Paraguay 10 071 8 510 18 581 826 

Total País 4 625 061 2 727 977 7 353 038 379 255 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Ao cruzar os dados calculados a partir do indicador proposto (379.255 m3) com dados estimados 
por meio do levantamento com fontes primárias (328.500 m3), percebe-se certo alinhamento entre os 
resultados encontrados. Por outro lado, percebe-se que os departamentos de Boquerón e Alto Paraguay 
são aqueles com menores capacidades estáticas de armazenagem a frio em todo o país, muito abaixo da 
média nacional de 20.570 m3. Embora o indicador seja baseado em um índice para todo o país, podendo 
estar subestimando a capacidade de armazenagem a frio de alguns departamentos e maximizando de 
outros, é possível inferir que as capacidades de armazenagem atual de ambos os departamentos podem 
não ser capazes de suprir uma provável demanda futura após a implementação do corredor bioceânico. 

3. Capacidade de armazenagem frigorificada da Argentina 

O uso da cadeia do frio argentina pode ser segmentado em três grandes grupos, a saber: i) agroindústria: 
estrutura utilizada principalmente por indústrias processadoras de proteína animal e frutas 
(principalmente mirtilos e críticos, incluindo limões); ii) indústria farmacêutica: industriais e distribuidores 
de produtos farmacológicos; iii) comércio: toda estrutura de refrigeração utilizada nos canais de 
distribuição de produtos para o consumo da população. 

Os principais produtos agroindustriais produzidos no NOA utilizam, basicamente, de duas 
logísticas distintas. Açúcar, grãos e cereais, por exemplo, são armazenados, transportados e 
comercializados majoritariamente a granel sem a necessidade de utilização de refrigeração, enquanto 
frutas cítricas, mirtilos e morangos são comercializados a granel ou não, podendo demandar os seguintes 
tipos de logística refrigerada: i) temperatura controlada (entre 8 e 18ºC); ii) refrigerada (entre 0 e 8ºC); iii) 
congelada (abaixo de 0ºC); e iv) super congelada (abaixo de -18ºC). 

Na região existem câmaras frigoríficas adequadas ao armazenamento de todos os produtos, os 
quais podem ser destinados à exportação ou ao consumo interno do país. Com uma produção de 
1.500.000 toneladas/ano, a Argentina é o quarto maior produtor mundial de limão e o principal 
processador industrial deste produto, sendo que Tucumán responde por 39% da área nacional cultivada 
de limão. O concentrado de limão necessita ser armazenado a temperaturas de -8 a -10ºC. É importante 
notar que todos esses produtos geram um fluxo físico do noroeste para o sudoeste do país. Algumas 
fábricas que o possuem estruturas de armazenagem a frio próprias, enquanto outras utilizam espaços 
físicos de terceiros. Em geral, as câmaras frias operam em base sazonal, com maior ocupação nos meses 
de inverno (junho a setembro). Quando a produção excede a capacidade de armazenamento, 
contêineres refrigerados são alugados. Desta forma, os produtores tendem a não imobilizar capital em 
ativos fixos, transformando-os em um custo variável. 

A Hämburg Sud é a principal operadora logística para cargas de exportação de produtos 
agroindustriais do NOA. A empresa transporta entre 300 e 500 contêineres refrigerados por ano para o 
mercado de frutas finas congeladas da região, especialmente Tucumán, e cerca de 1.500 contêineres 
refrigerados por ano de sucos congelados. A Hämburg Sud, no entanto, não oferece um serviço de 
consolidação na região, implicando na realocação e consolidação da carga nas proximidades do porto de 
partida (Rosário ou Buenos Aires) ou as grandes empresas da região que consolidam em sua própria 
fábrica. O mirtilo é a outra fruta da região com importantes exigências térmicas, sendo a terceira fruta 
mais exportada na Argentina. Segundo dados do Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 
2019), Tucumán exportou 6.300 toneladas de mirtilos frescos e 2.500 toneladas de mirtilos congelados 
durante a temporada 2017, o que justificou a inauguração de uma câmara fria no Aeroporto de San 
Miguel de Tucumán. A Argentina utiliza o transporte aéreo para alcançar os mercados consumidores do 
hemisfério norte em tempo hábil com o produto em boas condições, embora a custos pouco 
competitivos. É importante destacar que o acesso aos grandes operadores da cadeia do frio argentina é 
limitado basicamente às grandes agroindústrias. Pequenos produtores de produtos regionais, como 
queijos, doces e sucos artesanais, possuem grandes limitações para acessar as grandes redes de logística 
refrigerada, inviabilizando a expansão para outras regiões do país. 

As regiões estudadas não são um gerador significativo de insumos para a indústria ou para o 
consumo final. Portanto, produtos de toda natureza, inclusive termossensíveis, viajam de Buenos Aires, 
Rosário ou Córdoba (e em menor medida de Mendoza), em um fluxo do sul para o norte. Em alguns 
casos, há centros de distribuição em torno de San Miguel de Tucumán, de onde partem unidades de 
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transporte para realizar entregas nas três províncias da região. É importante ressaltar que não há um 
desenvolvimento significativo de centros de distribuição de produtos que requerem refrigeração na 
região, pois não há produção significativa de tais produtos. Exemplos do que foi mencionado acima são: 

• O operador logístico internacional Axionlog, cujo centro de distribuição na cidade de Garín, ao 
norte da Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atende toda a rede do McDonald's no 
país, incluindo a região de Jujuy-Salta-Tucumán; 

• O operador Congelados Centro, com um centro de distribuição de alimentos refrigerados, 
congelados e supercongelados localizado em Córdoba, de onde entrega diretamente aos 
pontos de venda produtos de marca premium como sucos naturais cítricos, alimentos pré-
cozidos El Noble, hambúrgueres Paty, produtos de soja congelados Vegetalex, batatas fritas 
congeladas McCain, e outros. 

• A rede de varejo Carrefour atende toda a sua rede de supermercados no país com viagens 
diretas de seu centro de distribuição em Isidro Casanova, na AMBA. 

Uma exceção interessante é o caso da cadeia de varejo Cencosud, que atende os pontos de venda 
de suas cadeias de supermercados Jumbo e Vea em Jujuy, Salta, Tucumán e o restante da regiãoo do 
NOA a partir de dois centros de distribuição de produtos refrigerados localizados em Tucumán, mais um 
terceiro para o cross-docking e armazenamento na cidade de Salta. Em Tucumán, são recebidos produtos 
refrigerados, congelados e ultracongelados de Buenos Aires e Córdoba, que posteriormente são despachados 
diretamente para seus pontos de venda. Em alguns casos são utilizadas as instalações em Salta.  

Alguns operadores logísticos expressam que há interesse de seus clientes em explorar mais a área 
com produtos termossensíveis, mas afirmam que não existe uma "cultura de refrigeração", o que 
significa falta de treinamento, inexistência de procedimentos e protocolos e falta de atenção dos órgãos 
de controle para melhorar a cadeia de fornecimento de frio. Entretanto, tais operadores não estão 
dispostos a investir na expansão do serviço de frio na região, de modo que se pode inferir que não é de 
grande interesse econômico para seus modelos de negócios, que encontram economia de escala 
necessária ao servir a região desde a AMBA. Neste sentido, pode-se observar que os grandes operadores 
logísticos do país (ALG, Don Pedro, DT Logística, Exologística, I-Flow Logística, LINK Logística, 
Montalván, TASA Logística, etc.) que trabalham com cadeias de frio não o fazem nesta região. 

Na Argentina, os produtos farmacêuticos têm uma lógica de armazenamento e distribuição 
regulada pela Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT), que 
autoriza os locais de armazenamento, transporte e métodos de distribuição. Muitos medicamentos 
viajam em veículos de carga geral (quando não requerem temperaturas específicas). Cabe destacar que 
não há grandes centros de distribuição ou armazenagem de medicamentos nestas três províncias 
analisadas. 

Os produtos farmacológicos, incluindo aqueles que requerem refrigeração, são enviados de 
Buenos Aires ou Córdoba e entregues nas instalações sanitárias diretamente dessas cidades, ou em 
operações de cross-docking sem armazenagem. De acordo com informações fornecidas pelos 
operadores logísticos, toda a região do NOA demanda 6,5 milhões de doses anuais de vacinas de todos 
os tipos, o que representa 12% do volume distribuído na Argentina. A seguir são citados alguns exemplos 
de operadores e as formas de operação: 

• Droguerías del Sud: abastece toda a região do NOA a partir de Córdoba com viagens diretas; 

• Log-In Farma: despacha medicamentos termossensíveis de seu centro operacional em 
Tortuguitas, no norte da AMBA, para seus centros operacionais em San Miguel de Tucumán e 
na cidade de Salta, onde o cross-docking é feito para abastecer destinos finais nas três 
províncias analisadas sem armazenamento intermediário. Também envia caminhões 
refrigerados em viagens diretas a partir de Tortuguitas, quando os produtos requerem 
temperaturas entre 2 e 8ºC; 

• OCASA: armazena e distribui imunizantes para todas as campanhas de vacinação na província 
de Salta utilizando um armazém de 4.000 m2 na cidade de Salta com temperaturas de 15 a 
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25ºC e outro armazém de 100 m2 com temperaturas de 2 a 8ºC. No caso das vacinas para 
Covid-19, o operador logístico recebe lotes advindos de Buenos Aires na cidade de Salta apor 
meio da operadora Andreani Logistics Group, realizando operações de cross-docking em seus 
próprios veículos, de modo a chegar em menos de 20 horas a todos os destinos da província; 

• Andreani Logistics Group: despacha as vacinas em lotes a partir de seu Centro de Distribuição 
em Avellaneda, na AMBA. Para aqueles imunizantes que requerem temperaturas de 2 a 8ºC, no 
caso da província de Salta, entrega-os à OCASA na operação de cross-docking descrita acima. 
No caso de Jujuy e Tucumán, os imunuzantes são entregues pelos governos dessas províncias, que 
se encarregam da distribuição final. Com relação à vacina Sputnik-V, que requer temperaturas de -
18ºC, a empresa adota o mesmo procedimento para Salta, enquanto para Tucumán e Jujuy, a 
mesma fica responsável pela preparação de embalagens climatizadas, que posteriormente são 
então transportadas pelos Correios Argentino para estas duas províncias; 

• Cruz del Sur: a operadora logística distribui as vacinas Pfizer a partir de seu Centro de Distribuição 
em Tapiales, na Grande Buenos Aires, por meio de viagens diretas. A empresa recusou-se a fornecer 
mais informações devido a compromissos contratuais com o laboratório. 

Também são despachadas vacinas veterinárias (frangos) a -180°C em termos criogênicos 
(operador logístico Transfármaco). Os cilindros e as garrafas térmicas viajam em reboques isolados 
termicamente, mas não refrigerados. A empresa utiliza reboques refrigerados para grandes campanhas de 
vacinação que são armazenados a 2 a 8ºC. Da mesma forma, o operador logístico I-Flow envia insumos para 
uso na indústria alimentícia a -55ºC diretamente de seu centro de operações em Pablo Nogués (norte da Área 
Metropolitana de Buenos Aires) em resfriadores de gelo seco para destinos finais para uso imediato. 

Na região analisada, foram mapeadas estruturas frigorificadas para o armazenamento de vacina 
contra a Covid-19 apenas na província de Tucumán. Segundo dados oficiais do Sistema Provincial de 
Saúde do Governo de Tucumán, a câmara fria do Depósito Central foi totalmente adaptada para atender 
às exigências de armazenamento da vacina Sputnik-V, passando a operar a -25 a -20ºC. O trabalho de 
adaptação e atualização da câmara fria envolveu a aquisição de compressores maiores e seus 
correspondentes sistemas de monitoramento e painéis elétricos para atender à demanda de energia. 
Além disso, um segundo compressor de reserva foi adicionado para garantir a confiabilidade da câmara. 
A capacidade total das câmaras frias totaliza 40 m3. 

No caso de qualquer eventual falha no sistema de refrigeração principal, o compressor de reserva 
começa a operar automaticamente. A fim de garantir a manutenção das baixas temperaturas necessárias 
para a preservação e distribuição das vacinas, foram implementados sistemas e dispositivos adicionais 
tais como: 2 freezers (-25 a -20°C), 1 ultrafreezer (-70°C) e preservadores de substâncias eutéticas. Além 
disso, foram adquiridos 100 freezers tripla ação de 400 litros para fortalecer a cadeia de frio em 
diferentes locais, 3 freezers tripla ação de 300 litros para fortalecer a cadeia de frio do sistema móvel de 
vacinação (MóvilVac), 3 freezers tripla ação de 120 litros para fortalecer a cadeia de frio nas caixas 
Autovac5. 

 A despeito do esforço dispendido, não foi possível estimar a capacidade instalada total dos 
armazéns frigoríficos de Jujuy, Salta e Tucumán a partir dos dados primários e secundários acessados. 
Logo, a capacidade instalada de armazenamento a frio argentina, bem como das províncias de interesse, 
foi estimada a partir de um indicador apresentando na subseção anterior. Portanto, considerando a histórica 
tradição do país no segmento agroindustrial, sobretudo na indústria da carne, adotou-se um índice de 0,1 m3 
por habitante urbano, índice superior ao paraguaio, porém inferior ao brasileiro. Ao multiplicar tal indicador 
por 36.517.632, segundo dados do Censo de 2010, tem-se um volume total estimado de armazenagem 
frigorífica no país é de 3.651.763 m3. No Quadro 6 são detalhadas as capacidades de armazenagem a frio de 
todas as províncias do país, com destaque para Jujuy, Salta e Tucumán. 

  

 
5  Sistema que permite àqueles que se dirigem aos pontos de vacinação completar o circuito de entrada, vacinação e saída sem a 

necessidade sair do veículo. 
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Quadro 6 
Estimativa da capacidade de armazenagem a frio em cada província da Argentina. 

Província Total de habitantes Habitantes urbanos Capacidade de armaz. (m3) 

Cidade Autônoma de Buenos Aires 2 890 151 2 890 151 289 015 
Buenos Aires (província) 15 625 084 15 190 440 1 519 044 

Catamarca 367 828 283 706 28 371 

Chaco 1 055 259 892 688 89 269 

Chubut 509 108 464 268 46 427 

Córdoba 3 308 876 2 966 815 296 682 

Correntes 992 595 822 224 82 222 

Entre Rios 1 235 994 1 059 537 105 954 

Formosa 530 162 428 703 42 870 

Jujuy 673 307 588 570 58 857 

La Pampa 318 951 265 306 26 531 

La Rioja 333 642 288 518 28 852 

Mendoza 1 738 929 1 406 283 140 628 

Missões 1 101 593 812 554 81 255 

Neuquén 551 266 505 012 50 501 

Rio Negro 638 645 555 970 55 597 

Salta 1 214 441 1 057 951 105 795 

San Juan 681 055 593 383 59 338 

São Luís 432 310 383 340 38 334 

Santa Cruz 273 964 263 243 26 324 

Santa Fé 3 194 537 2 902 545 290 255 

Santiago del Estero 874 006 600 429 60 043 

Tierra del Fuego 127 205 125 694 12 569 

Tucumán 1 448 188 1 170 302 117 030 

TOTAL 40 117 096 36 517 632 3 651 763 

Fonte: Elaborada pelos autores com base no INDEC, Instituto Geográfico Militar e o indicador proposto. 

 

Conforme apresentado no Quadro 6, a capacidade de armazenagem a frio da província de 
Tucumán é aquela que apresenta melhor desenvolvimento relativo entre as três províncias estudadas, 
muito embora as instalações existentes na região estejam localizadas nos principais centros urbanos. 
Ademais, por ter alta densidade populacional, uma rede viária que conecta todas as cidades de forma 
radial com um centro em San Miguel de Tucumán, além da presença de grandes estabelecimentos 
dedicados à produção de frutas e derivados que possuem câmaras frigoríficas, não há áreas sem serviços 
de armazenagem refrigerada para grandes indústrias, embora não haja oferta para as pequenas e médias 
empresas. 

4. Capacidade de armazenagem frigorificada do Chile 

As estimativas para a capacidade instalada de armazenagem a frio do Chile foram estimadas através de 
um indicador calculado pela GCCA, devido às dificuldades de acessar dados empíricos junto aos agentes 
públicos e privados do país. Segundo os cálculos da GCCA, o Chile tem uma capacidade per capita de 
armazenamento de 0,133 m3 por habitante urbano. Considerando que a existência de 16.225.460 
habitantes em áreas urbanas chilenas, o volume total de armazenamento a frio estimado para o país é de 
2.433.819 m3. Tendo em conta a população urbana de cada região, obtém-se a capacidade volumétrica 
estimada em cada região, como se pode ver na Quadro 4. 
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Quadro 7 
Capacidade de armazenamento a frio por região chilena. 

Região Habitantes 
Urbano 

Habitantes 
rurais 

Total de 
Habitantes 

Capacidade de 
armaz. (m3) 

Aysén do General Carlos Ibáñez del Campo 85 840 19 542 105 382 12 876 

Magallanes e a Antártica Chilena 157 994 13 299 171 293 23 699 

Valparaíso 1 724 618 161 330 1 885 948 258 693 

General Libertador Bernardo O'Higgins 712 900 241 379 954 279 106 935 

Área Metropolitana de Santiago 7 232 238 276 452 7 508 690 1 084 836 

Atacama 278 431 26 149 304 580 41 765 

Coquimbo 646 588 146 461 793 049 96 988 

Maule 802 650 289 925 1 092 575 120 398 

Biobío 1 451 239 184 970 1 636 209 217 686 

Ñuble 349 718 150 799 500 517 52 458 

Tarapacá 325 002 17 127 342 129 48 750 

Antofagasta 603 380 20 471 623 851 90 507 

Arica e Parinacota 217 803 19 279 237 082 32 670 

Araucania 708 099 286 789 994 888 106 215 

Os Lagos 642 221 228 006 870 227 96 333 

Los Rios 286 739 111 754 398 493 43 011 

Total País 16 225 460 2 193 732 18 419 192 2 433 819 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do INE. 

 

Para a região norte chilena, o número total de habitantes atinge 1.203.062 pessoas, dos quais 95% 
vivem em áreas urbanas. Desta forma, a capacidade de refrigeração estimada é de 160.007 m3, o que 
representa 7% da capacidade de refrigeração estimada a nível nacional. Esta capacidade é compatível 
com o nível de desenvolvimento das cadeias produtivas da região que demandam o uso de logística 
refrigerada. Vale salientar que a capacidade instalada de armazéns frigorificados dos territórios chilenos acima 
destacados é a menor entre as regiões estudadas. Assim, é bastante provável que a capacidade de 
armazenagem atual não seja capaz de suprir a demanda futura gerada após a implementação do corredor 
bioceânico. 
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II. Dados socioeconômicos dos territórios 
do corredor bioceânico 

A. Características econômicas e demográficas do Estado de Goiás 

O estado de Goiás possui um território de 340.242,854 km², o que representa 21,2% da Região Centro-
Oeste (1.606.403,506 km²) e cerca de 4% do território brasileiro (8.516.000 km²). É o sétimo maior estado 
da federação, porém o menor da região Centro-Oeste. Faz fronteira ao sudoeste com Mato Grosso do 
Sul, a oeste com o Mato Grosso, ao norte com Tocantins, a sudeste com Minas Gerais e nordeste a Bahia. 
É o único estado da federação inserido totalmente nos limites do Cerrado brasileiro. 

A organização político-administrativa do estado de Goiás é constituída pela existência de 246 
municípios. Segundo estimativas feitas pelo IBGE (2021), Goiás alcançou a marca de 7.113.540 habitantes 
em 2020, representando um aumento de 18,4% no contingente populacional mensurado pelo último 
censo nacional. É o estado mais populoso da região Centro-Oeste e o décimo segundo estado mais 
populoso do Brasil, tendo um IDH de 0,735, o oitavo maior do Brasil. Goiânia é a maior cidade e capital do 
estado, sendo que em seu entorno reúne outras cidades importantes goianas, formando a Região 
Metropolitana de Goiânia. Composto por vinte municípios, este aglomerado urbano concentra cerca de 
40% do PIB goiano. 

Goiás tem uma densidade demográfica estimada em 20,9 habitantes por km2. Todavia, vinte 
quatro municípios, os quais são caracterizados como metrópole e cidades de grande e médio porte, de 
acordo com a classificação do PNAS (2005), reúnem 68,2% da população do estado. Trinta e seis 
municípios possuem entre 20.001 e 50 mil residentes, enquanto os demais 186 possuem menos de 20 mil 
habitantes. A distribuição demográfica dos dez maiores municípios pode ser verificada na Tabela 4. 
Alternativamente, a distribuição por tamanho da população de cada município pode ser visualizada na 
Figura 10. 
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Tabela 3 
Dados socioeconômicos dos 10 maiores municípios de Goiás. 

Município População 
2010* População 2020**  Área total km2 Hab/Km2** Variação 

(%) 

Goiânia 1 302 001 1 536 097 732,8 2 096,20 17,98 

Aparecida de Goiânia 455 657 590 146 288,3 2 046,99 29,52 

Anápolis 334 613 391 772 933,2 419,82 17,08 

Rio Verde 176 424 241 518 8 379,7 28,82 36,90 

Águas Lindas de Goiás 159 378 217 698 188,4 1 155,51 36,59 

Luziânia 174 531 211 508 3 961,1 53,40 21,19 

Valparaíso de Goiás 132 982 172 135 60,5 2 845,21 29,44 

Trindade 104 488 129 823 710,7 182,67 24,25 

Formosa 100 085 123 684 5 811,8 21,28 23,58 

Senador Canedo 84 443 118 451 245,3 482,88 40,27 

Fontes: IBGE (2010) e IBGE (2021). 
Nota: * Dados oficiais do Censo 2010; ** Dados estimados pelo IBGE. 

 

Goiás é um estado de clima tropical e conta com duas estações relativamente bem definidas, a 
saber: um verão úmido, com pluviosidade média anual de 1.500 mm, e um inverno seco. As temperaturas 
médias variam entre 18 e 26ºC. Os fatores edafoclimáticos favorecem, portanto, a produção 
agroindustrial na região, sobretudo a produção de grãos na região do Cerrado e a produção de proteína 
animal. 

De 2010 a 2017, o PIB goiano obteve um crescimento real de 10,1%, desempenho muito superior 
ao PIB brasileiro, o qual teve um crescimento de modestos 3,4% no mesmo período. Este dado reflete o 
elevado grau da dinamicidade econômica desenvolvida pelos agentes produtivos, que é suportada pelo 
aparato institucional implementado pelos governos locais visando o desenvolvimento socioeconômico 
do estado. Segundo dados publicados pelo Instituto Mauro Borges (IMB, 2021), órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, estima-se que o PIB goiano tenha alcançado a 
marca de R$ 196,8 bilhões em 2020, o equivalente a 2,6% do PIB nacional. A renda per capita média 
estadual para o mesmo ano chegou a R$ 27,6 mil. 

O setor de serviços é o maior gerador de divisas de Goiás, representando 67,8% do fluxo de 
produção. Contribuem de maneira mais expressiva para este setor os seguintes segmentos: comércio 
varejista e atacadista, com grande intensidade na capital Goiânia e entorno, assim como as atividades 
imobiliárias. O setor industrial contribui com 20,8% no PIB goiano, enquanto o agroindustrial colabora 
com 11,4%. Vale ressaltar que os dados em questão são referentes a 2018, ano de divulgação do último 
relatório setorial pelo IBGE. Quando comparado com o ano de 2015, a participação do setor industrial 
regrediu 3,7%, ao passo que houve um aumento de 1% no setor agropecuário e 2,7% no setor de serviços 
(IMB, 2021). 

Embora tenha perdido participação nos últimos anos, o setor de transformação goiano é muito 
mais complexo e dinâmico do que os outros dois estados do Centro-Oeste. Além da indústria de 
alimentos e bebidas, que representa mais de um terço do PIB do setor, há outros segmentos industriais 
que merecem destaque, sendo eles: indústria sucroalcooleira, indústria automobilística, indústria 
farmacêutica, indústria química (defensivos e fertilizantes), indústria metalúrgica, entre outros. 

Das indústrias previamente citadas, a cadeia do frio tem ampla importância para o 
desenvolvimento das cadeias agroindustriais e de fármacos goianas. Encontram-se localizadas em Goiás 
diversas indústrias sementeiras, que utilizam sistemas climatizados para estender o ciclo de vida e 
garantir taxas de germinação e vigor superiores das sementes. Com forte influência no setor 
agroalimentar, as cadeias produtivas de lácteos e, principalmente, proteína animal (aves, bovino e 
suínos) necessitam, invariavelmente, da cadeia do frio, seja para o armazenamento, acondicionamento 
ou transporte de produtos. O grande rebanho de animais no estado gera uma considerável demanda 
anual por vacinas, que, por sua vez, implica na necessidade de logística refrigerada para o devido 
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armazenamento e distribuição dos imunizantes. Por fim, mas não menos importante, na cidade goiana 
de Anápolis, segundo maior polo farmacêutico do Brasil, estão localizadas 20 grandes indústrias 
processadoras de fármacos e diversas outras empresas fornecedoras de insumos e serviços que dão 
suporte ao desenvolvimento do setor. Dadas às especificidades de alguns insumos e produtos 
termossensíveis, parte importante da indústria farmacêutica é altamente dependente da cadeia do frio, 
que, em alguns casos, opera em escala transnacional (a caracterização da cadeia de fármacos foi feita na 
seção 1.2). 

No que tange ao comércio exterior, as exportações de Goiás se concentram em produtos oriundos 
de complexos agroindustriais, como milho, soja, farelo de soja, açúcar bruto e proteína de origem animal, 
sobretudo carnes bovina e de aves. Goiás é o segundo maior estado exportador da região Centro-Oeste e 
o nono em nível nacional, com participação de 25,2% e 3,9%, respectivamente. As exportações do estado 
têm crescido vertiginosamente nos últimos anos. Embora a crise econômica mundial iniciada com a crise 
de 2008 tenha gerado instabilidades na demanda global, a receita advinda com as exportações passou de 
US$ 5,6 bilhões, em 2011, para UU$ 8,1 bilhões, em 2020. Este resultado foi fortemente impulsionado 
pela demanda de países em desenvolvimento, sobretudo do continente asiático. 

Os 15 municípios que mais contribuíram com as exportações goianas estão exibidos na Figura 8. 
Os municípios elencados foram responsáveis por 83,5% das exportações estaduais, com destaque para 
Rio Verde que respondeu por 22,7% das exportações do estado em 2020. De acordo com dados do 
ComexStat (2021), a pauta de exportação do município é composta, majoritariamente, por produtos 
agroindustriais como soja, farelo de soja, milho e tortas e outros resíduos sólidos oriundos da extração do 
óleo de soja. Localizado mais ao sul do estado de Goiás, o município possui dois distritos industriais (Rio 
Verde I e Rio Verde II), cada qual com mais de uma dezena de empresas agroindustriais destinadas à 
primeira transformação de grãos produzidos em cidades da mesorregião sul goiana. Assim como Rio 
Verde, Jataí é também um grande exportador de grãos e derivados de grãos de Goiás. As indústrias 
localizadas em ambas as cidades se beneficiam da localização estratégica dos municípios para garantir o 
aprovisionamento de matérias-primas em abundância em seu entorno, bem como para acessar as 
principais vias que ligam aos grandes centros nacionais e portos marítimos de exportação. 

 
Figura 7 

Valor bruto (US$) e participação das exportações dos 15 principais municípios de Goiás no ano de 2020. 
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Fonte: Elaborado com base em ComexStat (2021). 

Uma outra parte significativa das exportações goianas é composta por produtos minerais. 
Coletivamente, três principais municípios (Barro Alto, Alto Horizonte e Ouvidor) concentram 15,5% das 
exportações estaduais. 

Merecem destaque também os municípios de Mozarlândia, Palmeiras do Goiás e Goiânia com 
cerca de 6,7%, 4,2% 3% das exportações estaduais, respectivamente, advinda da comercialização de 
carne bovina fresca, refrigerada ou congelada e subprodutos de origem animal, exceto peixes. Estes 
produtos são armazenados e distribuídos pelos próprios produtores ou por operadores logísticos 
especializados na cadeia do frio. 

Grosso modo, os principais municípios exportadores do estado apresentam especialização em 
poucos setores. Entre os principais estão a produção e exportação de grãos e derivados, produtos 
minerais e produtos de origem animal refrigerados ou congelados.  

B. Características econômicas e demográficas do Estado 
do Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso do Sul constituía a parte sul do estado de Mato Grosso, do qual teve seu território 
desmembrado pela Lei Complementar n° 31, de 11 de outubro de 1977, e, oficialmente, instalado no dia 
1º de janeiro de 1979. Com uma área de 357.145,534 km2, Mato Grosso do Sul é o sexto maior estado da 
federação em extensão territorial, o que corresponde a 4,19% do território nacional e 22,25% da região 
Centro-Oeste. Tem como limites os estados de Mato Grosso (norte), Goiás (nordeste), Minas Gerais 
(leste), São Paulo (sudeste), Paraná (sul), além de Paraguai (oeste e sul) e Bolívia (oeste). O estado 
abrange três biomas (Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica) e as bacias hidrográficas dos rios Paraguai e 
Paraná. 

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
(SEMAGRO) estimou a população de Mato Grosso do Sul em 2,809 milhões de habitantes para o ano de 
2020, um incremento de 14,6% quando comparado com dados de 2010, ano da realização do último 
censo nacional. Esse contingente confere ao estado a 21ª população do Brasil em números absolutos, ou 
1,3% da população brasileira. Cabe ressaltar que a distribuição demográfica do Estado é 
consideravelmente heterogênea, uma vez que as dez maiores cidades concentram em torno de 61,5% da 
população sul-mato-grossense, conforme pode ser visualizado na Tabela 5. 
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Tabela 3 
 Dados socioeconômicos dos 10 maiores municípios de Mato Grosso do Sul. 

Município População 
2010* População 2020** Área total km2 Hab/Km2** Variação 

(%) 

Campo Grande 786 797 906 092 8 093 111,96 15,16 

Dourados 196 035 225 495 4 086,2 55,18 15,03 

Corumbá 103 703 112 058 64 962,8 1,72 8,06 

Três Lagoas 101 791 123 281 10 207 12,08 21,11 

Ponta Porã 77 872 93 937 5 330,5 17,62 20,63 

Naviraí 46 424 55 689 3 193,5 17,44 19,96 

Aquidauana 45 614 48 029 16 957,8 2,83 5,29 

Nova Andradina 45 585 55 224 4 776 11,56 21,15 

Sidrolândia 42 132 59 245 5 286,4 11,21 40,62 

Paranaíba 40 192 42 276 5 402,7 7,82 5,19 

Fontes: IBGE (2010) e (IBGE, 2021). 
Nota: * Dados oficiais do Censo 2010; ** Dados estimados pelo IBGE. 

 

Das 79 cidades do estado, cinco obtiveram um crescimento populacional inferior a 1%, enquanto 
outras oito tiveram sua população reduzida entre os anos de 2010 e 2020 (destaque para Novo Horizonte 
do Sul, que apresentou uma regressão populacional de 25,43%). 

A implementação do corredor bioceânico em território sul-mato-grossense trará consigo uma 
série de desafios e oportunidades para o estado. Se bem coordenada, a interação entre agentes públicos 
e privados poderá gerar um enorme potencial de desenvolvimento socioeconômico para os municípios 
por onde passará a rodovia de acesso ao oceano pacífico, assim como para as regiões de influência. Os 
principais obstáculos devem residir na atração de investimentos em serviços logísticos, sobretudo em 
transporte e armazenagem, e serviços auxiliares em municípios do interior. A oferta desses serviços deve 
ser capaz de suprir a demanda de escoamento de produção interna, sobretudo de produtos 
agroindustriais, em grande maioria, para mercados latino-americanos e asiáticos, como também para 
distribuição em território nacional de produtos importados originados desses países. 

Com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,729 (décimo do ranking nacional) e PIB 
estimado em R$ 106,9 bilhões no ano de 2018, a economia do Estado de Mato Grosso do Sul é composta, 
em termos proporcionais, da seguinte maneira: setor de serviços (58,7%), indústria (22,3%) e 
agropecuária (17%). Conforme pode ser visualizado na Tabela 6, os setores que mais contribuem para a 
geração de riqueza do estado são: Administração Pública (R$ 17,9 bilhões), Indústria de Transformação 
(R$ 12 bilhões) e Agricultura e serviços correlatos (R$ 11,7 bilhões).  

 

Tabela 4 
Evolução do PIB de Mato Grosso do Sul por setor (Em R$ milhões). 

SETORES DE ATIVIDADES 2010 2014 2018 

AGROPECUÁRIA 7 151,61 12 195,26 18 296,45 

Agricultura e serviços relacionados 3 313,56 6 692,07 11 756,63 

Pecuária e serviços relacionados 2 862,87 3 550,17 3 505,05 

Produção florestal, pesca e aquicultura 975,18 1 953,03 3 034,78 

INDÚSTRIA 9 380,76 15 220,13 21 406,10 

Extrativa Mineral 419,99 837,85 404,76 

Transformação 3 876,88 6 960,28 12 095,17 
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Construção Civil 2 527,68 3 855,03 3 961,58 

Serviços Industriais de Utilidade Pública – SIUP 2 556,20 3 566,97 4 944,60 

SERVIÇOS 24 963,64 42 957,22 56 481,04 

Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos 5 535,85 9 259,25 11 122,85 

Alojamento e Alimentação 624,98 1 198,04 1 374,33 

Transportes, Armazenagem e Correios 1 229,73 2 595,12 3 909,42 

Serviços de Informação e comunicação 665,24 1 162,23 1 378,70 

Atividades Financeiras e Seguros 1 149,89 2 085,25 3 056,84 

Atividades Imobiliárias e Aluguel 3 421,48 5 779,29 7 832,23 

Atividades Prof., Cient., Tec. Adm., Serv. Compl. 1 708,43 3 699,68 3 997,52 

Administração Pública – APU 8 186,34 12 625,29 17 917,20 

Educação e Saúde Mercantil 843,08 2 144,38 3 310,21 

Artes, cultura, esporte e recreação e outros serviços 936,45 1 565,18 1 248,35 

Serviços Domésticos 662,16 843,52 1 333,40 

Produto Interno Bruto a Preços Básicos 41 496,01 70 372,62 96 183,59 

Impostos Líquidos de Subsídios 5 774,64 8 577,51 10 785,55 

Produto Interno Bruto a Preços de Mercado 47 270,66 78 950,13 106 969,14 

Fonte: SEMAGRO (2020). 

O potencial agropecuário do estado vem sendo bem explorado, sobretudo com a produção de 
grãos, como soja e milho, e produtos de origem animal, como carne bovina, aves, suína e pescados. A 
política de desenvolvimento adotada pelo governo nos últimos anos tem obtido resultado expressivo na 
atração e retenção de indústrias manufatureiras, principalmente as indústrias de alimento, celulose e 
têxteis. Como resultado, a participação do setor de transformação cresceu 212% entre 2010 e 2018. 

Com menos de 3 milhões de habitantes, a produção interna, sobretudo de produtos 
agroindustriais, é muito superior à demanda do estado. Sendo assim, parte dos produtos 
agroalimentares produzidos em solo sul-mato-grossense abastecem outros estados da federação, 
enquanto outra parte é destinada ao mercado externo. O estado de Mato Grosso do Sul é o terceiro 
maior exportador da região Centro-Oeste e o décimo segundo em nível nacional. Segundo dados do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações sul-mato-grossenses atingiram a 
marca de US$ 4,4 bilhões no ano 2020, um aumento de 7% em relação a 2019. Em 2020, o estado obteve 
participação de 17,9% nas exportações da região Centro-Oeste (COMEXSTAT, 2021). 

Mato Grosso do Sul é composto por quatro mesorregiões. No que tange ao valor exportado no ano 
de 2020, a mesorregião Leste de Mato Grosso do Sul é a mais relevante, totalizando US$ 2,4 bilhões, 
seguida da mesorregião Sudoeste, com US$ 1,1 bilhão, Centro-Norte, com US$ 0,6 bilhão e Pantanais 
Sul-Mato-Grossenses, com US$ 0,3 bilhão. A Figura 9 apresenta a participação na exportação de cada 
mesorregião do estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Figura 8 
Participação na exportação das mesorregiões do estado de Mato Grosso do Sul 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ComexStat (2021). 

 

Conforme já mencionado na seção anterior, a cadeia do frio é essencial para manter as 
características de qualidade e estender o ciclo de vida de certos insumos e produtos acabados, 
principalmente de alimentos e fármacos. Por ter uma economia alicerçada na produção de produtos 
agroindustriais, Mato Grosso do Sul tornou-se um importante demandante de sistemas logísticos que 
utilizam tecnologias de climatização, refrigeração e congelamento. Com início da operação do corredor 
bioceânico, deve haver necessidade de expansão de infraestrutura da cadeia do frio e oferta de serviços 
correlatos no estado nos próximos anos. Há forte expectativa de que Mato Grosso do Sul se torne um 
importante polo logístico nacional para a consolidação de cargas refrigeradas ou congeladas, sobretudo 
carnes, com destino aos mercados vizinhos e asiáticos. Não obstante, produtos e insumos importados 
pelo corredor poderão ser desconsolidados e distribuídos em território nacional por meio de operadores 
logísticos instalados em cidades do estado. 

C. Características econômicas e demográficas dos departamentos 
de Boquerón e Alto Paraguay 

O Paraguai é um Estado unitário composto por uma divisão territorial de 17 departamentos e 260 
municípios. Sua população total está estimada em 7.353.038 habitantes, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE, 2022). Nos últimos 20 anos, a economia do Paraguai teve um crescimento 
médio de 4% ao ano, alcançando um PIB nominal de 40 bilhões de dólares em 2018 e um PIB nominal per 
capita de 5.522 dólares. Neste período, todavia, a economia do país passou por períodos de alta 
instabilidade. A volatilidade do crescimento econômico reflete, em certa medida, o desempenho do 
setor primário, sobretudo da agroindústria, que sofre com as intempéries climáticas. Grosso modo, a 
composição do PIB do país pode ser segmentado da seguinte maneira: setor primário (10,4%); setor de 
serviços (48,1%); setor manufatureiro participa com (33,9%); e carga tributária (7,6%). 

No que diz respeito à agricultura, a produção em grande escala é baseada em cereais e 
leguminosas que não requerem o uso de cadeias de frio, especialmente soja, milho, trigo e arroz. Entre 
os principais destinos de exportação, destacam-se dois países membros do MERCOSUL, a saber: Brasil e 
Argentina. Mais de 50% das exportações de 2018 foram enviadas para esses países. Ásia, a União 
Europeia e a Rússia são os próximos principais destinos de exportação. A exportação de soja pelo Rio 
Paraná vem diminuindo nos últimos anos, enquanto pelo Rio Paraguai vem aumentando devido às 
melhores condições de navegabilidade. Hoje, 77% da soja do país é escoada pelo Rio Paraguai e apenas 
23% pelo Rio Paraná. Embora grande parte da produção de soja esteja localizada nas proximidades do 
Rio Paraná, o que poderia ser o caminho natural do escoamento deste grão, as precárias condições da 
hidrovia somadas às restrições operacionais geradas pelas barragens de Itaipu e Yacyretá têm feito com 
que os produtores as tradings optem pela hidrovia do Rio Paraguai.  

Na última década, dois grandes complexos agroindustriais e logísticos foram instalados na área de 
Villeta, sendo eles: o complexo CAIASA e o complexo ADM, que juntos têm uma capacidade de moagem 
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de 4 milhões de toneladas por ano, produzindo óleo vegetal e derivados. Tais complexos, que 
concentram suas operações na cadeia produtiva da soja, bem como na importação de fertilizantes, são 
responsáveis pelo manuseio de mais de um terço da produção total do país, tendo uma capacidade de 
moagem diária de 8.100 toneladas. 

A logística de produtos termossensíveis, como frutas e legumes, encontra severas limitações 
operacionais em território nacional. Não há, por exemplo, disponibilidade de armazenagem a frio 
próxima às áreas de produção, além do transporte não ocorrer em caminhões frigoríficos adequados. 
Segundo os agentes consultados, as melhores condições de armazenamento desta classe de produtos 
são encontradas, principalmente, nos elos mais a jusante da cadeia produtiva, sobretudo nas redes 
varejistas e no mercado central de abastecimento em Asunción, onde existem intermediários que 
recebem os produtos in natura e, em alguns casos, os armazenam em câmaras frigoríficas visando 
estender o ciclo de vida dos mesmos.  

No Paraguai, há também cerca de 400 ha de produção de morango, 50.000 ha de produção de 
banana e cerca de 5.300 ha de abacaxi, sendo que não é utilizada cadeia de frio, apesar de serem frutos 
sensíveis à temperatura. O caso particular de um produto perene como a banana, que é exportada para a 
Argentina, é marcante. Apesar de ser bastante sensível à temperatura, também não é utilizada cadeia de 
frio; em vez disso, são calculados os tempos de colheita e maturação para garantir que a fruta chegue aos 
mercados em boas condições. As principais áreas desta cultura estão no centro-norte da Região Leste. 
Embora a produção e as exportações tenham crescido consideravelmente, a sua gestão é relativamente 
rudimentar e praticamente nenhum produtor utiliza a cadeia de frio para o seu manuseio até chegar aos 
mercados. A produção é baseada em pequenos proprietários de 1 a 5 ha. Tais fatos demonstram que a 
estrutura da cadeia do frio nos departamentos de Boquerón e Alto Paraguay é praticamente 
insignificante. 

D. Características econômicas e demográficas das províncias de Jujuy, 
Salta e Tucumán 

O NOA é uma região histórico-geográfica da República Argentina que compreende as províncias de 
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja e Santiago del Estero. As províncias selecionadas têm uma 
população conjunta de cerca de 3.500.000 habitantes, ou cerca de 8% do país, com uma densidade 
populacional muito baixa em Jujuy e Salta, e economias baseadas em atividades primárias de agricultura 
e mineração, com maior industrialização na província de Tucumán. 

Localizada no extremo noroeste do país, a Província de Jujuy faz fronteira a oeste com a República 
do Chile, ao norte com o Estado Plurinacional da Bolívia, e a leste e ao sul com a Província de Salta, 
devendo esta última ser atravessada para chegar a qualquer localização em Jujuy a partir de outras partes 
da República Argentina. Sua população, segundo o censo de 2010, é superior a 650.000 habitantes, 
resultando em uma densidade populacional de pouco mais de 12 habitantes por quilômetro quadrado. 
De leste a oeste, a província desce de mais de 5000 a 500 metros acima do nível do mar. As maiores 
altitudes encontram-se no sector noroeste, na Cordilheira dos Andes. Mais a leste, o terreno cai de 
Quebrada de Humahuaca, abrindo-se para um vale com terras férteis onde se encontram as cidades de 
San Salvador de Jujuy (capital da província), Palpalá, Perico e San Pedro de Jujuy. Na parte mais oriental 
da província encontra-se o corredor biomático das Yungas, com densas florestas. Nos Andes, o clima é 
frio em alta altitude, e no vale de Jujuy o clima é mesotérmico com dias frios e neves no inverno, porém 
nas zonas mais baixas prevalece um clima tropical quente, bastante úmido, durante todo o ano.  

A Província de Jujuy está dividida em 16 departamentos e um total de 27 municípios. A distribuição 
demográfica é apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 5 
Distribuição dos habitantes em Jujuy. 

Departamento Principal Cidade Área (km2) População Habitantes/km2 

Dr. Manuel Belgrano San Salvador de Jujuy 1 917 278.336 145,2 
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Palpalá Palpalá 467 48.199 103,2 

El Carmen El Carmen 912 84.667 92,8 

São Pedro San Pedro de Jujuy 2 150 71.037 33,0 

Ledesma Libertador Gen. San Martín 3 249 75.716 23,3 

Yavi La Quiaca 2 942 18.160 6,2 

Tilcara Tilcara 1 845 10.403 5,6 

San Antonio San Antonio 690 3.698 5,4 

Humahuaca Humahuaca 3 792 16.765 4,4 

Santa Bárbara Santa Clara 4 448 17.115 3,8 

Valle Grande Valle Grande 962 2.386 2,5 

Cochinoca Abra Pampa 7 837 12.111 1,5 

Tumbaya Tumbaya 3 442 4.553 1,3 

de Santa Catarina de Santa Catarina 2 960 3.140 1,1 

Susques Susques 9 199 3.628 0,4 

Rinconada Rinconada 6 407 2.298 0,4 

Total 53.219 652 212 12,3 

Fonte: Elaboração própria com base no (INDEC, 2022). 
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Observa-se que 85% da população (557.995 habitantes) está concentrada nos cinco 
departamentos do sul da província, enquanto o departamento do Dr. Manuel Belgrano, onde se localiza a 
capital provincial, contém 42,6% da população total, com uma densidade 12 vezes superior ao total 
provincial. É de salientar que dos 278.336 habitantes do referido departamento, 260.316 vivem em San 
Salvador de Jujuy, com 145 habitantes/km2. A capital forma um conglomerado com Palpalá de mais de 
326.000 habitantes. 

A estrutura econômica de Jujuy é baseada em atividades primárias. Cana de açúcar, banana e 
tabaco são os principais produtos cultivados, seguidos pelos cítricos, manga, mamão, maçã e abacate. 
Além disso, há a produção de combustíveis (petróleo e gás) e atividade de mineração (chumbo, prata, 
cobre, ouro, salitre, potássio, bórax). Na cordilheira oriental, destaca-se a produção de ferro, zinco, prata 
e chumbo, e em Puna, a produção de sal (incluindo o carbonato de lítio). A atividade comercial 
concentra-se em torno de San Salvador, Palpalá e San Pedro de Jujuy. A Quebrada de Humahuaca no 
norte (em direção à Bolívia) e o Paso de Jama no oeste (em direção ao Chile) são duas rotas comerciais de 
temporada com tráfego intenso, fazendo de Jujuy um relevante centro comercial na região e importante 
destino turístico. 

A província de Salta é limitada ao norte pela província de Jujuy; pelos departamentos de Potosí e 
Tarija na Bolívia, e pelo departamento de Boquerón no Paraguai; ao leste por Formosa e Chaco, ao sul 
por Santiago del Estero, Tucumán e Catamarca, e ao oeste pela região de Antofagasta no Chile. Cobrindo 
155.488 km², sua população, segundo o censo de 2010, alcançou a marca de 1.200.000 habitantes (8 
habitantes/km2), dos quais a população urbana é de 1.057.951 habitantes (87,1% do total) e o restante 
rural.  

São encontrados quatro diferentes tipos de relevo de oeste a leste da província:  

• Puna ou Altiplano (oeste): alto, com um clima árido e poucos habitantes. Esta região, 
conhecida como Puna de Atacama, compartilhada com o Chile e Bolívia, destaca-se por ter 13 
das 15 maiores reservas de sal do mundo, três dos quais estão localizados na província de Salta.  

• Cordilheira Oriental (no centro-oeste): dividido entre cordão ocidental, mais alto e formado por 
várias cordilheiras, e o cordão oriental, mais baixo e sem picos cobertos de neve. Entre estes 
últimos encontram-se vales e barrancos, como o barranco Toro, os Vales Calchaquíes e o Vale 
de Lerma. É a parte mais densamente povoada e onde se localiza a capital.  

• Sierras Subandinas (no centro-este): com uma paisagem húmida e semelhante à selva com 
yungas frequentes, onde se desenvolve um clima tropical serrano.  

• Planícies do Chaco (leste): zona de baixo relevo, conhecida como "Chaco Salteño", tem um 
clima tropical com uma estação seca, floresta e biomas de mato, com baixa densidade 
populacional.  

A província de Salta está dividida em 23 departamentos, que estão ainda divididos num total de 60 
municípios. A distribuição demográfica da província é detalhada na Tabela 7. 

Tabela 6 
Distribuição dos habitantes em Salta. 

Departamento Principal Cidade Área (km2) População Habitantes/ 
km2 

Capital Salta 1 722 536 113 311,3 

General José de San Martín Tartagal 16 257 156 910 9,7 

Oran San Ramón de la Nueva Orán 17 049 138 838 8,1 

Anta Joaquín V. González 21 945 57 411 2,6 

Metán San José de Metán (Metán) 3 833 40 351 10,5 

Rosário de Lerma Rosário de Lerma 5 110 38 702 7,6 

Cerrillos São José de los Cerrillos 640 35 789 55,9 

Rosário de la Frontera Rosário de la Frontera 3 838 28 993 7,6 

Rivadavia Rivadavia Banda Sur 7 087 19 169 2,7 

Cafayate Cafayate 1 570 14 850 9,5 
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Departamento Principal Cidade Área (km2) População Habitantes/ 
km2 

General Güemes General Güemes 2 365 14 601 6,2 

Santa Vitória Santa Victoria Oeste 4 330 10 344 2,4 

Chicoana Chicoana 910 9 123 10,0 

La Caldera La Caldera 742 7 763 10,5 

La Viña La Viña 2 152 7 435 3,5 

Cachi Cachi 2 925 7 315 2,5 

São Carlos São Carlos 5 125 7 016 1,4 

A Cordilheira dos Andes San Antonio de los Cobres 25 636 6 050 0,2 

Iruya Iruya 3 515 5 987 1,7 

La Candelária La Candelária 1 525 5 704 3,7 

Moinhos Moinhos 3 600 5 652 1,6 

Guachipas Guachipas 2 785 3 187 1,1 

La Poma La Poma 4 447 1 738 0,4 

TOTAL  139 108 1 159 041 8,3 

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC (2022). 

 

Ao analisar a tabela anterior, observa-se que 71% da população está concentrada em apenas três 
departamentos (Capital, General José de San Martín e Orán), com destaque para o departamento 
Capital, que abriga 46% da população da província (536.113 pessoas), com 311 habitantes/km2. 

As atividades econômicas da província de Salta representam aproximadamente 1% do PIB da 
Argentina. As culturas industriais ligadas às cadeias produtivas do cacau, café, tabaco, maçã, cana-de-
açúcar, banana, manga, mamão, cítricos (toranja), leguminosas (feijão e soja), legumes, uva, pimentão, 
cebola, batata e o algodão são os pilares da economia. O gado é criado na região do Vale de Lerma e nas 
áreas limpas da região do Chaco; caprinos, nas zonas montanhosas; e os auquénidos (em particular a vicunha), 
nas zonas áridas de maior altitude. Na província, existem 4 fábricas de cítricos com câmaras frigoríficas. 

As indústrias existentes estão diretamente relacionadas com as atividades agrícolas e pecuárias 
locais: açúcar e seus derivados (no norte da província), vinho (nos vales Calchaquíes), cervejas, produtos 
lácteos e massas (no Vale de Lerma). Existem também empresas locais relacionados com as atividades 
de mineração, em particular o processamento do bórax extraído no Vale de Lerma. Na capital provincial e nas 
principais cidades, uma grande parte da população dedica-se ao setor dos serviços, como: comércio, 
atividades bancárias e financeiras, educação, saúde, transportes, comunicações, gastronomia e 
entretenimento, etc. O turismo também é considerado um segmento muito importante para a economia 
local. 

Por fim, tem-se a província de Tucumán, faz fronteira com Salta ao norte, Santiago del Estero ao 
leste e Catamarca ao sul e oeste. Abrange 22.524 km² e tem uma população total de cerca de 1.500.000 
habitantes, com uma densidade populacional superior a 64 habitantes/km2, o que a torna a província 
mais densamente povoada do país, somente superada pela Grande Buenos Aires e pela Cidade de 
Buenos Aires. A província possui três diferentes tipos de relevos, a saber: ao leste, planícies que fazem 
parte da região das yungas, chamadas pampas de Tucumán; a oeste, as cadeias de montanhas Cumbres 
Calchaquíes com um bioma chaco serrano; ao sul, a cadeia Aconquija com um bioma yungas (no 
cruzamento entre estas duas cordilheiras está o Vale do Tafí); e no extremo noroeste está uma terceira 
cordilheira, as Serras do Cajón ou Quilmes, que delimitam os Vales Calchaquíes, com um bioma de 
montanha. As maiores altitudes da província estão a mais de 5.000 metros acima do nível do mar.  

A província de Tucumán está territorialmente dividida em 17 departamentos, conforme pode ser 
visto na Tabela 8. 
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Tabela 7 
Distribuição dos habitantes em Tucumán. 

Departamento Principal Cidade Área (km2) População Habitantes/km2 

Capital São Miguel de Tucumán 91 548 866 6031,5 

Cruz Alta Banda del Río Salí 1 255 180 499 143,8 

Tafí Viejo Tafí Viejo 1 210 121 638 100,5 

Chicligasta Concepción 1 267 80 735 63,7 

Yerba Buena Yerba Buena 160 75 076 469,2 

Lulas San Isidro de Lules 540 68 474 126,8 

Monteros Monteros 1 169 63 641 54,4 

Rio Chico Aguilares 585 56 847 97,2 

Loyal Bella Vista 2 027 54 949 27,1 

Burruyacú Burruyacú 3 605 36 951 10,2 

Famaillá Famaillá 427 34 542 80,9 

Simoca Simoca 1 261 30 876 24,5 

Juan Bautista Alberdi Juan Bautista Alberdi 730 30 237 41,4 

La Cocha La Cocha 917 19 002 20,7 

Trancas Trancas 2 862 17 371 6,1 

Tafí del Valle Tafí del Valle 2 741 14 933 5,4 

Celeiros Celeiros 1 678 13 551 8,1 

Total 22 525 1 448 188 64,3 

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC. 

 

Pode-se observar que 70% da população está concentrada em 5 departamentos, sendo que 
Departamento Capital representa 38%, o qual tem uma das maiores densidades populacionais do país. A 
cidade de San Miguel de Tucumán, localizada nesse departamento, junto com as localidades de Yerba 
Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Tafí Viejo, Las Talitas e El Manantial formam o conglomerado 
urbano conhecido como Gran San Miguel de Tucumán, com quase um milhão de habitantes. San Miguel 
de Tucumán, com seus 6.031 habitantes/km2, é também a cidade mais densamente povoada do país, 
superada apenas pela Grande Buenos Aires e pela Cidade de Buenos Aires. 

Tucumán tem uma estrutura produtiva diversificada. Com a maior bacia hidrográfica da região do 
NOA, gera mais de 70% do total da eletricidade em todo o noroeste da Argentina. O açúcar é a atividade 
agroindustrial mais importante da província, sendo responsável por 65% do açúcar produzido no país. 
Das 15 indústrias de açúcar estabelecidos em Tucumán, 11 possuem destilarias de álcool. Destes, seis 
produzem etanol, tornando a província a maior produtora de etanol do país.  

A agroindústria de cítricos é a segunda atividade mais importante e dedica-se principalmente à 
produção de limões para exportação, seja na forma de fruta in natura ou suco concentrado. Existem 10 
fábricas de cítricos e 32 fábricas de embalagem na província, gerando mais de 40.000 empregos diretos 
no setor. Também se destacam outras produções agrícolas com diferentes níveis de industrialização 
(morangos, mirtilos, abacate, tabaco), assim como produções vegetais e de cereais (soja, milho, trigo, 
feijão, grão-de-bico) e uma atividade industrial muito diversificada como os têxteis, calçado, autopeças e 
a metalmecânica. 

O crescimento da região do NOA está parcialmente ligado à evolução das atividades 
agroindustriais como a produção de vinho e algodão, que registraram aumentos significativos no 
primeiro trimestre de 2021 (a colheita de açúcar e a colheita de soja tiveram pouco impacto). Outro 
indicador que mostrou um desempenho positivo foi o das exportações, com um aumento de 3,3% 
(ligeiramente abaixo da média do país). A distribuição de gás cresceu notavelmente (42%), em contraste 
com o declínio nacional (-11%). As vendas de combustível, em linha com os números nacionais, refletem 
certa recuperação. A região também recebeu 19,5% dos recursos fiscais de origem nacional. Por outro 
lado, a distribuição de eletricidade e o emprego registado registraram queda, -6,7% e -3%, 
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respectivamente, índices maiores do que a média nacional. A estrutura produtiva da região do NOA é, 
portanto, baseada principalmente na exploração dos recursos naturais. As atividades primárias, tanto 
agrícolas como minerais, têm um maior peso relativo em relação à sua quota na economia nacional. Os 
setores da agricultura, pecuária e pesca, juntos, representam 13,0% no PIB da região do NOA, e 7,9% do 
PIB nacional. A indústria transformadora, por outro lado, contribui localmente com quase 8 pontos 
percentuais a menos do que a média nacional (11,9% e 19,6%, respectivamente). Quanto ao destino da 
produção, em geral são atividades que abastecem principalmente o mercado interno (local, regional e 
nacional).   

E. Características econômicas e demográficas das regiões de Arica 
e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e Atacama 

Arica e Parinacota é a região mais ao norte do Chile. Arica é a principal cidade cidade e porto do Norte 
Grande do Chile. Capital da província de mesmo nome e da região de Arica e Parinacota, a cidade está 
localizada na fronteira norte do Chile, a apenas 18 km ao sul da fronteira com o Peru. Encontra-se na 
curva da costa ocidental da América do Sul conhecida como a Curva de Arica, que é considerada um 
ponto de inflexão do Cone Sul. Arica é um porto importante para uma grande região do interior da 
América do Sul. A cidade funciona como um porto livre para a Bolívia e lida com uma parte substancial do 
comércio exterior daquele país. A fronteira com a Bolívia, na Macrozona Norte do Chile, é a rota natural 
do país vizinho para o comércio internacional. Através dos portos de Arica e Iquique, a Bolívia movimenta 
aproximadamente 70% do seu volume de importação e exportação. Isto significa que nos postos de 
fronteira de Chungará, Ollagüe e Colchane, a transferência acumulada de carga em 2018 atingiu 4.708 
milhões de toneladas, segundo dados do Serviço Nacional de Aduanas do Chile. Por outro lado, a 
passagem de Chacalluta se conecta com a fronteira de Tacna, no Peru, onde o comércio incipiente, assim 
como o turismo, é gerado entre os dois países. A posição estratégica da cidade é reforçada por estar ao 
lado da rodovia Pan-Americana, que a liga a região com o resto do Chile ao sul, e ao norte com Tacna no 
Peru. Arica também é servida pelas ferrovias internacionais Arica-Tacna e Arica-La Paz, que liga com La 
Paz na Bolívia, e é servida pelo Aeroporto Internacional de Chacalluta. 

O relevo da região de Arica e Parinacota apresenta altitudes médias superiores a 4.000 metros 
acima do nível do mar. Na região se encontra a Cordilheira dos Andes ou altiplano, o planalto ou pampa e 
a Cordilheira da Costa, que tem penhascos íngremes. De acordo com os dados do censo de 2017 
publicado pelo Instituto Nacional de Estadísticas do Chile  (INE, 2022a), a região tem uma população de 
226.068 habitantes e densidade populacional é de 13,4 habitantes por km². A comuna (cidade) mais 
populosa é Arica, com 221.364 habitantes. A região concentra a maior população aymara e um número 
significativo de imigrantes do Peru, Bolívia e de ascendência asiática. 

Perto de Arica fica o Vale de Azapa, um oásis no deserto onde se cultivam hortaliças, azeitonas e 
cítricos. A cidade experimentou um relativo boom durante o ciclo do salitre. No final do ciclo, o governo 
chileno impulsionou o desenvolvimento urbano com a criação de uma zona de livre industrial e comercial 
em 1953, tornando a cidade conhecida por sua indústria automobilística. É também um interessante 
centro arqueológico e antropológico, onde podem ser encontradas as múmias mais antigas do mundo. 
Arica possui balneários, praias, porto frequentado por navios de cruzeiro e um movimentado negócio em 
torno de jogos de cassino. A sua latitude tropical, aliada ao seu clima árido e ensolarado, fazem da cidade 
um destino turístico atrativo. É também um centro de comunicações ferroviárias e rodoviárias com a 
Bolívia e o Peru, com o Aeroporto Internacional de Chacalluta para as comunicações aéreas com o sul do 
Peru, o oeste da Bolívia e o resto do Chile. 

Mais ao sul está localizada a região de Tarapacá. Também localizada no extremo norte do país, 
limitado ao norte pela Região de Arica e Parinacota, ao leste pelos departamentos bolivianos de Oruro e 
Potosí, ao sul pela região de Antofagasta e ao oeste pelo Oceano Pacífico. Com uma superfície de 42.205 
km² e uma população de 330.558 habitantes, a região é composta pelas províncias de El Tamarugal e 
Iquique. A capital regional é a cidade de Iquique, que junto com Alto Hospicio, forma a região da Grande 
Iquique, com uma população de 299.843 habitantes. Devido à sua localização, é uma região de 
características desérticas. A sua geografia é composta por cinco faixas longitudinais claramente 
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demarcadas. As planícies costeiras são bastante escassas e quase inexistentes, com exceção de Iquique, 
devido à presença da Cordilheira da Costa, que se eleva no morro Camaraca, 30 quilômetros ao sul da 
linha Concordia, na vizinha Região de Arica e Parinacota. Esta cadeia montanhosa não é muito alta, 
porém cai abruptamente em direção ao mar. A Depressão Intermédia tem cerca de 40 quilómetros de 
largura e 500 quilómetros de comprimento. Entre as elevações estão os chamados pampas, sendo 
Tamarugal o maior deles. Esta área marca o início do Deserto do Atacama. 

O clima de Tarapacá é notoriamente diferente entre a costa, os pampas e as terras altas. No setor 
costeiro, as temperaturas são agradáveis, com pouca variação diária e sazonal, permanecendo entre 20 e 
25ºC durante todo o ano. O altiplano tem mudanças de temperatura bruscas, variando de 30ºC durante o 
dia a -30ºC durante a noite. No interior, considerado como deserto absoluto, a seca atmosférica é 
extrema e as oscilações térmicas diárias são bastante amplas. 

No final do século XIX, a principal riqueza desta região era o salitre, que era também o principal 
produto de exportação do país. Atualmente, a economia da região baseia-se principalmente na extração 
de recursos naturais, especialmente a mineração e a pesca comercial. Em 2018, o número de empresas 
registradas na região de Tarapacá era de 8.896. A extração de cobre é o setor líder após o início dos 
projetos de mineração Quebrada Blanca e Cerro Colorado. Outros minerais também são extraídos, como 
o sal no depósito de Punta de Lobos (o mais importante do Chile) e a diatomita. A abundância dos 
recursos pesqueiros (especialmente anchova e carapau) fez com que o setor seja uma das principais 
fontes de renda da região. No entanto, o efeito do fenômeno El Niño tem produzido grandes perdas nesta 
área. A agricultura e a pecuária são quase inexistentes, devido à aridez da terra. Existem algumas culturas nas 
áreas planas, especialmente azeitonas, cítricos e mangas, assim como a criação de gado. A Zona Franca 
Iquique tem levado o progresso e desenvolvimento comercial à região, especialmente na venda de 
automóveis e produtos tecnológicos. A atividade turística é muito importante, devido ao fato de ter algumas 
das melhores praias do país, com boas temperaturas de água, bem como a beleza do planalto andino. 

Fazendo fronteira ao norte com a região de Tarapacá, ao leste com o departamento de Potosí na 
Bolívia e com as províncias de Jujuy, Salta e Catamarca na Argentina, ao sul com a região do Atacama e a 
oeste com o Oceano Pacífico está localizada a região de Antofagasta, que tem como capital a cidade de 
mesmo nome. As principais características desta região são a presença de planícies costeiras, 
especialmente na península de Mejillones. Além disso, existe uma grande bacia no altiplano onde está 
localizado o Salar do Atacama, que divide a Cordilheira dos Andes. As características climáticas da região 
de Antofagasta são marcadamente áridas. O deserto manifesta-se plenamente na zona intermédia, onde 
a influência marítima, típica do relevo, perde importância. A região de Antofagasta é dividida em três 
províncias, Antofagasta, El Loa e Tocopilla. Estas três províncias incluem 9 comunas: Antofagasta, 
Calama, Tocopilla, Mejillones, María Elena, Taltal, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama e Ollagüe. A 
região de Antofagasta concentra 607.534 habitantes e densidade populacional de 2,74 habitantes por 
km2, sendo Antofagasta a cidade mais populosa, com 361.873 habitantes com uma densidade de 2,87 
habitantes por km2. Em seguida está Calama com 165.731 habitantes e densidade de 10,6 habitantes por 
km2. Segue-se Tocopilla com 25.186 habitantes e uma densidade de 6,2 habitantes por km2. 

Sua principal atividade econômica é, sem dúvida, a mineração, que contribui com mais de 65% do 
PIB regional. A extração de cobre aumentou consideravelmente desde a criação da Codelco, chegando a 
extrair cerca de 3 milhões de toneladas atualmente, ante 430.000 toneladas em 1974. As principais minas 
do país estão localizadas na área, com a estatal Chuquicamata (a maior mina a céu aberto do mundo) e 
Radomiro Tomic, e as privadas La Exotica e La Escondida. Outros minerais, como prata, molibdénio, 
ouro, lítio, salitre, ferro, iodo, carbonato de cálcio e quartzo também são extraídos, devido à abundante 
riqueza mineral dos seus solos.  

A indústria pesqueira contribuiu enormemente para o desenvolvimento econômico da região, 
especialmente na produção de farinha e óleo de peixe, com as principais fábricas localizadas nas cidades 
de Mejillones e Tocopilla. Apesar da localização estratégica da indústria pesqueira, nos últimos anos elas 
têm diminuído devido à superexploração da quota de captura de peixe, levando, inclusive, ao 
desmantelamento de importantes fábricas de processamento, como a de Loa e Guanaye, na cidade de 
Mejillones. Por outro lado, a produção agrícola na região é quase inexistente e está concentrada 
principalmente em áreas montanhosas, geralmente para consumo local, assim como a pecuária. O 
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turismo tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, especialmente porque San Pedro de 
Atacama e seus arredores se tornaram internacionalmente reconhecidos pelas belezas naturais. Por 
outro lado, estas últimas décadas caracterizaram-se pela elevada taxa de industrialização da região, 
principalmente no setor energético, que fez com que a região de Antofagasta recebesse importantes 
centrais termoeléctricas, que fornecem eletricidade a todo o setor de extração de minério da região e 
abastecem o elétrico do norte do chile. 

Por fim, Atacama é a região mais ao sul da Macrozona Norte do Chile. A região é limitada, ao 
norte, pela região de Antofagasta; ao leste, pelas províncias de Catamarca, La Rioja e San Juan 
pertencentes à Argentina; ao sul, pela região de Coquimbo; e, ao oeste, pelo Oceano Pacífico. Com 
286.168 habitantes e área de 74.806 km2, é a quarta região menos povoada do país (3,8 habitantes/km2, 
estando apenas à frente de Arica e Parinacota, Magallanes e Aysén. É composta pelas províncias de 
Chañaral, Copiapó e Huasco, tendo como capital regional a cidade de Copiapó, localizada 806 km ao norte da 
capital nacional, Santiago do Chile. O principal centro urbano da região é a conurbação Copiapó-Tierra 
Amarilla, com 167 956 habitantes, seguido por Vallenar, com 51.917 habitantes. A região do Atacama está 
localizada em uma zona extremamente árida, com um clima desértico a semidesértico. As altitudes elevadas 
são um deserto frio com uma alta taxa de precipitação. As terras baixas são um semideserto de calor com 
pouca chuva. A vegetação é escassa e densa apenas em alguns oásis. Apenas ervas isoladas e arbustos são 
encontrados no deserto. 

Em 2018, o número de empresas registradas na região do Atacama era de 5.014. A economia está 
baseada principalmente na mineração de cobre (cidade de El Salvador), fundição de cobre (cidade de 
Paipote). Em Algarrobo e Los Colorados produz-se ferro; em Vale do Huasco, azeitonas; e em Vale do 
Copiapó, uvas de mesa, as quais são destinadas à exportação. Atualmente tem havido investimento 
maciço em turismo, criando o movimento conhecido como Desert in Bloom. 
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III. Características da cadeia do frio  
de Mato Grosso do Sul e Goiás 

Conforme abordado na subseção 1.2 do presente documento, a cadeia do frio se subdivide em duas 
cadeias com diferentes agentes econômicos, tecnologias e ambientes regulatórios. As subseções a seguir 
apresentam e analisam a capacidade instalada e os principais agentes econômicos das cadeias do frio 
para os territórios selecionados. 

A. Capacidade instalada e cadeia do frio para insumos agropecuários 
e produtos agroindustriais nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás 

A Tabela 9 apresenta a localização, capacidade instalada e empresa proprietária dos armazéns 
frigoríficos públicos de capital privado ou público nos estados do Goiás e Mato Grosso do Sul. Esses 
dados demonstram a capacidade de armazenamento em frio disponível para locação nos estados 
supracitados. Essa capacidade totaliza 1.474.951 m3 em instalações com tecnologias que suportam 
temperaturas climatizada (10oC com umidade relativa de 65%), resfriada (10 a 20°C), refrigerada (0 a 
10°C) e congelada (≤ -18°C). 

 

Tabela 8 
Capacidade e localização das instalações de armazenagem frigorificada públicas de capital privado ou público 

dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 
Município Estado Empresa Capacidade (m3) 

Santa Helena de Goiás GO Comfrio 23 455 
Cachoeira Dourada GO Comfrio 73 788 
Santa Helena de Goiás GO Comfrio 52 916 
Aparecida de Goiânia GO Smart Logística 41 668 
Aparecida de Goiânia/Anápolis/Rio Verde GO Transzilli* 1 200 000 
Goiânia GO PAC Log/INFRAERO 25 
Campo Grande MS Superfrio 58 099 
Três Lagoas MS Supply Inteligência Logística 25 000 
    Total 1 474 951 
*A empresa Transzilli possui 12 instalações de armazéns frigorificados para insumos e produtos agroindustriais no estado do Goiás. Os dados 
desta empresa foram obtidos no agregado das 12 unidades. 
Fonte: GCCA (2020) e entrevistas com operadores logísticos. 
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A Figura 10 apresenta uma estimativa da distribuição de uso dessas instalações por grupos de 
produtos. Notadamente, os produtores de sementes de grãos e carnes, principalmente de aves e 
bovinos, são os principais consumidores de armazenagem frigorificada nos estados de Goiás e Mato 
Grosso do Sul. As sementes são armazenadas em temperatura climatizada, com 10oC de temperatura e 
umidade relativa de 65%. Já as carnes são armazenadas principalmente – mas não somente – em 
temperatura congelada (≤ -18°C). Parte da produção de carnes pode ser armazenada em temperatura 
refrigerada ou resfriada. As instalações dos operadores logísticos em Goiás e Mato Grosso do Sul são, em 
sua maioria, multitemperaturas, oferecendo as condições necessárias para a armazenagem de diferentes 
tipos de produtos. Há, no entanto, algumas exceções, como o armazém da Supply Inteligência Logística 
de Três Lagoas-MS, que é especializado na armazenagem de sementes de milho e soja (armazém 
dedicado). 

 

Figura 9 
Distribuição de uso dos armazéns frigoríficos públicos de capital privado por categorias de produtos – agregado dos 

estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de entrevistas com operadores logísticos. 
Nota: *O grupo Outros contempla queijos e lácteos, pescados, alimentos processados e embutidos, sorvetes e chocolates. 

 

Os dados da Tabela 9 mostram diferença significativa na capacidade de armazenagem 
frigorificada entre os dois estados. O estado de Goiás possui 17 instalações públicas de capital privado. A 
capacidade total de armazenagem frigorificada do estado é de 1.391.852 m3, o que o coloca entre os 

maiores mercados de armazenagem em frio do Brasil. A maior parte da capacidade instalada no estado 
(cerca de 60%) concentra-se na região metropolitana de Goiânia (mesorregião do Centro Goiano). Esta 

região é um grande aglomerado urbano instituído por meio da Lei Complementar Estadual (LCE) no 27 de 
1999. A região contempla 20 municípios, população estimada em 2.613.491 habitantes e PIB de R$ 27,9 

bilhões (IBGE, 2010). Há, ainda, instalações de armazenagem frigorificada nos municípios de Anápolis (50 
km da capital), Rio Verde (230 km da capital), Santa Helena de Goiás (200 km da capital) e Cachoeira 
Dourada (255 km da capital). Os municípios de Rio Verde e Santa Helena de Goiás estão localizados na 
microrregião Sudoeste de Goiás (mesorregião do Sul Goiano), o município de Anápolis está na 

microrregião homônima (mesorregião do Centro Goiano) e Cachoeira Dourada fica na microrregião de 
Meia Ponte (mesorregião do Sul Goiano).  

A empresa Transzilli detém 86% de participação no mercado de armazenagem em frio no estado 
de Goiás. A empresa oferece serviço de armazenagem em diferentes temperaturas em suas instalações, 

as quais são utilizadas principalmente para a armazenagem de sementes (climatizada) e carnes 

(congelada). A empresa ainda atende à demanda de armazenagem de alimentos processados, queijos e 
lácteos, chocolates, pescados e sorvetes. Trata-se de uma empresa com atuação em grande parte do 

território nacional, cuja sede está Aparecida de Goiânia-GO. A empresa Transzilli opera com altas escalas 

Sementes
45%

Carnes
45%

Outros*
10%
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tanto no mercado de armazenagem, como também no de transporte em frio. Essa empresa atende uma 
grande diversidade de clientes do sistema agroindustrial brasileiro. 

Por sua vez, o estado de Mato Grosso do Sul possui apenas duas instalações públicas de capital 
privado com capacidade de armazenagem frigorificada de 83.099 m3. A instalação de propriedade da 
empresa Superfrio, cuja capacidade de armazenagem em frio é de 58.099 m3, está localizada na capital 
do estado. Os principais objetivos da instalação, que foi inaugurada em fevereiro de 2020, são realizar a 
armazenagem de sementes e proteínas em condições apropriadas, tal que seja possível potencializar a 
produção, o consumo local e as exportações do estado. Trata-se de uma instalação moderna, 
multitemperatura e projetada para atender aos mercados de carnes e sementes de grãos. A instalação 
possui habilitação do MAPA para armazenar produtos destinados aos mercados interno e externo. A 
instalação de 25.000 m3 da empresa Supply Inteligência Logística está localizada no município de Três 
Lagoas, situado na mesorregião do Leste de MS, a 326 km da capital, e próximo à divisa com o estado de 
São Paulo. Essa instalação é especializada na armazenagem climatizada de sementes de milho e soja, 
atendendo clientes multinacionais como LongPing, Bayer, BASF e Syngenta.   

Estudos revisados na literatura adotam o indicador de capacidade instalada dividida pela 
população urbana local como uma proxy para o desenvolvimento do mercado de armazenagem em 
cadeia do frio para produtos agroindustriais (GCCA, 2020). A população urbana é utilizada neste 
indicador porque se espera que os indivíduos das classes de renda média e alta se concentrem nessas 
áreas. Nos mercados dos países em desenvolvimento, os segmentos de consumo das classes média e alta 
sustentam a demanda por alimentos refrigerados e congelados, o que acaba impulsionando o setor de 
serviços de armazenamento frigorificado. A Tabela 10 apresenta uma análise comparativa deste 
indicador para todos os estados do Brasil. Os dados de capacidade instalada referem-se àqueles para os 
armazéns públicos de capital privado ou público, isto é, trata-se da capacidade disponível para locação 
pelos atores do sistema agroindustrial brasileiro. Já os dados de população urbana foram obtidos no 
Censo Demográfico IBGE de 2010, que é o último dado censitário populacional disponível no Brasil. 

Os dados apresentados na Tabela 10 reforçam a grande disparidade dos mercados de 
armazenagem em frio nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. O estado de Goiás é o segundo 
colocado no ranking nacional de desenvolvimento de mercado orientado para o consumo, ficando atrás 
somente do vizinho Mato Grosso. Já o estado de Mato Grosso do Sul fica na modesta décima segunda 
posição entre os estados brasileiros. O indicador do Mato Grosso do Sul é cerca de 10 vezes menor do 
que o do Mato Grosso e 7 vezes menor do que o de Goiás, ambos na região Centro Oeste do Brasil. O 
próprio indicador médio de desenvolvimento do mercado nacional é consideravelmente maior do que o 
indicador do Mato Grosso do Sul. Diante da relevância e do potencial deste estado para a produção e 
distribuição de insumos e produtos agroindustriais, nota-se uma oportunidade para investimentos em 
armazenagem frigorificada. O próprio desenvolvimento do corredor bioceânico, ao transformar o estado 
de Mato Grosso do Sul em ponto estratégico da logística de integração do Brasil com os demais países, 
demandará maior capacidade de armazenagem e distribuição em frio neste estado.   

O indicador de capacidade instalada por habitante apresentado na Tabela 10 reflete, em grande 
medida, o desenvolvimento do mercado de armazenagem frigorificada orientado para o consumo local. 
Uma outra forma de avaliar o desenvolvimento deste mercado consiste em ponderar a capacidade 
instalada pela produção local dos principais produtos que demandam armazenagem em frio. Neste caso, 
obtém-se um indicador de desenvolvimento do mercado orientado para a produção local, o que pode ser 
mais apropriado para comparações. De fato, a proximidade de instalações para atender à demanda de 
armazenagem em frio de produtores locais de insumos e produtos agroindustriais pode consistir em um 
importante diferencial competitivo. 

Há, no entanto, algumas dificuldades para a construção deste indicador alternativo de 
desenvolvimento do mercado. As principais delas estão na definição dos produtos considerados na 
análise e na obtenção de dados passíveis de comparação. Diante dessas dificuldades, adotou-se a 
estratégia metodológica de utilizar os dados de valor da produção dos estabelecimentos agropecuários 
disponíveis no Censo Agropecuário de 2017, publicado pelo IBGE. Esses dados são censitários, referem-
se ao mesmo período e estão disponíveis na mesma unidade de medida (R$). Consideramos o valor total 
da produção dos seguintes grupos de atividade econômica para o cálculo do índice: produção da pecuária 
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e criação de outros animais, horticultura e floricultura, produção de sementes e mudas certificadas, pesca 
e aquicultura. Esses grupos de atividade econômica utilizam, em diferentes níveis de intensidade e de 
temperaturas, a cadeia do frio para a armazenagem e distribuição da produção.  

 

Tabela 9 
Análise comparativa da capacidade de armazenagem frigorificada em instalações públicas de capital privado ou 

público por habitante entre os estados do Brasil: índice de desenvolvimento do mercado. 

Estado Capacidade (m3) Número de 
instalações População urbana m3 por habitante 

Mato Grosso 1 030 037 15 2 482 801 0,4149 

Goiás 1 391 852 17 5 420 714 0,2568 

Santa Catarina 1 266 538 17 5 247 913 0,2413 

Paraná 1 754 748 26 8 912 692 0,1969 

São Paulo 3 994 126 50 39 585 251 0,1009 

Distrito Federal 206 685 6 2 482 210 0,0833 

Pernambuco  496 982 11 7 052 210 0,0705 

Rio de Janeiro 1 011 338 19 15 464 239 0,0654 

Minas Gerais 892 000 20 16 715 216 0,0534 

Rio Grande do Sul 397 794 8 9 100 291 0,0437 

Ceará 256 518 4 6 346 557 0,0404 

Mato Grosso do Sul  83 099 2 2 097 238 0,0396 

Bahia 332 468 8 10 102 476 0,0329 

Espírito Santo 69 687 2 2 931 472 0,0238 

Sergipe 34 050 1 1 520 366 0,0224 

Amazonas 58 182 3 2 755 490 0,0211 

Rio Grande do Norte 26 211 2 2 464 991 0,0106 

Pará 48 349 3 5 191 559 0,0093 

Alagoas 7 570 3 2 297 860 0,0033 

Acre 1 589 1 532 279 0,0030 

Paraíba 4 540 1 2 838 678 0,0016 

Maranhão 908 1 4 147 149 0,0002 

Total Brasil 13 365 271 220 155 689 652 0,0858 

Fonte: Elaboração própria com base em entrevistas com operadores logísticos, dados da GCCA-BRASIL (2020) e do IBGE (2010). 

 

A Tabela 11, por sua vez, apresenta uma análise comparativa dos estados com base no índice de 
desenvolvimento orientado para a produção local de produtos agroindustriais. O desenvolvimento deste 
indicador consiste em uma importante inovação do presente trabalho. Para o melhor de nosso 
conhecimento, não há outros estudos que desenvolveram e adotaram esse tipo de indicador para 
analisar o mercado de armazenagem em frio. 

O índice de desenvolvimento do mercado orientado para a produção agroindustrial local altera 
consideravelmente as posições dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul no ranking nacional, em 
ambos os casos para pior. Esses estados estão entre os maiores produtores nacionais de produtos 
agroindustriais, porém não estão entre os maiores em termos de população. Portanto, ao calcular-se a 
capacidade de armazenagem frigorificada ponderada pela produção agroindustrial, percebe-se um 
cenário diferente. O estado de Goiás, que aparecia como o segundo mercado mais desenvolvido pelo 
indicador de consumo, passa a ser o sétimo colocado no ranking considerando o indicador de produção. 
Ademais, o índice de desenvolvimento do mercado orientado para a produção deste estado fica próximo 
à média para o Brasil. Esse cenário indica que, apesar de ter alta capacidade de armazenagem em frio, o 
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estado de Goiás também gera considerável valor na produção de produtos e insumos agroindustriais, o 
que, por sua vez, poderá demandar futuras expansões na capacidade instalada do estado. 

Tabela 11 
Análise comparativa do índice de desenvolvimento do mercado de armazenagem frigorificada orientado 

para a produção agroindustrial. 

Estado Capacidade (m3) 
Valor Produção  
(em mil reais)* 

m3 por valor produção 

Rio de Janeiro 1 011 338 2 205 304 0,459 

Distrito Federal 206 685 553 598 0,373 

São Paulo 3 994 126 18 380 988 0,217 

Pernambuco  496 982 3 015 479 0,165 

Santa Catarina 1 266 538 9 750 000 0,130 

Paraná 1 754 748 14 883 439 0,118 

Goiás 1 391 852 15 784 655 0,088 

Mato Grosso 1 030 037 13 756 890 0,075 

Amazonas 58 182 858 983 0,068 

Ceará 256 518 4 172 489 0,061 

Bahia 332 468 6 583 220 0,051 

Minas Gerais 892 000 26 804 636 0,033 

Sergipe 34 050 1 318 668 0,026 

Rio Grande do Sul 397 794 15 784 878 0,025 

Espírito Santo 69 687 3 103 024 0,022 

Rio Grande do Norte 26 211 1 486 828 0,018 

Mato Grosso do Sul 83 099 10 112 561 0,008 

Alagoas 7 570 967 707 0,008 

Pará 48 349 7 365 711 0,007 

Paraíba 4 540 1 359 032 0,003 

Acre 1 589 869412 0,002 

Maranhão 908 2 969 760 0,000 

Total Brasil 13 365 271 162 087 262 0,082 

Fonte: Elaboração própria com base em entrevistas com operadores logísticos, dados da GCCA-BRASIL (2020) e do IBGE (2017). 
Nota: *O valor da produção consiste no somatório dos valores de produção dos seguintes grupos de atividade econômica (vide definições do 
Censo Agropecuário de 2017 – IBGE): produção da pecuária e criação de outros animais, horticultura e floricultura, produção de sementes e 
mudas certificadas, pesca e aquicultura. 

 

O Mato Grosso do Sul aparece entre os piores estados do Brasil em termos de desenvolvimento do 
mercado orientado para a produção local (17a posição). Esse cenário reforça o déficit de instalações de 
armazenagem em frio e pode impactar negativamente no desenvolvimento da produção agroindustrial 
local. A escassez de capacidade de armazenagem em frio se constitui em barreira à comercialização de 
alguns produtos por meio dos canais de distribuição mais exigentes e rentáveis. Portanto, estratégias de 
agregação de valor ficam limitadas. Além disso, essa escassez pode ser um inibidor do crescimento da 
produção de alguns produtos cujas empresas não têm capital disponível para investir em armazenagem 
própria. Por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul foi o maior exportador de tilápias do Brasil em 
2020, com valor exportado de US$ 5,9 milhões, apesar de ter apresentado redução de 10,9% em relação 
a 2019. O aumento no número de empresas responsáveis pelo processamento e distribuição da carne de 
tilápia tem contribuído com o desenvolvimento da cadeia produtiva, uma vez que o potencial de produção de 
tilápias no estado já era grande. Entretanto, esse potencial ainda não é totalmente explorado em decorrência 
de gargalos na logística desta cadeia produtiva, notadamente bastante dependente da cadeia do frio. 

O cálculo e a análise dos dois indicadores de desenvolvimento do mercado sinalizam aspectos 
relevantes para os operadores logísticos e formuladores de políticas públicas. Por um lado, fica claro que 
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o estado de Mato Grosso do Sul está entre os menos desenvolvidos na capacidade de armazenagem em 
frio para alimentos/produtos agroindustriais. Por outro lado, diante do grande potencial produtivo das 
cadeias agroindustriais dos dois estados, há boas oportunidades de investimento para os agentes 
econômicos. Políticas públicas bem formuladas e com potencial de criar incentivos para esses 
investimentos privados são importantes. Essas políticas podem gerar externalidades positivas para vários 
agentes dos sistemas agroindustriais dos estados e, consequentemente, aumentar o bem-estar social. 
No capítulo 6 deste documento são apresentadas algumas sugestões nesse sentido.  

Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul possuem ainda um conjunto de instalações de 
armazéns frigoríficos privados de capital privado ou público em diferentes elos de seus sistemas 
agroindustriais. Essas instalações estão localizadas em empresas produtoras de sementes, propriedades 
rurais, agroindústrias processadoras e empresas do setor de distribuição de alimentos (atacado e varejo). 
Nos parágrafos seguintes são apresentados dados e estimativas para essas instalações próprias dos 
agentes das cadeias agroindustriais. 

Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul são grandes produtores nacionais de soja e milho, com 
produção de 25,7 milhões de toneladas e 20,0 milhões de toneladas de grãos na safra 2019/20, 
respectivamente (IBGE, 2020). A armazenagem das sementes destes grãos em instalações climatizadas 
encontra-se em expansão. Especialistas do mercado de sementes estimam que cerca de 40% dos 
armazéns sementeiros possuem algum tipo de refrigeração/climatização, sendo que este percentual 
deverá aumentar bastante nos próximos anos. De fato, França-Neto et al. (2016) recomendam que as 
sementes de soja e milho sejam armazenadas a 10o C e 60% de umidade relativa, condições que 
propiciarão a manutenção do vigor, da germinação e da viabilidade das sementes durante a entressafra 
(período de 6 a 8 meses). Para obter os benefícios mencionados, as empresas produtoras de sementes, 
ao investir em novas estruturas de armazenagem, o fazem, em sua grande maioria, com armazéns 
climatizados. Entretanto, não há estatísticas oficiais contemplando a capacidade instalada e demais 
características desses armazéns. Em consultas à GCCA Brasil, foram obtidas estimativas da capacidade 
instalada nos armazéns sementeiros climatizados nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. O estado 
de Goiás possui quatro instalações de posse de grandes empresas multinacionais com capacidade total 
de armazenagem climatizada para sementes estimada em 260.000 m3. O estado de Mato Grosso do Sul 
não possuía registro de instalações privadas com armazenagem climatizada para sementes, o que indica 
que as sementes utilizadas neste estado são armazenadas em outros estados – principalmente no vizinho 
Mato Grosso – e nas instalações públicas de capital privado das empresas Superfrio e Supply Inteligência 
Logística.    

Algumas propriedades rurais também possuem silos e depósitos refrigerados para armazenar seus 
insumos e a produção dos produtos agropecuários. Dados do Censo Agropecuário (2006) indicavam a 
existência de depósitos e silos refrigerados em 177 propriedades rurais no estado do Goiás, sendo que a 
capacidade total de armazenagem refrigerada nestas instalações era de 144.022 m3 naquele período. No 
caso do estado do Mato Grosso do Sul, os dados do mesmo censo agropecuário apontavam para 51 
propriedades rurais com uma capacidade total de armazenagem refrigerada de 49.226 m3. Os dados 
disponíveis não permitem a identificação das tecnologias utilizadas e dos principais produtos ou insumos 
agropecuários que são armazenados nessas instalações. No entanto, diante da predominância da 
produção pecuária e de grãos nos dois estados, é esperado que parte representativa desses depósitos 
refrigerados seja utilizada para a armazenagem de fertilizantes, sementes de grãos e insumos da 
produção pecuária (vacinas, medicamentos, material genético, ração, etc). Os estados com maior 
capacidade de armazenagem refrigerada (depósitos e silos refrigerados) em propriedades rurais no ano 
de 2006 eram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná (Tabela 12). 
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Tabela 10 
Depósitos e silos refrigerados para armazenagem de produtos em estabelecimentos rurais. 

Local Propriedades com depósitos 
refrigerados 

Depósitos e silos 
refrigerados Capacidade (m3) 

Brasil 8 694 12 844 5 275 039 

Rio Grande do Sul 2 659 3 483 1 320 482 

Santa Catarina 1 165 1 493 782 701 

Minas Gerais 1 106 1 579 765 806 

Paraná 1 069 1 433 677 227 

São Paulo 503 707 176 258 

Goiás 177 344 144 022 

Mato Grosso 64 79 71 377 

Mato Grosso do Sul 51 62 49 226 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 – IBGE. 

O Censo Agropecuário (2017) não disponibiliza dados para a estrutura de armazenagem em 
depósitos e silos refrigerados nas propriedades rurais. É divulgada apenas a informação de estrutura total 
de armazenagem nas propriedades rurais, considerando todos os tipos de unidades armazenadoras 
(refrigeradas e não refrigeradas). Ademais, os dados de capacidade de armazenagem foram divulgados 
em toneladas, o que dificulta tentativas de estimativa e comparação com os dados de 2006. Portanto, a 
comparação entre os dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017 fica limitada ao número total de 
estabelecimentos rurais com unidades armazenadoras de produtos e número total de unidades 
armazenadoras nos estabelecimentos. Neste sentido, observou-se que o número total de propriedades 
rurais com alguma estrutura de armazenamento (depósitos e/ou silos) aumentou de 1.220 para 7.194 no 
estado de Goiás. Já o número de depósitos e silos nas propriedades do Goiás passou de 2.464, em 2006, 
para 11.750, em 2017. Portanto, nota-se um aumento de 489,7% no número de propriedades rurais com 
unidades armazenadoras e de 376,9% no número de unidades armazenadoras. Em Mato Grosso do Sul, o 
aumento nas propriedades com unidades armazenadoras foi de 292,8% (445 para 1.748) e no número de 
depósitos e silos nas propriedades foi de 487,8% (551 para 3.239) entre 2006 e 2017. Esses dados 
permitem imaginar que houve também aumento na capacidade de armazenamento em depósitos e silos 
refrigerados nas propriedades rurais dos dois estados. Entretanto, diante dos dados disponíveis, qualquer 
tentativa de estimar a taxa de crescimento seria bastante arriscada. Estudos futuros podem avaliar 
melhor as especificidades e gargalos da armazenagem de insumos e produtos nas propriedades rurais 
brasileiras. 

Além das unidades armazenadoras disponíveis nas empresas produtoras de sementes e nas 
propriedades rurais, existem instalações de armazenagem em frio (congelado e resfriado) nas 
agroindústrias processadoras de produtos rurais. Nos estados do Goiás e Mato Grosso do Sul, essas 
instalações estão localizadas principalmente nas agroindústrias de abate de animais. Notadamente, os 
dois estados possuem destaque na produção e abate de bovinos, aves e suínos. O uso de instalações de 
armazenagem de carnes é de suma importância para essas indústrias. Segundo entrevistas feitas com 
agentes-chave do setor, as instalações próprias de armazenamento de congelados das agroindústrias de 
abate de animais são utilizadas prioritariamente para atender ao mercado externo. As exigências de 
controle e rastreabilidade impostas por alguns mercados dificultam o armazenamento em instalações 
terceirizadas (armazéns públicos de capital de privado). Estas últimas nem sempre conseguem obter 
todas as habilitações necessárias para atender aos diferentes mercados com exigências específicas. Por 
exemplo, a China – destino de cerca de 50% das exportações de carnes dos dois estados – não tinha 
armazéns frigoríficos públicos de capital privado habilitados nos estados de Goiás ou Mato Grosso do Sul 
para a exportação de carnes até abril de 2021 (MAPA, 2021). Portanto, as indústrias de abate de animais 
precisam utilizar seus armazéns próprios para acessar alguns mercados externos. Avanços regulatórios 
que melhorem a dinâmica deste mercado, ampliando as possibilidades de uso das instalações públicas de 
capital privado ou mesmo criando condições para o desenvolvimento de um mercado de locação de 
espaço entre as empresas do sistema agroindustrial, podem aumentar a eficiência alocativa no mercado 
de armazenagem frigorificada no Brasil e nos estados analisados. As proposições de políticas públicas 
para a cadeia do frio são melhores discutidas na subseção 9 deste documento. 
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As Tabelas 13 e 14 apresentam a relação de estabelecimentos industriais de abate de animais com 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) nos estados do Goiás e Mato Grosso do Sul, respectivamente. É 
importante destacar que também existem estabelecimentos de abate de animais com sistemas de 
inspeção estadual ou municipal nesses estados. No entanto, normalmente esses estabelecimentos são 
de pequeno porte e com baixa capacidade de armazenagem. Assim, neste relatório serão considerados 
apenas os estabelecimentos de abate de animais com SIF. As tabelas com a localização, empresa 
proprietária e capacidade máxima de abate destes estabelecimentos permitem que o leitor tenha uma 
ideia da distribuição geográfica da capacidade de produção entre os principais players do mercado. Isso 
será importante também para eventuais tentativas de localização das instalações com capacidade de 
armazenagem frigorificada, cuja estimativa é apresentada nos parágrafos seguintes. 

Nota-se que existem 45 estabelecimentos de abate de animais com SIF no estado do Goiás e 40 no 
estado do Mato Grosso do Sul. Os estados ocupam, respectivamente, a sétima e oitava posição no 
ranking dos estados com maior número de estabelecimentos de abate de animais com SIF no Brasil 
(MAPA, 2021). O volume total bovinos abatidos em 2020 foi de 2.793.131 animais em Goiás e 3.238.912 
animais no Mato Grosso do Sul, o que representou, respectivamente, 750.068 e 842.279 toneladas de 
peso total das carcaças de bovinos. O estado do Mato Grosso do Sul foi o segundo estado com maior 
volume de abates de bovinos e Goiás o quarto. O abate de aves foi de 415.084.001 animais no Goiás e 
176.220.631 no Mato Grosso do Sul, representando, respectivamente, 931.642 e 465.106 toneladas de peso 
total das carcaças. Por sua vez, o abate de suínos foi de 1.913.511 animais em Goiás e 2.169.542 animais no 
Mato Grosso do Sul, com produção de 183.470 e 198.441 toneladas de peso total das carcaças, 
respectivamente (IBGE, 2020). 

Não há dados oficiais publicados para a capacidade de armazenagem própria em câmaras de 
estocagem da indústria de abate de animais no Brasil. Em consultas com técnicos do MAPA nos estados 
analisados, também não foi possível a obtenção desses dados. Indubitavelmente, essa seria a melhor 
forma de obtenção desta informação, uma vez que todas as indústrias de abate de animais com SIF 
precisam apresentar dados de capacidade estática, inclusive de armazenagem, para o MAPA. Esses 
dados são consolidados em memoriais para as diferentes plantas industriais, porém não são divulgados, 
nem mesmo no agregado para os estados. Desta forma, foi estimada a capacidade de armazenagem 
frigorificada própria das indústrias de abate de animais nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul a 
partir de entrevistas com agentes chave e consultas à GCCA Brasil. A estimativa preliminar é de 225.000 
m3 nas indústrias de Goiás e 255.000 m3 nas indústrias de abate de Mato Grosso do Sul. Essas 
capacidades estimadas estão distribuídas nas 45 plantas industriais instaladas em Goiás e 40 plantas 
industriais instaladas em Mato Grosso do Sul. É importante que o leitor tenha o devido cuidado com a 
utilização desses dados de capacidade de armazenagem própria das indústrias de abate de animais nos 
estados analisados, os quais consistem em estimativas. 

Tabela 11 
Relação de estabelecimentos industriais de abate de animais com SIF no estado do Goiás. 

Estado Município Empresa Classe Capacidade máx. abate 

GO Palmeiras de 
Goiás 

Rio Branco Alimentos Aves + de 3.000/h 

GO Rio Verde BRF S.A. Aves + de 3.000/h 
GO Itaberaí São Salvador Alimentos Aves + de 3.000/h 
GO Nova Veneza São Salvador Alimentos Aves + de 3.000/h 
GO Pires do Rio Nutriza Agro. de Alimentos Aves + de 3.000/h 
GO Jataí BRF S.A. Aves + de 3.000/h 
GO Mineiros BRF S.A. Aves 3.000/h 
GO Mineiros BRF S.A. Aves 3.000/h 
GO Buriti Alegre BRF S.A. Aves 1.500/h 
GO Formosa Via Carnes Indústria e Comércio Avestruz N.D. 
GO Formosa Via Carnes Indústria e Comércio Avestruz N.D. 
GO Inhumas Beauvallet Goiás Alimentos Bovino 20/h 
GO Inhumas Beauvallet Goiás Alimentos Bovino 20/h 
GO Buriti Alegre Frigorífico Sul Goiano Bovino 20/h 
GO Buriti Alegre Frigorífico Sul Goiano Bovino 20/h 
GO Luziânia Brasluz Ind. Com. e Distrib. Bovino 20/h 
GO Formosa Via Carnes Indústria e Comércio Bovino 20/h 
GO Formosa Via Carnes Indústria e Comércio Bovino 20/h 
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Estado Município Empresa Classe Capacidade máx. abate 

GO Palmeiras de 
Goiás 

Minerva S.A. Bovino + de 80/h 

GO Goiânia JBS S.A. Bovino + de 80/h 
GO Mineiros Marfrig Global Foods S.A. Bovino + de 80/h 
GO Santa Fé de 

Goiás 
Prima Foods S.A. Bovino + de 80/h 

GO Mozarlândia JBS S.A. Bovino + de 80/h 
GO Senador Canedo JBS S.A. Bovino + de 80/h e estocagem+ 

de 20t/dia 
GO Hidrolândia Frivam Alimentos Bovino + de 80/h e estocagem+ 

de 20t/dia 
GO Pires do Rio Nova Alimentos Bovino 40/h 
GO Pirenópolis New Beef Company Bovino 40/h 
GO Pirenópolis New Beef Company Bovino 40/h 

GO Iporá PCH Comércio de Carnes Bovino 40/h 
GO Goianira Boa Vista Alimentos Bovino 40/h 
GO Goianira Boa Vista Alimentos Bovino 40/h 
GO Aporé Boipore Comércio de Carnes Bovino 40/h 
GO Iaciara Mappisa Ind e Com de Carnes Bovino 40/h 
GO Porangatu Plena Alimentos S.A. Bovino 40/h 
GO Cidade Oriental Nacional Dist de Carnes Beef Bovino 40/h 
GO Cidade Oriental FBZ Comércio de Carnes Bovino 80/h 
GO Cidade Oriental FBZ Comércio de Carnes Bovino 80/h 
GO Cidade Oriental FBZ Comércio de Carnes Bovino 80/h 
GO Cachoeira Alta Frigol S.A. Bovino 80/h 
GO Novo Gama Comercial de Alimentos Paiva Bovino 80/h 
GO Jataí Kadão Alimentos Bovino 80/h 
GO Inhumas CM de Oliveira Bovino 80/h 
GO Inhumas CM de Oliveira Bovino 80/h 
GO Rio Verde BRF S.A. Suíno +de 800/dia 
GO Cezarina New Pork Frigoríficos Suíno 400/dia 

Fonte: MAPA (2021). 

 

Tabela 12 
Relação de estabelecimentos industriais de abate de animais com SIF no estado do Mato Grosso do Sul. 

Estado Município Empresa Classe Capacidade máx. 
abate 

MS Sidrolândia Seara Alimentos Aves 600/h 

MS Dourados BRF S.A. Aves + de 3.000/h 

MS Itaquiraí Bello Alimentos Aves + de 3.000/h 

MS Caarapó JBS Aves Aves + de 3.000/h 

MS Aparecida do Taboado Bello Alimentos Aves + de 3.000/h 

MS Aparecida do Taboado Bello Alimentos Aves + de 3.000/h 

MS Campo Grande  Piveta Asunción Strut Avestruz N.D. 

MS Coxim JBS S.A. Avestruz N.D. 

MS Nova Andradina Naturafrig Alimentos Bovino 20/h 

MS Aquidauna Buriti Comércio de Carnes Bovino 20/h 

MS Paranaíba Golden Imex Bovino 20/h 

MS Cassilândia  Prima Foods Bovino 20/h 

MS Bataguassu Marfrig Global Foods Bovino 20/h 

MS Nova Andradina JBS S.A. Bovino + de 80/h 

MS Nioaque Frigorífico BXB Bovino + de 80/h 

MS Campo Grande JBS S.A. Bovino + de 80/h 

MS São Gabriel do Oeste Boibras Ind e Com de Carnes Bovino + de 80/h 

MS São Gabriel do Oeste Boibras Ind e Com de Carnes Bovino + de 80/h 

MS Campo Grande Frigorífico BXB Bovino + de 80/h 

MS Amambaí Frigmann Frigorífico Bovino 40/h 

MS Aparecida do Taboado Frigorífico Sul Bovino 40/h 

MS Aparecida do Taboado Frigorífico Sul Bovino 40/h 

MS Terenos Frizelo Frigoríficos Bovino 40/h 

MS Guia Lopes da Laguna  Brasil Global Agroindustrial Bovino 40/h 

MS Ponta Porã JBS S/A Bovino 40/h 

MS Campo Grande JBS S/A Bovino 40/h 
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Estado Município Empresa Classe Capacidade máx. 
abate 

MS Campo Grande JBS S/A Bovino 40/h 

MS Sidrolândia Balbinos Agroindustrial Bovino 80/h 

MS Aparecida do Taboado Comércio de Carnes Boibom Bovino 80/h 

MS Corumbá Frima Frigorífico Marinho Bovino 80/h 

MS Corumbá Frima Friogorífico Marinho Bovino 80/h 

MS Anastácio JBS S.A. Bovino 80/h 

MS Iguatemi Agroindustrial Iguatemi Bovino 80/h 

MS Juti Frizelo Frigoríficos Bovino 80/h 

MS Naviraí JBS S/A Bovino 80/h 

MS Rochedo Naturafrig Alimentos Bovino 80/h 

MS Coxim JBS S/A Bovino 80/h 

MS São Gabriel do Oeste Coop Central Aurora Alimentos Suíno + de 800/dia 

MS Dourados Seara Alimentos Suíno 400/dia 

MS Dourados Seara Alimentos Suíno 400/dia 

Fonte: MAPA (2021). 

 

O setor de distribuição (atacado e varejo) é responsável pela “última milha” na cadeia do frio para 
produtos agroindustriais. As empresas deste setor possuem diferentes modelos de negócio para a 
armazenagem de produtos em temperaturas controladas. As redes varejistas de maior porte 
normalmente possuem centrais próprias de distribuição com câmaras frias para armazenar os produtos 
alimentícios comprados a partir de diversos fornecedores e distribuir esses produtos para as lojas que ficam 
em diferentes locais. A estrutura de armazenagem em frio mais representativa do varejo de alimentos 
encontra-se nessas centrais de distribuição. Estima-se que em 2020 cerca de 7,6% dos investimentos dos 
supermercadistas brasileiros concentraram-se em equipamentos refrigerados, precedidos de investimentos 
em construção de lojas, climatização e recursos humanos (ABRAS, 2021). Estes investimentos consumiram 
17% daqueles destinados à modernização das instalações físicas destes empreendimentos. 

Por outro lado, as empresas varejistas também contratam o serviço dos operadores logísticos 
(armazéns públicos de capital privado) para armazenar e distribuir alimentos. Segundo dados da ABRAS 
(2021), 54% das redes varejistas associadas possuem algum centro de distribuição. Goiás e Mato Grosso 
do Sul não são atendidos pelas maiores redes varejistas atuando no mercado nacional. As principais 
redes varejistas que operam no estado do Goiás são essencialmente de caráter regional. A principal delas 
é a SUPERVI Distribuidora de alimentos, a qual ocupa a modesta posição 127 no ranking nacional de 
supermercados produzido pela Associação Brasileira de Supermercados.  Situação análoga é encontrada 
no estado do Mato Grosso do Sul. Neste estado, o principal distribuidor e a A.B.V Comércio, com sede 
em Dourados, e que ocupa a terceira posição no ranking de varejistas do Centro-Oeste e a octogésima 
segunda posição no ranking nacional. Esta situação reflete-se na baixa participação do setor varejista 
goiano (0,9%) e sul mato-grossense (1,1%) no conjunto do faturamento do setor supermercadista 
nacional. Assim, parece claro que a estrutura de refrigeração destes agentes, nos dois estados, limita-se a 
atender as necessidades regionais sem projeção nacional ou internacional. Ressalta-se que não foi 
possível obter informações e coeficientes técnicos que permitissem estimar a capacidade de 
armazenagem frigorificada no varejo agroalimentar dos estados analisados. Estudos futuros podem 
desenvolver essas tarefas. 

A Tabela 15 apresenta uma síntese da capacidade de armazenagem frigorificada em cada elo das 
cadeias agroindustriais dos estados do Goiás e Mato Grosso do Sul, conforme apresentado e discutido 
nos parágrafos anteriores. Trata-se de uma “fotografia” da capacidade instalada nos armazéns 
frigorificados da cadeia do frio para atender aos mercados de insumos e produtos agroindustriais nos 
dois estados. Essa “fotografia” da capacidade instalada de armazenagem frigorificada é outro 
importante aspecto inovador desse trabalho. 
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Tabela 13 
Capacidade de armazenagem frigorificada nas cadeias de produção agroindustriais dos estados do Goiás e Mato 

Grosso do Sul. 
Agente econômico/estado Goiás Mato Grosso do Sul 

Operadores logísticosa 1 391 852 m3 83 099 m3 

Empresas de sementesb 260 000 m3 - 

Propriedades ruraisc 144 022 m3 49 226 m3 

Indústria de abate de aves, suínos e bovinosb 225 000 m3 255 000 m3 

Varejod N D  N D  

Fonte: a GCCA-BRASIL (2020) e entrevistas com operadores logísticos; bEstimativas baseadas em consultas à GCCA Brasil (2021) e entrevistas 
com especialistas; c Censo Agropecuário - IBGE (2006); dNão conseguimos obter informações suficientes para estimar a capacidade das 
instalações do varejo agroalimentar. 

B. Capacidade instalada e cadeia do frio para vacinas e fármacos 
nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás 

Conforme apresentado na subseção 1.2, a cadeia de fármacos e imunobiológicos é composta por uma 
multitude de agentes econômicos e sociais que operam em um ambiente institucional com alto nível de 
regulamentação do Estado. Além do caráter regulatório, o Estado, nas esferas nacional, estadual e 
municipal, também tem papel importante ao mesmo tempo como fornecedor e cliente dos produtos 
destas cadeias produtivas. 

O setor brasileiro de produção de fármacos encontra-se relativamente concentrado no estado de 
São Paulo. Este estado responde por 76,9% do faturamento e 64,9% da quantidade de apresentações 
comercializadas no país. O estado de Goiás, com 14,6% de apresentações vendidas, também tem um 
papel de destaque no cenário nacional de produção de medicamentos. O estado do Rio de Janeiro ocupa 
a terceira posição neste ranking. Por sua vez, o estado do Mato Grosso do Sul não possui papel 
significativo neste quadro.  

Goiás possuía 33 empresas farmacêuticas em 2020, estando 21 delas localizadas no município de 
Anápolis. Estas empresas abastecem parte do mercado nacional e possuem atividades de exportação 
igualmente significativas. Este aglomerado produtivo conta localmente com um diversificado plantel de 
agentes prestadores de serviço e de atividades complementares. Este conjunto de organizações 
caracteriza esta região como um importante polo produtor de fármacos no Brasil. Algumas condições 
logísticas favoráveis ajudam a explicar a formação e o sucesso deste polo de produção e exportação de 
fármacos. Entre 2015 e 2020, o estado de Goiás aumentou em cerca de 70% a exportação de fármacos 
(ver Tabela 16). Por outro lado, não há dúvida que estas mesmas condições auxiliaram o estado de Goiás 
a ocupar o segundo lugar no ranking de estados importadores de medicamentos, precedido do estado de 
São Paulo (ver tabela 16). Grande parte destas importações são compostas por insumos utilizados no 
parque fabril de medicamentos da região. A implantação do corredor bioceânico certamente pode 
contribuir para aumentar ainda mais estas condições favoráveis.  
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Tabela 14 
Importação produtos farmacêuticos (Valor FOB US$) – CÓDIGO SH2. 

Estado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
SP 3 043 773 433 2 978 088 595 3 176 866 627 3 602 815 673 3 680 971 377 3 356 147 778 
GO 982 593 107 823 475 848 1 124 565 898 1 285 131 423 1 171 785 342 1 076 799 161 
DF 858 412 000 177 903 583 822 669 079 720 753 714 866 540 835 959 634 795 
RJ 932 319 468 744 702 862 735 587 918 807 463 131 688 635 380 582 241 216 
MG 89 366 141 112 139 428 120 222 961 122 383 142 167 126 612 313 914 249 
SC 177 539 530 168 956 568 167 097 100 248 333 543 219 052 537 251 018 591 
PR 153 730 122 192 995 659 210 232 690 207 463 279 249 530 546 211 898 806 
PE 168 655 860 129 362 280 138 339 441 136 905 060 146 144 734 130 565 035 
ES 22 474 527 39 267 505 35 964 695 64 208 087 80 025 441 86 991 126 
RS 23 554 329 17 089 719 17 770 046 20 323 638 21 605 892 22 694 594 
BA 6 489 669 4 689 395 5 458 188 16 586 177 44 550 718 18 719 028 
AM 2 972 797 7 488 553 1 946 338 13 512 617 17 570 822 16 744 129 
RO 255 050 127 103 12 415 8 901 224 946 13 071 317 
CE 5 298 826 3 362 872 6 759 489 4 474 816 3 511 686 7 839 105 
AL 1 487 113 941 185 646 805 776 046 251 330 3 915 109 
PI 570 850 258 515 106 574 59 004 115 426 1 777 748 
MT 963 227 683 460 540 241 561 320 506 960 1 616 859 
PB 1 107 603 661 067 774 598 1 213 613 635 080 926 975 
RN 770 147 1 211 895 762 029 1 055 868 769 107 850 693 
MS 1 627 330 1 098 257 602 616 718 562 209 617 712 562 
Outros 1887340 917785 1463882 574167 8955 1162971 
TOTAL 6 475 848 470  6 405 422 404 6 578 389 630 7 255 321 779 7 360 642 343 7 059 241 847 

Fonte: ComexStat (2021). 

A Estação Aduaneira do Interior (EADI) Porto Seco Centro-Oeste é um terminal alfandegado de 
uso público destinado à prestação de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias sob 
controle aduaneiro. Ele possui instalações voltadas para atender aos mercados interno e externo. Para 
atender operações ligadas ao mercado externo, o Porto Seco Centro-Oeste conta com 128.000 m² de 
área alfandegada, sendo 737,82 m² de terminal de contêineres reefer para contêineres refrigerados e 
1.769,36 m² de complexos farmoquímicos, com monitoramento eletrônico de temperatura. Um reefer é 
um tipo de contêiner refrigerado utilizado principalmente para transportar produtos perecíveis, tais 
como certas categorias de alimentos e produtos farmacêuticos. 

 

Tabela 15 
Exportação de produtos farmacêuticos, Valor FOB (US$) – CÓDIGO SH2. 

UF do Produto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
São Paulo 793 178 237 698 692 667 714 446 161 747 778 225 706 810 692 661 825 016 
Minas Gerais 263 128 171 227 372 263 254 724 577 209 100 514 206 157 702 154 977 071 
Rio de Janeiro 152 700 512 144 145 733 129 418 415 105 504 995 128 950 800 94 211 423 
Paraná 34 501 630 42 710 836 45 170 958 48 719 903 49 657 413 70 654 398 
Goiás 27 620 968 29 020 638 28 484 411 30 887 427 36 792 709 47 324 144 
Rio Grande do Sul 7 213 648 13 494 348 19 420 431 17 051 048 16 124 784 16 450 612 
Mato Grosso do 
Sul 6 480 172 9 783 817 14 742 949 10 959 208 10 680 256 15 511 651 

Santa Catarina 3 556 388 3 144 449 3 999 736 5 262 988 5 390 445 13 771 452 
Roraima 0 0 0 44 195 076 1 883 837 
Ceará 81 675 101 383 30 624 84 903 974 393 1 346 650 
Pernambuco 102 788 132 018 52 579 166 096 151 909 153 170 
Amazonas 2 675 8 000 2 501 2 139 577 102 969 
Tocantins 0 0 0 1 188 28 025 76 696 
Espírito Santo 134 566 25 000 452 400 706 408 154 311 64 235 
Pará 0 5 347 0 13 8 685 16 927 
Maranhão 0 0 0 72 1 360 14 383 
Mato Grosso 0 5 940 0 7 207 25 267 12 136 
Bahia 36 450 324 150 298 000 173 567 836 
Piauí 0 0 0 0 0 292 
Alagoas 0 0 0 46 23 184 
Amapá 0 0 0 0 24 54 
Distrito Federal 934 037 25 099 950 773 500 0 0 
Mercadoria 
Nacionalizada 31 063 090 4 649 347 0 0 0 0 

Não Declarada 8 336 805 26 944 718 34 371 063 9 994 681 0 0 
Paraíba 0 5 0 0 0 0 
Reexportação 1 142 569 671 354 665 102 393 798 0 0 
Rondônia 0 104 2 257 56 802 0 0 
TOTAL 1 330 214 381  1 201 257 216 1 247 232 937 1 186 678 378 1 162 105 018 1 078 398 136 

Fonte: ComexStat (2021). 
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A existência de um porto seco (Estação Aduaneira Interior) na cidade de Anápolis ajuda a justificar 
a implantação e a consolidação exitosa do setor de fármacos no estado de Goiás. Além deste fato, vale 
destacar que a cidade de Anápolis se encontra em um entroncamento rodoferroviário bem estruturado 
que envolve um conjunto importante de rodovias (ver seção 4.1), além das ferrovias Centro-Atlântica e 
Norte-Sul. O posicionamento no centro do Brasil favorece a distribuição da produção para todo o país.  A 
viabilização do corredor bioceânico se agregará a estas vantagens competitivas logísticas. Por outro 
lado, é importante ressaltar que o estado do Mato Grosso do Sul não possui nenhuma estrutura deste 
tipo, a qual poderia ser útil para agilizar, a exemplo do que aconteceu em Goiás, operações de 
importação e exportação no neste estado. 

Os principais operadores de armazéns frigorificados públicos de capital privado na cadeia do frio 
para fármacos que atuam na região Centro Oeste são Transzilli, Solistica, Andreani, DHL Supply Chain, 
Biomedical Distribution (Bomi Brasil) e Luft Logistics. Esses operadores operam armazéns próprios 
multiclientes e também prestam serviços nos armazéns da indústria farmacêutica (operações in-house). 
Dados do Portal Teclogística (2020) mostram que a Andreani possuía capacidade de armazenagem 
congelada e refrigerada para fármacos e vacinas de 11.330 m3 em 2020. Já a Biomedical Distribution 
possuía 13.114 m3 de volume de armazenagem congelada e refrigerada para fármacos e vacinas em 2018. 
Por sua vez, a capacidade da DHL Supply Chain em 2018 era de 3.000 m3. É importante destacar que 
esses dados são agregados para as empresas no Brasil. Portanto, não se referem necessariamente à 
capacidade de armazenagem disponível nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. A Solistica e a Luft 
Logistics não divulgaram publicamente os dados de capacidade instalada para fármacos e vacinas. A 
empresa Transzilli é um dos poucos operadores logísticos nacionais que atua tanto na cadeia de frio para 
produtos agroindustriais, como também para fármacos. Essa empresa possui duas instalações dedicadas 
à armazenagem de fármacos e vacinas nas microrregiões de Anápolis e Goiânia. Essas instalações 
multitemperaturas possuem capacidade instalada total de aproximadamente 300.000 m3, a qual 
contempla armazenagem de fármacos e vacinas a seco e a frio. 

As vacinas e medicamentos podem chegar ao consumidor final segundo três principais canais de 
distribuição, os quais combinam agentes públicos e privados. No ano de 2020, o Conselho Nacional de 
Farmácia estimava que existiam no Brasil cerca de 90.000 farmácias e drogarias comerciais, das quais 
8.506 de manipulação e homeopatia. A maioria destes estabelecimentos está na região Sudeste, com 
42,6% do total, seguida pelo Nordeste, com 24%; Sul, com 16%; Centro-Oeste, com 9,9%; e Norte, com 
7,5%. O estado de Goiás conta com 4.025 farmácias, número que o coloca acima da média nacional de 
farmácias por habitantes, ao passo que Mato Grosso do Sul conta com 1.173 estabelecimentos desta 
natureza. Além destas, o Brasil dispunha, ainda em 2020, de 6.771 farmácias hospitalares e 10.841 
farmácias públicas. 

O esquema vacinal adotado pelo Brasil até o momento prevê majoritariamente a aplicação de 
vacinas em duas doses. Este é o caso para as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. O intervalo entre 
as aplicações das duas doses varia segundo o tipo de vacina, sendo de 14 a 28 dias para a Coronavac e 
três meses para a Astrazeneca e Pfizer. É importante mencionar que as duas primeiras podem ser 
conservadas em temperaturas entre 2 e 8°C, ao passo que a armazenagem da vacina da Pfizer por 
períodos mais longos deve ser feita a temperaturas muito baixas, próximas de -70°C. Estas condições 
conferem uma formidável vantagem logística para as vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca, já que 
elas podem fazer uso do sistema de vacinação regular do Plano Nacional de Imunização do Ministério da 
Saúde. Por sua vez, as condições de armazenamento da vacina da Pfizer demandam uma estrutura de 
geração e conservação do frio que normalmente não está disponível nas secretarias estaduais de saúde e 
nos municípios. Equipamentos que armazenam produtos a -70 °C têm emprego bastante limitado na 
refrigeração industrial voltada ao armazenamento de alimentos e mesmo na guarda de fármacos e 
vacinas. 

1. Programa e estrutura dos planos de imunização goiano 

O estado de Goiás conta com 18 Regionais de Saúde que são abastecidas por uma Central Estadual de 
Rede de Frio (CERF) localizada em Goiânia, a qual abastece igualmente a capital e o município de 
Aparecida de Goiânia com imunobiológicos. A estrutura de frio da CERF é composta por três câmaras 
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frias com capacidade total de 159 m³ e que operam a temperaturas entre 2ºC e 8ºC, ou seja, adequadas 
ao armazenamento da maioria das vacinas.  

As vacinas que participam do Calendário Nacional de Imunização regular e de outras campanhas 
nacionais de vacinação que não a da Covid-19 são distribuídas da CERF às Centrais Regionais de Rede de 
Frio semanal ou quinzenalmente, segundo a demanda e as suas capacidades de armazenamento. Por sua 
vez, a distribuição aos municípios é de responsabilidade das Centrais Regionais. Via de regra, em 
condições normais, as vacinas são distribuídas em 48 horas da CERF às regionais e de mais 48 horas das 
Centrais Regionais aos municípios.  

Por outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Goiás previu no seu “Plano de 
operacionalização para a vacinação contra a Covid-19 no Estado de Goiás” uma sistemática diferente da 
utilizada em campanhas rotineiras de vacinação para a distribuição das vacinas contra a Covid-19 e a 
Influenza. Este plano previu a ampliação da capacidade de armazenamento de cinco centrais regionais de 
rede de frio, o que sugere que a capacidade atual enfrentaria dificuldades para acomodar as novas 
demandas advindas das campanhas ligadas ao combate ao Covid-19 e a Influenza. Estas cinco centrais 
regionais, estrategicamente posicionadas dentro do território goiano, atenderiam os municípios das suas 
áreas de abrangência. A distribuição das vacinas dentro do território do estado, a exemplo do que ocorre 
nas campanhas normais de vacinação, será realizado por via terrestre em caminhões refrigerados. 

A estrutura atualmente disponível na CERF, nas Centrais Regionais e nos municípios não conta 
com ultrafreezers capazes de assegurar o armazenamento de vacinas a -70 ºC. Esta temperatura seria 
aquela necessária ao armazenamento de longa duração da vacina da Pfizer, já em regime de distribuição 
e aplicação em todo o território nacional, inclusive no estado de Goiás. Assim, em um primeiro 
momento, a SES pretende celebrar convênios com a Universidade Federal de Goiás e o Hemocentro do 
estado para a guarda adequada destas vacinas. Esta limitação pode restringir a distribuição e aplicação 
destas vacinas somente à cidade de Goiânia e seu entorno, sobretudo quando for necessário que as 
vacinas sejam armazenadas por períodos longos.  

2. Programa e estrutura planos de imunização sul-mato-grossense 

A estrutura da Rede de Frio da secretaria de saúde do estado do Mato Grosso do Sul conta também com 
09 Núcleos Regionais de Saúde (NRS) que recebem, armazenam e distribuem os imunobiológicos para os 
respectivos municípios, sendo que estes também possuem câmaras refrigeradas adequadas para esse 
acondicionamento.  

A rede de frio da secretaria de saúde do estado do Mato Grosso do Sul conta com uma câmara 
refrigerada com volume de 100 m³ e uma segunda com volume de 50 m³, ambas capazes de armazenar 
produtos a temperaturas entre 2 a 8ºC. A capacidade atual de armazenamento de vacinas nesta 
estrutura é de 2.250.000 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil) doses de vacina. 

O Estado de Mato Grosso do Sul dispõe de 597 salas de vacina, distribuídas nos 79 municípios do 
seu território. Elas representam a ponta final da rede de frio, estando responsáveis pelos procedimentos 
de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações. Normalmente estas salas localizam-se 
em unidades da Rede de Atenção Básica de Saúde ou hospitais. Os equipamentos e pessoal destas salas 
de vacinação são responsáveis por armazenar os imunobiológicos (vacinas, soros e imunoglobulinas) em 
temperaturas compreendidas entre 2 a 8ºC e por realizar as aplicações destes produtos nos territórios 
sob sua jurisdição. Um dos desafios importantes para melhorar a eficiência das campanhas de vacinação, 
sejam elas rotineiras ou extraordinárias, é a integração digital e a climatização das salas de vacinação. 

No momento da pesquisa, a Secretaria de Saúde do Estado não dispunha de freezer capaz de 

armazenar vacinas a -70ºC, exigência para a guarda de longo prazo da vacina da Pfizer. No entanto, para 

contornar esta limitação, estavam sendo realizados acordos e parcerias para que a Secretaria pudesse 
utilizar freezers de ultracongelamento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS). Esta limitação dificulta, em um primeiro momento, a estocagem por períodos mais 

longos nas estruturas dos Núcleos Regionais de Saúde e dos municípios. 
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O transporte de rotina de imunobiológicos para as regionais de saúde é realizado por intermédio 
de dois caminhões refrigerados da própria Secretaria de Estado de Saúde. No caso da campanha de 
vacinação da Covid-19, os municípios enviam seus próprios veículos para a retirada das vacinas na Central 

de Frio da Secretaria em Campo Grande. O transporte das vacinas do aeroporto até a Central de Frio da 
Secretaria é feito por agente especializado terceirizado. 

C. Características da cadeia de frio para fármacos e imunobiológicos 
do Paraguai, Argentina e Chile 

Conforme detalhado anteriormente, é notável a diferença do nível de desenvolvimento da cadeia do frio 
entre as regiões analisadas. De todo modo, a escassez de informação, seja ela a nível macro (indústria), 
meso (cadeia produtiva) ou micro (empresa), inviabilizou a condução de análises mais aprofundadas 
sobre a capacidade instalada da cadeia do frio para fármacos e imunobiológicos do Paraguai, Argentina e 
Chile. 

1. Programa e estrutura dos planos de imunização paraguaio 

No Paraguai, o sistema nacional de vacinação é coordenado pelo Ministério da Saúde Pública e Bem-
Estar Social (MSPBS) do Paraguai e recebe o nome de Programa Amplo de Imunizações (PAI). Segundo a 
Lei 2.310/03, é responsabilidade do Estado Paraguaio, por meio do PAI, fornecer meios de proteção 
adequados à população contra as doenças imunopreveníveis, os quais incluem a aquisição e 
fornecimento gratuito de vacinas que integram o programa de vacinação regular e aqueles 
recomendados pela Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Para 
cumprir esse compromisso, o PAI é responsável por todas as seguintes atividades:  

• Planejamento, programação e orçamento;  

• Organização e coordenação institucional e intersetorial;  

• Treinamento;  

• Aquisição e fornecimento de vacinas, seringas e suprimentos;  

• Cadeia fria e vacinação segura;  

• Sistemas de informação adequados;  

• Vigilância epidemiológica;  

• Promoção e comunicação social;  

• Supervisão;  

• Monitoramento e avaliação;  

• Pesquisa;  

• Introdução de novas vacinas.  

É, portanto, responsabilidade do MSPBS realizar todas as etapas do cronograma de vacinação 
contra a Covid-19. Ao todo, o PAI conta com 12 centros de armazenamento com câmaras frigoríficas Tais 
câmaras têm em média 37,5 m3 e podem ser programadas a operar em temperaturas de 8 a -20ºC. Cerca 
de 1,5 milhões de doses de vacina são armazenadas por câmara fria, operando a 60% da capacidade. 
Quatro câmaras estão localizadas na capital e as 8 restantes estão localizadas nos centros regionais do 
interior do país, conforme ilustra a Figura 11. Atualmente, a região oeste do Chaco é servida pelo Centro 
Regional em Concepción, embora esteja prevista a instalação de um Centro Regional na cidade de Mcal. 
Estigarribia, no Chaco paraguaio. 
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Figura 10 
Localização dos centros de armazenamento e distribuição do PAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MSPBS (2021). 

 

Até meados de novembro de 2021, o PAI havia adquirido 7 milhões de doses de vacinas Covid-19 
para serem administradas em 1.600 salas de vacinação em todo o país, de modo que sua capacidade 
instalada de armazenamento é considerada suficiente para atender a demanda. Ademais, o PAI possui 3 
caminhões refrigerados de 8 toneladas, sendo que o transporte da sede, localizada na capital Asunción, 
para qualquer centro regional leva, no máximo, 72 horas. Até o dia 23 de novembro de 2021, foram 
administradas 5.838.507 de doses de vacina contra a Covid-19, conforme detalhado na Tabela 18. 

 

Tabela 16 
Quantidade de doses de vacina contra a Covid-19 administradas no Paraguai até 23 novembro 2021. 

Vacina 
Dose 

Total Geral 
1ª 2ª 3ª 

AstraZeneca 717 153 463 304 36 141 1 216 598 
Coronavac 20 882 18 971  39 853 
Covaxin 101 495 93 215  194 170 
Hayat Vax 124 864 119 958  244 822 
Moderna 202 875 185 730 6 388 611 
Pfizer 1 566 665 1 256 757 32 024 2 855 446 
Sinopharm 10 785 2 007  12 792 
Sputnik-V 492 814 392 861  885 675 
Total 3 237 533 2 532 803 68 171 5 838 507 

Fonte: Elaborada com base nos dados do MPSBS. 

 

Embora os centros de armazenamento estejam localizados próximos aos grandes centros do país, 
não foram observados graves problemas no que tange à capacidade de armazenamento e distribuição de 
vacinas que pudessem comprometer o calendário vacinal do país. Cabe ressaltar que parte significativa 
da população paraguaia não tem aderido à vacina contra a Covid-19, facilitando a gestão da cadeia de 
suprimentos como um todo. Para evitar o surgimento de novas ondas de infecção da doença no país, o 
governo tem realizado campanhas de promoção e conscientização sobre os aspectos benéficos da vacina 
ao nível do indivíduo e da sociedade. 

2. Programa e estrutura dos planos de imunização argentino 

O sistema de saúde da Argentina baseia-se na premissa de que cada habitante do país tem o direito de 
acessar o serviço de saúde pública. Todavia, dois outros sistemas de cobertura de assistência à saúde 
coexistem no país: a segurança social e o setor privado. Em geral, existe uma significativa falta de 
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integração e desigualdade entre os diferentes sistemas de saúde, tanto em termos de acesso aos serviços 
quanto em termos de financiamento. Os trabalhadores do setor privado e público, assim como seus 
familiares ou dependentes, podem ter acesso à cobertura adicional da previdência social, denominada 
Obras Sociais, a nível nacional. Trabalhadores do setor público provincial, entretanto, não têm acesso a 
ambos os sistemas, já que são cobertos pelos sistemas de Obras Sociais Provinciais. Por outro lado, 
aposentados, pensionistas e seus familiares são cobertos pelo Instituto Nacional de Serviços Sociais para 
Aposentados e Pensionistas, comumente conhecido como PAMI. 

Os organismos públicos responsáveis pelo setor de farmacêutico na Argentina são: 

• A Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT): órgão 
descentralizado do Ministério da Saúde, é responsável pela regulamentação do complexo 
farmacêutico. Sua função visa garantir a qualidade dos medicamentos e suprimentos médicos, 
entre outros.  

• O Instituto Nacional de Medicamentos (INAME): dependente da ANMAT, sua função é 
supervisionar e controlar medicamentos, princípios ativos farmacêuticos e produtos biológicos 
(nacionais e importados) e fiscalizar os estabelecimentos que fabricam, importam e distribuem 
tais produtos. 

Alternativamente, existem seguros privados voluntários, conhecidos como pré-pagos. Como regra 
geral, os referidos seguros sociais têm uma cobertura mais elevada do que o setor público. No entanto, é 
difícil estimar sua cobertura real, uma vez que províncias e alguns municípios têm os seus próprios 
programas que complementam ou substituem os programas estatais. Em 2018, 36,39% da população 
estava coberta por um sistema de seguro social, tanto nacional como provincial, 11,62% estava coberta 
pelo PAMI, 13,34% tinha um plano privado ou pré-pago e 35,82% não tinha cobertura médica e era 
atendida apenas através do Serviço Público de Saúde (ICEX, 2019). 

A logística nacional de distribuição de fármacos e imunobiológicos para os programas 
governamentais de escopo nacional é da responsabilidade da ANMAT. Por sua vez, a logística é realizada 
por meio de vários operadores logísticos privados, que prestam serviços de transporte e 
armazenamento. Os produtos podem ser entregues diretamente nos centros de saúde, ou transferidos 
para veículos menores através de operações de cross-docking para alcançar uma maior capilaridade, bem 
como podem ser entregues nos centros de distribuição locais operados por entidades nacionais, 
provinciais e/ou privadas por encomenda das entidades acima referidas. 

Quatro distribuidores representam 99% da participação do mercado argentino. Eles são: 

• ROFINA: possui uma rede de mais de 7.700 clientes, incluindo drogarias, instituições e 
farmácias. Fornece serviços de coleta, armazenagem (6.000.000 unidades/mês), preparação, 
expedição, entrega, monitoramento e controle. Seus principais clientes são: Roemmers, 
Investi, Argentia, Nutribaby, Eximia, Gramon Millet, Roche, Cepage, Novo, Nordisk, etc.  

• DISPROFARMA: fornece soluções integrais para a indústria farmacêutica em termos de 
armazenamento, venda, distribuição e cobrança, com diversas marcas comerciais, a saber: 
Dispronet, Club-D, Club-I, Disprofarmacias e Dispro 360: Tem como principais clientes as seguintes 
empresas: Bagó, Montpellier, Pfizer, Allergan, Ariston, Biogen, Beta, Eurofarma, etc.  

• FARMANET: comercializa produtos do segmento de medicamentos, tecnologia Médica, 
vacinas e produtos óticos. Seus principais clientes são: Boehringer Ingelheim, Casasco, Gador, 
Novartis, Abbot, Merz, Lifescan, Naos, etc.  

• GLOBALFARM: criada em 1999 por seis laboratórios internacionais e nacionais, a Globalfarm é a 
mais nova grande distribuidora especializada na cadeia do frio de fármacos argetina. Atende 
praticamente todas as empresas farmacêuticas dos EUA na Argentina e fornece serviços 
comerciais, financeiros, logísticos e de tecnologias da informação e comunicação. Seus principais 
clientes são: Bristol-Myers Squibb, GSK, Janssen, MSD, Aspen, Dosa, Isdin, LKM, etc. 
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Os grandes operadores logísticos acima mencionados têm suas sedes e centros de distribuição na 
Área Metropolitana de Buenos Aires, atendendo quase todo o interior do país por meio de caminhões 
refrigerados dentro de um prazo máximo de 36 horas. Para certos destinos na Patagônia e noroeste do 
país, também é utilizado o transporte aéreo, uma vez que longas distâncias podem não ser 
adequadamente cobertas via transporte terrestre. No caso das vacinas, o transporte aéreo é utilizado 
como ramal para 60% do volume de todos os tipos de vacinas distribuídas no país. Com relação à 
vacinação contra a Covid-19, os esquemas de distribuição acima detalhados têm sido respeitados, sendo 
que o número de unidades de transporte destinadas à distribuição realizada pelos operadores logísticos 
tem sido capaz de atender à demanda de modo ágil, garantindo a integridade dos imunobiológicos ao 
longo de toda a cadeia produtiva. 

3. Programa e estrutura dos planos de imunização chileno 

O plano de imunização do Chile é controlado e dirigido pela Ministério da Saúde (MINSAL), que 
centraliza suas operações na zona central do país, mais precisamente em Santiago. Esta área tem sido 
utilizada como centro de operações de distribuição para as diferentes regiões do país. No que tange à 
campanha de vacinação contra a Covid-19, o processo, até o presente momento, pode ser considerado como 
bem-sucedido, tendo alcançado uma taxa de vacinação superior à média esperada. Segundo a legislação 
vigente no país, a distribuição dos dois tipos de vacinas que estão sendo administradas atualmente no 
território chileno, Pfizer e Sinovac, permite manter temperaturas próximas a 0ºC por um período de 24 horas. 

A vacina chinesa Sinovac, que atualmente representa 80% do volume de vacinas aplicadas no 
Chile, é acondicionada em caixas de 36 kg, dos quais 23 kg são de gelo seco. A distribuição das vacinas 
ocorre via transporte aéreo ou terrestre, a depender da distância a ser percorrida. Quando a distribuição 
de vacinas na Macrozona Norte é feita por transporte terrestre, são utilizados caminhões com baú de 
refrigeração. Este meio de distribuição permite que parte das vacinas seja distribuída diretamente aos centros 
de vacinação, sem necessidade de passar pelo processo de armazenagem de unidade refrigerada, seja privada 
ou pública, para manter a temperatura recomendada pelo fabricante. Considerando a capilaridade e eficiência 
da logística chilena, é possível inferir que o processo de distribuição de vacinas na Macrozona Norte, até então, 
provou ser eficiente, sem perdas de qualquer tipo de imunizante ao longo da cadeia produtiva. 

D. Capacidade de armazenamento em frio nos aeroportos da região  

Os principais aeroportos brasileiros possuem terminais de carga com instalações para armazenagem de 
produtos. Nos aeroportos administrados pela INFRAERO, esses terminais são operados pela própria 
INFRAERO ou por operadores logísticos parceiros por meio de contratos de concessão. O termo adotado 
para se referir a estes terminais de logística é Rede de Terminais de Logística de Carga da INFRAERO, ou 
simplesmente Rede Teca. Dados da INFRAERO (2021) indicavam a existência de terminais de carga da 
Rede Teca em 15 aeroportos brasileiros sob sua administração: Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo 
Grande (MS), Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Joinville (SC), Londrina (PR), Macapá (AP), Manaus (AM), 
Navegantes (SC), Petrolina (PE), São José dos Campos (SP), São José dos Pinhais (PR), São Luís (MA) e 
Teresina (PI). Cabe destacar que os aeroportos de Goiânia (GO), São José dos Pinhais (PR) e São José dos 
Campos (SP) passaram por processos de concessões em seus terminais logísticos, os quais são operados 
por empresas especializadas.  

Nos aeroportos que foram licitados e que são administrados por concessionárias (Guarulhos-SP, 
Galeão-RJ e Brasília-DF, por exemplo), os terminais de cargas são operados pelas próprias 
concessionárias ou por operadores logísticos especializados de capital privado. É importante mencionar 
que há consideráveis variações nas capacidades instaladas e nas tecnologias adotadas nas instalações de 
armazenagem dos diferentes aeroportos brasileiros. Há, também, a possibilidade de que diferentes 
operadores logísticos ofereçam serviços de manuseio e armazenagem de cargas em um mesmo 
aeroporto. Ademais, nem todos os aeroportos que possuem terminais de armazenagem de cargas 
oferecem o serviço de armazenagem em frio. A própria obtenção dos dados de capacidade de 
armazenagem instalada nos terminais de cargas não é tarefa trivial.   

A Tabela 19 apresenta uma relação de alguns dos principais aeroportos brasileiros, administrados 
ou não pela INFRAERO, que possuem instalações de armazenagem frigorificada em seus terminais 
logísticos, bem como a capacidade estimada de armazenagem em frio destas instalações. A seleção dos 



CEPAL Análise da logística refrigerada nos territórios do corredor rodoviário... 69 

 

aeroportos baseou-se em critérios de importância econômica do terminal e disponibilidade de dados. 
Estudos que explorem de forma mais detalhada as instalações e características operacionais dos 
terminais de carga dos aeroportos brasileiros são de grande relevância, sobretudo considerando um 
cenário futuro com potencial de intenso fluxo no comércio de vacinas e insumos farmacêuticos.  

Os três aeroportos com maiores capacidades instaladas de armazenagem em frio estão na região 
Sudeste, o que se explica principalmente pelo desenvolvimento econômico e densidade demográfica da 
região. Na região Centro-Oeste, existem instalações de armazenagem em frio nos aeroportos de Cuiabá 
(MT), Brasília (DF) e Goiânia (GO), cujo somatório das capacidades instaladas é de 4.015 m3. A região 
compreendida pelos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul possui três aeroportos comerciais 
administrados pela INFRAERO, a saber: aeroporto Santa Genoveva de Goiânia (GO), aeroporto de 
Campo Grande (MS) e aeroporto de Corumbá (MS). Notadamente, somente o aeroporto de Goiânia 
possui instalações para armazenagem frigorificada. O Terminal de Cargas (Teca) do aeroporto de 
Goiânia, que é operado pela concessionária PAC Log, conta com uma estrutura de 6.300 m² que dispõe 
de equipamentos operacionais e estrutura de câmaras frias para recebimento, conservação e logística de 
cargas e insumos recebidos no aeroporto. Entretanto, a capacidade de armazenagem frigorificada 
disponível no Teca de Goiânia ainda é bem pequena, totalizando 25 m3. 

 

Tabela 17 
Capacidade de armazenagem em frio em alguns aeroportos brasileiros. 

Aeroporto Município Estado Administrador 
Capacidade de 

armazenagem em frio 
(m3) 

GRU Airport Guarulhos SP Concessionária do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos S.A. 

26 000 

Viracopos Campinas SP Concessionária Aeroportos Brasil 21 000 

Galeão Rio de Janeiro RJ Concessionária do Aeroporto 
Internacional de Rio de Janeiro S.A. 

17 000 

Recife Recife PE AENA Brasil 9 735 

Marechal Rondon Cuiabá MT Aeroeste Aeroportos S.A. 3 400 

Confins Belo Horizonte MG Concessionária do Aeroporto 
Internacional de Confins S.A. 

3 130 

Brasília Brasília DF Inframérica 860 

Floripa Airport Florianópolis SC Zurich Airport 227 

Porto Alegre  Porto Alegre  RS Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto 
Alegre 

388 

Santa Genoveva Goiânia  GO INFRAERO 25 

Fonte: GCCA-BRASIL (2020),  INFRAERO (2021) e websites dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins. 

 

No Paraguai, os dois aeroportos principais aeroportos com terminais de movimentação de carga 
estão localizados no Departamento Central (Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi) no Departamento 
de Alto Paraná (Aeroporto Internacional Guaraní). Em ambos os aeroportos, o volume de carga 
refrigerada é relativamente baixo. Pequenos volumes de carne refrigerada destinados à exportação, bem 
medicamentos e flores importados são movimentados nesses aeroportos sem que haja necessidade de 
armazenamento frigorífico de longo prazo in loco. 

A seguir é descrita a estrutura de armazenagem a frio de ambos os aeroportos: 

• Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi: localizado na capital Asunción, possui uma câmara 
frio de 60 m3 com três divisórias e diferentes temperaturas, a saber: -5, -10 e -15°C.  

• Aeroporto Internacional Guaraní: localizado na Ciudad del Este, possui duas câmaras frias de 
69 m3 com capacidade de resfriamento até -5ºC. No momento, ambas encontram-se ociosas.  

Já no território argentino, existem cinco aeroportos nas províncias estudadas, três dos quais são 
aeroportos internacionais nas capitais (Aeroporto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, localizado 
em San Miguel de Tucumán; Aeroporto Internacional Martín Miguel de Güemes, localizado em Salta; 
Aeroporto Gobernador Horacio Guzmán, localizado em San Salvador de Jujuy) e outros dois, de menor 
envergadura, em Tartagal e La Quiaca. Com exceção do aeroporto internacional de San Miguel de 
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Tucumán, todos os outros não possuem infraestrutura para o manuseio de cargas com baixas 
temperaturas.  

A escassez de armazenagem frigorificada nos demais aeroportos da região pode ser explicada 
pelo fato de que a maior parte da carga resfriada da região (morango, mirtilo e limão) transportada via 
modal aeroviário é produzida na província de Tucumán e, consequentemente, escoada pelo aeroporto da 
capital. O aeroporto internacional de Tucumán possui uma câmara fria com capacidade de 1.500 m2 
(3.600 m3) com intervalo de temperatura de 2 a -10ºC. A sua utilização é altamente sazonal, com pico 
durante as colheitas de mirtilo (nos meses da primavera), ficando praticamente ociosa em outras épocas 
do ano. 

A rede aeroportuária Macrozona Norte do Chile também é composta por cinco aeroportos, três 
dos quais estão autorizados a receber voos domésticos e internacionais. Destes, dois têm instalações 
para o tratamento e controle de carga de comércio exterior: o Aeroporto Internacional Diego Aracena, 
localizado em Iquique, e Aeroporto Internacional Andrés Sabella, em Antofagasta. Em termos de 
transferência de carga, cerca de 11,5 mil toneladas foram movimentadas nos aeroportos da Macrozona 
Norte em 2019, das quais 1,9% correspondeu ao comércio externo. Não foram encontrados estatísticas 
sobre a existência de câmaras frias nos aeroportos chilenos. 

E. Capacidade de armazenamento em estruturas que suportam 
temperaturas extremamente baixas (-70oC) 

Os equipamentos que armazenam produtos a temperaturas extremamente baixas (-70oC) têm emprego 
bastante limitado na refrigeração industrial voltada ao armazenamento de alimentos e mesmo na guarda 
de fármacos e vacinas. Não é comum a armazenagem de alimentos, insumos agropecuários, insumos 
farmacêuticos, fármacos e vacinas nessas condições de temperatura. Costumeiramente, há pequenas 
estruturas disponíveis (porém geralmente em uso) nos laboratórios de pesquisa das universidades, 
empresas farmacêuticas e em alguns hospitais e clínicas. Nos territórios analisados, foram identificados 
ultrafreezers apenas no Hospital Universitário da UFMS, no estado de Mato Grosso do Sul, e na 
Universidade Federal de Goiás. Nos demais territórios, não foram identificadas estruturas físicas capazes 
de armazenar produtos a -70oC. 

F. Características da produção local de equipamentos de frio  

A produção dos diferentes equipamentos para refrigeração industrial é bastante heterogênea entre os 
países incorporados neste estudo. Grosso modo, as empresas produtoras de equipamentos industriais da 
cadeia do frio se concentram nas regiões nas regiões mais desenvolvidas de seus respectivos países: no 
Brasil, estão sediadas na região sul e sudeste; no Paraguai, no departamento Central, principalmente em 
Asunción e entorno; na Argentina, nas províncias de Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba; e, no Chile, na 
macrozona Central. Entretanto, a localização das empresas aparenta não ser uma restrição para a 
produção, distribuição e instalação dos equipamentos de refrigeração nas demais regiões dos países 
analisados. As empresas conseguem ofertar seus equipamentos e serviços em todo o território nacional. 
Cabe ainda destacar que a oferta de equipamentos de refrigeração industrial não foi apontada pelos 
operadores logísticos e especialistas entrevistados como um gargalo ao desenvolvimento da cadeia do 
frio nas regiões analisadas. As empresas que operam nos mercados estudados possuem ou têm acesso a 
tecnologias compatíveis com as melhores práticas dos mercados internacionais, sendo que algumas são, 
inclusive, multinacionais. 

No Brasil, a produção desses equipamentos é feita por 419 empresas, as quais produzem cerca de 
80 tipos de equipamentos, tais como câmara frigorífica, compressores, condensadores, válvulas, 
carroceria frigorífica, torre de resfriamento de água, etc (ABIMAQ, 2021). O Anexo A apresenta a relação 
completa das 419 empresas produtoras de equipamentos de refrigeração industrial com operação em 
território brasileiro. O leitor pode também consultar a base de dados da ABIMAQ denominada 
“DATAMAQ”, a qual contempla algumas características das empresas (por exemplo, tipo de 



CEPAL Análise da logística refrigerada nos territórios do corredor rodoviário... 71 

 

equipamento produzido) e eventuais atualizações na relação de produtores de equipamentos de 
refrigeração industrial. 

Embora o Paraguai não tenha uma associação exclusiva de prestadores de serviços ou produtores 
de armazenamento a frio, existe uma associação que reúne um conjunto de empresas associadas que 
prestam o serviço de armazenagem a frio, ventilação mecânica e ar-condicionado. Esta associação é a 
Câmara Paraguaia de Ar-Condicionado, Refrigeração e Ventilação Mecânica (CAPAREV). A CAPAREV 
concentra as principais empresas que montam equipamentos de refrigeração e câmaras frigoríficas do 
país. Segundo consultas realizadas com agentes do setor, a Tecnimet é a empresa líder do mercado 
paraguaio neste setor. A empresa é responsável pela instalação de câmaras frigoríficas para os principais 
os frigoríficos de carne bovina, lacticínios, empresas farmacêuticas, supermercados e mercados 
regionais. A empresa produz as suas câmaras frigoríficas a partir dos seus próprios painéis isolantes de 
tipo modular ou desmontável. A Tecnimet produz ainda painéis de poliestireno e poliuretano, com 
espessuras de 50 a 250 mm, e possui máquinas de produção contínua com capacidade para produzir até 
1.500 m2 de painéis por dia. A lista de empresas associadas à CAPAREV pode ser visualizada no Anexo B. 

Na Argentina, os fornecedores de equipamentos de equipamentos industriais para a cadeia do frio 
estão baseados, principalmente, em Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Há também fornecedores de 
equipamentos com unidades no norte da província de Santa Fé, como Rafaela ou Reconquista (ambas 
cerca de 700 km de San Miguel de Tucumán), já que nesta região encontra-se a chamada "bacia leiteira", 
ou seja, onde demanda considerável de um produto termossensível, que é o leite. Os fabricantes 
nacionais de compressores, como a VMC, localizada em Rafaela, e importadores de todo tipo de 
equipamentos ligados à cadeia do frio atuam paralelamente no mercado argentino. Há também 
empresas que alugam contêineres do tipo reefer para situações de excesso de demanda. O Anexo C 
apresenta uma lista com os principais fornecedores atuantes neste segmento no mercado argentino. 

Já no Chile, a Câmara Chilena de Refrigeração e Ar-Condicionado (CChRyC), é a instituição 
responsável por reunir empresas do setor da refrigeração, ar-condicionado, aquecimento e ventilação. 
Conforme levantado, 35 empresas de pequena, médio e grande porte do setor estão associadas à 
CChRyC. O objetivo desta associação comercial é promover a racionalização, o desenvolvimento e a 
proteção das atividades específicas dos seus membros e, em geral, das que lhes são comuns. Propõe, 
difunde e promove as aplicações de refrigeração, ar-condicionado, aquecimento e ventilação no país. 
Entre as principais atividades que realiza, destacam-se: a EXPO FRIO CALOR e o Centro de Avaliação e 
Certificação de Competências Laborais. A CChRyC faz parte da Federação das Associações 
Interamericanas de Ar-Condicionado e Refrigeração (FAIAR), instituição fundada em 2011 que visa 
realizar o intercâmbio de informações e a participação em congressos e atividades internacionais na 
área. 
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IV. Estrutura de transporte na cadeia do frio nos territórios 
do entorno do corredor bioceânico  

A. Malha rodoviária e principais rotas de Mato Grosso do Sul e Goiás 

Sistemas de transporte eficientes e de qualidade fomentam o setor produtivo e promovem benefícios 
econômicos, sociais e ambientais para toda a sociedade. No Brasil, ao contrário do que sugere a 
literatura, o modal rodoviário é o que possui a maior participação na matriz de transporte, concentrando 
em torno de 61% da movimentação de mercadorias e 95% da de passageiros, segundo dados da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2019). Comparado a países com dimensões territoriais 
similares, o Brasil perde competitividade devido às fragilidades e gargalos existentes em seu sistema 
logístico nacional, sobretudo o de transportes. A falta de planejamento de longo prazo e os baixos 
investimentos públicos e privados destinados à ampliação de modais mais econômicos inviabilizam 
mudanças significativas na matriz de transporte nacional, ao mesmo tempo que aprofundam a 
dependência do modal rodoviário. Assim, resta aos agentes econômicos nacionais absorver elevados 
custos de transporte, podendo, em alguns casos, alcançar valores até 310% maiores do que os praticados 
nos EUA (FRIEND; LIMA, 2011). 

Segundo último relatório gerencial da CNT (2019), o Brasil possui um total de 1.563.391 km de 
rodovias, das quais apenas 213.453 km (12,4%) são pavimentadas. Deste montante, 65.370 km (30,6%) 
são rodovias federais, enquanto o restante, 148.083 km, ou 69,4%, são rodovias estaduais ou municipais. 
Com baixa densidade (ver Figura 12) e qualidade das vias rodoviárias, o Brasil figura na 93ª posição no 
ranking de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, com relação à variável “rodovias”. 
Participaram do estudo 141 países. 

As características operacionais do transporte rodoviário fazem com que sua utilização seja mais 
apropriada para curtos e médios deslocamentos. Devido às precárias condições de conservação e baixa 
capilaridade dos modais ferroviários e hidroviários brasileiros, o transporte rodoviário é massivamente 
utilizado para deslocamentos de longas distâncias, gerando perdas, acidentes e intensificando a pressão 
sobre a infraestrutura existente. A estrutura da malha de transportes dos estados que compõem este 
estudo segue o padrão nacional, ou seja, com forte predominância do modal rodoviário sobre o modal 
ferroviário e hidroviário. 
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Figura 11 
Densidade da malha rodoviária pavimentada por país (valores em km/1.000 km2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNT (2019). 

 

A malha rodoviária de Mato Grosso do Sul é composta por 12 rodovias federais, com 3.652 km de 
extensão, e 141 rodovias estaduais, com extensão total de 15.068,20 km, sendo 1.911,80 km de rodovias 
planejadas, 4.539,30 km de rodovias pavimentadas e 8.617,20 km de rodovias não pavimentadas 
(AGESUL, 2021). As rodovias do estado apresentam qualidade regular e boa, segundo pesquisa CNT 
(2019). As principais rodovias, em termos de fluxo, são:  

• BR-163: Liga o norte (Sonora) ao sul (Mundo Novo) do estado, passando pela capital Campo 
Grande e outras importantes cidades sul-mato-grossenses, como São Gabriel D’Oeste e 
Dourados. Esta rodovia desempenha papel importante no escoamento de parte dos grãos oriundos 
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com destino ao porto de Paranaguá (PR). A rodovia, que é 
parcialmente duplicada, tem seu fluxo largamente intensificado nos períodos de safra; 

• BR-262: Liga o oeste (Corumbá) ao leste (Três Lagoas) do estado. Esta é a principal rodovia de 
conexão com o Pantanal sul-mato-grossense e Bolívia. O maior fluxo de passageiros e cargas, 
entretanto, está concentrado no trecho em direção ao estado de São Paulo; 

• BR-267: Liga o sudoeste ao sudeste do estado. O trecho de acesso ao estado de São Paulo é 
uma das principais alternativas para escoamento de produtos até o porto de Santos (SP). O 
corredor bioceânico passará pelo trecho entre Jardim e Porto Murtinho. Se concretizada a 
atração de cargas com destino aos portos chilenos, o trecho necessitará receber investimentos 
massivos em infraestrutura, inclusive aqueles ligados à cadeia do frio; 

• MS-060: Liga o sudoeste (Bela Vista) ao nordeste (Chapadão do Sul), fronteira com Goiás. Com 
a implementação do corredor bioceânico, esta rodovia deverá atrair grandes volumes de cargas 
do estado de Goiás. 

Mato Grosso do Sul é banhado, a oeste, pela bacia do Rio Paraguai, importante eixo de 
escoamento de minério, e pela bacia do Rio Paraná, a leste. Pela hidrovia Tietê-Paraná são escoados, 
majoritariamente, grãos e derivados produzidos em Goiás, assim como madeira e celulose produzido na 
região leste de Mato Grosso do Sul. A Figura 13, esquematicamente, condensa informações importantes 
sobre o sistema logístico sul-mato-grossense. 
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Figura 12 
Sistema logístico de Mato Grosso do Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CNT (2019) e SEMAGRO (2020). 
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O estado de Mato Grosso do Sul é pobremente servido por serviços ferroviários. O trecho da 
Malha Oeste concedido à Rumo Logística encontra-se inoperante devido às precárias condições de 
conservação da malha. Visando atrair investimentos que resultem na reativação da Malha Oeste no 
estado, o governo estadual tem a intenção relicitar o trecho ainda em 2021. Este ato é um importante 
passo para a viabilização do Terminal Intermodal de Campo Grande, já em fase final de construção. A 
movimentação de contêineres reefers no terminal está condicionada à construção de área e instalação de 
tomadas próprias para a alimentação elétrica desses equipamentos.  

Também passa por Mato Grosso do Sul o trecho Ferronorte, também sob concessão da Rumo 
Logística. A cidade de Chapadão do Sul conta com terminais intermodais para a realização do transbordo 
de grãos e insumos agrícolas. Ambas as ferrovias conectam o interior agrário brasileiro aos portos do sul 
e sudeste do país. 

Por sua vez, o estado de Goiás tem uma matriz de transportes (ver Figura 14) muito mais 
desenvolvida do que a de Mato Grosso do Sul. A malha rodoviária goiana tem em torno de 28 mil km de 
extensão, dos quais cerca de 53% são pavimentados. No estado, há 1.278,7 km de rodovias duplicadas, 
sendo 60% federais e 40% estaduais. As principais rodovias federais presentes no estado são: BR-153, 
que cruza o estado de norte ao sul; BR-060, que nasce em Nioaque (MS), entroncamento do corredor 
bioceânico, passando pelas principais cidades goianas, Jataí, Rio Verde, Goiânia e Anápolis, e indo até 
Brasília; BR-040, que liga o Distrito Federal ao oeste de Minas Gerais; BR-050, que liga Cristalina (GO) à 
região do Triângulo Mineiro; BR-364, que corta horizontalmente o estado, ligando Santa Rita do 
Araguaia (GO), na divisa com o estado de Mato Grosso, até São Simão (GO), importante entroncamento 
logístico; e a BR-020, que conecta a cidade de Bezerra (GO) ao oeste baiano. 

O estado dispõe de 685 km da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que atende o sudeste do estado e 
o Distrito Federal. A FCA é considerada o principal eixo de conexão entre as regiões Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil e integra grandes portos brasileiros, a saber: Vitória (ES), Santos (SP), Angra dos 
Reis (RJ), Salvador (BA) e Porto Seco de Anápolis (GO). É um importante corredor de exportação e 
importação de produtos, tais como: adubos e fertilizantes, fosfato, soja e farelo de soja, açúcar, 
derivados de petróleo e álcool, minérios, produtos siderúrgicos, ferro-gusa e contêineres de carga geral. 
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Figura 13 
Sistema logístico de Goiás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IMB (2018) e CNT (2019). 
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O estado de Goiás também é servido pela Ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis (GO) a 
Açailândia (MA). Após anos de construção, a ferrovia encontra-se pronta para operação. Serão 
escoados, majoritariamente, produtos agrícolas e minerais oriundos do Centro-Oeste brasileiro, assim 
como da região entre os estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, também conhecida como 
Mapitoba, até o porto de Itaqui no Maranhão. O outro trecho da ferrovia Norte-Sul, com 1.537 km, 
ligará Porto Nacional (TO) a Estrela d’Oeste (SP), foi concedido por 30 anos à empresa Rumo 
Logística, sendo que o trecho compreendido entre São Simão (GO) e Estrela d’Oeste (SP) já se 
encontra em operação. A expectativa é que esta ferrovia mude o perfil socioeconômico do Brasil 
Central. 

Cabe lembrar que em Anápolis (GO) está localizado o maior e mais importante Porto Seco do 
interior brasileiro. O Porto Seco Centro-Oeste é um terminal alfandegado de uso público destinado à 
armazenagem e à movimentação de produtos nacionais, importados ou destinados à exportação. Sua 
estrutura foi arquitetada para atender às demandas de diversos segmentos da economia goiana. Por 
ele entram e saem produtos ligados aos setores da agricultura, siderurgia, bens de consumo, bens 
duráveis e insumos e produtos da indústria farmacêutica. O Porto Seco oferece vantagens 
competitivas para as empresas do entorno e funciona como um importante catalisador do 
desenvolvimento da indústria de transformação da região. 

B. Malha rodoviária e principais rotas em Boquerón e Alto Paraguay  

O governo do Paraguai possui um Plano Mestre de Infraestrutura e Serviços de Transporte (PMT) 
estruturado para um horizonte de 20 anos, o qual foi elaborado em 2012 e atualizado em 2018. O 
governo dispõe ainda de um Plano Nacional de Logística (PNL), elaborado em 2013, com o objetivo de 
modernizar o setor do ponto de vista da melhoria da eficiência e eficácia, modernizar a frota de 
transportes, diversificar a sua matriz de transportes multimodais e melhorar o quadro regulamentar de 
modo a ter empresas de serviços sólidas e eficientes, não só para o transporte da produção nacional, 
mas também para competir com empresas de outros países no mercado regional. 

O objetivo do PMT é organizar a curto, médio e longo prazo o desenvolvimento das 
infraestruturas e serviços de transporte e logística, com o objetivo de satisfazer as necessidades da 
atividade produtiva e da população em geral, contribuir para o desenvolvimento social, gerar 
competitividade da economia, bem como criar formas de acesso da produção nacional aos mercados 
internacionais. 

A atual distribuição do tráfego na rede rodoviária mostra uma forte concentração dos fluxos de 
transporte na região central do Grande Asunción. A alocação projetada da demanda para o ano 2030 
mostra a mesma configuração de distribuição de tráfego, o que intensifica as externalidades 
resultantes da concentração dos fluxos de transporte na região central da Grande Assunção. Assim, há 
uma tendência para intensificar os problemas gerados pelo transporte regional de mercadorias em 
áreas urbanas. Para reduzir tais externalidades e custos de transporte, a estratégia de intermodalidade 
estrada/rio tem sido fomentada no país, principalmente para cargas da cadeia de produtos agrícolas. 

Inicialmente, o principal objetivo do PMT era focar nos setores de carne e soja, embora já tenha 
ampliado o espectro de cargas ao propor o desenvolvimento de uma plataforma logística na área de 
Villeta, onde o porto público de Villeta era o único porto existente em operação em 2011. Entretanto, 
no contexto do PNL, foi discutida uma proposta para o desenvolvimento de uma zona de atividades 
logísticas em Villeta e, concomitantemente, o desenvolvimento do corredor rodoviário Villeta-Alberdi-
Pilar foi proposto com o intuito de potencializar o desenvolvimento da área portuária em Villeta e em 
Pilar, trabalhando paralelamente com o sistema de navegação fluvial entre Pilar e Asunción. 
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Entre o portfólio de projetos propostos, pode-se citar: 

• Institucionalidade e articulação público-privada para a logística; 

• Rede de infraestruturas multimodais;  

• Desenvolvimento da logística empresarial;  

• Facilitação do comércio e atração de investimentos;  

• Oportunidades de serviços logísticos de valor agregado;  

• Desenvolvimento logístico do Chaco paraguaio.  

Para a implementação deste último, projeto de íntima relação com este estudo, foi solicitado 
um projeto específico com ênfase na identificação de alternativas para transformar a região do Chaco 
em um nó logístico, incluindo os seguintes componentes: 

• Desenvolvimento de infraestruturas multimodais melhoradas e regionalmente interligadas 
aos nós logísticos de interesse; 

• Reforço e instalação de serviços logísticos e de logística complementar; 

• Logística e serviços logísticos complementares. 

Neste sentido, a implementação do corredor bioceânico vai ao encontro dos objetivos 
previamente estipulados pelo governo paraguaio. A expectativa é transformará a região ocidental do 
país em um centro logístico internacional. O tramo 1 do corredor bioceânico, atualmente em 
construção, tem 277 km e conecta as cidades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) a Loma Plata 
(Boquerón). Deste trecho, 198 km estão no departamento de Alto Paraguay e os 79 km restantes, em 
Boquerón. A conexão com o Brasil se dará através da nova ponte internacional sobre o rio Paraguai, 
que ligará a cidade de Porto Murtinho (MS) à cidade de Carmelo Peralta (Alto Paraguay). A obra está 
sendo executada por meio de uma parceria entre o Ministério de Obras Públicas e Comunicações 
(MOPC) do Paraguai e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Brasil. Já o 
tramo 2 terá uma extensão de cerca de 350 km e conectará Loma Plata (Boquerón) a Pozo Hondo 
(Boquerón), na fronteira com a Argentina, completando a participação paraguaia no corredor 
bioceânico. O elo com a Argentina será realizado por meio de uma nova ponte sobre o rio Pilcomayo, 
ligando as cidades de a Pozo Hondo, no departamento de Boquerón, com a cidade de Misión La Paz, 
na província argentina de Salta. Cabe ressaltar que o corredor bioceânico (tramo 1) é considerado um 
dos projetos mais importantes sendo realizado na região do Chaco paraguaio pelo MOPC, com um 
investimento de 445 milhões de dólares. Uma vez concluída a rota em todas as suas etapas, novos 
postos de empregos serão gerados, gerando um conjunto de oportunidades para a bem como infinitas 
oportunidades para o Chaco paraguaio. A Figura 15 ilustra o sistema rodoviário do Paraguai. 
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Figura 14 
Malha rodoviária do Paraguai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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C. Malha rodoviária e principais rotas em Jujuy, Salta e Tucumán 

A rede rodoviária argentina é uma rede complexa composta por diferentes tipos de estradas que 
dependem de diferentes jurisdições, com diversos sistemas de gestão e fontes de financiamento. 
Estas redes são: 

• Rede dorsal: autoestradas, estradas de pista simples ou dupla sob jurisdição nacional e, em 
menor medida, sob jurisdição provincial, quase todas pavimentadas; 

• Rede secundária: geralmente estradas provinciais de pista simples, muitas delas de cascalho 
ou terra; 

• Rede terciária: formada por rotas provinciais e estradas municipais rurais, geralmente 
estradas de cascalho ou terra. Por meio desta rede de estradas grande parcela da produção 
primária nacional é escoada. 

A rede rodoviária nacional conecta todas as capitais das províncias e as principais cidades do 
país, sendo que a estruturação territorial entre elas é complementada por rotas provinciais. Grandes 
áreas do país com baixas densidades populacionais estão ligadas umas às outras e às redes viárias 
através de estradas secundárias e terciárias. Tanto na rede rodoviária nacional como em algumas 
redes rodoviárias provinciais, as rotas com maior demanda operam com sistemas de pedágio. Na 
prática, cerca de 10.000 quilômetros de rodovias nacionais e trechos rodoviários das províncias de 
Buenos Aires, Córdoba, San Luis e Santa Fé operam sob estas condições. 

Segundo o Plano Estratégico Federal de Transportes, Mobilidade e Logística do Ministério do 
Interior e Transportes de 2015, a rede rodoviária não requer, em princípio, novas aberturas de 
estradas, já que praticamente não existem áreas do país sem acesso rodoviário. Em qualquer caso, a 
expansão da capacidade requer permanentemente grandes investimentos para este fim. A região 
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formada pelas províncias de Tucumán, Salta e Jujuy está ligada ao resto do país e a países vizinhos, 
principalmente pelo eixo norte-sul formado pelas Rodovias Nacionais 9 e 34. A Figura 16 apresenta o 
detalhamento das principais rodovias das províncias de Jujuy, Salta e Tucumán. 

 

Figura 15 
 Esquema das principais rodovias argentinas da região estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A Rodovia Nacional 9 (RN9) faz parte da rodovia Pan-Americana, começando na cidade de 
Buenos Aires, de onde segue para a importante zona portuária de Rosário, na província de Santa Fé. 
Em seguida, ruma a oeste sentido Córdoba e, de lá, para San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador 
de Jujuy. Depois, passando pela região de Quebrada de Humahuaca, chega à cidade de La Quiaca, na 
divisa com a cidade boliviana de Villazón.  

Já a Rodovia Nacional 34 (RN34), por sua vez, começa em Rosário e segue paralelamente a leste 
da RN9, atravessando a zona agropecuária e agroindustrial da província de Santa Fé para chegar a 
Santiago del Estero. A rodovia continua sentido norte até entrar na província de Salta, partilha alguns 
quilômetros com a RN9 e depois segue para leste e entra na província de Jujuy, passando por San 
Pedro de Jujuy e entrando na província de Salta alguns quilómetros antes de Pichanal. Neste ponto, a 
RN34 chega no início da Rodovia Nacional 50 (RN50), que chega vai até Passo Internacional que liga 
Aguas Blancas, em Salta, com Bermejo, na Bolívia. A RN34, por outro lado, continua sentido nordeste 
até o Passo Internacional que liga Salvador Mazza, na Argentina, a Yacuiba, na Bolívia. A RN34 tem a 
particularidade de atravessar a província de Jujuy, ligando o centro-sul de Salta (e em particular a sua 
capital) com a zona nordeste, onde se localizam Pichanal, San Ramón de la Nueva Orán e Tartagal.  
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A oeste, a Rodovia Nacional 40 (RN40) também liga, no sentido norte-sul, diferentes 
localidades de Salta e Jujuy. No entanto, é uma rota de difícil circulação, com trechos montanhosos 
com muitas curvas e encostas, potenciais deslizamentos de terra e estradas de cascalho, embora 
existam alguns trechos retificados e asfaltados. As dificuldades desta rota, orientada principalmente 
para o turismo, traduzem-se nas dificuldades que as cidades à sua margem têm de enfrentar para se 
abastecerem. No sentido leste-oeste, quatro rotas podem ser destacadas: partindo da cidade de Salta, 
a Rodovia Nacional 51 liga a área de mineração da província até a divisa com o Chile. Alguns 
quilômetros mais ao norte, na província de Jujuy, a Rodovia Nacional 52 liga San Salvador de Jujuy ao 
Chile. Ambos as fronteiras estão acima dos 4.000 metros acima do nível do mar. A leste, as Rotas 
Nacionais 81 e 16 ligam a província de Salta, respectivamente, com a cidade de Formosa (RN81) e com 
Corrientes e Resistencia (RN16). No extremo norte da província de Salta, a Rota Provincial 54 começa 
perto da cidade de Campo Durán e vai para leste até a conexão com o Paraguai na Ponte Internacional 
Misión la Paz. 

D. Malha rodoviária e principais rodovias na Macrozona Norte do Chile 

A rede rodoviária da Macrozona Norte do Chile cobre um total de 20.657 quilômetros, dos quais 
37,79% são pavimentados e 4,42% são de dupla faixa de rodagem. No entanto, a rede rodoviária 
estratégica utilizada para a movimentação das principais cargas na região cobre um total de 4.971 
quilômetros, dos quais 83,29% são pavimentados (11,74% de dupla faixa de rodagem). A 
conectividade rodoviária da Macrozona Central do país com a Macrozona Norte chilena é eficiente e 
segura, permitindo um alto fluxo de carga com custos de transporte para a operação. As estradas 
consideradas dentro da rede logística da Macrozona Norte são apresentadas graficamente na Figura 
17. 

Figura 16 
Malha rodoviária da Macrozona Norte chilena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministerio de Obras Públicas (MOP, 2022). 
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E. Capacidade de transporte refrigerado e frota estimada 
de caminhões no Brasil 

O setor de transporte rodoviário de cargas no Brasil caracteriza-se pela existência de três principais 
players: (i) grandes transportadoras com atuação nacional (ou em quase todo o território nacional); (ii) 
transportadoras de pequeno e médio porte com atuação regional; e (iii) caminhoneiros autônomos. 
Muitas vezes, esses players interagem entre si mediante o desenvolvimento de arranjos 
organizacionais de parceria para atender às diferentes demandas de transporte de cargas. Por 
exemplo, não é incomum que as grandes transportadoras subcontratem serviços de transportadoras 
menores ou até mesmo de caminhoneiros autônomos para atender às demandas de transporte em 
regiões mais distantes. Há, ainda, o caso em que as transportadoras “agregam” (subcontratam) o 
serviço de transportadores menores ou caminhoneiros autônomos para atender demandas sazonais 
de clientes específicos. Ademais, algumas empresas detém o controle sobre as instalações de 
armazenagem frigorificada e a estrutura de transporte dos produtos em temperaturas controladas – 
i.e., integração vertical. No entanto, em sua maioria, as empresas que são especializadas em 
armazenagem e oferecem também o serviço de transporte, o fazem em pequena escala e para poucos 
clientes. No estado de Goiás encontra-se uma exceção, a empresa Transzilli, a qual possui 86% da 
capacidade do mercado de armazenagem em frio e uma frota de mais de 1.000 veículos com baú 
frigorificado para o transporte de produtos em temperaturas controladas.  

A frota total de caminhões em circulação no Brasil, em janeiro de 2021, era de 2.883.818 
veículos. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul possuíam, respectivamente, 117.381 (4,07% da 
frota nacional) e 56.669 (1,97% da frota) caminhões (DENATRAN, 2021).6 A Tabela 20 apresenta a 
evolução da frota de caminhões no Brasil e nos estados da federação entre 2010 e janeiro de 2021. Os 
dados de 2010 a 2020 referem-se à frota total no mês de dezembro de cada ano. Os dados de 2021 
referem-se à frota em janeiro deste ano.  

 

Tabela 18 
Evolução da frota de caminhões nos estados e regiões do Brasil - 2010 a 2021. 

Estado/ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brasil 2 143 467 2 274 947 2 380 780 2 488 680 2 588 984 2 645 992 

São Paulo  582 761 609 154 626 913 643 241 658 713 664 617 

Minas Gerais  254 779 271 004 285 123 299 132 311 620 318 436 

Paraná 213 380 225 837 235 659 246 111 255 475 260 556 

Rio Grande do Sul  181 033 190 338 198 113 206 979 214 611 219 376 

Santa Catarina 123 496 129 152 134 424 139 545 144 648 146 819 

Rio de Janeiro 110 468 118 644 126 228 132 959 138 721 142 222 

Bahia 85 830 93 323 99 905 106 213 110 658 113 457 

Goiás 83 873 90 175 95 059 100 123 105 028 107 535 

Pernambuco  68 389 75 090 78 868 83 632 88 060 90 702 

Mato Grosso 50 046 53 292 56 367 59 982 63 688 65 984 

Espírito Santo 54 777 58 183 61 363 64 749 68 006 69 636 

 

6  É importante mencionar que existem diferenças, embora não tão significativas, entre os dados de frota de caminhões do 
DENATRAN e da Fenabrave.   
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Estado/ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ceará 49 946 53 967 57 316 61 047 65 205 68 150 

Pará  40 288 43 471 47 021 50 422 53 847 56 671 

Mato Grosso do Sul 39 187 41 384 43 392 45 487 47 395 48 647 

Maranhão  24 881 28 048 30 604 33 214 35 639 37 620 

Rio Grande do Norte  22 478 24 009 25 395 27 473 29 335 30 576 

Piauí 17 356 18 666 20 246 22 737 24 771 26 169 

Rondônia  22 421 24 207 25 636 26 735 28 165 29 299 

Paraíba  21 049 22 739 24 141 25 508 27 036 27 858 

Distrito Federal 19 362 20 371 21 019 21 801 22 490 23 200 

Tocantins 18 728 19 804 20 311 20 706 21 520 22 250 

Alagoas 15 373 16 981 17 902 18 949 19 871 20 324 

Sergipe 15 697 17 044 18 244 19 056 20 151 20 709 

Amazonas 16 440 17 718 18 398 19 023 19 652 19 883 

Acre  5 148 5 669 5 988 6 297 6 614 6 848 

Roraima 3 179 3 432 3 656 3 881 4 148 4 430 

Amapá  3 102 3 245 3 489 3 678 3 917 4 018 

       

(continua...) 

Tabela 20 
Evolução da frota de caminhões nos estados e regiões do Brasil - 2010 a 2021. 

Estado/ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Δ 2010-2021 
(%) 

Brasil 2 684 227 2 720 548 2 766 097 2 826 343 2 879 080 2 883 818 34,5 

São Paulo  669 056 672 998 678 933 688 249 695 695 696 537 19,5 

Minas Gerais  323 729 328 235 334 674 343 318 351 962 352 635 38,4 

Paraná 264 684 268 368 272 586 277 976 282 762 283 180 32,7 

Rio G. do Sul  222 940 226 176 230 612 236 111 240 248 240 667 32,9 

Santa 
Catarina 

148 303 150 504 152 905 156 946 160 329 160 598 30,0 

Rio de 
Janeiro 

143 509 144 289 144 869 146 171 146 492 146 820 32,9 

Bahia 115 164 116 551 118 290 122 060 125 376 125 700 46,5 

Goiás 108 585 110 366 112 299 114 546 117 220 117 381 40,0 

Pernambuco  91 615 92 051 93 595 94 502 94 980 95 057 39,0 

Mato Grosso 67 896 69 978 73 176 76 755 80 262 80 554 61,0 

Espírito 
Santo 

70 884 72 046 73 467 75 483 76 869 76 909 40,4 

Ceará 70 450 72 249 73 796 75 498 76 527 76 632 53,4 

Pará  58 622 60 566 62 038 63 781 65 676 65 801 63,3 

Mato G. do 
Sul 

49 759 51 664 53 321 54 962 56 555 56 669 44,6 

Maranhão  38 994 40 052 41 376 42 734 43 985 44 086 77,2 
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Estado/ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Δ 2010-2021 
(%) 

R. G. do 
Norte  

31 602 32 851 34 343 36 195 38 039 38 154 69,7 

Piauí 27 410 28 790 30 119 31 337 32 235 32 311 86,2 

Rondônia  29 982 30 522 31 097 31 479 31 861 31 862 42,1 

Paraíba  28 459 28 667 28 727 29 099 29 817 29 877 41,9 

Distrito 
Federal 

23 502 23 657 23 986 24 767 25 387 25 379 31,1 

Tocantins 22 215 22 169 22 379 22 780 23 204 23 242 24,1 

Alagoas 20 542 21 028 21 591 22 251 22 792 22 853 48,7 

Sergipe 20 833 20 949 21 455 21 848 22 313 22 346 42, 

Amazonas 19 851 19 848 19 994 20 452 20 822 20 840 26,8 

Acre  6 968 7 085 7 206 7 424 7 727 7 768 50,9 

Roraima 4 646 4 884 5 133 5 392 5 592 5 605 76,3 

Amapá  4 027 4 005 4 130 4 227 4 353 4 355 40,4 

Fonte: DENATRAN (2021). 

 

Percebe-se um crescimento total de 34,5% na frota de caminhões no Brasil entre 2010 e 2021 
(taxa média de crescimento anual de aproximadamente 2,7%). Os estados de Goiás e Mato Grosso do 
Sul tiveram crescimento acumulado da frota de caminhões de 40% e 44,6% no período, portanto, 
superiores à média nacional. É importante destacar que a localização da empresa transportadora ou o 
local de emplacamento do caminhão não são fatores demasiadamente relevantes neste mercado. Se 
houver demanda por frete em localidades mais distantes, os transportadores costumam se deslocar 
até estas localidades para atender à demanda. Portanto, há caminhões emplacados em outros estados 
transportando produtos pelos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e vice-versa.  

Além disso, a disponibilidade de frota de caminhões é condição necessária, porém não 
suficiente, para garantir o transporte de produtos em temperaturas controladas. O transporte 
adequado em temperaturas controladas demanda que o caminhão esteja equipado com reboque de 
baú frigorífico, contêiner refrigerado/congelado (reefer) ou algum sistema passivo de controle de 
temperatura (caixas térmicas, mantas térmicas, bolsas térmicas, etc). O uso de baús frigoríficos ou 
contêineres refrigerados/congelados (reefer), classificados como sistemas ativos de controle de 
temperatura, são as estruturas mais adequadas para o transporte de alimentos.  

Os contêineres para transporte refrigerado ou congelado são, em sua maioria, ofertados por 
grandes operadores logísticos que operam em diferentes modais – principalmente marítimo – em 
vários países, como por exemplo, Maersk Line-Hamburg Sud7, Log-In e MSC. Esses equipamentos são 
acoplados ao caminhão por meio de um porta contêiner, sendo utilizados, sobretudo, para o 
transporte de produtos importados ou que serão exportados. Cada contêiner é uma unidade de carga 
independente, com dimensões que seguem um padrão internacional. A medida adotada para indicar a 
capacidade de carga dos contêineres é conhecida pela sigla TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – 

unidade equivalente a 20 pés). Os contêineres podem ser deslocados de um meio de transporte para 
outro, como navio, trem e caminhão, sem a necessidade de descarregar e carregar os produtos 

 

7  A aquisição da Hämburg Sud pela Maersk Line foi aprovada pelo órgão antitruste da União Europeia em 2017, resultando em uma 
companhia com cerca de 20% do mercado mundial. 
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transportados. De fato, os contêineres reefer são lacrados e só podem ser abertos quando solicitado 
pelas aduanas ao longo de sua rota. Essa característica reduz consideravelmente os riscos de 
manuseio inapropriado da carga em trânsito. Não foram encontrados dados ou estimativas para o 
número de contêineres refrigerados ou congelados disponíveis no Brasil e nos estados analisados. 
Entretanto, agentes chave dos setores de armazenagem e transporte indicaram que, em períodos de 
alta demanda, pode ocorrer considerável escassez de contêineres reefer disponíveis no mercado. Esse 
problema pode ter consideráveis implicações negativas sobre o fluxo de exportações de produtos 
agroindustriais dos estados analisados.  

Por sua vez, os baús frigoríficos são utilizados majoritariamente quando não há alteração no 
modal de transporte até o destino final da carga. Esse ativo é mais importante para o abastecimento 
dos mercados doméstico e/ou de países próximos. Portanto, pode ser importante, por exemplo, para o 
fluxo de produtos entre os países que compõe o corredor bioceânico. Neste caso, tornam-se 
fundamentais parcerias entre empresas (agroindústrias, operadores logísticos e transportadores) para 
viabilizar os fluxos de ida, armazenagem e retorno dos produtos. Em um exemplo de relação bilateral 
ganha-ganha, o Brasil poderia aumentar o fluxo de exportação de carne bovina para o Chile e o de 
importação de pescados daquele país. Agroindústrias, operadores logísticos, transportadores e 
consumidores de ambos os países poderiam ser beneficiados.   

 A Tabela 21 apresenta a evolução dos emplacamentos de baús frigoríficos no Brasil de 2004 a 
2020. Esses dados foram obtidos junto à Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (ANFIR). Nota-se que os dados não se referem à frota total (e sim ao número de 
emplacamentos) e estão disponíveis apenas no agregado para o Brasil.  

O número total de emplacamentos de baús frigoríficos no agregado do período 2004-2020 
representou apenas 25,7% do somatório de implementos rodoviários de todos os tipos emplacados no 
mesmo período. De acordo com dados da ANFIR, foram emplacados 1.891.953 implementos 
rodoviários no Brasil de 2004 a 2020. Analisando-se a variação nos emplacamentos no período mais 
recente, percebe-se uma queda acentuada a partir de 2014, com recuperação, ainda que bastante 
tímida, a partir de 2018. Os anos de 2014 a 2016 foram caracterizados por uma crise macroeconômica 
no país, cujas taxas anuais de variação real do PIB foram fortemente negativas em 2015 (-3,5%) e 2016 
(-3,3%). Essa crise teve efeitos consideráveis no setor de transporte rodoviário de cargas, o qual havia 
passado por crescimento expressivo em sua capacidade de oferta em anos anteriores.8 Naturalmente, 
o segmento de implementos rodoviários seguiu a mesma tendência do setor. Apenas a título de 
comparação, o número de emplacamentos de baús frigoríficos em 2020 representou 53,9% dos 
emplacamentos de 2011, o que mostra o encolhimento do mercado.  

  

 

8  Esse crescimento pode ser explicado pela alta demanda puxada pela produção de commodities e também por políticas públicas de 
estímulo ao crescimento do setor (por exemplo, programa de crédito Procaminhoneiro – BNDES). 
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Tabela 19 
Emplacamentos de baús frigoríficos no Brasil – 2004 a 2020. 

Ano/tipo Reboques e 
semirreboques 

Carrocerias sobre  
chassis 

Total 

2004 1.155 19.182 20.337 

2005 1.316 19.137 20.453 

2006 1.454 24.146 25.600 

2007 1.996 18.926 20.922 

2008 1.434 25.732 27.166 

2009 1.129 26.274 27.403 

2010 1.671 40.517 42.188 

2011 1.414 45.903 47.317 

2012 1.545 40.671 42.216 

2013 2.530 41.562 44.092 

2014 1.552 36.503 38.055 

2015 921 22.800 23.721 

2016 640 16.660 17.300 

2017 837 15.594 16.431 

2018 1.575 20.585 22.160 

2019 1.617 24.354 25.971 

2020 1.463 24.042 25.505 

Total de 
emplacamentos no 
período 

24
.249 

462.5
88 

4
86.837 

Fonte: ANFIR (2021). 

 

A escassez de veículos refrigerados poderá implicar em dificuldades para o transporte de 
alimentos e fármacos em temperaturas controladas nas regiões analisadas. Por um lado, o 
desenvolvimento do corredor bioceânico tende a potencializar o fluxo de comércio de carnes, 
alimentos processados, frutas e pescados entre as regiões contempladas do Brasil, Paraguai, 
Argentina e Chile. Notadamente, o transporte desses produtos é altamente dependente deste tipo de 
veículo. Por outro lado, o artigo 64 da RDC n° 430 de 08 de outubro de 2020 (ANVISA) estabelece a 
necessidade da adoção de sistemas ativos ou passivos de controle de temperatura e umidade na 
distribuição de medicamentos atualmente tratados como cargas secas. Segundo entrevistas com 
especialistas e operadores logísticos da cadeia de frio para fármacos, isso implicará na necessidade de 
vultuosos investimentos em baús refrigerados. Possivelmente, alguns pequenos operadores que 
operam a “última milha” no transporte desses medicamentos enfrentarão barreiras para realizar esses 
investimentos. Cabe destacar que, em maio de 2021, o custo de aquisição de um veículo refrigerado 
(cavalo mecânico e baú frigorífico) com capacidade de 28 toneladas de carga oscilava entre R$ 
900.000,00 e R$ 1.000.000,00. Esse preço é consideravelmente maior (cerca de 3 vezes) do que o custo 
de aquisição de um caminhão com implemento de mesma capacidade para carga seca. Portanto, se 
não houver incentivos econômicos suficientes, é natural esperar que os agentes invistam mais em 
veículos para carga seca. 
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F. Capacidade de transporte refrigerado e frota estimada 
de caminhões no Paraguai 

O organismo responsável pelo registro de veículos automotores no Paraguai é a Direção Nacional dos 
Transportes (DINATRAN), sob a tutela do MOPC. No que se refere à frota específica de veículos 
frigoríficos, é possível segmentá-la em dois grupos: i) Prestadores de serviços de carga nacional; ii) 
Prestadores de serviços de carga internacional. Dados do relatório da DINATRAN de 2018 apontavam 
um total de 291 empresas de transporte autorizadas para operações internacionais, as quais possuíam 
568 caminhões e 9.533 carretas. Deste total, 547 eram veículos tinham alguma capacidade de 
refrigeração. Por outro lado, havia um total de 2.624 veículos refrigerados a nível de transporte 
nacional. As Tabelas 22 e 23 apresentam a quantidade de veículos refrigerados ou frigorificados 
destinados ao transporte nacional e internacional de produtos termossensíveis. 

 

Tabela 20 
Frota de serviços de transporte doméstico de mercadorias. 

Caminhão Furgão Frigorífico Semi Furgão Refrigerado Reboque Refrigerado 

Tipo Quantidade Tipo Quantidade Tipo Quantidade 

2 Eixos 2352 1 Eixo 2 2 Eixos 1 

3 Eixos 164 2 Eixos 12 3 Eixos 3 

4 Eixos 44 3 Eixos 46   

Total 2560 Total 60 Total 4 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da DINATRAN (2020). 

 

Tabela 21 
Frota de serviços de carga internacional 

Caminhão Furgão Frigorífico Semi Furgão Refrigerado 

Tipo Quantidade Tipo Quantidade 

2 Eixos 11 1 Eixo 1 

3 Eixos 9 2 Eixos 147 

4 Eixos 1 3 Eixos 378 

Total 21 Total 526 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da DINATRAN (2020). 

 

Em relação ao fornecimento de transporte de produtos refrigerados e congelados, não há 
relatos de que o transporte de carga congelada ou refrigerada no Paraguai tenha sofrido restrições 
devido à capacidade dos veículos registrados atualmente no país. De acordo com os agentes 
entrevistados, as empresas nacionais operam com padrões de qualidade e segurança adequados, uma 
vez que realizam transportes internacionais em conformidade com as regulamentações do Brasil, 
Argentina, Chile e Uruguai. Além disso, há fornecedores de equipamentos de refrigeração suficientes 
para atender à uma futura expansão de veículos transportes terrestres e fluviais. 

A NSA, maior empresa de logística do país, conta com dois grandes centros logísticos na Área 
Metropolitana de Asunción com duas câmaras frigoríficas de 8.000 m3 cada e frota de caminhões para 
o transporte de carga geral. Ademais, possui uma frota de 60 caminhões refrigerados de 5 toneladas e 
60 caminhões refrigerados de 25 toneladas para longas distâncias. As câmaras frias dos caminhões 
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podem funcionar a 2 a 8ºC para produtos resfriados e a -20ºC para produtos congelados. Produtos 
congelados, principalmente carne bovina congelada, são geralmente exportados por via matriz fluvial, 
por isso o transporte é feito em contêineres refrigerados (reefers). A NSA é um dos maiores 
transportadores de carne refrigerada para o Chile e o Brasil. 

G. Capacidade de transporte refrigerado e frota estimada 
de caminhões na Argentina 

O modal rodoviário é o principal meio de transporte para cargas refrigeradas na Argentina. Todavia, 
para estudar a logística de transportes, deve-se levar em conta que a obtenção de dados sobre o 
transporte de carga por caminhão na Argentina é bastante problemática. Existem, no país, vários 
registros, os quais se sobrepõem e possuem significativas inconsistências. Sinteticamente, os 
problemas podem ser resumidos da seguinte forma: 

• Alta informalidade no setor (na ordem de 20-40%), o que dificulta o gerenciamento de 
dados; 

• Falta de uniformização e consolidação de dados. O sistema federal argentino gera 
compartimentos de informação nacionais, provinciais e distritais; 

• A informação está dispersa em numerosos organismos públicos e privados que muitas vezes 
mudam suas atribuições e/ou sua dependência funcional e desenvolvem sistemas de 
informação que não estão articulados entre si, e/ou solicitam informação redundante.  

• Os registros nacionais mais importantes são: 

• A Direção Nacional dos Registros Nacionais da Propriedade do Automotor e de Créditos de 
Penhora (DNRPA), onde o domínio (chassis) da unidade é registrado. 

• O Registro Único de Transporte Automotivo (RUTA), onde todas as unidades de mais de 700 
kg de carga útil que realizam transporte interjurisdicional no país devem ser registradas. 

• O registro da Revisão Técnica Obrigatória (RTO), que deve ser realizada anualmente em 
todas as unidades registradas no RUTA. 

A Direção Nacional de Planeamento do Transporte de Mercadorias e Logística do Ministério dos 
Transportes estimou um total de 392 milhões de toneladas transportadas por caminhão em 2016 no 
território argentino. A distância média percorrida foi estimada em 284 km, o equivalente a um total de 
111,4 bilhões de toneladas-quilômetros transportadas naquele ano. Em 2019, a frota de veículos de 
carga formalmente registrada com circulação inter-regional, segundo dados do Ministério dos 
Transportes, superou 234.000 veículos do tipo N3 (caminhões com um peso máximo superior a 12 
toneladas métricas), com idade média de 13,6 anos.  

A informação sobre os veículos destinados à movimentação de carga urbana é bastante 
escassa. No entanto, cabe salientar que o número de unidades formalmente registradas com 
circulação interjurisdicional na categoria N2 (com uma capacidade de carga entre 3,5 toneladas e 12 
toneladas) atingiu 91.000 unidades e 19,7 anos de idade média. Em relação aos veículos utilitários 
leves, segundo dados da Associação dos Fabricantes de Automóveis (ADEFA), o número total de 
veículos no país atingiu a marca de 2,5 milhões no ano de 2015. Por outro lado, a disponibilidade de 
uma frota de caminhões é uma condição necessária, mas não suficiente, para garantir o transporte de 
produtos com temperatura controlada. O transporte adequado com temperatura controlada requer 
que o caminhão esteja equipado com um reboque com baú refrigerado, um contêiner 
refrigerado/congelado (reefer) ou algum sistema passivo de controle de temperatura (caixas 
refrigeradas, cobertores térmicos, sacos térmicos, etc.). A utilização de baús e furgões, classificados 
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como sistemas de controle ativo de temperatura, são as estruturas mais adequadas para o transporte 
de alimentos. Vale ressaltar que o transporte utilizando reefers em território argentino só é permitido 
para o transporte de produtos de importação ou exportação. Ademais, sua utilização em trânsito 
terrestre é limitada a alguns dias acordados com a companhia de navegação e as alfândegas, que 
cobram pesadas multas em caso de descumprimento dos termos do prazo de utilização acordado. Por 
fim, não há registros ou estimativas sobre o número de reefers em circulação na Argentina.   

Os organismos públicos com poderes para definir quadros regulatórios e a sua supervisão são 
múltiplos: transporte nacional, provincial e municipal, energia, saúde pública, ambiente, comércio 
interno e externo, finanças, alfândegas, indústria, etc. Além disso, muitas áreas de intervenção se 
sobrepõem à jurisdição nacional, provincial e municipal. O entrelaçamento de regulamentos e 
disposições torna a tomada de decisões nesta área particularmente complexa. Em conclusão, 
numerosas inferências devem ser feitas a fim de obter valores que possam ser considerados razoáveis. 
Assim sendo, os dados apresentados na Tabela 24, cujos valores devem ser tomados como 
aproximados, portanto, tratados apenas a título indicativo para uma análise qualitativa, dadas as 
dificuldades e anteriormente expostas. 

 

Tabela 22 
Aproximação ao número de veículos com capacidade para o frio na região. 

Tipo Com equipamento de 
refrigeração 

Quantidade 

Caminhão Não 314 

Sim 486 

Furgão Não 11 

Sim 39 

Utilitário/Vans Não 17 

Sim 43 

Reboques e 
semirreboques 

Não 51 

Sim 199 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do Observatório Nacional de Dados de Transporte (ONDAT, 2017). 

H. Capacidade de transporte refrigerado e frota estimada 
de caminhões no Chile 

A logística terrestre na Macrozona Norte é o principal meio de transporte de carga nacional e 
internacional. O movimento de carga via transporte terrestre representa aproximadamente 80% do total 
de volume transportado na região. Os 20% restante dizem respeito ao transporte de minério das grandes 
mineradoras até os portos da região majoritariamente via modal ferroviário e, em menor escala, via modal 
rodoviário. A cabotagem marítima de carga nacional na Macrozona Norte é inexistente.  

Dadas as características geoeconômicas da Macrozona Norte do Chile e as longas distâncias até 
chegar na Macrozona Central do Chile, a frota principal de veículos que abastecem a região são 
caminhões de carga de mais de 16 toneladas. Esta frota representa mais de 90% do transporte 
regional. Uma estrutura rodoviária eficiente e moderada permite que caminhões de alta tonelagem 
abasteçam a região a um custo por quilômetro adequado, ou seja, sem onerar o preço final dos 
produtos.  

Uma particularidade da região de Arica e Parinacota e Tarapacá é à informalidade do transporte 
rodoviário. No que diz respeito às regiões de Antofagasta e Atacama, a frota de veículos cumpre um 
"padrão de mineração", ou seja, um padrão bastante elevado com respeito à segurança dos 
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trabalhadores. O mix de veículos, como mencionado anteriormente, está orientado para a atividade 
de mineração, não existindo veículos com capacidade de armazenamento a frio. Como já mencionado 
neste estudo, o desequilíbrio gerado pela Macrozona Norte com a macrozona Central significa que a 
logística é orientada do centro para o norte através de caminhões com capacidade de armazenagem a 
frio. Há ainda um pequeno número de veículos do tipo van (menos de 30 veículos) em operação na 
região de Antofagasta realizando o transporte locais entre câmaras frigoríficas e os supermercados 
locais. Tais veículos podem atingir temperaturas de e 5 a -18ºC. 
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V. Análise da produção de bens que demandam  
serviços da cadeia do frio nos estados  

do Mato Grosso do Sul e Goiás 

Esse capítulo está dividido em 3 seções. A primeira faz uma análise detalhada da evolução e da 
distribuição territorial da produção dos principais produtos agroindustriais que utilizam a cadeia do 
frio nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. É feita também uma avaliação da disponibilidade de 
serviços de armazenagem em frio dos operadores logísticos vis-à-vis a distribuição territorial da 
produção nos dois estados. A segunda seção apresenta uma avaliação das exportações de carnes e 
pescados dos dois estados. Na terceira seção são apresentadas projeções de crescimento na demanda 
por armazenagem em frio e seus impactos sobre necessidade de investimento em capital, consumo de 
energia elétrica e geração de empregos diretos nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.  

A. Características da produção agroindustrial nos estados de Goiás 
e Mato Grosso do Sul 

Os estados do Goiás e Mato Grosso do Sul são grandes produtores nacionais de soja e milho, com 
produção de 25,7 milhões de toneladas e 20,0 milhões de toneladas de grãos na safra 2019/20, 
respectivamente (IBGE, 2019). A armazenagem das sementes destes grãos em instalações 
climatizadas encontra-se em expansão nestes estados. Especialistas do mercado de sementes 
estimam que cerca de 40% dos armazéns sementeiros possuem algum tipo de 
refrigeração/climatização, sendo que este percentual deverá aumentar bastante nos próximos anos. 
Naturalmente, a demanda por armazenagem climatizada de sementes é puxada pela produção de 
grãos nos estados. As Figuras 18 e 19 apresentam a evolução da produção de milho e soja nos dois 
estados analisados.  
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Figura 17 
Evolução da produção de milho (em toneladas) nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Agrícola Municipal. 

 

As taxas acumuladas de crescimento da produção de milho no período foram de 156,2% no 
Goiás, 163,4% no Mato Grosso do Sul e 82,7% no Brasil (agregado de todos os estados). A taxa média 
(geométrica) de crescimento anual da produção de milho entre 2010 e 2019 foi de 9,86% em Goiás e 
10,17% no Mato Grosso do Sul. A taxa média de crescimento anual da produção nacional de milho foi 
de 6,21% no mesmo período, sendo que, em 2019, foram produzidas 101.138.617 toneladas do 
produto no Brasil (IBGE, 2019). No caso da soja, as taxas de crescimento acumuladas no período de 
2010 a 2019 foram de 52,77% no Goiás, 62,87% no Mato Grosso do Sul e 66,19% no Brasil. As taxas 
médias (geométricas) anuais de crescimento foram de 4,3% em Goiás e 5% em Mato Grosso do Sul. A 
taxa média de crescimento anual da produção nacional de soja foi de 5,21% no período analisado, 
sendo que, em 2019, foram produzidas 114.269.392 toneladas de soja no Brasil (IBGE, 2019). 

 

Figura 18 
Evolução da produção de soja (em toneladas) nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Agrícola Municipal. 
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A Figura 20 mostra a distribuição da produção de grãos (soja e milho) por mesorregião do 
estado de Goiás. Nota-se que a mesorregião do Sul Goiano concentra significativa parcela de 78% da 
produção total de grãos do estado. Essa mesorregião é composta por 82 municípios, subdivididos em 
6 microrregiões: Sudoeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois, Meia Ponte, Pires do Rio, Catalão e 
Quirinópolis. Os principais municípios produtores de grãos dessa mesorregião (e também do país) são 
Rio Verde e Jataí, ambos na microrregião Sudoeste de Goiás. Destaca-se que a mesorregião do Sul 
Goiano possui instalações de armazenagem frigorificada de operadores logísticos nos municípios de 
Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Cachoeira Dourada, cuja capacidade total de armazenagem é de 
aproximadamente 400.000 m3. Portanto, existe estrutura disponível para armazenagem climatizada 
de sementes nesta mesorregião nas instalações dos operadores logísticos. Ademais, as sementes 
podem, eventualmente, ser armazenadas em armazéns localizados nas próprias sementeiras, em 
outras mesorregiões do estado ou até mesmo em estados vizinhos. 

 

Figura 19 
Distribuição da produção total (23 milhões de toneladas) de grãos (soja e milho) 

do estado de Goiás por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Agrícola Municipal. 

 

A Figura 21 mostra a distribuição da produção de grãos (soja e milho) por mesorregião do 
estado de Mato Grosso do Sul. A mesorregião do Sudoeste de Mato Grosso do Sul concentra 65% da 
produção total de grãos do estado. Essa mesorregião é composta por 38 municípios, subdivididos em 
três microrregiões: Bodoquena, Dourados e Iguatemi. Os principais municípios produtores de grãos 
dessa mesorregião são Maracaju, Dourados, Itaporã, Naviraí, Ponta Porã, Rio Brilhante e Caarapó. As 
duas únicas instalações de armazenagem frigorificada pública de capital privado do estado estão 
localizadas nas mesorregiões do Leste e do Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, nos municípios de 
Três Lagoas e Campo Grande. Portanto, apesar de concentrar 65% da produção de grãos, a 
mesorregião do Sudoeste de Mato Grosso do Sul não possui instalações de operadores logísticos para 
a armazenagem climatizada de sementes. Diante da crescente importância da armazenagem de 
sementes em estruturas climatizadas, a escassez de instalações pode se tornar um entrave ao 
crescimento da safra de grãos. É importante mencionar, no entanto, que as sementes podem ser 
armazenadas em instalações localizadas em outras mesorregiões do estado – há um armazém 
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especializado em sementes na mesorregião do Leste de Mato Grosso do Sul –, em instalações próprias 
das sementeiras, ou até mesmo em estados vizinhos, notadamente Goiás e Mato Grosso. Em que 
pesem essas possibilidades, nota-se uma oportunidade para investimentos na criação/expansão da 
estrutura de armazenagem climatizada de sementes na mesorregião do Sudoeste de Mato Grosso do 
Sul. 

 

Figura 20 
Distribuição da produção total (18,6 milhões de toneladas) de grãos (soja e milho) 

do estado de Mato Grosso do Sul por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Agrícola Municipal. 

 

As Figuras 22, 23 e 24 mostram as evoluções da produção de carnes bovina, de frango e suína 
nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Essas cadeias agroindustriais de produção utilizam a 
cadeia do frio com bastante intensidade. A taxa média de crescimento anual da produção de carne 
bovina entre 2010 e 2020 foi de 1,22% em Goiás e 0,51% no Mato Grosso do Sul. A taxa média de 
crescimento anual da produção nacional de carne bovina, cujo valor total foi de 7,8 milhões de 
toneladas em 2020, foi de 0,94% no período 2010-2020. Cabe ressaltar que, em 2020, as produções de 
carne bovina em Goiás e Mato Grosso do Sul representaram, respectivamente, 9,65% e 10,84% da 
produção nacional de 7,8 milhões de toneladas (IBGE, 2020). 
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Figura 21 
Evolução da produção de carne bovina (em toneladas) nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2020) - Pesquisa Trimestral do Abate. 

 

Figura 22 
Evolução da produção de carne de frango (em toneladas) nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2020) - Pesquisa Trimestral do Abate. 
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Figura 23 
Evolução da produção de carne suína (em toneladas) nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2020) - Pesquisa Trimestral do Abate. 

 

Não há dados oficiais sobre a produção de carnes por mesorregiões dos estados brasileiros. Há, 
apenas, dados de efetivos de rebanhos por mesorregiões, os quais estão disponíveis na Pesquisa 
Pecuária Municipal do IBGE. Entretanto, acredita-se que os efetivos de rebanho não são boas proxies 
para a distribuição mesorregional da produção de carnes. É perfeitamente factível que efetivos de 
rebanhos de uma determinada mesorregião sejam abatidos em outras mesorregiões ou até mesmo 
em outros estados. Uma análise da localização (município) e da capacidade de produção instalada das 
plantas industriais de abate de animais, conforme apresentado nas Tabelas 13 e 14 (subseção 3.1), 
pode prover um indicativo mais realista da distribuição da produção de carnes nos estados de Goiás e 
Mato Grosso do Sul. A distribuição das capacidades de abate instaladas por município foi utilizada 
para a realização de estimativas da distribuição da produção de carnes por mesorregião dos estados. 
Adotou-se a premissa de que a produção está distribuída de acordo com o percentual da capacidade 
de abate instalada em cada município que possui abatedouro. Os dados foram, posteriormente, 
agregados para as mesorregiões dos dois estados.  

As Figuras 25, 26, 27 e 28 apresentam as estimativas de distribuição da produção de carnes 
bovina e de aves nas mesorregiões dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. É importante reforçar 
para o leitor que os dados tratam de estimativas de distribuição da produção de carnes entre as 
mesorregiões dos estados analisados. Foram feitos os melhores esforços para que as estimativas 
sejam realistas. Cabe ressaltar, no entanto, que tais estimativas estão sujeitas a erros e imprecisões.     

A produção de suínos, menos representativa do que de bovinos e aves para os dois estados, está 
totalmente concentrada na mesorregião Sul de Goiás. As plantas de abate de suínos estão nos 
municípios de Rio Verde e Cezarina. Já no Mato Grosso do Sul, a produção de suínos está distribuída 
entre duas mesorregiões: Centro-Norte de Mato Grosso do Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. 
Existem plantas industriais de abate de suínos nos municípios de São Gabriel do Oeste (mesorregião 
Centro Norte de MS) e Dourados (mesorregião Sudoeste de MS).  
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Figura 24 
Estimativa da distribuição da produção total (750.068 toneladas) de carne bovina do estado 

de Goiás por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estimativas próprias baseadas em dados do IBGE (2020) e MAPA (2021). 

 

Percebe-se que a produção de carne bovina está distribuída principalmente nas mesorregiões 
do Centro Goiano, Leste Goiano e Sul Goiano (Figura 26). Essas mesorregiões também concentram as 
instalações de armazenagem frigorificada dos operadores logísticos. Ademais, conforme estimado na 
subseção 3.1, as plantas de abate de bovinos também possuem capacidade de armazenagem em frio 
para seus produtos. 

 

Figura 25 
Estimativa da distribuição da produção total (931.642 toneladas) de carne de frango do estado 

de Goiás por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estimativas próprias baseadas em dados do IBGE (2020) e MAPA (2021). 
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A produção de carne de frango concentra-se, principalmente, na mesorregião do Sul Goiano 
(Figura 27). Esta mesorregião possui grandes plantas industriais da BRF, uma das líderes do mercado 
nacional de carne de frango. Há, também, grandes plantas de abate de frangos na mesorregião do 
Centro Goiano. Conforme já mencionado, essas duas mesorregiões possuem considerável estrutura de 
armazenagem frigorificada para produtos agroindustriais, as quais também são utilizadas por essas 
agroindústrias de abate de animais. 

 

Figura 26 
Estimativa da distribuição da produção total (842.279 toneladas) de carne bovina do estado 

de Mato Grosso do Sul por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estimativas próprias baseadas em dados do IBGE (2020) e MAPA (2021). 

 

A produção de carne bovina encontra-se distribuída em todas as mesorregiões do estado de 
Mato Grosso do Sul (Figura 28). Contudo, a maior parcela da produção (66%) é realizada nas 
mesorregiões Centro-Norte e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Já a produção de carne de frango do 
estado de Mato Grosso do Sul concentra-se majoritariamente na região Sudoeste (Figura 28). 
Conforme já mencionado, há uma instalação de armazenagem frigorificada pública de capital privado 
no município de Campo Grande, mesorregião Centro-Norte, cuja capacidade de armazenagem é de 
58.099 m3. A mesorregião Sudoeste de Mato Grosso do Sul não possui instalações de armazenagem 
frigorificada públicas de capital privado. Portanto, os consideráveis volumes de produção de carnes 
bovina e de frango do estado são armazenados nas instalações próprias de armazenagem das 
agroindústrias ou em instalações de operadores logísticos localizadas em outros estados. Não 
obstante, aparentemente há déficit de oferta de armazenagem em frio no estado de Mato Grosso do 
Sul, o que, por sua vez, indica possibilidades de investimentos em futuras expansões na capacidade. 
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Figura 27 
Estimativa da distribuição da produção total (465.106 toneladas) de carne de frango do estado de Mato Grosso do 

Sul por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estimativas próprias baseadas em dados do IBGE (2020) e MAPA (2021). 

 

O estado de Goiás possui relevância no cenário nacional da produção de leite. Em 2019, foram 
produzidos 3,2 bilhões de litros de leite em Goiás, o que representou 9% da produção nacional. Essa 
produção coloca o estado de Goiás como o quinto maior produtor nacional de leite. A Figura 29 
apresenta a evolução da produção de leite no estado de Goiás entre 2010 e 2019. Percebe-se queda na 
produção no período analisado, cuja taxa média anual de variação foi de -0,04%. No mesmo período, a 
produção total de leite no Brasil cresceu a uma taxa média anual de 1,3%, passando de 30,7 bilhões de 
litros em 2010 para 34,8 bilhões de litros em 2019. Notadamente, a cadeia de lácteos é demandante de 
serviços da cadeia do frio em diversas operações, tais como resfriamento, armazenagem e transporte 
do leite, queijos e manteiga. 

 

Figura 28 
Evolução da produção de leite (em mil litros) no estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 

Centro-Norte de Mato Grosso 
do Sul

5%

Sudoeste de Mato Grosso 
do Sul
71%

Leste de Mato 
Grosso do Sul

24%



CEPAL Análise da logística refrigerada nos territórios do corredor rodoviário...103 

 

A Figura 30 apresenta a distribuição da produção total de 3,2 bilhões de litros de leite em 2019 
pelas mesorregiões do estado de Goiás. As mesorregiões do Sul Goiano e Centro Goiano concentram 
78% da produção de leite do estado de Goiás. Os principais municípios produtores de leite e suas 

respectivas produções em 2019 são apresentados na Tabela 25. 

 

Figura 29 
Distribuição da produção total (3,2 bilhões de litros) de leite do estado de Goiás por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 

 

 

Tabela 23 
Dez municípios com maior produção de leite em Goiás em 2019. 

Município  Mesorregião Produção (mil litros) 

Orizona (GO) Sul Goiano 110.500 

Piracanjuba (GO) Sul Goiano 94.975 

Jataí (GO) Sul Goiano 88.400 

Bela Vista de Goiás (GO) Centro Goiano 78.000 

Rio Verde (GO) Sul Goiano 65.950 

Pontalina (GO) Sul Goiano 63.500 

Silvânia (GO) Sul Goiano 63.000 

Pirenópolis (GO) Leste Goiano 62.611 

Itapuranga (GO) Centro Goiano 61.980 

Vianópolis (GO) Sul Goiano 61.000 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 
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As mesorregiões do Sul Goiano e Centro Goiano são contempladas com instalações para 
armazenagem frigorificada de produtos nos municípios de Santa Helena de Goiás, Cachoeira Dourada 
e Rio Verde (Sul Goiano), Aparecida de Goiânia e Anápolis (Centro Goiano). Há grande capacidade 
instalada de operadores logísticos nesses municípios (ver Tabela 9, subseção 3.1). Entretanto, essa 
capacidade tem sido utilizada, majoritariamente, para a armazenagem de carnes e sementes de grãos. 
Assim, é possível que existam déficits de armazéns para leite e seus derivados no estado de Goiás. De 
fato, em entrevistas com representantes da Secretaria da Agricultura do estado, foi mencionado que 
os produtores de leite, sobretudo os de pequeno e médio porte, têm enfrentado consideráveis 
problemas na comercialização da produção. Preços baixos, conflitos comerciais e dificuldades para 
acessar melhores canais de comercialização foram alguns dos problemas reportados. Uma melhor 
estrutura de armazenagem disponível para esses produtores, tal que fosse possível melhorar a 
qualidade do produto e acessar canais de comercialização mais exigentes, poderia fazer parte do rol 
de soluções para os problemas reportados. 

As cadeias produtivas de pescados também têm se mostrado importantes para os estados de 
Goiás e Mato Grosso do Sul. Notadamente, essas cadeias produtivas são altamente dependentes da 
cadeia do frio. A Figura 31 apresenta a evolução do valor da produção da aquicultura, em mil reais, nos 
estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. O cenário de crescimento da produção é consideravelmente 
diferente para os dois estados.  No estado de Mato Grosso do Sul, o valor da produção da aquicultura 
apresentou crescimento bastante acentuado, cuja taxa média de variação anual entre 2013 e 2019 foi 
de 16,33%. Neste mesmo período, o crescimento anual médio do valor da produção nacional da 
aquicultura foi de 7,8%. O acentuado crescimento no valor da produção da aquicultura no Mato Grosso 
do Sul está fortemente associado ao aumento nas demandas interna e externa por tilápia, principal peixe 
cultivado comercialmente no estado. Por sua vez, o estado de Goiás teve queda no valor da produção da 
aquicultura entre 2013 e 2019, com variação média anual de -1,7%. O estado do Goiás cultiva tilápias e 
peixes nativos. Em 2019, os valores da produção em Goiás e Mato Grosso do Sul representaram, 
respectivamente, 2,7% e 2% do valor da produção da aquicultura no Brasil (R$ 5,164 bilhões). 

 

Figura 30 
Evolução do valor da produção da aquicultura (em mil R$) nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 
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Figura 31 
Distribuição do valor total da produção (R$ 138.433.000) da aquicultura do estado de Goiás por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 

 

A distribuição do valor da produção da aquicultura entre as mesorregiões do estado de Goiás é 
apresentada na Figura 32. Os dez principais municípios produtores de peixes e seus respectivos valores 
da produção estão na Tabela 26. Nota-se que a produção de peixes no estado de Goiás é bem 
distribuída entre as mesorregiões, com maior destaque para as regiões do Sul e Centro Goiano. Os 
municípios de Niquelândia (mesorregião do Norte Goiano) e Inaciolândia (mesorregião do Sul Goiano) 
se destacaram com um valor da produção da aquicultura bastante superior aos demais municípios do 
estado de Goiás. Cabe aqui destacar que a cadeia de produção de pescados ainda não é 
tecnologicamente e comercialmente tão bem desenvolvida, como as de grãos, carnes ou mesmo leite. 
Isto fica evidente quando comparados os valores gerados na cadeia de pescados com aqueles gerados 
por essas outras cadeias agroindustriais de produção.  

Tabela 24 
Dez municípios com maior valor da produção da aquicultura no Goiás em 2019. 

Município Mesorregião Valor da produção (mil R$) 

Niquelândia (GO) Norte Goiano 13 202 

Inaciolândia (GO) Sul Goiano 10 221 

Gouvelândia (GO) Sul Goiano 6 689 

Nova Crixás (GO) Noroeste Goiano 4 804 

Morrinhos (GO) Sul Goiano 3 515 

Luziânia (GO) Leste Goiano 3 410 

Turvânia (GO) Centro Goiano 3 262 

Água Fria de Goiás (GO) Leste Goiano 2 892 

Inhumas (GO) Centro Goiano 2 856 

Cavalcante (GO) Norte Goiano 2 797 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 
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A distribuição do valor da produção da aquicultura entre as mesorregiões do estado de Mato 
Grosso do Sul é apresentada na Figura 33. Os principais municípios produtores e suas respectivas 
produções estão na Tabela 27.  

 

Figura 32 
Distribuição do valor total da produção (R$ 101.680.000) da aquicultura do estado de Mato Grosso 

do Sul por mesorregião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 

 

A produção de peixes no estado de Mato Grosso do Sul está bastante concentrada na 
mesorregião Leste. Segundo a Associação Brasileira da Psicultura (PEIXEBR, 2021), essa mesorregião 
destaca-se na exportação de filé de tilápia para os EUA (principal destino das exportações nacionais de 
tilápia), contando com empresas de processamento que adotam as melhores tecnologias disponíveis 
no Brasil. A armazenagem em frio da tilápia é feita nas instalações próprias dessas empresas de 
processamento, haja vista a escassez de instalações de operadores logísticos nas principais 
mesorregiões produtoras e até mesmo em todo o estado de Mato Grosso do Sul. 

 
Tabela 25 

Dez municípios com maior valor da produção da aquicultura no Mato Grosso do Sul em 2019. 
Município Mesorregião Valor da produção (mil R$) 

Aparecida do Taboado (MS) Leste de MS 39.955 

Selvíria (MS) Leste de MS 19.538 

Terenos (MS) Centro-Norte de MS 8.928 

Paranaíba (MS) Leste de MS 6.041 

Dourados (MS) Sudoeste de MS 4.468 

Mundo Novo (MS) Sudoeste de MS 4.326 

Brasilândia (MS) Leste de MS 2.979 

Itaporã (MS) Sudoeste de MS 2.595 

Ponta Porã (MS) Sudoeste de MS 2.521 

Corumbá (MS) Pantanais de MS 2.145 

Fonte: IBGE (2019) - Pesquisa Pecuária Municipal. 
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B. Exportações dos principais produtos agropecuários termossensíveis 
dos estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás 

Mato Grosso do Sul e Goiás, conforme já destacado anteriormente, são dois estados do Centro-Oeste 
brasileiro que possuem grandes capacidades e aptidão para a produção agroindustrial. Com 
densidades populacionais abaixo da média nacional, ambos os estados produzem excedentes 
alimentares, os quais são destinados ao abastecimento do mercado interno e externo. A pauta de 
exportação de ambos os estados é formada, majoritariamente, por produtos agrícolas e minerais. 
Dentre os principais produtos exportados, as carnes são produtos que mais demandam a utilização da 
cadeia do frio nas atividades de produção, armazenamento e distribuição.  

Assim, buscando gerar subsídio para a tomada de decisão dos entes públicos e privados, a 
seguir são apresentados e discutidos dados sobre a evolução dos principais produtos termossensíveis 
exportados (carne bovina, suína, aves e pescados) pelos dois estados em questão, os principais 
mercados importadores e as principais unidades da receita federal responsáveis pelo despacho 
aduaneiro dos produtos acima mencionados. 

As exportações de carne bovina brasileira têm crescido significativamente nos últimos anos, a 
despeito de eventuais quedas em alguns períodos. Este crescimento é resultado de uma série de 
fatores, os quais vão desde o crescimento da demanda externa, sobretudo de mercados asiáticos, 
como também da melhoria genética do rebanho e das condições sanitárias nacionais, que juntas 
permitiram não só o aumento da produtividade da carcaça animal e crescimento das empresas de 
abate, como também garantiram o acesso a grandes mercados compradores. 

As exportações de carne bovina de Goiás e Mato Grosso do Sul acompanharam a tendência de 
crescimento do mercado nacional. Como pode ser visualizado na Figura 34, houve um crescimento 
expressivo nas exportações de carne bovina de ambos os estados no período analisado. Nota-se que 
em 1997, o primeiro ano da série histórica, nenhum estado exportou mais do que 10 mil toneladas. Em 
2020, segundo dados Comexstat (2021), Goiás exportou 305.554 toneladas de carne bovina, ao passo 
que Mato Grosso do Sul exportou 219.372 toneladas. Hoje, Goiás e Mato Grosso do Sul são 
considerados o terceiro e quinto maiores exportadores de carne bovina do Brasil, respectivamente. 
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Figura 33 
Evolução da exportação de carne bovina de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 

 

Mesmo com o desaquecimento da economia mundial e o advento da pandemia da Covid-19, as 
receitas oriundas das exportações brasileiras de carne bovina registraram crescimento de 8% em 2020, 
sendo a China e Hong Kong os principais mercados importadores de ambos os estados. As figuras 35 e 
36 apresentam os 15 principais países importadores de carne bovina de Goiás e Mato Grosso do Sul, 
respectivamente.  

 
Figura 34 

Os 15 maiores países importadores de carne bovina do estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 
Nota: Receita calculada em dólar (US$) e participação de marcado (%). 
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Em 2020, China e Hong Kong foram responsáveis pela geração de 839 milhões de dólares 
(63,45%) em divisas com a aquisição de carne bovina de Goiás. Segundo dados da ComexStat (2021), o 
porto de Santos é o principal porto de escoamento de carne bovina de Goiás (90,7%), seguido pelo 
porto de Paranaguá-PR (4,7%), São Borja-RS (1,7%) e Itajaí-SC (1%). O restante da produção do estado 
sai do território brasileiro por via rodoviária (Jaguarão-RS Dionísio Cerqueira-SC, Foz do Iguaçu-PR, 
Chuí-RS) ou via aérea (aeroporto internacional de Guarulhos e aeroporto internacional de Campinas). 

Mato Grosso do Sul, por outro lado, demonstra ser menos dependente da importação da China 
e Hong Kong, embora esses dois países tenham sido responsáveis pela importação de 263,7 milhões 
de dólares em carne bovina no ano de 2020. A carne bovina produzida em território sul-mato-
grossense é exportada pela via marítima pelos portos de Paranaguá-PR (38%), Santos-SP (32%), São 
Francisco do Sul-SC (6%) e Itajaí-SC (3%). As carnes exportadas para os países vizinhos, 
principalmente o Chile, são escoadas majoritariamente por São Borja-RS (11%) e Dionísio Cerqueira-
SC (3,6%). A produção restante do estado é escoada por outras unidades da receita federal de menor 
expressão na fronteira com Argentina, Paraguai e Uruguai e pelo aeroporto internacional de 
Guarulhos. 

 

Figura 35 
Os 15 maiores países importadores de carne bovina do estado de Mato Grosso do Sul. 

 
Fonte: ComexStat (2021). 
Nota: Receita calculada em dólar (US$) e participação de marcado (%). 

 

Goiás e Mato Grosso do Sul são também dois grandes produtores e exportadores de carne de 
frango. Assim como ocorreu com a cadeia da carne bovina, a exportação de carne de aves também 
cresceu acentuadamente nos últimos quinze anos. Hoje, Goiás e Mato Grosso do Sul aparecem, 
respectivamente, como quarto e sexto maiores exportadores de carne de aves frescas, resfriadas ou 
congeladas do Brasil. A figura 37 apresenta a evolução da exportação de carne de aves para os dois 
estados analisados.  
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Figura 36 
Evolução da exportação de carne de aves de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 

 

Parte significativa da produção de aves de Goiás e Mato Grosso do Sul também é destinada ao 
atendimento da demanda de países asiáticos, principalmente Japão, China, Singapura, Vietnã e Hong 
Kong e países do Oriente Médio, conforme pode demonstrado nas Figuras 38 e 39. 

 

Figura 37 
Os 15 maiores países importadores de carne de aves do estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 
Nota: Receita calculada em dólar (US$) e participação de marcado (%). 
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Figura 38 
Os 15 maiores países importadores de carne de aves do estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 
Nota: Receita calculada em dólar (US$) e participação de marcado (%). 

 
Em 2020, Japão, China, Vietnã, Singapura e Hong Kong foram responsáveis pela geração de 

176,2 milhões de dólares (49,3%) em divisas com a aquisição de carne de aves de Goiás. Segundo 
dados da Secex, o Porto de Santos é o principal porto de escoamento de carne de aves de Goiás (83%), 
seguido pelo porto de Paranaguá-PR (11%), Itajaí-SC (5,7%) e São Francisco do Sul-SC (0,3%). 

Mato Grosso do Sul, por outro lado, tem a China como principal importador atual de carne de 
aves produzida em seu território. Os cinco principais parceiros comerciais asiáticos do estado 
concentraram mais 50% do total das exportações de carne de aves produzidas em solo sul-mato-
grossense, gerando 146,6 milhões de dólares em divisas. A carne de aves produzida em território sul-
mato-grossense é majoritariamente exportada pelo porto de Paranaguá-PR (93%). Itajaí-SC (5%), São 
Francisco do Sul-SC e Santos-SP (ambos com 2%) são responsáveis pelo escoamento restante da 
produção do estado.  

A exportação de carne suína dos dois estados é relativamente pequena, principalmente quando 
comparada com o volume de exportação de carne bovina e de aves. A figura 40 apresenta a evolução 
das exportações de carne suína de Goiás e Mato Grosso do Sul. De fato, a suinocultura é ainda pouco 
explorada nos estados analisados. Segundo dados da ComexStat (COMEXSTAT, 2021), quase 90% das 
exportações de carne suína são oriundas dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
Por terem sido reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação, as 
empresas com operação nestes estados têm preferência e maior inserção no mercado externo. 

Em 2020, Mato Grosso do Sul exportou 17,6 mil toneladas de carne suína, enquanto Goiás 
exportou apenas 9,8 mil toneladas. A produção dos estados é escoada via porto de Itajaí (44%), porto 
de Paranaguá-PR (38%), Chuí-RS (14%) e São Francisco do Sul-SC (4%). Os principais países 
importadores de carne suína de ambos os estados são Hong Kong, Singapura e Uruguai, que juntos 
foram responsáveis pela geração de mais de 80% da receita com a importação desta proteína.  
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Figura 39 
Evolução da exportação de carne suína de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 

 

A exportação de carne de peixe dos estados analisados é realmente muito modesta, como pode 
ser visualizado na figura 41. Nota-se que Mato Grosso do Sul vem aumentando as exportações de 
peixes, principalmente tilápias, nos últimos anos, enquanto Goiás permanece praticamente 
estagnado. Os principais importadores de pescados são os EUA, Canadá e Emirados Árabes Unidos. 
Mato Grosso do Sul e Goiás são compradores de FLV de outros estados brasileiros. Assim, a 
exportação desses produtos por parte dos estados é praticamente irrisória. 

 

Figura 40 
Evolução da exportação de carne de peixes de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat (2021). 
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Considerando as limitações de acesso e das capacidades operacionais dos dois principais portos 
nacionais (Santos e Paranaguá) por onde são escoadas grande parte da proteína animal produzida em 
Goiás e Mato Grosso do Sul com destino ao mercado asiático, estima-se que, existindo condições 
logísticas necessárias ao longo do corredor bioceânico, parte da produção seja escoada pelos portos 
no norte chileno. 

C. Projeções de crescimento na demanda por armazenagem em frio 
nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul 

Essa subseção tem o objetivo de apresentar um conjunto de projeções para a cadeia do frio nos 
estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Especificamente, são apresentadas projeções de: 

i) Crescimento na demanda de armazenagem em frio de sementes e carnes; 

ii) Necessidade de investimento em novas instalações para suprir a demanda adicional de 
armazenagem em frio; 

iii)  Crescimento na demanda por energia elétrica gerado pelo crescimento da capacidade de 
armazenagem em frio; 

iv) Crescimento na demanda por mão de obra gerado pelo investimento em novas 
instalações de armazenagem em frio. 

A realização dessas projeções perpassa, necessariamente, projeções de crescimento na 
produção dos principais produtos agroindustriais que utilizam a cadeia do frio nos estados analisados – 
notadamente sementes de grãos e carnes. A Tabela 28 apresenta as projeções de crescimento da produção 
de grãos e carnes no Brasil e nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul para 2029/30. Essas projeções 
foram obtidas em estudo do MAPA (2020) e adotadas como premissas neste relatório para a realização de 
estimativas de crescimento na demanda de armazenagem de sementes e carnes para 2029/30. 

 

Tabela 26 
Projeções de crescimento da produção (em toneladas) e da área em produção (em hectares) 

de grãos e carnes entre 2019/20 e 2029/30. 
(em porcentagens) 

Produto Brasil Goiás Mato Grosso do Sul 

Produção de Soja  30,1 31,0 25,9 
Área de Soja 26,4 26,9 25,8 
Produção de Milho  21,2 28,2 36,7 
Área de Milho 1,0 19,8 27,9 
Carne bovina* 16,2 16,2 16,2 
Carne de frango* 28,1 28,1 28,1 
Carne suína* 26,8 26,8 26,8 

Fonte: (MAPA, 2020b) – Projeções do Agronegócio Brasil 2019/20 a 2029/30.  
* As projeções de crescimento da produção de carnes não foram estimadas para os estados. Portanto, replicamos a projeção de 
crescimento nacional da produção de carnes bovina, de frango e suína para os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

Na safra 2019/20, as áreas plantadas de soja nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul foram 
de 3.402.810 e 2.882.107 hectares, respectivamente (IBGE, 2019). Os crescimentos projetados para 
2029/30, de 26,9% para o estado de Goiás e 25,8% para Mato Grosso do Sul, implicam, respectivamente, 
em 915.356 e 743.584 hectares adicionais de produção de soja nos estados. Por sua vez, as áreas de milho 
plantadas nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul na safra 2019/20 foram de 1.668.937 hectares e 
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1.983.941 hectares, respectivamente (IBGE, 2019). Assim, os acréscimos de 19,8% e 27,9% representam, 
respectivamente, 330.450 e 553.520 hectares adicionais cultivados com milho nos estados.   

Portanto, o estado de Goiás precisará semear uma área incremental de 1.245.806 hectares de 
grãos. No Mato Grosso do Sul, a área incremental seria de 1.297.104 hectares de grãos em 2029/30. A 
taxa média de semeadura adotada foi de 58 kg de sementes por hectare plantado, o que implica em 
necessidade de uma produção incremental de 72.257 toneladas de sementes em Goiás e 75.232 
toneladas de sementes no Mato Grosso do Sul. Cabe destacar que é difícil chegar a um valor exato 
para a taxa de semeadura, uma vez que, dependendo da cultivar, pode-se semear para obter de 
230.000 plantas por hectare a 400.000 plantas por hectare. Outro aspecto relevante é que o tamanho 
das sementes varia de cultivar para cultivar: há desde cultivares que apresentam um peso de 1.000 
sementes (PMS) de 140 g até cultivares de 185 g para o PMS. A partir de uma análise de seis cultivares 
lançadas pela Embrapa, obteve-se uma média de 165 g para o PMS (EMBRAPA, 2018). Considerando-
se uma população média 315.000 plantas por hectare e uma taxa adicional de 10% de sementes, são 
necessárias cerca de 350.000 sementes por hectare. A partir do PMS de 165 g, chega-se à taxa de 
semeadura média de 58 kg/ha de sementes. 

Foram adotadas algumas premissas para a realização de estimativas da necessidade adicional 
de armazenagem da produção incremental de sementes. Na primeira premissa, que diz respeito ao 
percentual da produção incremental de sementes que será armazenada em instalações climatizadas, 
assumiremos três possibilidades, o que resultará em três cenários projetados diferentes. No primeiro 
cenário, assumiu-se que 100% da produção incremental de sementes será armazenada em armazéns 
climatizados. No segundo cenário, foi assumido que 75% da produção incremental será armazenada 
em armazéns climatizados. No terceiro cenário, o percentual assumido será de 50%. A segunda 
premissa assumida é de que em um pallet padrão com 2 m3 seja possível armazenar 1,25 toneladas de 
sementes, sendo ainda necessário um espaço adicional de aproximadamente 30% da área de 
armazenagem para a circulação e manuseio das sementes nos armazéns. A terceira premissa, e 
possivelmente a mais restritiva de todas, é de que as sementes utilizadas para semear as safras de 
grãos dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul serão produzidas e armazenadas nestes mesmos 
estados.  

A Tabela 29 apresenta as estimativas de necessidade adicional de armazenagem climatizada da 
produção incremental de 84.715 toneladas de sementes em Goiás e 88.203 toneladas de sementes no 
Mato Grosso do Sul. São apresentados também os investimentos necessários para a construção de 
novas instalações de armazenagem climatizada (10oC e 65% UR) com base nas projeções de 
crescimento na armazenagem. Esses investimentos foram calculados com base na projeção de que o 
valor de construção civil mais máquinas e equipamentos é de US$ 100 por m3 instalado. Esse dado foi 
obtido em entrevistas com consultores e operadores logísticos. 

Tabela 27 
Projeções de necessidade adicional de armazenagem climatizada de sementes (m3) e investimento necessário 

(US$) para os próximos dez anos (2029/30). 
 

Goiás (m3) Goiás (US$) Mato Grosso do Sul  
(m3) 

Mato Grosso do Sul (US$) 

Cenário 1 150 295 15 029 456,00 156 483 15 648 256,00 

Cenário 2 112 721 11 272 092,00 117 362 11 736 192,00 

Cenário 3 75 147 7 514 728,00 78 241 7 824 128,00 

Fonte: Elaboração própria com base em entrevistas e dados do MAPA (2020) e IBGE (2019). 
Nota: O Cenário 1 assume que 100% da produção incremental de sementes será armazenada em armazéns climatizados. O Cenário 2 
assume uma taxa de armazenagem climatizada para 75% da produção incremental e o Cenário 3 assume a taxa de 50%. 
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Em 2020, as produções de carne bovina nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul foram, 
respectivamente, de 750.068 t e 842.279 t (IBGE, 2020). O crescimento projetado de 16,2% implica 
que as produções incrementais de carne bovina em 2029/30 estimadas para os estados de Goiás e 
Mato Grosso do Sul são de 121.511 t e 136.449 t. No caso da carne de frango, cujas produções em 2020 
foram de 931.642 t em Goiás e 465.106 t no Mato Grosso do Sul (IBGE, 2020), as produções 
incrementais em 2029/30, estimadas a partir da projeção de crescimento de 28,1%, são de 261.791 t no 
Goiás e 130.695 t no Mato Grosso do Sul. Já para a carne suína, as produções incrementais em 2029/30 
estimadas para os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul são, respectivamente, de 49.170 t e 53.182 t. 
Assim, projetam-se produções incrementais de 432.472 t de carnes no Goiás e de 320.326 t de carnes 
no Mato Grosso do Sul em 2029/30.  

A projeção de crescimento da necessidade de armazéns frigorificados para carnes envolve 
algumas complexidades. As mais relevantes delas referem-se à necessidade de conhecimento do giro 
médio do estoque da produção de carnes e do percentual da produção que passa por armazenagem 
frigorificada. Esses indicadores variam consideravelmente entre as indústrias processadoras e mesmo 
ao longo do tempo. Estratégias competitivas, portfólios de produção e variações no comportamento 
do consumidor de carnes podem afetar substancialmente os indicadores. O tratamento destas questões 
foge ao escopo deste trabalho. Diante do exposto, foi adotada uma estratégia bastante simplificadora para 
projetar o crescimento da necessidade de armazéns para a produção incremental de carnes projetada para 
2029/30. A estratégia consiste em replicar a atual taxa de utilização de m3 por tonelada produzida de carnes 
nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul para a produção incremental de 2029/30.   

Estima-se que, em 2019/20, a produção total de 1.865.180 toneladas de carnes em Goiás tenha 
ocupado aproximadamente 851.333,4 m3 de armazenagem frigorificada (225.000 m3 próprios das 
agroindústrias e 626.333 m3 dos operadores logísticos). Considerando a produção incremental de 
432.472 toneladas para 2029/30 e aplicando-se a mesma taxa de utilização de armazenagem para esta 
produção (0,4564 m3 por tonelada), estima-se que serão necessários 197.395 m3 adicionais de 
armazenagem frigorificada para carnes no estado de Goiás.  

No caso do Mato Grosso do Sul, foram realizadas duas projeções. A primeira considerou a 
mesma lógica de replicar a taxa de utilização (m3 por tonelada produzida de carne) do estado em 2020 
para a produção incremental de 2029/30. Entretanto, notadamente há algum déficit de instalações de 
armazenagem frigorificada neste estado. Portanto, fizemos uma segunda estimativa replicando a taxa 
de utilização do Goiás para o estado de Mato Grosso do Sul. Neste caso, a pressuposição subjacente é 
de que o déficit de armazenagem do estado de Mato Grosso do Sul possa ser reduzido 
substancialmente nos próximos anos. O uso do estado de Goiás como parâmetro para a 
disponibilidade de m3 por tonelada de carnes fundamenta-se na proximidade geográfica entre os 
estados, similaridades de capacidade de produção de carnes e posição destacada de Goiás na oferta 
de armazenagem frigorificada. A Tabela 30 apresenta as projeções de crescimento da necessidade de 
armazenagem para carnes nos dois estados e os investimentos necessários considerando o custo de 
investimento9 de US$ 125 por m3. Esse custo é mais alto do que aquele adotado para a armazenagem 
de sementes, uma vez que a armazenagem de carnes demanda temperaturas mais frias e 
equipamentos de maior valor. 

  

 

9 Os cálculos apresentados levam em consideração especificamente os investimentos para aquisição e 

montagem de câmaras frigoríficas. 
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Tabela 28 
Projeções de necessidade adicional de armazenagem frigorificada de carnes (m3) e investimento necessário (US$) 

para os próximos dez anos (2029/30). 
 Goiás Mato Grosso do Sul 

Produção de carnes 2020 (t) 1 865 180 1 505 826 

m3 ocupados por carnes 2020 851 333 292 395 

m3/produção de carnes em 2020 (t) 0,4564 0,1942 

Produção incremental de carnes 2029/30 (t) 432 472 320 326 

Projeção de m3 incremental 197 395 62 199 

Projeção ajustada MS* - 146 208 

Necessidade de investimento (US$) 24 674 418,70 7 774 934,91 

Necessidade de investimento ajustada MS* (US$) - 18 275 999,01 

Fonte: Elaboração própria com base em entrevistas e dados do MAPA (2020) e IBGE (2020). 
* A projeção de armazenagem e a necessidade de investimento ajustadas para o MS extrapolam a taxa de utilização (m3 por tonelada 
produzida de carnes) do Goiás para projetar a demanda adicional de armazenagem no Mato Grosso do Sul.  

 

O crescimento da capacidade de oferta de armazenagem em frio nos estados impulsionará 
aumentos no uso dos fatores de produção, notadamente energia elétrica e mão de obra. Portanto, é 
fundamental que a oferta destes dois fatores de produção acompanhe o crescimento estimado na 
capacidade de armazenagem em frio. Estima-se que os custos com energia elétrica e mão de obra 
representem um pouco mais de 50% dos custos operacionais de produção de um armazém 
frigorificado. Em média, são consumidos 46,2 kWh por metro cúbico de espaço refrigerado em um ano 
fiscal. Ademais, uma instalação com aproximadamente 70.000 m3 emprega, em média, 63 
funcionários em tempo integral (GCCA, 2019). Com base nesses indicadores, torna-se possível estimar 
as demandas adicionais por energia elétrica e mão de obra geradas a partir do crescimento na 
capacidade instalada de armazenagem em frio. Adotamos a combinação do Cenário 1 da projeção de 
armazenagem para grãos com o cenário ajustado para o estado de Mato Grosso do Sul na projeção de 
armazenagem para carnes. A Tabela 31 mostra os resultados das projeções realizadas. 

 

Tabela 29 
Síntese das projeções de crescimento de armazenagem em frio para carnes e sementes, volume de investimento 

necessário, consumo adicional de energia elétrica e geração empregos diretos. 
  Goiás Mato Grosso do Sul Total 
Crescimento na armazenagem em frio para 
sementes e carnes (m3) 347.690 302.691 650.380 

Investimento em capital fixo (US$) 39.703.874,70 33.924.255 73.628.130 

Demanda adicional por energia elétrica por 
ano (kWh/ano) 16.063.274 13.984.304 30.047.577 

Empregos diretos adicionais 313 272 585 

Fonte: Elaboração própria com base em entrevistas e dados da GCCA (2019), MAPA (2020) e IBGE (2020). 
Nota: Essa projeção combina o Cenário 1 da Tabela 23 com as projeções ajustadas para o MS na Tabela 24. 

 

A Tabela 31 mostra que, caso concretizadas as projeções de crescimento na capacidade de 
armazenagem em frio nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, haverá uma demanda adicional de 
30.047.577 kWh de energia elétrica por ano e geração de quase 600 vagas adicionais de empregos 
diretos nos estados. Não parece que a oferta de mão de obra venha a se tornar uma restrição ao 
crescimento na capacidade de armazenagem em frio estimado para os estados. Talvez, para algumas 
funções que exijam competências de maior complexidade, seja necessário o desenvolvimento de 
programas e treinamentos específicos para a capacitação de funcionários. Entretanto, as empresas 
que irão operar os armazéns podem desenvolver internamente esses programas ou mesmo buscar 
parcerias com universidades e escolas de ensino técnico e tecnológico. Não se pode dizer o mesmo 
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para o caso da energia elétrica. A oferta adicional deste insumo fundamental para viabilizar a 
armazenagem em frio dependerá de investimentos complementares e vultosos em capacidade de 
geração e distribuição. As fragilidades do sistema energético nacional têm se refletido em altos custos 
de energia elétrica e, em alguns momentos, em riscos de desabastecimento na oferta. O 
desenvolvimento e a difusão de tecnologias mais eficientes para a geração e consumo de energia 
elétrica são de suma relevância para a economia do país e naturalmente também para a cadeia do frio. 
Tratam-se de questões a serem consideradas nos planos estratégicos de desenvolvimento dos estados 
e um detalhamento mais aprofundado destas questões escapa ao escopo deste trabalho.  

Por fim, é importante deixar claro que há, notadamente, um grande conjunto de limitações 
nas projeções aqui realizadas, as quais foram obtidas mediante estratégias metodológicas bastante 
simples. Portanto, o leitor deve tomar bastante cuidado com a utilização dos números. A aplicação de 
modelos econométricos que considerem o efeito de um conjunto de variáveis sobre a capacidade de 
armazenagem em frio, tais como avanços tecnológicos, disponibilidade de fatores de produção e 
fluxos de comércio de produtos termossensíveis, seria muito mais indicada. Esses modelos poderiam, 
ainda, controlar os efeitos de fatores aleatórios e não observáveis. Contudo, em decorrência da 
limitação de tempo e do escopo definido para este relatório, não foi possível o aprofundamento 
necessário para este tipo de projeção mais robusta. Estudos futuros poderiam se concentrar no 
desenvolvimento de modelos econométricos para projetar o crescimento na demanda por 
armazenagem em frio no Brasil. 
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VI. Análise da produção de bens que demandam serviços 
da cadeia do frio nas províncias de Jujuy, 

Salta e Tucumán 

A. Características da produção agroindustrial nas províncias de Jujuy, 
Salta e Tucumán 

Do ponto de vista locacional, a maior parte das atividades de produção agroindustrial (e da população) 
está localizada na faixa central longitudinal da região, onde as condições agroecológicas permitem o 
desenvolvimento da agricultura (alimentada pela chuva e irrigação), como se pode ver na Figura 42.  
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Figura 41 
Distribuição territorial das atividades: zonas agroeconômicas e densidade populacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INTA e INDEC. 

 

Na região, existe uma extensa faixa ocidental (Puna e Alto Andino) onde se realizam 
atividades de mineração dado o potencial geológico. É uma zona árida (pluviosidade anual entre 100 
mm e 300 mm), que ocupa cerca de 13 milhões de hectares (69% da superfície de Jujuy, 30% de Salta e 
45% de Catamarca). Noventa e cinco por cento dos solos são destinados à criação ao gado com 
severas restrições e restante são reservas de sal e lagos (de onde se extrai lítio, borato e outros sais).  

Mais a leste estão as serras com gado e florestas (6 milhões de hectares), que ocupam 22% da 
superfície de Salta, 20% de Jujuy, 37% de Tucumán e 9% de Catamarca. Cinquenta por cento da terra é 
adequada para a pecuária com limitações e o restante para a silvicultura. As atividades predominantes 
são a pecuária (com baixos rendimentos e para consumo local), e a extração florestal para lenha, 
carvão vegetal e madeira. 

No sudoeste estão as serras com pecuária extensiva (1,7 milhão de hectares, cobrindo 16% de 
Catamarca e 5% de Tucumán) e os vales e bolsões com oásis e pecuária de pequena escala (2,1 milhões 
de hectares, cobrindo 2% de Salta, 1,4% de Jujuy, 5% de Tucumán e 17% de Catamarca). O clima é 
árido, exceto nas encostas orientais de Catamarca, onde são gerados microclimas de maior umidade. 
Nas serras, os solos são adequados para a pecuária com restrições. As atividades resultantes são a 
criação de bovinos, caprinos, ovinos e lhamas para consumo local. Por outro lado, 4% dos solos dos 
vales e bolsões são adequados para a agricultura irrigada, enquanto o restante é adequado para a 
pecuária de pequena escala. A agricultura próxima de oásis é realizada em terraços próximos a rios e 
riachos (que são utilizados como fonte de irrigação) e está centrada no cultivo de azeitonas, nozes, 
uvas, legumes (cebola, tomate, batata, feijão), pimentos para pimentão e alfafa. 

A leste, os vales de produção intensiva estendem-se por quase 800.000 hectares (1,4% de 
Salta, 2% de Jujuy, 5% de Tucumán e 4% de Catamarca). Os solos dos vales temperados de Salta e 
Jujuy são adequados para a agricultura de sequeiro com irrigação suplementar no inverno e na 
primavera, enquanto que nos vales áridos são adequados para a pecuária e para a agricultura irrigada 
intensiva. Em Salta e Jujuy, os cultivos predominantes são tabaco e verduras; em Catamarca, 
azeitonas e verduras; e em Tucumán, laticínios.  
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As culturas subtropicais e nobres são cultivadas numa área de 783.000 hectares (1,4% da 
superfície de Salta, 7% de Jujuy e 8% de Tucumán), que ocupam vales e encostas. Da terra, 58% é 
adequado para a agricultura de sequeiro, 15% para a agricultura irrigada, 12% para a agricultura-
pecuária e 12% para a pecuária. Cultivos hortícolas (tomate e pimenta), cítricos (limão e laranja) e, em 
menor escala, cana de açúcar e outros frutos são cultivados.  

Na planície deprimida de cana de açúcar (cerca de 400.000 hectares.), uma das atividades 
tradicionais da região é o cultivo da cana de açúcar, assim como do milho e dos legumes. Trinta e cinco 
porcento da terra é adequada para agricultura de sequeiro, 15% para agricultura irrigada, 30% para 
agricultura e pecuária e 20% para pecuária.  

O limiar do Chaco, com uma extensa produção pluvial, é uma faixa de 3 milhões de hectares, 
que se estende a leste da fronteira com a Bolívia em direção ao sul, ao longo da zona de transição 
entre os primeiros contrafortes das Serras Subandinas e as planícies do Chaco. Ocupa 11% da 
superfície de Salta, 25% de Tucumán, 2% de Catamarca e 0,4% de Jujuy. Setenta e três por cento da 
terra é adequada para a agricultura alimentada pela chuva, sendo o feijão, a soja e o milho as culturas 
mais importantes. O trigo e o açafrão são semeados quando as condições de umidade do outono o 
permitem. A criação e engorda de gado é uma atividade complementar.  

Finalmente, a faixa nordeste da região corresponde ao Chaco floresta-pecuária (33% da 
superfície de Salta). É uma planície de clima semiárido (pluviosidade concentrada no verão) com solos 
susceptíveis à erosão e, principalmente, aptos para a pecuária. A atividade mais importante é a 
pecuária extensiva e a criação e extração florestal (postes, lenha e carvão vegetal). A agricultura é para 
autoconsumo como forragem (sorgo e milho). 

Salta representa 41% da superfície das explorações agrícolas da região em questão. Em 
Tucumán, os terrenos agrícolas ocupam 47% de sua extensão territorial. A área plantada (1,8 milhões 
de hectares) ocupa 16% da área total pesquisada nas explorações agrícolas, dedicada basicamente a 
culturas agrícolas (88%) e, em menor escala, a culturas forrageiras (para o gado). As outras utilizações 
representam 69% da superfície total das explorações agrícolas, incluindo florestas e bosques naturais 
(46%) e pastagens (30%). Deve-se notar que 18% da superfície destinada a outros usos corresponde a 
terras não adequadas para a produção agrícola (1,3 milhões de hectares), como mostrado na Figura 43. 

 

Figura 42 
Distribuição de terras agrícolas nas províncias selecionadas, por tipo. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base no Censo Nacional Agropecuário 2018. 
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A área plantada na região representa 5,5% do total semeado a nível nacional. A área cultivada 
(1,4 milhões de hectares) está concentrada nas províncias de Salta (47,5%) e Tucumán (32,2%), 
seguida de Jujuy (10,8%), Catamarca (6,8%) e La Rioja (2,7%, com apenas 38.402 ha.). Apenas cinco 
produtos representam 83% da área cultivada: soja (25%), cana de açúcar (22%), milho (18%), feijão 
(10%) e trigo (7%). Os restantes 27% estão distribuídos por várias culturas, incluindo: limão (3%), grão-
de-bico (3%), tabaco (3%) e azeitonas (2%). 

B. Exportações dos principais produtos agropecuários termossensíveis 
de Jujuy, Salta e Tucumán 

Existem alguns segmentos específicos na região do NOA com perfil claramente exportador. Os 
principais produtos exportados são minérios, limões frescos e seus derivados industriais e autopeças. 
A economia da região tem pouca diversificação produtiva. A elevada dependência de uma cesta 
limitada de produtos exportáveis torna os fluxos comerciais mais vulneráveis e voláteis.  

No entanto, muitos dos produtos agroindustriais da região são para consumo na região, 
especialmente aqueles que requerem a utilização da cadeia de frio, como a carne e frutas frescas. No 
caso de Salta, por exemplo, que é a província com o maior estoque de gado dentre as três províncias 
consideradas, cerca de 113.000 cabeças de gado das fazendas locais foram abatidas nos frigoríficos da 
província em 2016, representando cerca de 22.600 toneladas de carne. Dado que o consumo provincial 
de carne bovina é de 64.500 toneladas por ano, 65% deste total é fornecido por carne de outras.  

Consequentemente, a participação das exportações no total da Argentina é baixa, variando de 
4 a 5% dependendo do ano considerado, como se pode ser visualizado nas Tabelas 32, 33 e 34. Por sua 
vez, nas províncias da região, a presença de exportações que requerem refrigeração não é 
significativa, como pode ser visto na Tabelas 35. A forte presença de frutas cítricas e sucos, 
especialmente em Tucumán, é realizada por grandes empresas que atendem suas necessidades 
logísticas por meio de seus próprios meios. 

 

Tabela 30 
Produtos exportados de Jujuy - Volume (toneladas e %) e em valor (USD e %). 

Tipo de produto Volume  Valor 

(em t) (em % do total) (em USD) (em % do total) 

Confidencial 293.989 74  448.820.376 92  

Grãos 42.331 11  21.180.872 4  

Descanso 34.366 9  487.103 0,10  

Frutas frescas 23.369 6  13.186.458 3  

Minerais 2.499 1  4.868.019 1  

Mel 57 0,01  127.878 0,03  

Total geral 396.611 100  488.670.706 100  

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC (2019). 
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Tabela 31 
Produtos exportados de Salta - Volume (toneladas e %) e em valor (USD e %). 

Tipo de produto Volume  Valor 

(em t) (em % do total)  (em USD) (em % do total) 
Grãos 1.952.183 85  603.924.084 61  
Confidencial  218.744 9,55  232.848.288 23  

Descanso 78.210 3  38.694.105 4  
Tabaco 19.083 0,80  87.772.918 9  
Frutas frescas 11.445 0,50  5.835.207 1  
Vinho 4.766 0,20  20.828.683 2  
Farinhas 3.813 0,20  1.132.640 0,10  
Têxteis 1.540 0,10  2.034.923 0,20  
Mel 64 0,00  142.086 0,01  

Total 2.289.848 100  993.212.934 100  

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC (2019) 

 

Tabela 32 
Produtos exportados de Tucumán - Volume (toneladas e %) e em valor (USD e %). 

Tipo de produto Volume  Valor 

(em t) (em % do total)  (em USD) (em % do total) 

Grãos 639.331 54  142.736.949 15  

Frutas frescas 212.051 18  164.356.958 17  

Açúcar 93.284 8  34.027.093 4  

Descanso 93.261 8  66.926.375 7  

Confidencial 75.837 6  233.755.269 25  

Sucos 51.001 4  140.402.316 15  

Frutas secas ou processadas 5.604 0,50  10.361.552 1  
Óleo Essencial 4.828 0,40  159.329.385 17  

Total geral 1.175.197 100  951.895.897 100  

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC (2019). 

 

Tabela 33 
Exportações das três províncias em milhares de toneladas por ano. 

Exportações das três províncias em milhares de toneladas por ano 

Produto Milhares de toneladas 

Grãos 682 

Confidencial (minerais e metais) 589 

Frutas frescas 247 

Descanso 206 

Açúcar 93 

Sucos 51 

Tabaco 19 

Frutas secas ou processadas 6 

Óleo Essencial 5 

Vinho 5 

Farinhas 4 

Minerais 2 

Têxteis 2 

Mel 0 

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC (2019).





CEPAL Análise da logística refrigerada nos territórios do corredor rodoviário...125 

 

VII. Perdas pós-colheita por falta de estrutura de 
armazenamento e distribuição em cadeia do frio 

A teoria malthusiana orientou políticas públicas de diversos países por algumas décadas. Dentre 
diversas proposições, a teoria orientava o controle populacional como forma de garantir o acesso de 
alimentos à população, uma vez que os índices de crescimento populacionais eram superiores aos 
índices de produção de alimentos. Os postulados teóricos de Thomas Malthus foram sendo rejeitados 
aos poucos, sobretudo porque o autor negligenciou completamente os avanços científicos e 
tecnológicos que entrariam em curso a partir da segunda revolução industrial. A capacidade de 
produção de alimentos em nível global, de fato, deixou de ser um problema em períodos mais 
recentes.10 Um dos principais desafios a serem encarados pela sociedade moderna reside na redução 
de perdas e desperdício de alimentos ao longo das cadeias agroalimentares.  

Segundo dados apresentados no relatório mais recente publicado pela Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2011), cerca de 14% dos alimentos produzidos 
em todo o mundo são perdidos ou desperdiçados até o elo de distribuição da cadeia produtiva. 
Quando considerado o consumidor final na análise, a própria FAO (2015) estima que a quantidade 
perdida ou desperdiçada possa ser de quase um terço do total de alimentos produzidos anualmente. 
Isso equivale a 1,3 bilhão de toneladas de alimentos dos mais variados tipos. Estima-se que este 
montante de alimento seja suficiente para alimentar anualmente 2 bilhões de pessoas. 

O descarte de alimentos próprios para consumo é comumente reportado na literatura como 
perda ou desperdício. Embora haja quem trate os conceitos como sinônimo, a maioria dos 
especialistas no assunto tende a classificá-los de modo distinto, sendo o estágio da cadeia 

 
10  A análise realizada leva em consideração dados agregados. Todavia, cabe lembrar que a insegurança alimentar é um problema 

que ainda afeta diversos países no mundo, sobretudo as economias subdesenvolvidas. 
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agroalimentar em que é feito o descarte do alimento o principal fator de diferenciação entre os 
conceitos. Na concepção de Verghese et al. (2015), são consideras perdas de alimentos quaisquer tipos 
de redução não intencional na qualidade ou quantidade de alimentos disponíveis para o consumo 
ocorrida nos elos mais a montante da cadeia produtiva, a saber: produção, manejo, pós-colheita e 
processamento. As perdas de um sistema agroalimentar resultam de um mix formado por fatores 
endógenos relacionados a ineficiências de gestão da cadeia produtiva e fatores exógenos, como 
questões climáticas, por exemplo. 

Parte considerável dos alimentos descartados é denominada desperdício de alimentos. No 
contexto agroalimentar, desperdício refere-se ao descarte (voluntário ou não) de alimentos próprios 
para o consumo, ou que pereceram ou tiveram o prazo de validade expirado. Neste caso, o desperdício 
poderá ocorrer nos elos da distribuição ou consumo final. O desperdício de alimentos per capita 
registrado em países desenvolvidos é muito superior ao registrado em países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento. Grosso modo, o desperdício de alimentos é resultante de uma série de fatores 
sociais, culturais, institucionais e econômicos. Embora teoricamente seja possível imaginar um mundo 
sem desperdício, alcançar este objetivo empiricamente pode ser considerado uma utopia. 

A perda ou o desperdício de alimentos também pode ser classificada qualitativa ou 
quantitativamente (FAO, 2011). Perda ou desperdício quantitativo de alimentos refere-se à diminuição 
de volume de alimentos destinados ao consumo humano ocorrida ao longo da cadeia produtiva. 
Alternativamente, perda ou desperdício qualitativo de alimentos diz respeito à redução das qualidades 
físico-químicas dos alimentos. A perda de qualidade do alimento reduz suas propriedades nutricionais, 
podendo torná-lo inseguro ao consumo humano. Já as perdas ou desperdícios quantitativos de 
alimentos reduzem a oferta, podendo gerar problemas de segurança alimentar. Em última instância, 
ambos os casos poderão resultar em perdas econômicas consideráveis à sociedade como um todo. 

A redução da perda e do desperdício de alimentos deve ser encarada como um imperativo 
global, já que tende a gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos. Quando analisado 
sistemicamente, percebe-se que as perdas e desperdícios não se limitam apenas ao descarte excessivo 
de alimentos, como também ao uso ineficiente dos recursos de produção, industrialização, transporte, 
armazenamento e consumo (PONIS et al., 2017). A FAO (2015) estima que o descarte evitável e 
inevitável de alimentos gera prejuízos econômicos de aproximadamente 1 trilhão de dólares por ano 
no mundo. Somam-se a isso uma quantidade incalculável de outros recursos produtivos, como água, 
terra e trabalho, que são paralelamente desperdiçados, criando uma série de externalidades sociais e 
ambientais difíceis de serem revertidas. 

A maior parte das perdas e desperdícios de alimentos ocorre em países desenvolvidos. 
Conforme apontado na Figura 44, espantosamente, a América do Norte e a Oceania juntas perdem ou 
desperdiçam em torno de 42% das calorias disponíveis nos alimentos daquela região, seguida pela 
Ásia Industrializada (25%), África Subsaariana (23%), Europa (22%), África Setentrional, Oeste e 
Centro da Ásia (19%), sul e sudeste Asiático (17%) e, por fim, América Latina (15%).  
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Figura 43 
Quantidade de alimento perdida ou desperdiçada (em calorias) ao longo da cadeia de suprimento 

por região geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAO (2011).  

 

Ao analisar a Figura 45, percebe-se que países em desenvolvimento registram maior perda de 
alimentos, enquanto países desenvolvimentos registram maior desperdício. Esse aponta para a 
necessidade de melhoria em infraestrutura logística, inclusive na cadeia do frio, e também de aumento da 
conscientização dos consumidores para a redução de desperdício de alimentos em países desenvolvidos. 

 

Figura 44 
Porcentagem do total de alimentos perdidos ou desperdiçados ao longo da cadeia de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAO (2011). 
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Perdas ou desperdícios alimentares, cadeia do frio e segurança dos alimentos estão 
intimamente relacionados. Esta interdependência ocorre devido à perecibilidade dos alimentos. 
Frutas, verduras, legumes, produtos lácteos e carnes são exemplos de produtos que têm o ciclo de vida 
reduzido quando não armazenados em temperaturas adequadas. Além de contribuir para a redução 
de perdas e desperdícios, a cadeia do frio cumpre o papel de preservar as qualidades físico-químicas 
dos alimentos por um determinado espaço temporal, mitigando eventuais riscos sanitários e de 
segurança alimentar que porventura possam prejudicar a saúde individual ou coletiva. 

É muito difícil estimar as perdas ao longo da cadeia produtiva geradas exclusivamente pela 
inexistência ou ineficiência da cadeia do frio. Até mesmo os artigos científicos que versam sobre as 
temáticas “food waste and loss” e “cold chain” conjuntamente negligenciam a questão da quantidade 
de resíduos alimentares gerada indevidamente. De fato, este cálculo demandaria a criação de um 
aparato metodológico tão complexo que praticamente inviabilizaria o exercício empírico em um curto 
espaço de tempo. Portanto, considerando as limitações impostas para a execução deste estudo, toda 
e qualquer tentativa de estimar as perdas decorrentes do acondicionamento em temperaturas 
inadequadas não encontraria respaldo teórico capaz de sustentar os resultados estimados. 

Dados mais recentes publicados pela FAO (2015) colocam o Brasil na décima posição entre os 
países que mais perdem ou desperdiçam alimentos no mundo. Segundo o estudo, 35% da produção 
agroalimentar do país é descartada indevidamente todos os anos. A Embrapa estima que 40 toneladas 
de alimento são descartadas indevidamente todos os dias no Brasil. Este é um dado extremamente 
preocupante, principalmente quando se leva em consideração que 6 em cada 10 brasileiros vivem em 
algum nível de insegurança alimentar (GALINDO et al., 2021).  

Estes dados, por si só, impõem uma série de desafios às instituições públicas e privadas. O 
principal deles concerne à implementação de melhorias no sistema logístico pós-colheita, uma vez que 
boa parte dos produtos agroindustriais são descartados antes de serem comercializados. Segundo 
especialistas, problemas no transporte e no armazenamento são as principais causas do grande 
volume de alimentos perdidos no Brasil. Os produtos mais afetados pelas ineficiências logísticas são 
aqueles com ciclo de vida reduzidos, conforme mostra a Figura 46. 

 
Figura 45 

Porcentual global de perda ou desperdício alimentar por tipo de produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAO (2011).
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VIII. Eficiência logística e políticas públicas para a cadeia 
do frio no corredor bioceânico 

Desde 2007, o Banco Mundial tem publicado a cada dois anos um Indicador de Eficiência Logística (LPI 

- Logistics Performance Index) que permite identificar os principais pontos fortes e fracos dos países na 
logística das suas atividades comerciais transnacionais. A última edição do índice foi publicada em 
2018. O LPI propõe seis indicadores para analisar a performance logística internacional dos países. A 
observação do comportamento destes indicadores é muito útil para que os países possam estabelecer 
padrões de comparação com seus concorrentes mais diretos. Eles permitem ainda identificar 
dimensões da logística que estejam comprometendo de forma mais acentuada o desempenho 
competitivo de um dado país nas suas operações comerciais internacionais, as quais, portanto, 
mereceriam maiores atenções de agentes públicos e privados. É oportuno mencionar que estes 
indicadores refletem não somente as condições das cadeias do frio, mas o conjunto das atividades 
logísticas das várias cadeias de suprimentos dos países. Além disso, ao nosso conhecimento, as 
análises são conduzidas ao nível nacional, não contemplando resultados infranacionais. Estes dois 
aspectos limitam o uso do LPI na consecução dos objetivos deste estudo. No entanto, ele serve para 
desenhar o cenário geral no qual as atividades das cadeias do frio do corredor bioceânico estão 
inseridas.  

Os seis indicadores que compõem o LPI são: operações de desembaraço aduaneiro (customs), 
infraestrutura nacional (infra-structure), embarque internacional (international shipments), serviços 

logísticos internos (services quality), monitoramento e rastreabilidade (tracking and tracing) e, 
finalmente, pontualidade das operações (timeliness). Estes seis indicadores refletem: 

i) A eficiência da gestão aduaneira e de liberação de produtos nas fronteiras. 

ii) A qualidade da infraestrutura logística. 

iii) A facilidade de organizar remessas de mercadorias a preços competitivos. 
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iv) A qualidade dos serviços associados as operações logísticas. 

v) A capacidade de rastrear e acompanhar envios de produtos. 

vi) A pontualidade na entrega das cargas. 

O que o LPI deixa claro, fato também amplamente debatido e reconhecido na bibliografia 
científica sobre o assunto, é que a eficiência logística não é somente uma questão de infraestrutura, 

ela é o resultado de um conjunto de outros fatores ligados sobretudo com a gestão dos fluxos de 
mercadorias. Entre estes fatores podem ser citados: 

• Aspectos operacionais e burocráticos, incluindo os fiscais e sanitários, que favoreçam a inter 
e a multimodalidade logística. 

• Acordos comerciais que promovam a integração entre sistemas gerenciais e de informação 
entre países. Acordos deste tipo podem diminuir custos de transação e aumentar a 
confiabilidade em preços e prazos de entrega e recebimento.  

• Adoção de plataformas e tecnologias da informação integradas e interconectadas que deem 
suporte as operações nacionais e transnacionais das cadeias de suprimentos.  

• Promoção da integração regulatória que facilite os fluxos logísticos. Os marcos regulatórios 
devem propiciar escolhas de modais adequados aos vários fluxos de mercadorias. A 
integração regulatória deve ser um esforço transnacional para surtir os efeitos positivos 
desejados. 

• Planejamento do conjunto das atividades de uma cadeia logística sob uma perspectiva 
multimodal integrada. Identificação antecipada de gargalos nos equipamentos e operações 
logísticas advindas de demandas crescentes de tráfego de cargas e pessoas.  

• Integração aduaneira objetivando a movimentação mais eficiente de mercadorias através 
das fronteiras dos países. 

• Integração de mecanismos de segurança conectados e harmônicos capazes de proteger cargas 
contra roubos ou danos, protegendo o público de riscos associados a cargas perigosas ou ilícitas. 

O ranking no LPI para os quatro países diretamente concernidos pelo corredor bioceânico 
encontra-se representado no Quadro 8. Os números apresentados referem-se às respectivas posições 
dos países no ranking geral e nos rankings das dimensões específicas, considerando-se uma amostra 
de 167 países.  

 

Quadro 8  
Indicadores de eficiência logística para Chile, Brasil, Argentina e Paraguai. 

País Chile Brasil  Argentina  Paraguai  

LPI Ranking Geral 34 56  61  74  

Desembaraço Aduaneiro 32 102  98  68  

Infraestrutura nacional  34 50  62  80  

Embarque internacional 38 61  59  91  

Serviços logísticos internos 43 46  68  76  

Monitoramento e rastreabilidade  44 51  58  101  

Pontualidade das operações 31 51   58   55   

Fonte: Arvis et al. (2018). Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy. Washington DC, 2018. 
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Uma rápida análise do Quadro 8 permite concluir que dentre os quatro países analisados o 
Chile, seguido em ordem de eficiência por Brasil, Argentina e Paraguai, é o que apresenta melhor 
desempenho logístico. De fato, aquele país supera positivamente os demais países observados em 
todas as cinco dimensões que compõem o LPI. É importante notar, como sublinhado anteriormente, 
que o LPI se refere à logística geral do país e não especificamente à logística refrigerada. Este ponto é 
importante porque um LPI geral muito positivo pode, eventualmente, esconder deficiências em 
aspectos logísticos específicos, como os que peculiarizam as cadeias do frio. 

Embora com carências importantes, é importante notar que a infraestrutura não aparece como 
o principal problema entre os países analisados. Na verdade, ao lado dos serviços logísticos, 
monitoramento e a rastreabilidade, ela está acima da posição média atribuída ao Brasil pelo LPI geral. 
Os serviços logísticos internos refletem, principalmente, a qualidade dos serviços prestados pelos 
chamados operadores logísticos. Este é o indicador logístico onde o Brasil é mais bem avaliado, o que 
revela a qualidade e a competência do setor privado brasileiro nas operações logísticas. Vale ainda 
destacar que a pontualidade das operações também não é um ponto especialmente comprometedor 
para a logística brasileira, ou seja, apesar dos problemas, as cargas são entregues em condições 
razoáveis de tempo. 

Por outro lado, destaca-se muito negativamente no LPI do Brasil e da Argentina, as atividades 
de desembaraço aduaneiro. Os processos de desembaraço aduaneiro brasileiro e argentino são os 
mais ineficientes entre aqueles dos quatro países analisados. Esta situação resulta sobretudo de 
questões excessivamente burocráticas que elevam o tempo de desembaraço aduaneiro, gerando 
custos de logística e de transação excessivamente altos. No Paraguai, questões relacionadas ao 
monitoramento e rastreabilidade da carga, embarque internacional e infraestrutura nacional são os 
principais gargalos logísticos do país. O alto número de instituições e procedimentos envolvidos com 
as transações de importação e exportação geram um volume de documentos que muitas vezes se 
revela desnecessariamente custoso em tempo e dinheiro. Assim, é razoável pensar que políticas 
públicas voltadas ao desempenho logístico em geral e das cadeias do frio em específico, incluídas 
aquelas do corredor bioceânico, não podem deixar de prever ações que reduzam a burocracia das 
atividades de importação e exportação, assim como questões relacionadas à infraestrutura. 

A. Experiências internacionais de políticas públicas para o 
desenvolvimento da cadeia do frio 

As atividades de armazenagem e transporte a frio são cada vez mais importantes nas cadeias de 
suprimentos de países e regiões. Cadeias do frio eficientes são necessárias para viabilizar a fabricação 
e distribuição de produtos termossensíveis, principalmente os agroindustriais, fármacos e 
imunobiológicos. No caso dos produtos alimentares, as atividades ligadas com a geração e uso do frio 
permitem a diversificação da produção, a fabricação de produtos de maior valor agregado, a 
diminuição de perdas e desperdícios, melhorias na qualidade dos produtos e a incorporação de 
mercados que vão além daqueles limitados pelo caráter perecível e sazonal de algumas matérias-
primas ou produtos finais. Esta importância, como a atual crise sanitária provocada pelo coronavírus 
sobejamente comprova, também se verifica nas cadeias de suprimentos de fármacos e 
imunobiológicos. De fato, todos os esforços que os países têm empreendido para vacinarem suas 
populações requerem cadeias do frio capazes de armazenarem e distribuírem eficientemente as 
vacinas. Não basta aos governos comprarem ou fabricarem vacinas, é necessário fazê-las chegarem 
até a população. Mais do que isso, é fundamental que elas cheguem em condições de qualidade 
aceitável até o público-alvo, proporcionando assim o grau de imunização desejado.  

Essas constatações desenham um cenário de fundo onde existem múltiplas evidências da 
relação entre o grau de desenvolvimento econômico e social de um país e a estrutura de frio da qual 
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ele dispõe para seus produtos agroindustriais e farmacêuticos. Atualmente, o consumidor de países 
mais ricos pode ir até a mercearia da esquina para comprar produtos que permitirão que ele prepare 
uma refeição com pratos e ingredientes seguros, de qualidade e com preço acessível, vindos de várias 
partes do mundo. Por trás desta possibilidade está, em grande parte das vezes, uma cadeia do frio 
eficiente, confiável, resiliente e com custos acessíveis. 

A importância e a transversalidade da cadeia do frio como fator limitador ou dinamizador de 
várias e importantes atividades econômicas faz com que os países despendam esforços significativos 
no sentido de desenvolvê-la o mais profundamente e rapidamente possível. Estes esforços se 
traduzem em uma multitude de políticas públicas voltadas para este fim. A realidade social e 
econômica de cada país dita, em grande parte, o escopo e o alcance da política pública empreendida. 
Além disso, como a cadeia de frio está umbilicalmente ligada às cadeias agroindustriais de produção, 
os aspectos culturais ligados com a compra, preparação, armazenagem e consumo de alimentos, 
também são fatores determinantes no estabelecimento das políticas públicas voltadas a estas 
atividades. A China é um exemplo de país que está fazendo investimentos importantes na sua cadeia 
do frio. Algumas províncias do país, como a de Guangdong, foram escolhidas para abrigar as primeiras 
iniciativas do que vem sendo chamado de “Overall Plan for Developing Supply and Marketing Public 

Accessible Agricultural Cold Chain Logistics Infrastructure in Guangdong”. Este plano prevê subsídios 
governamentais importantes (política fiscal expansionista) e oferta de linhas de crédito para a 
aumentar a capacidade frigorífica disponível na região, incluindo a frota de veículos refrigerados. 

A Figura 47 agrupa e resume as principais formas e alvos que as políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento da cadeia do frio vêm assumindo em vários países. É importante dizer que muitos 
países não possuem programas específicos de apoio a cadeia do frio, mas a atividades logísticas em 
geral. É dispensável dizer que a cadeia do frio é parte importante das atividades logísticas como um 
todo. Este é o caso, como será visto mais à frente, do Brasil. 

 

Figura 46 
Possibilidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cadeia do frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Em países de renda mais baixa, caso, por exemplo, de alguns países africanos, grande parte dos 
esforços do poder público vão no sentido da criação de leis, normas e regulamentos transparentes e 
viáveis para as várias atividades e operadores que atuam na cadeia do frio. Ao lado da criação deste 
aparato jurídico ainda existe, em alguns países, o desafio ligado a capacidade do Estado cumprir e 
fazer cumprir as obrigações estabelecidas, eliminando, por exemplo, a cobrança de taxas ilegais. A 
cadeia do frio é importante não só para o abastecimento dos mercados internos, mas também para os 
fluxos internacionais de comércio de produtos termossensíveis, como, por exemplo, os de alguns 
produtos alimentares. Assim, esforços para o estabelecimento de aparatos jurídicos e sanitários que 
regulem de forma responsável, mas também transparente e ágil, o trânsito de produtos com temperatura 
controlada nas fronteiras dos países é preocupação constante dos governos. Ganhos de tempo e recursos 
advindos de melhorias nos procedimentos operacionais de importadores e exportadores podem ser 
rapidamente perdidos devido a questões burocráticas comerciais em fronteiras internacionais. 

Campanhas de conscientização e educação visando convencer o consumidor sobre os 

benefícios da cadeia de frio para a segurança dos alimentos e sobre formas corretas de 
armazenamento e cocção de alimentos refrigerados ou congelados também são frequentemente 
utilizadas pelos poderes públicos como forma de dinamizar o conjunto da cadeia do frio. O 

reconhecimento pelo consumidor, refletido nos seus critérios de compra, dos ganhos de qualidade em 
produtos armazenados e transportados adequadamente estimula agentes públicos e privados a 
investirem em cadeias do frio eficazes e eficientes. Os consumidores são stakeholders importantes nos 
processos de mudanças nos padrões comerciais ligados com a compra, preparação, armazenagem e 

consumo de alimentos. 

A construção de infraestrutura logística geral (estradas, portos, aeroportos, ferrovias, 
hidrovias, estruturas de geração e distribuição de energia, etc) associada ao estabelecimento e bom 
funcionamento de cadeias do frio necessita investimentos vultosos de capital e custeio. Em países 

mais desenvolvidos esta infraestrutura vem sendo construída há muitos anos. Sistemas logísticos 
eficientes, nos quais as cadeias do frio estão inseridas, demandam estruturas adequadas de 
transporte, de armazenagem, de terminais, portos e aeroportos, energia, sistemas de comunicação 
para a rastreabilidade de processos e controle de operações, etc. O desenvolvimento destas condições 

é dispendiosa em tempo e recursos. Assim, não é demais relembrar que as cadeias do frio estão 
inseridas em um contexto mais amplo das condições logísticas de um país ou região. Dito isto, as 
atividades logísticas ligadas com a cadeia do frio possuem especificidades que a tornam mais 

intensivas em capital e mão-de-obra do que aquelas características das chamadas “cargas secas”, 
transportadas e armazenadas sem preocupações com o controle da temperatura. Estas peculiaridades 
levam a promoção, em muitos países, de mecanismos de financiamento diferenciados para atividades 
ligadas com a infraestrutura da cadeia do frio, incluindo caminhões, equipamentos, armazéns, etc. 

Políticas de condições especiais de financiamento para atividades da cadeia do frio, ao lado de 
políticas de incentivos fiscais, são preconizadas e adotadas não só por países em desenvolvimento, 
mas também por países mais desenvolvidos.  

Incentivos fiscais têm sido utilizados por vários países para fortalecer e dinamizar a cadeia do 

frio. Em alguns países do sudeste da Ásia, por exemplo, é dada isenção de impostos para 
investimentos em caminhões com temperatura controlada ou em estruturas de armazenagem 
frigorificada. A Índia, país que tem feito esforços significativos para melhorar suas cadeias do frio, 
também tem investido em políticas fiscais voltadas ao fortalecimento do setor. Recentemente, o país 

reduziu um imposto especial de consumo que incidia sobre os contêineres refrigerados de 12,5 para 
6%. Além disso, reduziu os impostos de importação de 10 para 5% nas importações para 
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equipamentos de armazenagem a frio (YES-BANK, 2018). Estes são apenas alguns exemplos de 
iniciativas deste país nesta área.  

Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento tecnológico da cadeia do frio também têm 

sido relatadas na literatura. Trata-se, em muitos desses casos, de aumentar a eficiência energética dos 
equipamentos de geração e conservação de frio, respeitando aspectos de sustentabilidade cada vez 
mais restritivos e importantes. Existe um esforço para que sejam desenvolvidas tecnologias mais bem 
adaptadas às características sociais, econômicas, climáticas e territoriais de países mais carentes em 

recursos financeiros e humanos. A China, por exemplo, vem investindo milhões de dólares em 
pesquisas para aprimorar sua cadeia do frio. A National Natural Science Fondation (NSFC), o Ministério 
da Ciência e Tecnologia da China e o Ministério da Agricultura são os três principais financiadores 
destas pesquisas. Estas pesquisas situam-se na área do armazenamento a frio (máquinas, 

equipamentos e gestão) e de técnicas de pós-colheita utilizadoras do frio.  

Ao lado do estímulo a inovações tecnológicas de produto e processo voltados à fabricação dos 
vários equipamentos envolvidos em uma cadeia do frio, também cabe citar a possibilidade de 
desenvolvimento de políticas voltadas ao desenvolvimento e difusão de novas tecnologias de gestão 

associadas às operações destas cadeias. Tecnologias de gestão de estoques de produtos congelados 
ou refrigerados que levem em consideração as características dos produtos armazenados e as 
condições da armazenagem são exemplos destas novas tecnologias de gestão na cadeia do frio. O 

desenvolvimento de sistemas inteligentes e digitais de gestão de espaços com temperatura 
controlada que sejam de uso coletivo – caso de associações ou cooperativas de pequenos produtores 
rurais – também podem ser vistos como exemplos de iniciativas que podem ser estimuladas. 

Iniciativas de formação de mão de obra destinadas às mais variadas atividades de 

planejamento, construção, operação e controle de equipamentos de frio também são reportadas na 
literatura e têm sido alvo de iniciativas, reais ou planejadas, de vários países, sobretudo os menos 
desenvolvidos economicamente. Não se trata, nestes casos, da falta de pessoas disponíveis para 
trabalhar, mas da disponibilidade de recursos humanos capazes de projetar, construir, operar e 

controlar equipamentos de geração e manutenção de frio cada vez mais complexos. O setor de 
fármacos na China, por exemplo, ressente-se da falta de profissionais capacitados nas especificidades 
da cadeia de frio do setor. Também na Índia a formação de pessoal apto a trabalhar na cadeia do frio é 
uma preocupação. A National Skill Development Corporation (NSDC), organização controlada pela 

iniciativa privada, mas com 49% de participação do governo indiano, tem vários cursos voltados 
especificamente para trabalhadores da cadeia do frio.  

Ainda vale a pena mencionar um conjunto de políticas públicas voltadas ao estímulo da 

utilização da cadeia do frio por pequenos empreendedores, sobretudo aqueles que atuam nas cadeias 
agroindustriais alimentares. Estas políticas podem ter como alvo os vários macrossegmentos das 
cadeias agroindustriais alimentares. Assim, elas podem se destinar, por exemplo, a pequenos 
produtores de frutas, legumes e verduras, os quais, dispondo de estruturas de armazenagem e 

distribuição a frio, poderiam ter importantes e indiscutíveis vantagens na comercialização dos seus 
produtos. Este é o caso, igualmente, para pequenos produtores de leite. O sucesso de grande parte 
das pequenas agroindústrias de transformação alimentar, sejam elas individuais ou de capital e gestão 
coletivas, também é tributário de uma estrutura de frio que as permitam produzir e comercializar 

produtos de maior qualidade, atingindo mercados mais exigentes, dinâmicos e remuneradores. 
Finalmente, no elo mais a jusante da cadeia produtiva agroindustrial, parte expressiva da distribuição 
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de alimentos realizada por pequenos negócios também não pode dispensar estruturas refrigeradas de 
armazenagem e exposição de produtos. 

B. Principais políticas públicas para a cadeia do frio no Brasil 

O Brasil possui um conjunto de instrumentos de crédito, capacitação de recursos humanos e 
incentivos fiscais que podem ser acessados por agentes econômicos da cadeia do frio. É importante 
destacar que esses instrumentos de políticas públicas não costumam ser desenhados exclusivamente 
para o desenvolvimento da cadeia do frio, mas podem ser acessados por agentes desta cadeia. Esses 
instrumentos estão disponíveis para diferentes tipos de investimento, contemplando, por exemplo, 
instalações de armazenagem frigorificada nos diferentes elos e modelos de negócio da cadeia do frio, 
melhorias na infraestrutura de energia elétrica, expansões na capacidade de produção e aquisição de 
veículos para o transporte refrigerado de cargas.  

A cadeia do frio em um país ou região somente se desenvolverá satisfatoriamente se estiver 
submetida a um ambiente de regulação transparente e efetivo. No Brasil existe um arcabouço 
regulatório que, embora passível de melhorias, está bem estabelecido para as atividades de 
armazenagem, transporte e manuseio de alimentos e fármacos termossensíveis. Nesta multitude de 
stakeholders, públicos e privados, que se debruçam sobre a regulação e o controle de produtos com 
riscos potenciais à saúde humana, a ANVISA ocupa lugar de destaque. Criada pela Lei nº 9.782, de 26 
de janeiro 1999, ela é uma autarquia presente em todo o território nacional por meio das suas 
coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e áreas alfandegadas. Sua finalidade institucional é 
promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e 
consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. São áreas da vigilância sanitária os 
medicamentos, alimentos, cosméticos e saneantes, produtos para a saúde, segurança do paciente e 
serviços de saúde.  

No entanto, não é demais lembrar que a ANVISA faz parte de um sistema mais amplo de 
vigilância sanitária – o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) – de proteção à saúde da 
população que engloba instituições em níveis federal, estadual e municipal.  

• No nível federal está, além da própria ANVISA, o Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz). 

• No nível estadual, estão as Vigilâncias Sanitárias (VISA) e os Laboratórios Centrais (LACEN) 
dos 26 estados e do Distrito Federal.  

• No nível municipal, estão os serviços de vigilância sanitária municipais, no caso dos 
municípios que já tenham conseguido implantá-las. 

Estes vários níveis de poder e intervenção tem responsabilidades próprias, mas também 
compartilhadas entre si.   

 Além destes, existem outros órgãos governamentais e instituições que também atuam na 
regulação de produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde da população, entre os quais certos 
alimentos e fármacos ocupam papel de destaque. 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): é responsável pela 
regulamentação, registro e inspeção dos estabelecimentos produtores de origem animal, 
vegetal (produtos in natura) e indústrias de processamento de bebidas. 

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDICE): controla o sistema 
de metrologia e de avaliação da conformidade, por meio do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro): 
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• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI): monitora o uso das diversas formas de 
radiação ionizante, por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN): 

Este breve quadro sobre o sistema nacional de vigilância sanitária do Brasil serve para 
demonstrar que o país dispõe de um bem montado e complexo aparato regulatório que tem o 

potencial de garantir a qualidade de alimentos, fármacos e imunobiológicos destinados aos mercados 
interno e externo. Este é um ativo importante do país que não é encontrado em vários outros países 
em desenvolvimento. As atividades da cadeia do frio, nos seus mais variados aspectos, estão no centro 
das atenções de todo este aparato de regulação e controle. 

No caso da política de crédito, talvez a mais relevante para o escopo deste relatório, existem 
alguns instrumentos financeiros disponibilizados por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e outros contemplados pela política de crédito rural (Sistema Nacional de 
Crédito Rural). Há, inclusive, alguns instrumentos da política de crédito rural que são 
operacionalizados pelo BNDES e bancos comerciais parceiros. O BNDES possui diversos 
instrumentos/produtos de crédito com condições especiais de custo e prazo que podem ser acessados 
por organizações dos mais diversos setores de atividade econômica. Por exemplo, o BNDES Finem é 
um produto com linhas de financiamento acima de R$ 20 milhões voltadas para projetos de 
investimento. Os critérios de avaliação dos financiamentos priorizam os benefícios que o projeto irá 
gerar para a sociedade. Conforme já mencionado neste relatório, investimentos na estrutura de 
armazenagem e distribuição em frio podem ter impactos sociais significativos que vão desde o 
desenvolvimento de cadeias de produção agroindustriais até melhorias na eficiência e eficácia do PNI. 
As atividades contempladas pelo BNDES Finem e que podem ter relação com a cadeia do frio são:    

• Investimentos para implantação, expansão, modernização e/ou recuperação de 
empreendimentos, infraestrutura, empresas e instituições públicas e privadas, incluindo 
estudos, projetos, obras civis, instalações, treinamento, entre outros; 

• Produção ou aquisição de máquinas e equipamentos novos (inclusive veículos utilitários, 
ônibus, caminhões e aeronaves), de fabricação nacional e credenciados pelo BNDES; 

• Bens novos, insumos, serviços, softwares; 

• Capital de giro; e 

• Aquisição de bens e serviços importados e despesas de internação (apenas para operações 
específicas de programas agropecuários equalizados), desde que haja comprovação de 
inexistência de similar nacional. 

Um outro produto de crédito do BNDES que pode ser utilizado para investimentos na cadeia do 
frio é o BNDES Finame. Este produto destina-se ao financiamento da produção e aquisição de 
máquinas e equipamentos nacionais que estejam credenciados no BNDES. Dentre estes ativos, 
podem ser contemplados equipamentos de frio utilizados nas instalações dos armazéns e nos veículos 
refrigerados. Há diferentes linhas do BNDES Finame de acordo com os diversos tipos de 
equipamentos possíveis de serem financiados, tais como BNDES Finame Baixo Carbono, BNDES BK 
Aquisição e Comercialização, BNDES Finame BK Produção, BNDES Finame Crédito Máquinas e 
Veículos Direto, BNDES Finame Materiais e BNDES Finame Máquinas 4.0. 

O custo das operações de financiamento por meio do BNDES varia de acordo com a forma de 
apoio: direta ou indireta. Para operações indiretas, isto é, aquelas que possuem um agente financeiro 
(geralmente, um banco comercial múltiplo) que faz a intermediação entre o tomador de crédito e o 
BNDES, a taxa de juros final será composta pelo Custo Financeiro, pela Taxa do BNDES (inclui a 
remuneração do BNDES e a taxa de intermediação financeira) e pela Taxa do Agente Financeiro. Essas 
taxas variam de acordo com condições macroeconômicas vigentes e características da operação. No 
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entanto, normalmente o custo das operações de financiamento com o BNDES é consideravelmente 
mais baixo do que as taxas de juros vigentes nas operações do mercado de crédito “livre”. Já para as 
operações diretas, isto é, aquelas realizadas diretamente entre o BNDES e o tomador de crédito, a 
taxa de juros final será composta pelo Custo Financeiro e pela Taxa do BNDES (inclui a remuneração 
do BNDES e a taxa de risco de crédito) (BNDES, 2021).  

Por sua vez, a política de crédito rural, detalhada no Manual do Crédito Rural do Banco Central 
do Brasil (BCB) e no Plano Agrícola e Pecuário do MAPA, também contempla um conjunto de 
instrumentos de crédito que podem ser utilizados para investimentos em armazenagem e transporte 
frigorificados. Existem diversas linhas e programas de crédito para investimento agropecuário 
(Pronamp, Moderagro, Moderinfra, Prodecoop, Inovagro e PCA) que podem ser utilizadas também 
para financiar gastos com instalações para armazenagem de insumos e produtos rurais. Esses 
programas de crédito rural possuem taxas de juros pré-fixadas que variam entre 5,5% e 8,5% ao ano e 
limites por produtor rural ou associados ao valor total do projeto financiado. Cabe aqui um destaque 
maior para o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA). Este programa financia 
investimentos necessários à ampliação e à construção de novos armazéns, com taxas de juros de 5,0% 
a.a. para investimentos relativos à armazenagem de grãos de unidades com capacidade de até 6.000 
toneladas, e de 6,0% a.a. para os demais investimentos. O prazo de reembolso é de até 13 anos, com 
carência de até 3 anos e o limite de financiamento de até 100% do valor do projeto, quando destinado 
a investimentos relativos à armazenagem para grãos e de até R$ 25.000.000,00, para os demais itens 
financiáveis, que são: projetos para ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns 
destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças, fibras e açúcar (MAPA, 2020a).   

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) pode ser 
classificado como uma política de crédito que visa apoiar exclusivamente pequenos negócios. Este 
programa oferece financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou 
modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à 
melhora do uso da mão de obra familiar. Dentre os subprogramas que compõe o PRONAF, para os 
propósitos deste trabalho destaca-se o PRONAF Agroindústria que contempla investimentos de 
produtores rurais e cooperativas em beneficiamento, armazenagem, processamento e 
comercialização agrícola. O programa contempla a participação do BNDES, possui taxa de juros pré-
fixada entre 2,75% e 4% ao ano e limites de acesso por beneficiário. Trata-se de uma importante 
política pública que pode auxiliar os pequenos produtores a agregarem maior valor aos seus produtos 
rurais e agroindustriais.    

No caso da qualificação de recursos humanos, há oferta de diferentes cursos de nível técnico, 
superior e de pós-graduação em instituições públicas que contemplam conhecimentos associados à 
cadeia do frio. Dentre estas instituições, podem-se mencionar as universidades estaduais e federais, 
institutos federais de ensino técnico e tecnológico, escolas técnicas estaduais e faculdades estaduais 
de tecnologia. Os cursos mais comumente ofertados por essas instituições não são específicos para a 
cadeia do frio, mas abordam conteúdos de logística, engenharia, inovação, gestão, dentre outros de 
suma relevância à capacitação de capital humano para operar nos diferentes elos da cadeia do frio. 
Uma busca no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
vinculado ao Ministério da Educação, revela que existem 639 cursos de nível superior em logística no 
Brasil, sendo que destes somente 5 são ofertados em nível de bacharelado. Os demais cursos se 
apresentam na forma de cursos de formação de tecnólogos. Nenhum destes cursos tem formação 
específica voltada para a cadeia do frio. Convém destacar a existência de três cursos de tecnologia em 
refrigeração e climatização no Brasil, sendo que nenhum deles encontra-se nos estados do Mato 
Grosso do Sul ou de Goiás. Vale ainda a pena lembrar a oferta de 926 cursos de Engenharia de 
Produção no Brasil (18 em Goiás e 10 no Mato Grosso do Sul). Este ponto é importante porque cursos 
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de Engenharia de Produção no Brasil têm, tradicionalmente, forte conteúdo voltado ao ensino da 
logística. Uma busca na internet permite ainda localizar cursos de formação em nível de pós-graduação 
lato sensu em logística da cadeia do frio como, por exemplo, aquele oferecido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de São Paulo (SENAI SP). Cursos de formação em nível médio podem igualmente 
ser encontrados no Brasil, como, por exemplo, o curso de “Especialização Técnica de Nível Médio em Rede 
de Frio de Imunobiológicos” ofertado Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, a qual é uma unidade 
técnico-científica da Fiocruz. 

No que tange à política fiscal, novamente não encontramos evidências de que existam 

instrumentos (isenções fiscais e subsídios, por exemplo) criados exclusivamente para a cadeia do frio. 
Não obstante, diante da atual legislação fiscal do país, é perfeitamente factível que as diferentes 
esferas do governo utilizem, em determinados momentos do tempo e mediante seus interesses, os 
instrumentos da política fiscal disponíveis para incentivar investimentos na cadeia do frio. Estudos 

detalhados da política fiscal associada aos produtos e serviços que participam e conformam a cadeia 
do frio nos estados brasileiros analisados escapam ao escopo desta pesquisa. 

C. Principais políticas públicas para a cadeia do frio no Paraguai 

Não foram identificadas linhas de crédito no setor financeiro público ou privado que financiassem 
especificamente a instalação de cadeias de frio, tanto para armazenamento como para transporte. As 
necessidades deste setor são satisfeitas com linhas de financiamento industriais que estão disponíveis 
para o setor industrial ou de serviços. O governo paraguaio tem buscado complementar o setor 
financeiro privado para atingir todos os setores da economia, utilizando uma série de mecanismos, a 
saber: Fundo da Pecuária, a Agência de Financiamento do Desenvolvimento e a Crédito Agrícola de 
Habitação. O Fundo da Pecuária é uma entidade estatal que financia as atividades pecuárias. Os 
créditos ofertados são acompanhados de assistência técnica gratuita, que é fornecida através de visitas ao 
campo do produtor por um técnico especializado em medicina veterinária ou engenharia agronômica que 
se encarrega de orientar o produtor para alcançar a máxima eficiência na produção com o crédito obtido.  

A Agência Financeira de Desenvolvimento é um banco de segunda linha que concede 
empréstimos através de entidades de primeira linha do sistema financeiro nacional conhecidas como 
Instituições Financeiras Intermediárias. A Agência Financeira de Desenvolvimento estabelece linhas 
de financiamento para setores específicos. Os fundos podem ser utilizados apenas para:  

• Projetos de desenvolvimento rural; 

• Empréstimos para micro, pequenas e médias empresas; 

• Criação e desenvolvimento de empresas, com ênfase nas pequenas e médias empresas. 

• Exportação de bens e serviços e importação de bens de capital de médio e longo prazo, 
especialmente para pequenas e médias empresas; 

• Projetos de desenvolvimento turístico; 

• Projetos de investimento em infraestrutura básica, realizados pelo setor privado ou em 
parceria com o setor privado para a sua execução;  

• Desenvolvimento de programas de habitação e desenvolvimento urbano e outras ações 
destinadas a reduzir o déficit habitacional.  

• Os Produtos disponíveis na Agência Financeira de Desenvolvimento são: 

• PRODESI - Créditos para construtoras imobiliárias; 
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• PROPYMES - Financiamento para pequenas e médias empresas; 

• PROREGADIO - Financiamento de projetos de investimento pecuário e silvo-pastoril; 

• PROCRECER - Financiamento de projetos de investimento.  

Produtos Crédito Agrícola de Habitação:  

• Instrumento para o financiamento de projetos produtivos e/ou de equipamentos e adoção 
de inovações tecnológicas e/ou de infraestrutura; 

• Itens de produtos financeiros priorizados pelo Ministério de Agricultura e Pecuária; 

• Produto financeiro para microempresários. 

D. Principais políticas públicas para a cadeia do frio na Argentina 

Existem marcos regulatórios estabelecidos na Argentina para o armazenamento, transporte e 
manipulação de alimentos e produtos farmacêuticos sensíveis ao calor (ANMAT e outros), assim como 
para alimentos, tanto em sua forma de matéria-prima ou insumos como prontos para consumo 
(SENASA e outros), que foram detalhados nas seções anteriores. Alguns são facilmente acessíveis e 
outros não, e existem regulamentos em todos os níveis do sistema federal de governo, além de órgãos 
autônomos. Estes regulamentos mudam e se cruzam, tornando muito difícil compreender a 
completude dos regulamentos, o que torna difícil conhecê-los sem uma fonte especializada a que 
recorrer. No que diz respeito ao transporte, apesar da existência de câmaras e associações 
empresariais orientadas para todos os tipos de serviços, não há nenhuma política dedicada ao 
transporte de carga refrigerada. Por outro lado, devido à importância da Argentina como produtor 
agrícola, o setor público oferece alguns programas setoriais de apoio e financiamento, sendo o 
Programa de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar da República Argentina (PRODAF) e o 
Programa Provincial de Serviços Agrícolas da República Argentina (PROSAP) os mais relevantes. 
Ambos fomentados Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca.  

A aparente falta de interesse em assuntos relacionados à cadeia do frio por parte das agências 
de desenvolvimento e financiamento na Argentina reflete na quantidade de cursos técnicos e de 
graduação direcionados ao tema. Com exceção dos programas de estudo sobre logística e 
alimentação da Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), localizada em Tres de Febrero, na 
Área Metropolitana de Buenos Aires, não há disciplinas específicas sobre a cadeia de frio. 
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IX. Recomendações e proposições 

1. Mato Grosso do Sul e Goiás - Brasil 

Parte deste documento teve o objetivo central de realizar um diagnóstico do funcionamento das 
cadeias do frio nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, tendo como pano de fundo sua 
importância para o desenvolvimento do corredor bioceânico. Para tal, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com agentes destas cadeias e analisados dados secundários disponíveis em fontes 
oficiais. Constataram-se alguns problemas no funcionamento das cadeias do frio e potenciais formas 
de tratá-los, tal que seja possível ampliar a competividade das diferentes cadeias de suprimentos que 
utilizam os diversos serviços da cadeia do frio. O Quadro 9 sumariza os problemas identificados, as 
proposições e estratégias apresentadas e os principais agentes envolvidos. Vale reforçar que os 
problemas identificados e expostos reduzem a competitividade das cadeias de suprimentos de 
produtos termossensíveis nos estados analisados, embora não as inviabilizando.  
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Quadro 9 
Sumário de problemas identificados que podem afetar a competitividade das cadeias de suprimentos de produtos 

termossensíveis. 
Problema identificado Proposição Estratégias Agentes envolvidos 

Déficit de armazenagem 
refrigerada no MS  

Aumentar a capacidade 
instalada de armazéns 
frigorificados no estado 

Políticas fiscais e 
creditícias 

Operadores logísticos, 
agroindústrias (incluindo 
sementes), governos, 
instituições financeiras 

Potencial déficit futuro de 
armazenagem refrigerada em GO  

Aumentar a capacidade 
instalada de armazéns 
frigorificados no estado 

Políticas fiscais e 
creditícias.  

Operadores logísticos, 
agroindústrias (incluindo 
sementes), governos, 
instituições financeiras 

Déficit de transporte refrigerado  Aumentar a frota de veículos 
refrigerados (reefers ou baús 
frigoríficos)  

Políticas fiscais e 
creditícias.  
  

Transportadores, operadores 
logísticos, governos, 
instituições financeiras 

Déficit de estruturas de frio nos 
aeroportos de GO e MS  

Investimentos em câmaras 
frias nos terminais 
aeroportuários  

 Realizar estudos de 
viabilidade técnica e 
econômica para os 
investimentos privados 
e/ou públicos. 

INFRAERO, operadores 
logísticos, governos, 
instituições financeiras 

Ausência de porto seco em MS Investimento na criação de um 
porto seco no estado de MS  

Realizar estudos de 
viabilidade técnica e 
econômica para 
investimentos privados e 
públicos na implantação 
de um porto seco no MS 

Governos, empresas privadas 
(operadores logísticos e 
transportadores), instituições 
financeiras  

Poucos cursos de formação de 
recursos humanos específicos à 
cadeia do frio  

Criação de cursos de 
formação específicos para 
atividades da cadeia do frio 

Realizar estudos de 
viabilidade e eventual 
criação de cursos de 
formação de recursos 
humanos específicos à 
cadeia do frio 

Governos, instituições de 
ensino e operadores logísticos 

Estruturas inadequadas de 
armazenagem e transporte 
refrigeradas na pequena produção 
agropecuária 
 

Implantação de estruturas de 
armazenagem e transporte 
refrigeradas na pequena 
produção agropecuária com 
foco em leite, pescados e 
FLVs 

Investimentos na 
estrutura de frio para a 
pequena produção 
agropecuária com foco no 
leite, em pescados e 
FLVs. 

Governos, empresas privadas, 
produtores rurais, 
cooperativas, associações, 
instituições financeiras 
 

Falta de estrutura adequada nas 
salas de vacinação  

Melhorar a infraestrutura nas 
salas de vacinação 
(climatização, refrigeração e 
manuseio adequados dos 
produtos) 

Investimentos na 
infraestrutura das salas 
de vacinação 

Governos 

Custos da energia e fragilidades 
no sistema energético nacional  

Desenvolver tecnologias mais 
eficientes de geração, 
armazenagem e consumo de 
energia para as atividades da 
cadeia do frio  

Investimentos em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
tecnológico 

Governos, Universidades, 
operadores logísticos, 
fornecedores de máquinas e 
equipamentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2. Boquerón e Alto Paraguay - Paraguai 

A cadeia do frio não é vista como uma restrição à atual produção de produtos refrigerados e 
congelados. De modo similar, também não aparenta ser um obstáculo para um eventual aumento da 
produção ou para o desenvolvimento de novos produtos em qualquer parte do país. O país dispõe de 
um sólido sistema de rede eléctrica e a instalação de empresas em novas áreas de produção tem sido 
facilitada por extensões ao fornecimento de eletricidade. Além disso, a Administração Nacional de 
Eletricidade possui tarifas diferenciadas que incentivam o setor industrial, podendo chegar a 0,04 
USD/Kwh. Do ponto de vista tecnológico, há um número suficiente de empresas fornecedoras de 
cadeias do frio e não foram identificados problemas de fornecimento de equipamentos e insumos para 
o setor industrial, já que a maioria dos fornecedores são empresas estrangeiras, principalmente 
argentinas e brasileiras, com vasto conhecimento do setor de refrigeração. 
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O MSPBS do Governo do Paraguai, através do PAI, possui capacidade suficiente para 
armazenar e distribuir todas as do calendário vacinal, incluindo agora as vacinas contra a Covid-19. A 
gestão da cadeia logística por parte do MSPBS é bastante robusta e segura, e o risco de falha do 
sistema é relativamente baixo. O principal problema que o plano de vacinação paraguaio contra a 
Covid-19 pode enfrentar diz respeito ao fornecimento de doses dos fornecedores internacionais. Desta 
forma, é preciso criar alternativas que garantam que os países e regiões do continente tenham um 
abastecimento seguro. Neste caso, foram identificados, por exemplo, problemas de produção e 
logística internacional de vacinas COVAX. 

Do ponto de vista financeiro, não foram encontradas linhas de crédito específicas, tanto em 
bancos públicos como privados, desenhadas especificamente para a cadeia do frio. As indústrias, em 
geral, dispõem de financiamentos suficientes para instalação, reparo ou ampliação de câmaras frias ou 
equipamentos de refrigeração. Além disso, existem incentivos fiscais para os investimentos 
industriais. O problema que pode ocorrer está no financiamento dos pequenos e médios produtores, 
especialmente nas cadeias produtivas do morango, tomate, banana e abacaxi.  

Embora haja um importante grau de cooperativização, o problema pode residir nas garantias de 
acesso ao crédito. Recomenda-se que o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAG), em conjunto com 
o Ministério da Indústria e Comércio (MIC), projete linhas de crédito específicas para infraestrutura de 
refrigeração, especialmente para os produtores de médio e pequeno porte. Este financiamento 
poderia ser colocado no mercado através do Banco Nacional de Fomento.  

Observou-se também que há pouca cultura no uso do frio para vários produtos que devem ter a 
temperatura preservada e controlada. Estima-se que as perdas pós-colheita atingem até 30%, 
especialmente em produtos sensíveis à temperatura. Recomenda-se a realização de campanhas de 
informação para os produtores e a criação de instrumentos financeiros adequados que permitam 
adquirir instalações. Se as 30.000 toneladas de bananas atualmente exportadas fossem manuseadas 
por câmaras frigoríficas, seriam necessários cerca de 30.000 m3 de armazenagem para tratar desta 
produção. No Quadro 10 são detalhados os principais problemas, propostas e estratégias para 
melhoria da cadeia do frio nos territórios paraguaios. 

 

Quadro 10 
Problemas identificados, propostas e estratégias de solução, e principais atores envolvidos 

Problema identificado Proposta Estratégias Atores envolvidos 

Falta de desenvolvimento da cadeia do 
frio para pequenas empresas 

Estabelecer espaços de 
arrefecimento para pequenos 
agricultores através de 
cooperativas de agricultores 

Incentivar a instalação de 
câmaras frigoríficas em até 
três regiões do país através de 
linhas de financiamento e 
assistência técnica para 
cooperativas de produção 

MAG, MIC 

Linhas de crédito para o agronegócio 
sem orientação para o desenvolvimento 
de cadeias do frio 

Desenvolver linhas de crédito 
para cadeias do frio 

Estabelecer necessidades e 
condições para o 
desenvolvimento de cadeias 
de frio 

MAG, MIC, BNF, 
AFD, AFD, AFD 

Inexistência de estatísticas ou registros 
que forneçam uma imagem completa e 
ordenada da cadeia do frio no país 

Unificar os numerosos 
registros em um repositório 
geral para análise. 
Estabelecer a INTN como a 
instituição responsável pela 
certificação e licenciamento 
de câmaras frigoríficas 

Estabelecer uma comissão 
para desenvolver um registro 
unificado liderado pela INTN 

MAG, MIC, INTN 

Baixa oferta de cursos de formação 
sobre cadeia do frio 

Criação de cursos de 
formação específicos para 
atividades da cadeia do frio 

Realizar estudos de viabilidade 
e possível criação de cursos 
específicos de formação de 
recursos humanos 

MAG, MIC 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

3. Jujuy, Salta e Tucumán - Argentina 
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A região formada pelas províncias de Jujuy, Salta e Tucumán tem uma geografia variável, desde planícies 
adequadas para a criação de gado, no leste, até altas altitudes dos contrafortes e a Cordilheira dos Andes, 
no oeste, com uma área árida e rica em minerais, passando entre ambos os extremos por vales e áreas 
úmidas e quentes, férteis e adequadas para cultivos específicos, como frutas cítricas e algumas frutas finas.  

Os habitantes são altamente concentrados em áreas urbanas, o que gera altas densidades 
populacionais nas capitais (com o extremo de San Miguel de Tucumán, cuja densidade só é superada pela 
Cidade Autônoma de Buenos Aires e parte da Área Metropolitana de Buenos Aires), e áreas com densidade 
baixa, algumas praticamente inóspitas (com o extremo do departamento de Los Andes em Salta, com 
0,025 habitantes/km2, descontando a capital). Além das capitais provinciais, as cidades e vilas que são 
relevantes em termos de população (na ordem de 10.000 a 100.000 pessoas) estão claramente localizadas 
nos eixos norte-sul, formados pelas rotas nacionais 9 e 34, e pela rota provincial 5 em Salta. Considerando 
os conglomerados significativos, a interligação por rotas e estradas pode ser considerada boa.  

O uso do frio pode ser caracterizado em três grupos principais:  

• O armazenamento a frio de produtos farmacêuticos, que geralmente é coberto por 
operações de cross-docking com produtos provenientes de Buenos Aires, Córdoba e Rosário. 

• Refrigeração industrial, consumida principalmente por processadores e comerciantes de frutas e 
produtos que necessitam de refrigeração (principalmente críticos, incluindo limões). Estas 
fábricas estão quase todas localizadas na província de Tucumán e possuem os equipamentos 
necessários, com assistência técnica de fornecedores que geralmente não são da região. O uso 
destas câmaras é sazonal, podendo variar em função do volume de culturas cítricas 
(especialmente limões) e da situação do mercado internacional, para o qual pode ser 
conveniente vender ou manter em estoque. Quando o volume a ser armazenado excede a 
capacidade de armazenamento das câmaras, reefers são alugados temporariamente, evitando 
assim o investimento em ativos fixos ociosos quando as colheitas são baixas. Indústrias de 
grande volume são altamente profissionalizadas e encontram ou sabem como encontrar formas 
de resolver os seus problemas de armazenamento a frio. Em outra escala, os pequenos 
produtores ligados às economias regionais (como queijos, doces e sucos artesanais) não 
encontram redes logísticas frias que lhes permitam aumentar sua oferta e expandi-la para fora da 
região.  

• Frio para os produtos consumidos pela população. A região não é um gerador significativo 
de produtos industriais ou de consumo, por isso viajam desde Buenos Aires, Rosário ou 
Córdoba (e em menor medida desde Mendoza), num fluxo do sudeste para o noroeste. Em 
alguns casos existem centros de distribuição nos arredores de San Miguel de Tucumán, de 
onde partem unidades de transporte para fazer entregas nas três províncias, embora não 
haja desenvolvimento significativo de centros de distribuição de produtos que necessitem 
de refrigeração. Alguns operadores logísticos expressam que há interesse dos seus clientes 
em explorar mais a área com produtos que necessitam de refrigeração, mas afirmam que 
não existe uma "cultura de refrigeração".  

De modo geral, nos dois últimos tipos de organizações, foram detectados e pesquisados 
115.000 m3 de volume de armazenamento refrigerado na região. Existe um desequilíbrio estrutural dos 
fluxos de carga entre a região do NOA e a região que gera produtos de consumo no país (formada 
principalmente pela Área Metropolitana de Buenos Aires). As dificuldades de equilíbrio, baseadas nas 
diferenças dos tipos de carga, veículos, tipos de serviço e regulamentos, que viajam do sul para norte e 
vice-versa, geram uma grande quantidade de carga vazia em ambos os sentidos com a consequente 
implicação nos custos, que são mais elevados do que se as unidades pudessem viajar com carga em 
ambos os sentidos. As análises realizadas mostram que a produção agrícola nestas províncias é 
bastante limitada pela falta de água e pela degradação permanente do solo, que por si só é de baixa 
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qualidade (com excepção dos vales de Tucumán, onde se cultivam limões, outros cítricos e frutas 
vermelhos). É importante destacar que não é a cadeia logística do frio que limita o seu crescimento, 
uma vez que as cadeias agroindustriais que dele necessitam (especialmente cítricos) são 
autossuficientes graças ao seu próprio potencial econômico e de gestão. Quanto à carne, as políticas 
erráticas do Estado sobre o setor pecuário ao longo dos últimos quinze anos tornam um lugar pouco 
atraente para os investidores que buscam condições mais estáveis de crescimento no futuro.  

O Quadro 11 resume os problemas identificados no funcionamento da cadeia de frio e as 
possíveis formas de os resolver, de modo a que seja possível aumentar a competitividade das 
diferentes cadeias de abastecimento utilizando os diferentes serviços da cadeia de frio.  

 
Quadro 11 

Problemas identificados, propostas e estratégias para soluções e principais atores envolvidos. 

Problema identificado Proposta Estratégias Atores envolvidos 

Falta de desenvolvimento de 
espaços de arrefecimento públicos 
ou privados com dificuldades em 
fazê-los parceiros para desenvolver 
esses espaços 

Estabelecer espaços de 
arrefecimento para 
pequenos agricultores 
através de cooperativas de 
agricultores 

Promover, através da 
formação e colaboração 
profissional, o 
desenvolvimento de 
cooperativas agroindustriais 
para fins comuns 

Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo, 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Pesca 

Pouco interesse privado em investir 
em infraestrutura e veículos para 
carga fria 

Promover linhas de crédito 
para apoiar os 
investimentos necessários 
e proporcionar redução de 
juros 

Estabelecer necessidades e 
condições para o 
desenvolvimento de 
infraestruturas e transportes 

Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo, 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Pesca, Ministério 
da Economia, agências 
oficiais de empréstimo 

As linhas de crédito para a 
agroindústria não são orientadas 
para o desenvolvimento de cadeias 
de frio 

Desenvolver linhas de 
crédito para cadeias de frio 

Estabelecer necessidades e 
condições para o 
desenvolvimento de cadeias 
de frio 

Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo, 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Pesca, Ministério 
da Economia, agências 
oficiais de empréstimo 

Não existem estatísticas ou 
registros que forneçam uma 
imagem completa e ordenada das 
cadeias de frio no país 

Consolidar os muitos tipos 
diferentes de registros em 
um repositório geral para 
análise 

Estabelecer uma comissão 
para desenvolver um 
registro unificado. 

Ministério do Desenvolvimento 
Produtivo como gestor 
unificador das numerosas 
instituições envolvidas. 

Os regulamentos são difíceis de 
interpretar, sobrepõem-se e são 
frequentemente alterados 

Simplificar os regulamentos 
em um único digito 

Estabelecer uma comissão 
para desenvolver uma 
digestão unificada 

Ministério do Desenvolvimento 
Produtivo como gestor 
unificador das numerosas 
instituições envolvidas 

Déficit de instalações frigoríficas 
em áreas de baixa densidade 
populacional em Salta e Jujuy 

Desenvolver espaços frios 
para atender às 
necessidades da população 

Avaliar lacunas e 
estabelecer nós com 
capacidades frias 

Governos provinciais de Salta 
e Jujuy 

Déficit de estruturas de refrigeração 
nos aeroportos da região (exceto San 
Miguel de Tucumán) 

Invista no armazenamento a 
frio nos aeroportos 

Estabelecer necessidades e 
condições para o 
desenvolvimento de câmaras 
frigoríficas nos aeroportos 

ORSNA, operadores logísticos, 
Ministério do Desenvolvimento 
Produtivo 

Sem espaço para temperaturas 
extremamente baixas (-70°C) 

Investir em câmaras 
frigoríficas para 
temperaturas 
extremamente baixas 

Estabelecer necessidades e 
condições para o 
desenvolvimento de 
câmaras 

Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo, 
Ministério da Saúde 

Falta de cursos de formação em 
cadeia de frio 

Criação de cursos de 
formação específicos para 
atividades da cadeia de frio 

Realizar estudos de 
viabilidade e possível 
criação de cursos 
específicos de formação de 
recursos humanos 

Ministério da Educação, 
Ministério da Agricultura e 
Pecuária, Ministério dos 
Transportes, Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo 

Não há fabricantes, instaladores e 
fornecedores de câmaras 
frigoríficas e equipamentos 
industriais na região estudada 

Promover linhas de crédito 
para apoiar os 
investimentos necessários 

Estabelecer necessidades e 
condições para o 
desenvolvimento de 
fornecedores 

Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo, 
Ministério da Economia, 
agências oficiais de 
empréstimo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4. Macrozona Norte do Chile 

Com base na pesquisa que foi realizada na Macrozona Norte do Chile, considera-se importante 
recomendar a implementação de incentivos ao investimento público e privado para promover o 
desenvolvimento de infraestruturas que permitam um armazenamento a frio na região. Para isso, é 
fundamental a gestão de uma licitação, tanto de empresas chilenas como estrangeiras, como 
consórcios e associações, para a construção da infraestrutura de tratamento a frio, que permite a 
segregação em diferentes câmaras, temperaturas de 5 a -20 graus e câmaras para super arrefecimento até 
-70 graus. Para isso, pode-se pensar na realização de seminários com a participação da Ministério dos 
Transportes e Telecomunicações e do Ministério de Obras Públicas, tendo em conta as deficiências 
detectadas na logística fria da Macrozona Norte. A construção de parcerias público-privadas pode auxiliar 
na implementação e/ou expansão da capacidade de armazenagem frigorífica já existente na região.  

Foi detectada também uma falta de políticas públicas relativas ao desenvolvimento da 
refrigeração na MZN do Chile. Na medida em que o trabalho conjunto entre os setores público e 
privado seja reforçado, será possível avaliar mais eficazmente os projetos de médio e longo prazo, 
bem como antecipar possíveis problemas que possam eventualmente surgir. É importante que ambos 
os setores estejam conscientes da falta de uma infraestrutura fria para que considerem a relevância 
desta questão e seu impacto nos planos estratégicos a serem desenvolvidos regionalmente. Outro 
ponto importante que pode ser facilmente implementado na MZN do Chile diz respeito ao 
oferecimento de seminários, palestras, workshops, etc. Por outro lado, é essencial incentivar mais 
formação para profissionais e técnicos da área em logística e tratamento do frio. Como indicado neste 
estudo, não existe um foco de conhecimento local sobre logística do frio, por isso se propõe 
estabelecer um diálogo com as universidades do norte para estudar a possibilidade de incluir este 
tema em seus currículos.  

Além do acima exposto, é considerado de crucial importância desenvolver o conceito de 
armazenagem frigorífica flexível. Trata-se da utilização de reefers na região da MZN, uma vez que 
permite flexibilidade na sua mobilidade para as áreas mais carentes. A experiência em outras regiões é 
que, na ausência de câmaras frigoríficas ou de frigoríficos que não tenham capacidade para atender à 
demanda, a armazenagem flexível (reefers) torna-se uma alternativa eficiente para completar a 
capacidade fixa do estabelecimento. 

A. Considerações sobre o corredor bioceânico 

As proposições desencadeadas a partir deste documento não se limitam apenas às linhas de ação 
apresentadas nos Quadros 9, 10 e 11. O pano de fundo do trabalho é o desenvolvimento do corredor 
bioceânico como ferramenta de integração econômica, social e cultural. Portanto, foram também 
identificados alguns fatores que podem direcionar a eficiência deste corredor. Esses fatores são 
apresentados no Quadro 12. Não se pretende aqui discutir detalhadamente tais fatores, o que foge ao 
escopo deste relatório. Porém, a apresentação mesmo que breve destes fatores é importante para 
chamar a atenção dos agentes envolvidos. Estudos futuros poderiam avaliar as formas mais eficazes 
de desenvolver cada um dos fatores direcionadores da eficiência. 
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Quadro 12 
Fatores que podem direcionar a eficiência do corredor bioceânico. 

Fator direcionador da eficiência Proposição Estratégias Agentes envolvidos 

Estrutura de telecomunicações ao 
longo do corredor bioceânico  

Implantação de estrutura adequada 
de telecomunicações ao longo do 
corredor bioceânico  

Investimentos 
públicos e privados   

Governos, Agências 
reguladoras, empresas de 
telecomunicações.   

Integração aduaneira entre os 
países.  

Desenvolvimento de plataformas de 
integração de processos 
aduaneiros.   

Harmonizar o marco 
regulatório e 
desenvolver 
processos 
burocráticos comuns.   

Governos, Ministérios  

Harmonização nos regulamentos e 
normas técnicas de fármacos e 
alimentos entre os países do 
corredor bioceânico 

Estudos para padronização de 
regulamentos e normas técnicas de 
fármacos e alimentos   

Realização de 
acordos 
supranacionais na 
área  

Governos, Ministérios 

Planejamento integrado das 
atividades logísticas no corredor 
bioceânico 

Estudos de planejamento integrado 
para as atividades logísticas no 
corredor bioceânico 

Criação de um comitê 
supranacional de 
planejamento para as 
atividades logísticas 
no corredor 
bioceânico  

Governos, empresas, 
Universidades, ONGs  

Retroáreas com estruturas 
adaptadas à cadeia do frio na 
fronteira do Brasil com o Paraguai  

Criação de retroáreas com 
estruturas adaptadas à cadeia do 
frio nas fronteiras dos países do 
corredor bioceânico 
  

Realizar estudos de 
viabilidade e eventual 
implantação de 
retroáreas na fronteira 
do Brasil com o 
Paraguai  

Governos, empresas 
privadas (operadores 
logísticos), instituições 
financeiras   

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por fim, também foi identificado um conjunto de estudos futuros que complementariam os 
achados deste trabalho e seriam de suma relevância para potencializar o desenvolvimento 
socioeconômico regional ou mesmo nacional. Especificamente, propõe-se: 

• Realização de estudos para melhor avaliar as especificidades e problemas na armazenagem 
em frio de insumos e produtos nas propriedades rurais; 

• Análises pormenorizadas da capacidade própria de armazenagem em frio no setor de 
distribuição (atacado e varejo) agroalimentar e de vacinas/fármacos; 

• Desenvolvimento de análises econométricas para estimar o crescimento futuro da 
armazenagem em frio e seus impactos sobre necessidade de investimento, consumo de 
energia elétrica e geração de vagas de trabalho;  

• Avaliações de crédito (principais financiadores, taxas de juros praticadas nos contratos, 
prazos, garantias, principais tomadores de crédito, evolução do volume financeiro, principais 
usos dos recursos, etc.) e seus impactos sobre o desenvolvimento da cadeia do frio;  

• Novos diagnósticos de funcionamento da cadeia do frio para demais localidades dos países 
estudados; 

• Análises detalhadas das instalações e características operacionais dos terminais de carga dos 
aeroportos, tal que seja possível identificar déficits de estrutura de armazenagem; 

• Avaliações da capacidade de armazenagem em frio nos principais portos da região, tal que 
seja possível identificar déficits de estrutura de armazenagem. 
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