
 
 

 Alavanca 4: 
 Acompanhamento das 
 mudanças geográficas  
 
 

 

O centro de gravidade da economia global está se deslocando rumo à região Ásia-Pacífico e, 
em particular, rumo à China. Esta importante mudança se reflete de maneira marcante nos 
setores de transportes e logística. É nesse contexto que as cadeias de valor estão se 
tornando globalizadas, com um desenvolvimento potencial rumo a cadeias de valor regionais. 

 
O desenvolvimento chinês está mudando a cara da economia global e o governo da China 
está empreendendo esforços de modo a garantir que o país esteja na vanguarda da mudança 
tecnológica, construindo uma rede de infraestrutura com vistas a se posicionar no centro de um 
vasto sistema. Espera-se, em resumo, que a China mude o jogo, tendo nisso um papel a 
desempenhar o seu crescimento econômico e sua vasta população.  

 
Os países do Golfo Pérsico estão se deparando com um futuro no qual não terão mais 
acesso ilimitado ao petróleo e ao gás. Em seus esforços por diversificar suas economias e 
aproveitar a sua localização geográfica, buscam desenvolverem-se como polos de logística e 
transporte. Catar e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, são dois importantes exemplos, uma 
vez que desenvolveram operações de aviação, navegação e logística terrestre de importância 
global.  

 
Diversos países do Leste Europeu são importantes provedores de mão-de-obra para a 
entrega de encomendas e a logística na Europa Ocidental. A Polônia em particular está sendo 
vista como um polo as conexões leste-oeste e norte-sul e como parte do “Corredor Trans 
Europeu de Transporte Nº 1”, além de passagem para a União Europeia do comércio vindo da 
Rússia e da China.  

 
Sudeste Asiático: Nesta região, diversos países - com destaque para Vietnã, Laos e Camboja 
- alcançaram crescimento significativo em anos recentes. Num médio prazo, junto com seus 
parceiros da ASEAN, a deles tende a se tornar uma região crescentemente importante, ao 
mesmo tempo em que está estrategicamente localizada entre Índia, China e Austrália e 
ficando próxima a importantes corredores marítimos.  

 
América Latina: O Brasil é de longe o maior país da região e é visto como um mercado 
importante por importantes atores do setor global de logística. Todavia, um exame mais 
próximo dos índices de crescimento e dos planos de investimento indica o potencial de países 
como Panamá, Cuba e Nicarágua para o desenvolvimento de importantes polos de logística. 
Índices de crescimento e desenvolvimento sócio-econômico são também positivos em Bolívia e 
Uruguai, ainda que a falta de infraestrutura dificulte o desenvolvimento da região como um 
todo.  

 
A África é uma região diversa e é um importante fornecedor de matérias primas para a 
economia global. Diversos países, a exemplo de Angola, têm importantes jazidas de petróleo e 
gás, enquanto que Nigéria, África do Sul e Egito tem grandes populações e localizações 
estratégicas. O crescimento e a importância para a economia global tendem a aumentar, ainda 
que a região tenha os obstáculos do transporte precário e da igualmente precária infraestrutura 
energética.  
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