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CARTA DE CAMPO GRANDE 
  

Nos dias 26 e 27 de maio de 2022, realizou-se, na cidade de Campo Grande-
MS, o 1º Fórum sobre: “A Integração do Corredor Rodoviário Bioceânico”, que teve 
lugar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ocasião em que foram 
tratadas questões afetas ao funcionamento de um eixo rodoviário de 2.254 km que, 
com a conclusão da ponte Porto Murtinho-Carmelo Peralta e o último trecho 
rodoviário da Transchaco (354km), ou seja, no prazo de dois anos e meio, estará 
totalmente finalizado, integrando assim o Estado de Mato Grosso do Sul aos portos 
do norte do Chile, no Pacífico, após cruzar o território do Chaco paraguaio e as 
cidades de Salta e Jujuy, localizadas ao norte da Argentina. 
 
Nessas condições, e sobretudo considerando: 
 

I. Que o comércio internacional requer que o produtor seja competitivo 

– não somente em seu processo produtivo -, como também ofereça a 

seu cliente uma logística moderna e eficiente, capaz de assegurar a 

entrega da mercadoria no menor custo, menor tempo e nas melhores 

condições; 

 

II. Que a busca desta eficiência logística demandará o recurso a soluções 

multimodais, que envolverão o uso inteligente de rodovias, ferrovias 

e hidrovias do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile; 

 

III. Que os corredores de integração irão valorizar as fronteiras 

terrestres, ao demandar que as operações de exportação e importação 

sejam realizadas a partir do interior dos territórios; 

 

IV. Que as aduanas devem oferecer ao longo do Corredor Rodoviário 

Bioceânico serviço moderno e eficiente, beneficiando o 

transportador, o turista e a população fronteiriça; 

 

V. Que fluxos adicionais de comércio e de investimento serão gerados 

nos territórios do Corredor, como resultado da identificação de 

novas oportunidades comerciais e de maior conhecimento recíproco 

entre as diversas regiões; 

 

VI. Que se aprofundarão os laços institucionais entre os territórios 

integrantes do Corredor Rodoviário Bioceânico, inclusive entre os 

agentes e políticos dos quatro países; 

 

VII. Que se abrem novas possibilidades para a formação de parcerias 

comerciais, o aumento do intercâmbio e da cooperação entre as 
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cooperativas agrícolas do Brasil e do Paraguai, assim como a geração 

de novas alianças empresariais entre os portos chilenos e empresas 

brasileiras, paraguaias e argentinas; 

 

VIII. Que passo importante foi dado para promover a integração 

ferroviária do Cone Sul, inclusive para incentivar o Paraguai a 

futuramente definir o traçado de sua malha ferroviária;  

 

IX. Que se incentivou o melhor uso da Hidrovia Paraguai-Paraná e a 

assinatura de convênios entre os portos fluviais da Argentina, Brasil 

e Paraguai, com vistas a aumentar o movimento de carga e o 

transporte de contêineres; 

 

X. Que a construção do Corredor Rodoviário Bioceânico obrigará a 

abertura de novos postos de fronteira no Brasil e Paraguai, conectará 

o Estado de Mato Grosso do Sul com o Chaco paraguaio e 

possibilitará acesso rodoviário ao norte da Argentina e Chile, 

incentivando o turismo regional, promovendo maior intercâmbio 

cultural e universitário; 

 

XI. Que o Corredor Rodoviário Bioceânico, ao incentivar o turismo e 

promover o intercâmbio cultural, criará condições mais adequadas 

para o estabelecimento de futuras linhas aéreas diretas entre Campo 

Grande e Assunção, Campo Grande e Jujuy e Campo Grande e 

Antofagasta, contribuindo, desse modo, para o incremento do 

transporte regional de passageiros e carga, como também a 

realização de novos investimentos no setor hoteleiro; 

 

XII. Que o Corredor Rodoviário Bioceânico, ao criar novos fluxos de 

comércio, turismo, serviços e investimento, abre a possibilidade de as 

pequenas e médias empresas se internacionalizarem, participando 

mais fortemente das atividades de comércio exterior de Mato Grosso 

do Sul, incrementando os mais diversos setores econômicos; 

 

XIII. Que a criação de uma rota transcontinental, o posicionamento do 

Estado como “hub” logístico nacional e regional e a exploração de 

novas oportunidades econômicas criam condições propícias para a 

implantação de portos secos, plataformas logísticas e centros de 

distribuição de carga nos territórios do Corredor Rodoviário 

Bioceânico; 
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XIV. Que o Convênio de Cooperação Comercial, Econômica e Produtiva e 

o de Cooperação Institucional para a Constituição de um Comitê de 

Promoção Turística fortalecerão as relações intermunicipais, criando 

um novo eixo de dinamismo para o Corredor Rodoviário Bioceânico; 

 

XV. Que com o aumento dos fluxos de comércio e de investimento com o 

Chile, Paraguai e Argentina serão criados novos empregos, 

potencializando a atividade econômica nos territórios e, 

consequentemente, os indivíduos deverão se capacitar e promover 

inciativas inovadoras; 

 

XVI. Que o Corredor deverá gerar novos empregos especializados, razão 

pela qual será necessário crescente envolvimento da Rede 

Universitária do Corredor Rodoviário Bioceânico na realização de 

estudos e na oferta de cursos que estejam perfeitamente alinhados 

com as futuras demandas do mercado de trabalho; 

 

Com fundamento nessas premissas e imbuídos desses propósitos e 
motivações, anunciamos que o 1º Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor 
Bioceânico” pode - com a contribuição de todos os atores envolvidos (agentes 
políticos e os mais diversos representantes da sociedade civil) produzir as 
conclusões e resultados que se passam a expor: 

 
Por meio da análise de consultores independentes, foram reiteradas as 

vantagens logísticas do Corredor Rodoviário Bioceânico. Isso porque, para o 
escoamento da produção serão necessários de 12 a 14 dias a menos do que nas rotas 
tradicionais via Canal do Panamá ou Estreito de Magalhães. 

 
Não restou dúvida de que, a menor distância para chegar ao mercado 

asiático impactará significativamente na competitividade dos produtos brasileiros. 
Os produtos de Mato Grosso do Sul, por exemplo, poderão ser embarcados num 
porto chileno após uma viagem terrestre de apenas três a quatro dias. Além da 
redução de distância e tempo, os portos de Arica, Iquique, Antofagasta e Mejillones 
apresentaram múltiplas vantagens para os operadores comerciais, na medida em 
que oferecem novas frequências marítimas (inclusive para Peru, Equador e 
Colômbia), serviços de apoio logístico e um trânsito portuário rápido e eficiente.  

 
Para além das vantagens logísticas, constatou-se, de igual forma, a 

possibilidade de um empresário exportar um insumo (laranja, por exemplo),  
agregando-se valor localmente (produção de suco de laranja) - graças aos incentivos 
oferecidos pela Zona Franca de Iquique (Zofri) ou pela Região de Antofagasta 
(Corfo) - e exportar o produto transformado (envasado ou engarrafado) com os 
benefícios tarifários dos acordos comerciais do Chile. 
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              Representantes do Centro de Transferência Multimodal de Manuseio de 
Granéis e Contêineres de Guemes e do Centro Logístico de Perico, ambos do norte 
da Argentina, prestaram informações relevantes sobre as vantagens que podem 
oferecer aos operadores comerciais. Como a distância de Campo Grande a 
Antofagasta (2.254km) não permite um deslocamento sem paradas, os produtores 
do Brasil e do Paraguai podem armazenar suas cargas em Guemes ou Perico e 
encaminhá-las aos portos chilenos no momento mais conveniente, beneficiando-se 
da redução de custos de transporte e, sobretudo, tendo a garantia de carga de 
retorno. Atualmente, cerca de 30% da carga transportada para o Chile por rodovia 
não é explorada, por falta de carga de retorno. Os caminhões brasileiros vão cheios 
e retornam parcialmente vazios.  A entrega da carga exportada num Centro de 
Distribuição como os de Guemes e Perico contempla a possibilidade de carga de 
retorno, o que permite ao transportador brasileiro ou paraguaio oferecer fretes 
rodoviários mais baratos; 
 
               Pela primeira vez no Estado - e coube à Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul essa honra e privilégio – reuniram-se representantes de todas as 
ferrovias do Cone Sul. Todas as principais ferrovias da Região estiveram 
representadas no evento. Com isso, foi possível promover intenso e produtivo 
debate sobre uma futura integração ferroviária entre Brasil, Paraguai, Argentina e 
Chile. A Ferrovia Boliviana Oriental destacou que dispõe de serviço ferroviário 
regular entre Corumbá (MS) e Yacuíba, o que permite conectar Mato Grosso do Sul 
com o norte da Argentina. A Ferrovia Ferronor, do Chile, informou que oferece 
serviços ferroviários regulares de Guemes, na Argentina, para os portos chilenos de 
Antofagasta e Iquique. Com essas informações, a Fepasa, companhia ferroviária do 
Paraguai, pôde colher dados para o futuro desenvolvimento de sua malha 
ferroviária. A apresentação do Projeto Ferroguarani trouxe ainda mais luzes para 
essa futura empreitada. Consultor independente deu sua visão sobre o estado atual 
da Malha Oeste. Com todas essas informações, a esperança é de que, muito em 
breve, a ferrovia paraguaia possa se conectar com as malhas do Brasil, Argentina e 
Chile, tornando a integração ferroviária regional uma realidade.  
 
                     Por outro lado, e com a mesma importância, debateu-se uma melhor 
utilização dos portos fluviais de Barranquera (AR), Concepción (PY) e Porto 
Murtinho (BR), localizados ao longo da hidrovia Paraguai-Paraná. As empresas 
informaram sobre a possibilidade de futuros investimentos portuários. Ficou 
evidente a necessidade de aumentar o fluxo de carga conteinerizada, bem como a 
construção de novos terminais de contêineres. Não se poderia deixar de destacar o 
anúncio feito pelo Grupo FV: até o final do ano,  a empresa deverá escoar por Porto 
Murtinho 600.000 toneladas de soja. Não há dúvida de que o porto é o novo 
corredor logístico para o escoamento fluvial de grãos de MS.  
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Foi, igualmente, explorada a possibilidade da assinatura de convênios entre 
os portos de Barranquera, Concepción e Porto Murtinho, com o objetivo de 
fomentar a movimentação de mais carga pela hidrovia. Recordamos, por 
importante, que o porto de Barranquera é atualmente servido pela ferrovia 
Belgrano Cargas Norte, tendo, portanto, acesso a Buenos Aires e Salta. O porto de 
Concepción, por sua vez, é gerido pela Hidrovias do Brasil, empresa brasileira que 
também detém o controle de um terminal de contêineres no Porto de Montevidéu. 
 
 Como o Corredor Rodoviário Bioceânico deve gerar novos fluxos de 
comércio, serviços e investimento, tornando Mato Grosso do Sul um grande centro 
nacional e regional de distribuição de carga, o Fórum reuniu vários palestrantes 
para divulgar suas experiências logísticas e a oferta exportável dos territórios.  
 

Com essa iniciativa, visou-se reduzir o déficit de conhecimento sobre o 
potencial de comércio da região e incentivar o contato direto, fundamental para a 
concretização dos negócios. Nesse sentido, e a título de exemplo, ocorreram a 
apresentação do potencial exportador de Tarapacá (Chile), realizada pelo próprio 
Governador Sr. José Miguel Carvajal e a divulgação das ofertas exportáveis de 
Salta e Jujuy. Dada a relevância do Porto de Iquique e sua proximidade com o Peru 
(3 dias por barco) e o Equador (7 dias para Guayaquil), foram também conhecidas 
as vantagens fiscais e logísticas oferecidas pela Zona Franca de Iquique (Zofri).  

 
Não obstante, deu-se, também, ampla divulgação às propostas argentinas de 

exportação de vinho, cerveja e produtos lácteos. Esses e outros produtos poderão 
ser agora importados diretamente por empresários do nosso Estado, não sendo 
mais oferecidos por intermediários. A Copasul, a Lar e a Coamo prestaram 
informações sobre o desenvolvimento do cooperativismo no Estado e o enorme 
potencial agrícola de MS. Pesquisador da UEMS- representando a Academia do 
Estado- fez excelente apresentação sobre o passado histórico da erva-mate no antigo 
Mato Grosso e o atual potencial exportador do produto. Temos, portanto, todas as 
condições para voltar a ser o maior exportador de erva-mate do País. A partir de 
estudo do IPEA, o economista Pedro Silva Barros divulgou a relevância dos 
corredores para os estados articuladores. 

 
Com a divulgação dessas e outras oportunidades comerciais, a Assembleia 

Legislativa, sempre com o apoio dos demais Poderes, sobretudo do Poder Executivo 
na pessoa do Governador Reinaldo Azambuja e atores econômicos do Estado de 
Mato Grosso do Sul, representados no evento pelo Presidente da FIEMS Sérgio 

Longen, intenta fomentar a internacionalização das empresas do Estado e dar uma 
oportunidade para os jovens empreendedores sul-matogrossenses. É o que se 
deseja. Vale dizer, que o Corredor seja capaz de gerar novos fluxos de comércio e 
que se criem empregos de qualidade para todos, inclusive para nossos jovens. A 
assinatura do Convênio de Cooperação Comercial, Econômica e Produtiva entre 
Municípios do Norte do Chile e da Argentina, o Chaco paraguaio e Mato Grosso do 
Sul é louvável inciativa nesse sentido. 
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  Outro setor contemplado nesses dois dias de intenso debate foi o da 
mineração. Existe um potencial ainda pouco explorado resultante da 
complementaridade mineral entre Mato Grosso do Sul e o norte da Argentina. 
Enquanto aqui se produz minério de ferro e manganês, lá se produz lítio, cobre, 
zinco, ouro e prata. A Bolívia, o Chile e o norte da Argentina formam o maior 
triângulo produtor de lítio do mundo. Um intercâmbio comercial ainda mais 
intenso nesse terreno restará certamente facilitado pela disponibilidade do 
transporte ferroviário. Como mencionado, existe uma conexão ferroviária entre 
Corumbá e o norte da Argentina, ainda desconhecida por muito de nossos 
empresários. Poderia-se importar fertilizantes (borato) ou minerais (cobre e lítio) e 
exportar frutas tropicais (mamão) ou ainda condimentos (pimenta). Além da 
redução de tempo e custo, o trânsito aduaneiro seria agilizado pela presença de 
portos secos em Yacuíba (Bol) e Corumbá (MS), o que incrementa as vantagens 
logísticas oferecidas pelo serviço ferroviário. 
 
                           Não se poderia deixar de referir-se, com inegável entusiasmo, ao 
impulso dado ao turismo regional. Com a presença de funcionários do Ministério 
do Turismo, foram apresentadas diretrizes para a implementação de Pontos de 
Apoio ao Viajante (PAVs), inclusive um projeto da Produza que se encontra em fase 
de implementação no Município de Sidrolândia.  Professor da UEMS sugeriu a 
criação de uma nova rota turística, o Caminho dos Ervais. Foi divulgada a oferta 
turística de Bonito, Jujuy e Antofagasta. Representante do Paraguai divulgou, 
igualmente, as oportunidades turísticas do Chaco. Com a ponte Porto Murtinho-
Carmelo Peralta, Loma Plata e Salta estarão a apenas 277 km e 1271km, 
respectivamente, de Porto Murtinho. Ou seja, Salta está mais perto de Porto 
Murtinho do que São Paulo (1328km). Salienta-se, ainda, a assinatura do Convênio 
de Cooperação Institucional para a Constituição de um Comitê de Promoção 
Turística entre Municípios do norte do Chile e da Argentina,  o Chaco paraguaio e 
Mato Grosso do Sul, instrumento que dinamizará o turismo ao longo do Corredor. 
Por esse motivo, a Diretora de Inteligência Mercadológica e Competitiva do 
Ministério do Turismo, Nicole Facuri, divulgou instrumentos de fomento que 
poderiam melhor desenvolver os produtos turísticos do Estado.  
 
  Por derradeiro, cumpre informar, por importante e necessário, que o 
Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico” não se encerra com 
o evento de Campo Grande. Isso porque, as autoridades do Norte Grande do Chile 
e do Paraguai manifestaram interesse no sentido de realizar um novo encontro no 
segundo semestre deste ano, em local e datas a serem ainda definidos.  
 

Ou seja, nesses dois dias, a Assembleia buscou, junto com os demais 
atores políticos, empresariais e sociedade civil, empreender um esforço conjunto de 
promoção do Corredor Bioceânico que contemplou diversos campos da atividade 
econômica, notadamente a assinatura dos Convênios de Turismo e Comércio que 
permitirão a todos os municípios do Corredor se tornarem, doravante, personagens 
ativos das relações regionais e incentivadores do Corredor. Criou-se um eixo 
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intermunicipal que se soma ao eixo intergovernamental, de modo que os 79 
municípios de Mato Grosso do Sul poderão, desde logo, organizar missões, realizar 
estudos de interesse comum, trocar informações comerciais, incentivar 
investimentos nos territórios ou articular ações em favor da integração ferroviária e 
aérea. No âmbito parlamentar, realizou-se a segunda reunião da Frente 
Interparlamentar do Corredor Bioceânico, sob a coordenação do Senador Nelson 
Trad Filho. 

 
Nessas condições, e em conclusão, depreende-se claramente que 

várias forças se somam em prol do pleno desenvolvimento do Corredor Rodoviário 
Bioceânico, visando, sobretudo, à criação de novos fluxos de comércio e 
investimento e à necessária geração de novas oportunidades para a população do 
Estado de Mato Grosso do Sul, lembrando sempre da precisa lição do pensador e 
jurista americano Oliver Wendell Holmes, no sentido de que: “O mais importante 
da vida não é onde você está, mas sim a direção para a qual está se movendo”.  

 

Palácio Guaicurus, 27 de maio de 2022. 

  

 


