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Um gigante 
atraca em Suape

Porto de Pernambuco recebe o maior 
navio-contêiner de sua história, o 

MSC New Haven, com 333,99 metros    p8

PROTEÍNA    Exportação de 
carne de frango cresce 6%, 
aponta ABPA     p3

CEARÁ    Vale vende Siderúrgica 
de Pecém para ArcelorMi�al 
por US$ 2,2 bi     p8

SANTOS    Porto é incluído 
no Programa Nacional de 
Desesta�zação     p7
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exportações para este ano

“A inteligência ar�ficial potencializa a 
transformação digital”, diz especialista
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SOCIAL

Impactos
persistentes e

novos desafios
O setor portuário brasileiro terá de enfrentar a falta de 

contêineres a médio ou até a longo prazo e, além disso, o frete 

marí�mo con�nuará acima do pra�cado antes da pandemia, o que 

demonstra que os efeitos do cais logís�co causado pelos surtos 

de Covid-19 nesse mercado ainda vão con�nuar no horizonte 

de seus players. Essas são algumas das conclusões de um 

estudo sobre os impactos da pandemia do Covid-19 no 

transporte marí�mo e no setor portuário, desenvolvido pela 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e 

divulgado ontem, quinta-feira. 

O levantamento, que é destaque em reportagem publicada na 

edição desta sexta-feira, dia 29, do jornal BE News, ainda mostra 

que a desorganização do segmento, com contêineres e navios 

ficando re�dos em portos bloqueados por surtos do novo 

coronavírus, levou a vários cancelamentos de escalas de 

cargueiros na costa brasileira. Mas isso não foi geral, tendo 

sido mais crí�co nos complexos da Região Nordeste. Por essa 

caracterís�ca, a Antaq não pretende baixar uma norma 

específica para lidar com a questão, o que não a impedirá de 

con�nuar acompanhando esse cenário.

Os dados desse estudo deixam evidente que o empresário 

brasileiro, tanto o usuário como o operador logís�co e o 

portuário, ainda terão de lidar com os reflexos da pandemia no 

cenário nacional, mesmo que a intensidade seja mais reduzida e 

esses efeitos estejam mais presentes em uma região do que outra. 

E como consequência, a fim de manter a compe��vidade de suas 

cargas, quer na exportação, quer na importação, terá de buscar 

alterna�vas logís�cas para manter seus custos. Isso envolverá 

desde a mudança da operação, migrando suas mercadorias para 

outros �pos de navios (o que pode levar até a novas formas para 

esses ar�gos serem transportados), até planejamentos logís�cos 

mais complexos. Recentemente, por exemplo, reportagem do 

BE News mostrou montadoras tendo de escoar seus veículos 

por outros portos, muitas vezes de estados vizinhos, a fim de 

garan�r sua exportação.

Enfim, mais uma vez o setor de transporte se vê diante de 

desafios que vão demandar novas abordagens, cria�vidade e uma 

busca por maior eficiência em suas a�vidades. E tais metas terão 

de ser a�ngidas. Os efeitos da pandemia ainda vão se manter 

no mercado da logís�ca marí�ma e eles vão precisar ser contornados. 

Que, ao menos, a inicia�va privada não enfrente essa batalha 

sozinha e tenha a seu lado o poder público - nesse caso, a Antaq e 

os ministérios da Infraestrutura e da Economia - acompanhando 

as reações do segmento e impedindo eventuais abusos.

INTERNACIONAL

NACIONAL

8

9

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO NORDESTE
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SSE 1

A Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários 

(Antaq) suspendeu 

cautelarmente a cobrança 

do Terminal Handling Charge 

2 (THC2), também conhecido 

como Serviço de Segregação 

e Entrega de contêineres 

(SSE), nos portos e terminais 

marí�mos do País. A medida, 

que entra em vigor hoje, 

consta da Resolução Antaq 

nº 84, datada de ontem e 

que foi publicada na edição 

desta sexta-feira do Diário 

Oficial da União (DOU). 

SSE 2

A suspensão da cobrança do 

THC2 cumpre determinação 

do Tribunal de Contas da 

União (TCU), oficializada no 

Acórdão nº 1.448/2022, de 

22 de junho.

SSE 3

Enquanto isso, ação 

defendendo a cobrança da 

tarifa já chegou ao Supremo 

Tribunal Federal (STF). E será 

julgada pelo ministro Luiz Fux.

Rio Grande do Norte 1

O Governo do Rio Grande 

do Norte apresentou um 

projeto para a implantação 

de um porto indústria 

mul�uso em seu litoral. O 

empreendimento tem um 

custo calculado em R$ 6 

bilhões e foi modelado como 

uma parceria público-privada. 

Conforme os estudos 

elaborados pelo Estado, a 

instalação irá movimentar 

equipamentos para os 

parques de energia eólica 

offshore do litoral po�guar 

e, também, das futuras 

unidades de produção de 

hidrogênio verde locais, além 

de servir de apoio para as 

a�vidades das indústrias de 

petróleo e pesqueira e, 

ainda, a operação de cargas.

Rio Grande do Norte 2

O projeto po�guar foi 

apresentado pelo secretário 

estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Sílvio Torquato, 

na úl�ma quarta-feira, em 

reunião com a diretoria da 

Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do 

Norte. Segundo ele, ainda 

não há um local determinado 

para o empreendimento, que 

ainda depende da obtenção 

de um parceiro privado, para 

a realização dos 

inves�mentos necessários.

Rio Grande do Norte 3

De acordo com o secretário 

estadual, o futuro porto não 

prejudicará os complexos já 

instalados. “Em uma faixa de 

100 km, teremos três portos, 

o Ilha, o de Guamaré e o 

novo, que será mul�uso”, 

disse.

ANTT abre audiência 
sobre WACC regulatório 
de rodovias concedidas

O WACC regulatório pode ser resumido como a taxa mínima 
de retorno de um projeto de concessão de rodovia

Estudos ficarão disponíveis para contribuições externas
entre 5 de agosto e 19 de setembro

Divulgação/Rota do Oeste

A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT) pu-

blicou a abertura de audiência 

pública sobre a proposta de 

aprimoramento da metodol-

ogia de cálculo do Custo Médio 

Ponderado de Capital Re-

gulatório — CMPC (WACC re-

gulatório) das rodovias fede-

rais concedidas.

 O aviso foi aprovado na 

reunião de diretoria colegiada 

realizada na úl�ma quarta-feira 

e publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) de ontem. Os 

estudos ficarão disponíveis 

para contribuições externas 

entre os dias 5 de agosto e 19 

de setembro. A sessão pública 

virtual será realizada por meio 

de videoconferência no dia 1º 

de setembro.

 O WACC regulatório, além 

de ser u�lizado como parâ-

metro de desconto nos fluxos 

dos dispêndios e das receitas 

marginais para efeito de equi-

líbrio econômico-financeiro 

de risco de cada carteira de 

projetos.

 Outra mudança trata da 

indexação do custo médio 

ponderado de capital regula-

tório ao benchmark, índice 

usado como referência quando 

se avalia o desempenho de um 

�po de inves�mento, de juros 

de longo prazo. A ideia do 

órgão é permi�r um ajuste de 

custo médio ponderado de 

capital vigente às condições 

mais recentes do mercado.

NACIONAL

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br

das concessões de rodovias, 

também é adotado nos novos 

projetos de concessões em 

relação às tarifas de leilão. Po-

de ser resumido como a taxa 

mínima de retorno de um pro-

jeto de concessão.

Alterações

A principal alteração sugerida 

na proposta busca possibilitar a 

diferenciação de taxas de custo 

médio ponderado de capital de 

acordo com diferentes perfis 
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Dados divulgados ontem pela 

Associação Brasileira de Pro-

teína Animal (ABPA) apontam 

um aumento de 6% nas ex-

portações de carne de frango 

em relação a 2021, com o 

embarque de 4,9 milhões de 

toneladas. Já a carne suína 

deve ter recuo de 3% nas 

exportações, mas a disponi-

bilidade do produto em territó-

rio brasileiro será 9% maior do 

que em 2021.

 A ABPA projeta também 

um acréscimo su�l de 1% na 

produção brasileira da carne de 

frango, com 14,5 milhões de 

toneladas. Para 2023, a pre-

visão é de que a fabricação da 

proteína cresça 4,5% no com-

para�vo com 2022, a�ngindo 

até 15 milhões de toneladas. Já 

No caso da carne suína, a pro-

jeção para este ano é de produ-

ção de até 4,95 milhões de 

toneladas, o que representa 

incremento de até 5% em 

relação a 2021. No ano que 

vem, o crescimento gira em 

torno de 3%, chegando em 5,1 

milhões de toneladas, es�ma a 

ABPA. A exportação também 

deve crescer 9%, a�ngindo 1,2 

milhão de toneladas.

 Destaque para o consumo 

per capita da carne suína, que 

em 2021 era de 16,7 quilos por 

pessoa/ano e deve saltar até 

8% em 2022, batendo na casa 

dos 18 quilos per capita/ano. 

Ainda deve haver ligeiro cres-

cimento de 1,5% em 2023, 

com consumo de 18,3 quilos 

por pessoa/ano.

a exportação deve manter um 

ritmo de crescimento seme-

lhante em 2022 e 2023, com 

5,2 milhões de toneladas 

enviadas ao mercado externo.

 Em relação ao consumo 

brasileiro da proteína avícola, 

2022 deve se manter estável 

em comparação a 2021, com 

marca de 45,5 quilos per 

capita/ano. Já para 2023, a 

prospecção é de avanço de até 

2%, chegando em R$ até 46 

quilos per capita/ano.

Em relação ao consumo brasileiro de 
frango, 2022 deve se manter estável 
em comparação a 2021, com marca 

de 45,5 quilos per capita/ano 

Exportação de carne de frango 
cresce 6%, aponta ABPA 

Já para a carne suína a projeção é de queda de 3% 
Divulgação/Agência Brasil

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

O CONSUMO PER 

CAPITA DA CARNE 

SUÍNA, QUE EM 2021 

ERA DE 16,7 QUILOS 

POR PESSOA/ANO, 

DEVE SALTAR AtÉ 

8% EM 2022, 

BATENDO NA CASA 

DOS 18 QUILOS PER 

CAPITA/ANO.

A PRINCIPAL ALTERAÇÃO 

SUGERIDA NA 

PROPOSTA BUSCA 

POSSIBILITAR A 

DIFERENCIAÇÃO DE 

TAXAS DE CUSTO 

MÉDIO PONDERADO 

DE CAPITAL DE 

ACORDO COM 

DIFERENTES  PERFIS 

DE RISCO DE 

CADA CARTEIRA

 DE PROJETOS
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Antaq não fará novas regulações 
sobre ver�calização de contêineres

Para a agência, não é necessário criar uma regulamentação que a�nja todo o setor

Apesar de reconhecer aumen-

tos na ver�calização marí�ma 

de contêineres dos portos 

brasileiros, a Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários 

(Antaq) concluiu que não deve 

criar novas regulações sobre o 

tema.

 A conclusão veio do grupo 

de trabalho da Antaq nomeado 

“Grupo de Trabalho de monito-

ramento dos impactos da 

pandemia da Covid-19 no 

Transporte Marí�mo e no Setor 

Portuário”, que, dentre outras 

questões, analisou navios de 

carga e os gargalos nas expor-

tações nos portos organizados, 

com seus cais públicos e ter-

minais arrendados. O estudo 

foi publicado ontem.

 A jus�fica�va dada pelo  

levantamento é que "a integra-

ção ver�cal é vista como um 

fator de risco para comporta-

mentos discriminatórios, para 

os quais a Antaq possui me-

didas dentro de seu arcabouço 

regulatório e acompanha esse 

fenômeno mundial".

 De acordo com a coorde-

nadora do grupo do estudo, a 

diretora Flávia Takafashi, o 

obje�vo não foi iden�ficar 

como cada mercado se com-

porta, mas sim iniciar a coleta 

de dados regionalizados para 

saber mais sobre a ver�cal-

ização de contêineres.

 Além disso, em certas re-

giões as omissões — cancela-

mentos dos acessos de navios a 

determinados terminais por-

tuários — não existem, enquan-

to que em outras sim. Portanto, 

não é necessário criar uma 

regulamentação que a�nja to-

do o setor.

 "Se analisarmos o mercado 

do Norte, por exemplo, eles 

não sofrem com omissões 

porque têm um mercado pró-

prio. Então não será uma preo-

tração do mercado de trans-

porte marí�mo, ocasionaram 

um grande problema logís�co 

internacional; sendo certo que 

os prognós�cos mais pro-

váveis avaliam que essa situa-

ção perdurará em um hori-

zonte de médio prazo", informa 

o estudo.

Demais impactos

O estudo mostrou ainda al-

gumas dificuldades enfren-

tadas pelo setor do transporte 

marí�mo e como elas impac-

tam as a�vidades de trans-

porte de carga. Entre elas o 

conges�onamento nos ter-

minais, alterações no prazo de 

entrega e situações como 

tripulação dos navios com 

Covid.

 De acordo com o relatório, 

essas dificuldades �veram 

como consequência a perda de 

credibilidade do porto e de 

carga em navegação de cabo-

tagem — entre portos do mes-

mo país.

Divulgação/Antaq

Para Flávia Takafashi, futuramente os dados poderão demonstrar a necessidade 
de novo regramento para ver�calização de contêineres nos portos brasileiros

 

cupação. Mas para a região 

Sudeste temos uma questão 

diferente. Portanto, de uma 

maneira geral entendemos que 

não há necessidade de realizar 

conclusões para criação de 

regulamentações neste sen-

�do", disse.

 Segundo a diretora da A-

ntaq, o que o órgão deverá 

fazer é a análise de cada caso 

em par�cular para aplicar, de 

acordo com as normas e regu-

lamentações existentes, as de-

vidas determinações. Isso va-

lerá também para futuros estu-

dos de editais de concessões 

de portos e terminais brasileiros.

 "Nossas análises par�rão 

sempre de casos concretos, 

considerando o contexto ana-

lisado. Olharemos de caso a 

caso. Tanto em processos de 

elaboração de concessões 

quanto quando fomos provo-

cados por denúncias acerca do 

tema", comentou.

 Contudo, Flávia não des-

cartou uma possível regulação 

seguida veio a região Sudeste 

com 101, e por úl�mo, a região 

Sul com 72 faltas de escala.

 Também foram demons-

trados os números de omis-

sões ocorridas em terminais 

autorizados de contêineres. 

Destaque para os terminais 

localizados na Região Sul, 

totalizando 56 ausências de 

escala nesse período.

Médio prazo

Segundo o relatório, a falta de 

contêineres deve con�nuar a 

médio e longo prazo. O mo�vo 

é o encarecimento do frete de 

transporte marí�mo em navios 

de contêineres, que também 

con�nuará acima do pra�cado 

antes da pandemia.

 "A falta de contêineres e a 

capacidade logís�ca dos por-

tos, acompanhados do aumen-

to da demanda de movimen-

tação de cargas conteineri-

zadas, impulsionadas pelo 

incremento do mercado e-

commerce e pela concen-

SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2022

sobre o tema. Tudo dependerá 

dos dados, que serão cole-

tados junto aos terminais em 

um módulo disponível no Sis-

tema de Desempenho Portuá-

rio (SDP). A ferramenta opor-

tuniza que portos organizados 

e terminais autorizados de-

clarem as omissões ocorridas 

em seus berços.

 A par�r desses dados, são 

feitas análises quanto às inci-

dências de omissões apresen-

tadas, consolidando-as por 

região e por �po de auto-

rização, isto é, por porto or-

ganizado e para terminais 

autorizados. O obje�vo é ter 

uma nova ferramenta para as 

análises que, com o passar do 

tempo, formarão uma série de 

dados mais robustos.

 

Omissões de escala por região

De acordo com o estudo 

publicado, a região Nordeste 

apresentou 143 de um total de 

316 omissões em terminais 

arrendados e cais públicos. Em 

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br

O Ministério da Infraestrutura assina, nesta sexta-feira (29), a renovação antecipada do 

contrato de concessão dos mais 1,8 mil quilômetros de trilhos da Malha Sudeste, operados 

pela MRS Logís�ca. A data havia sido adiantada na edição 126, publicada no úl�mo dia 13, 

do Jornal BE News. A cerimônia de assinatura acontecerá em Juiz de Fora (MG) e contará 

com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O termo adi�vo prevê a 

prorrogação com a União por mais 30 anos.

 Assinatura 
da MRS

Divulgação/MRS



AEB projeta recorde de receita 
de exportações para este ano

No entanto, o saldo reflete a valorização dos preços das commodi�es
 no mercado externo, o que não significa crescimento econômico

O aumento das cotações de commodi�es como petróleo em bruto, soja em grão, milho, 
café e óleos combus�veis pode refle�r no recorde de receita de exportação neste ano

 Claudio Neves/Portos do Paraná

relação ao do ano passado, 

quando a entrada de recursos 

foi maior do que a saída em 

US$ 61,224 bilhões.

 Por sua vez, a corrente de 

comérc io ,  p ro je tada  em 

US$584,816 bilhões para 

2022, também será novo re-

corde, superando a anterior de 

US$ 500,042 bilhões apurada 

em 2021. 

 Segundo o presidente da 

AEB, José Augusto de Castro, 

as projeções refletem a alta de 

preços das commodi�es no 

mercado internacional, decor-

rente de fatores como a pan-

demia, guerra na Ucrânia e 

lockdown na China. No entan-

to, ele faz uma ressalva. Se por 

um lado há aumento de re-

ceita, por outro, há estag-

nação da a�vidade econômica 

neste ano, com queda na 

produção des�nada às vendas 

externas. “Nós não estamos 

gerando a�vidade econômica, 

apenas receita de exportação. 

Os preços aumentaram, mas a 

quan�dade não”, afirmou. 

 A AEB realiza o levan-

tamento das projeções da 

balança comercial anual todo 

mês de dezembro e a revisão 

em julho. “Na projeção para 

2022 em dezembro, o cenário 

era de aumento de preços, mas 

não tão forte como ocorre. 

Ninguém esperava. Com a 

guerra na Ucrânia, em feve-

reiro, os preços explodiram. 

Um fato ruim que acabou sen-

do posi�vo para o Brasil. O 

primeiro aumento alcançava 

apenas as commodi�es, de-

pois passou para os produtos 

industriais”, complementou.

 Castro explicou ainda 

que, com base nas análises da 

balança comercial mensal 

divulgada pela Secretaria de 

Comércio Exterior, do Minis-

tério da Economia, a inflação 

internacional também gerou 

aumento de custos nas impor-

tações e, por isso, a projeção 

de superávit para o ano é 

menor em relação a 2021.

 “Os preços das impor-

tações aumentaram em torno 

de 35% e a quan�dade, zero. 

Na exportação, o preço tem 

Se a alta nas cotações de com-

modi�es permanecer até o final 

do ano, o Brasil deverá alcançar 

uma receita recorde de US$ 

319,471 bilhões em expor-

tações, 13,8% a mais em re-

lação ao  ano passado — 

US$280,633 bilhões. A proje-

ção da balança comercial cons-

ta na revisão divulgada pela 

Associação de Comércio Exte-

rior do Brasil (AEB).

 Em importações, o saldo 

es�mado é de US$ 265,345 

bilhões, um aumento de 21% 

quando comparado aos US$ 

219,409 bilhões alcançados 

em 2021. Dessa forma, é 

projetado um superávit de 

US$54,126 bilhões, que, no 

entanto, é 11,6% menor em 

aumentado 20% e tem havido 

queda na quan�dade expor-

tada. Hoje, o Brasil se beneficia 

dos elevados preços das com-

modi�es. Ainda que as impor-

tações cresçam mais for-

temente do que as exporta-

ções, nós teremos um su-

perávit, só que menor, afetado 

nega�vamente pelas impor-

tações. A projeção de supe-

rávit, agora de US$ 54 bilhões, 

basicamente retrata o aumento 

de preços na importação e o 

aumento de preços mais queda 

na exportação”,  expl icou 

Castro.

 Segundo o levantamento, 

entre as commodi�es com pre-

ços mais elevados destacam-se 

petróleo em bruto, soja em grão, 

milho, café e óleos combus-

�veis, que podem influenciar o 

aumento de receita projetado.  

Guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia elevou os 

preços de alguns produtos 

importados pelo Brasil. Segun-

do o levantamento da AEB, 

entre março e julho, o gás 

natural subiu 79%; o petróleo, 

31%; o carvão, 27%; e os fer-

�lizantes, 31%.

 Por fim, na comparação 

das cotações entre janeiro de 

2021 e julho de 2022, o estudo 

constatou grande elevação nos 

preços do gás natural (365%), 

petróleo (68%), carvão (320%) 

e fer�lizantes (232%).

 Castro es�ma que a insta-

bilidade na economia deverá 

perdurar até o primeiro se-

mestre de 2023. “Talvez, a 

estabilidade no mercado inter-

nacional ocorra no segundo 

semestre de 2023, porque a 

pandemia e a guerra entre U-

crânia e Rússia con�nuam pre-

sentes e afetando as a�vidades 

econômicas”, destacou.

Custo Brasil

O diretor execu�vo da AEB 

ressaltou que a projeção recor-

de de receita de exportação 

reflete apenas a valorização 

dos preços das commodi�es no 

mercado externo, o que não se 

traduz em crescimento eco-

nômico no País.

 “Por um lado, o aumento 

das cotações das commodi�es 

é bom para o Brasil, por outro, é 

ruim. É bom por causa do 

aumento de receita, mas é ruim 

porque nós estamos expor-

tando um produto sem valor 

agregado. O que gera mais 

empregos qualificados, mais 

valor agregado são os produtos 

manufaturados. E nesses, o 

País tem par�cipação pequena 

por causa do Custo Brasil muito 

elevado, que impede que este 

produto tenha compe��vida-

de no mercado internacional”, 

afirmou. “Temos as commo-

di�es, que geram menos em-

pregos aqui e mais no exte-

rior”, complementou.

5SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2022

O diretor execu�vo da AEB, José Augusto 
de Castro, afirmou que é preciso reduzir 
o Custo Brasil para incen�var a produção 
de manufaturados, o que alavancaria a 
economia interna e a compe��vidade externa

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br
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“A inteligência ar�ficial 
potencializa a transformação digital”, 

diz especialista
Anderson Soares, fundador de um centro de excelência sobre essa

tecnologia, foi o convidado da live promovida pelo Brasil Tech Export

Uma empresa brasileira desen-

volveu um algoritmo capaz de 

detectar Covid-19 pela tosse, o 

que lhe rendeu um prêmio 

internacional em setembro do 

ano passado, no Japão. O 

projeto é do Centro de Exce-

lência em Inteligência Ar�ficial 

(CEIA), fundado por Anderson 

Soares, que par�cipou da live 

“Exemplos reais de como a 

Inteligência Ar�ficial está pre-

sente nos produtos que você 

consome”, promovida pelo 

Brasil Tech Export na tarde de 

ontem.

 Transmi�da online pelo 

canal do Brasil Export no 

Youtube, e pelo portal BE 

News, a live foi conduzida pelo 

presidente do Conselho do 

Brasil Tech Export, Angelino 

Caputo, que é diretor-exe-

cu�vo da Associação Brasilei-

ra de Terminais e Recintos 

Alfandegados (Abtra).

 Pode-se dizer que a inteli-

gência ar�ficial é uma aliada no 

combate à Covid-19, frente à 

tecnologia desenvolvida pelo 

CEIA para detectar a doença 

pandêmica pela tosse, em 

2021. No entanto, segundo 

Soares, o produto ainda não 

está no mercado.

 Além de fundador do 

CEIA, Anderson Soares criou e 

é o coordenador do Bachare-

lado em Inteligência Ar�ficial 

da Universidade Federal de 

Goiás, o primeiro curso do seg-

mento no Brasil. O especialista 

explicou que a eficiência de 

uma plataforma de inteligência 

ar�ficial depende da quan�-

dade de dados disponíveis a 

serem computados. “Quanto 

mais dados, mais preciso é o 

resultado do programa de inte-

ligência ar�ficial”, explicou.

 Entre os produtos de ino-

vação tecnológica criados pelo 

CEIA, citados por Soares, estão 

um veículo autônomo de  pe-

queno porte des�nado à entre-

ga de comida, para uma grande 

marca de logís�ca do ramo gas-

tronômico; uma plataforma 

para uma seguradora que per-

mite ao usuário, em caso de 

avaria do seu veículo, publicar 

as fotos do automóvel sinis-

trado e obter o orçamento pré-

vio do conserto; uma plata-

forma de inteligência ar�ficial 

que detecta ameaças de crimes 

contra o patrimônio ao analisar 

Reprodução/Brasil Export

A live do Brasil Tech Export pode 
ser conferida na íntegra no canal 

do Brasil Export, no Youtube

imagens de câmeras de segu-

rança em tempo real, entre 

outros. “Tudo o que a IA (inteli-

gência ar�ficial) faz é poten-

cializar a transformação digi-

tal”, afirmou Soares.

Hackathon 

Aproveitando a pauta sobre 

inovação e tecnologia, o dire-

tor-execu�vo da Abtra, Ange-

lino Caputo, falou sobre o Por-

to Hack Santos, que ocorrerá 

nos dias 30 e 31 deste mês, no 

Terminal Marí�mo de Passa-

geiros (Concais), em Outei-

rinhos, no Porto de Santos (SP).

A maratona é promovida pela 

Abtra, com o obje�vo de pro-

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br
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QUANTO MAIS DADOS, 

MAIS PRECISO É O 

RESULTADO DO 

PROGRAMA DE 

INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL”

ANDERSON SOARES

Fundador do Centro de 

Excelência em Inteligência 

Ar�ficial (CEIA)

Além de fundador do CEIA, Soares criou e é o coordenador do Bacharelado em Inteligência 
Ar�ficial da Universidade Federal de Goiás, o primeiro curso do segmento no Brasil

por soluções para melhorar os 

processos logís�cos e de co-

mércio exterior e aproximar a 

comunidade local do maior 

complexo portuário da Amé-

rica La�na.

 Dez �mes, com cinco par-

�cipantes cada, irão compe�r. 

O vencedor ganhará um prê-

mio no valor de R$ 25 mil e terá 

apoio da Abtra na interme-

diação de negócios.

 Na ocasião, Caputo fez um 

convite a todos, pois o evento 

é aberto ao público em geral.   

 “O hackathon vai unir a 

experiência dos compe�dores 

em desenvolver soluções co-

munitárias com base em tec-

nologias como 5G, Open APIs 

e Inteligência Ar�ficial para 

encarar gargalos exis-tentes 

nas a�vidades do porto e do 

comércio exterior”, ex-plicou o 

diretor-execu�vo.

Reprodução/Brasil Export
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PROGRAMAÇÃO SANTOS EXPORT 2022
Dias 3 e 4 de agosto | Sofitel Jequi�mar Guarujá

Programação preliminar e sujeita a alterações 

(evento presencial exclusivo para conselheiros, autoridades e patrocinadores)   

Dia 03 | Quarta-feira (período da manhã de a�vidade presencial exclusiva para os 

patrocinadores inscritos junto à produção do evento) 

08h00 Saída do Hotel Sofitel Jequi�mar para o Iate Clube de Santos 

09h00 Embarque no Iate Clube para visita marí�ma (lancha Fabiana) 

14h00 às 16h00 Almoço no Iate Clube 

17h00 Chegada ao hotel 

17h30 Início da transmissão online 

18h30 Solenidade de Abertura 

20h00 Jantar no Cafe de La Musique em homenagem à Sammarco 

Advogados Associados, com oferecimento de vinhos pela Odjfell Terminals 

 

Dia 4 | Quinta-feira 

Início da transmissão online 

09h00 Painel 1: Desesta�zação do Porto de Santos 

> Evolução do processo de desesta�zação junto ao Governo Federal  

> Regras do novo modelo de gestão 

> Reação do mercado ao processo de desesta�zação 

Palestrantes:  

– Mario Povia, Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários 

– Eduardo Nery, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq) 

Debatedores convidados:  

– Antonio Carlos Sepúlveda, Diretor-Presidente da Santos Brasil 

– Fabio Siccherino, Diretor-Presidente da DPW Santos 

– Regis Prunzel, Presidente do Sopesp 

Moderador:  

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

10h45 Coffee break 

11h15 Painel 2: As necessidades e a visão dos representantes da carga 

para o Porto de Santos 

> Estratégias de expansão e desenvolvimento de novos negócios 

> Demandas de infraestrutura no Porto e em seu entorno 

> A atuação dos órgãos anuentes 

Debatedores convidados: 

– Patricia Dutra Lascosque, Superintendente Ins�tucional de Logís�ca da Suzano 

– Vitor Vinuesa, Diretor de Logís�ca da ADM na América do Sul 

– Adolpho Bastos, Vice-Presidente de Logís�ca da Scania na América La�na 

– Edson Souki, Gerente-Geral da Odjfell Terminals/Granel Química 

Moderador:  

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

12h45 Almoço no Sofitel Jequi�mar oferecido pelo Porto de Santos 

14h00 Painel 3: Os acessos ao Porto de Santos e seus impactos para o 

crescimento dos próximos anos 

> Os desafios dos acessos rodoviários 

> As perspec�vas do crescimento da movimentação ferroviária 

> Os planos de expansão para o modal hidroviário e o aprofundamento do 

canal de navegação 

Palestrantes:  

– Felipe Queiroz, Secretário Nacional de Transportes Terrestres 

– Fernando Biral, Diretor-Presidente da Santos Port Authority 

Debatedores convidados:   

– Rui Klein, Diretor de Concessões Rodoviárias da Ecorodovias 

– Bruno Tavares, Presidente da Pra�cagem de São Paulo 

– Silvana Alcântara, Diretora de Regulatório e Ins�tucional da VLI 

– André Neiva, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Comercial 

de Carga do Litoral Paulista (Sindisan) 

Moderador:  

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

15h30 Coffee-break 

16h00 Painel 4: O futuro do Porto de Santos 

> Estratégias de expansão e desenvolvimento de novos negócios 

> Crescimento sustentável e pacto porto-cidade 

> Ações da inicia�va privada para o crescimento das operações 

Apresentação: 

Diretoria da Santos Port Authority 

Debatedores convidados: 

– Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) 

– Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) 

– Associação Comercial de Santos (ACS) 

– Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) 

– Centro Nacional de Navegação Transatlân�ca (Centronave) 

– Conapra – Pra�cagem do Brasil 

– Federação Nacional das Agências de Navegação Marí�ma (Fenamar) 

– Federação Nacional das Operações Portuárias (Fenop) 

– Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista (Sindisan) 

– Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo (Sopesp) 

Moderadores: 

Ricardo Molitzas, Presidente do Conselho do Santos Export 

Leopoldo Figueiredo, Diretor de Redação do BE News 

18h00 Leitura da Carta do Santos Export 2022 e cerimônia de 

encerramento 

 
 

 
 

Às vésperas do Santos Export, 
SPA é incluída no Programa 
Nacional de Desesta�zação

Decreto presidencial também qualificou a Autoridade 
Portuária de Santos no Programa de Parcerias de Inves�mentos

 Divulgação/SPA

REGIÃO SUDESTE

O Porto de Santos movimentou 80,7 milhões de toneladas no primeiro semestre 
deste ano, alta de 5,7% sobre o volume registrado em igual período de 2021

serviço portuário.

 Ainda segundo o do-

cumento, o Ministério da In-

fraestrutura fica encarregado 

de coordenar e monitorar as 

medidas de desesta�zação, 

além de validar os produtos 

parciais e finais dos estudos a 

s e re m  c o n d u z i d o s  p e l o 

BNDES.

 Lembrando que repre-

sentantes do Ministério e-

starão presentes no Santos 

Export. E no segundo dia, 4 de 

agosto, haverá um painel 

exclusivo, às 9h30, para deb-

ater a desesta�zação do Porto 

de Santos.

 O Santos Export é um fó-

rum regional promovido pelo 

Brasil Export: Fórum Nacional 

de Logís�ca e Infraestrutura 

Portuária. O evento, exclusivo 

a conselheiros, autoridades e 

patrocinadores, será realizado 

no Sofitel Guarujá Jequi�mar, 

em Guarujá (SP) e terá trans-

missão online dos canais do 

Brasil Export e do portal BE 

News no Youtube.

Movimentação de cargas

Enquanto isso, o Porto de 

Santos segue registrando bons 

resultados. Segundo dados di-

vulgados ontem pela SPA, 

foram movimentadas 80,7 mi-

lhões de toneladas no primeiro 

semestre deste ano, um au-

mento de 5,7% sobre o volume 

registrado em igual período do 

ano passado. Com isso, o maior 

porto da América La�na bateu 

o seu próprio recorde anterior, 

impulsionado pelo aumento 

das mercadorias do agrone-

gócio, com destaque para a 

soja.

 “Considerando apenas o 

mês de junho, foram 14,1 

milhões de toneladas, um cres-

cimento de 6,7% em relação 

ao mesmo mês do ano an-

terior”, diz trecho da nota 

publicada pela Autoridade 

Portuária.

 No acumulado do semes-

tre, se destacam as ex-por-

tações de soja, milho e ce-

lulose. Os embarques do 

complexo soja aumentaram 

10,9%, com 26,1 milhões de 

toneladas; o milho obteve 

crescimento exponencial de 

184,1%, com 1,8 milhão de 

toneladas, já a celulose re-

gistrou um incremento de 

60,4%, com 3,9 milhões de 

toneladas. Destaque, também, 

para os desembarques de 

fer�lizantes que cresceram 

23,1%, com 4,1 milhões de 

toneladas.

  Sobressaíram, ainda, os 

embarques de carnes (+ 41%), 

com 1,2 milhão de toneladas; 

óleo combus�vel (+14,3%), 

com 1,4 milhão de toneladas; 

sucos cítricos (5%), com 1,2 

milhão de toneladas; e as 

d e s c a r g a s  d e  e n x o f r e 

(+19,9%), com 1,0 milhão de 

toneladas.

 Os destaques no mês de 

junho foram para a soja em 

grãos, com 3,5 milhões de 

toneladas (+21,3%); celulose, 

com 680,2 mil toneladas 

(+46,4%) e milho, com 325,0 

mil toneladas, antecipando o 

início do escoamento da safra 

deste grão.

A desesta�zação do Porto de 

Santos será o tema principal do 

Santos Export, que será rea-

lizado nos dias 3 a 4 de agosto 

em Guarujá (SP). O assunto já 

anda bem quente devido à 

meta do governo federal de 

colocar o plano em prá�ca 

ainda este ano. E ontem mais 

um passo foi dado nesse se-

n�do. A edição do Diário Oficial 

da União (DOU) publicou de-

creto do presidente Jair Bolso-

naro (PL) incluindo a Auto-

ridade Portuária — Santos Port 

Authority (SPA) — no Programa 

de Parcerias de Inves�mentos 

(PPI) da presidência da Re-

pública e no Programa Nacional 

de Desesta�zação (PND).

 De acordo com o Decreto 

nº 11.151, assinado na úl�ma 

quarta-feira, o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) ficará 

incumbido de executar e acom-

panhar as medidas de de-

sesta�zação da parte pública 

do terminal. Já a Antaq (Agên-

cia Nacional de Transportes 

Aquaviários) poderá acom-

panhar os estudos técnicos 

contratados pelo BNDES para 

estruturar e implementar a de-

sesta�zação. Além disso, deve-

rá examinar a minuta do 

contrato de concessão do 

Da Redação
redacao@portalbenews.com.br



A mineradora Vale informou 

ontem que vendeu a Com-

panhia Siderúrgica do Pecém 

(CSP), localizada em São Gon-

çalo do Amarante, no Ceará, 

por US$ 2,2 bilhões (cerca de 

R$ 11,3 bilhões) para a Arce-

lorMi�al. A transação foi 

concluída após acordo da Vale 

com seus sócios Posco e 

Dongkuk, e o montante será 

u�lizado para o pagamento 

antecipado do saldo da dívida 

líquida, de aproximadamente 

toneladas de placas de aço por 

ano.

 Segundo a ArcelorMi�al, a 

compra da CSP vai aumentar 

US$ 2,3 bilhões (quase R$ 11,9 

bilhões).

 A Vale tem par�cipação de 

50% no empreendimento, 

enquanto Dongkuk tem 30% e 

Posco tem 20%.

 A conclusão da transação 

está sujeita a aprovações cor-

pora�vas e regulatórias usuais, 

incluindo o aceite do Conselho 

Administra�vo de Defesa Eco-

nômica (Cade), que deve ocor-

rer até o fim deste ano.

 Fundada em 2008, a CSP 

opera dentro da primeira Zona 

de Processamento de Ex-

portação do Brasil (ZPE) e é 

beneficiada por incen�vos 

fiscais. Ela tem capacidade de 

produção de 3 milhões de 

Fundada em 2008, a CSP 
opera dentro da primeira 
Zona de Processamento de 
Exportação do Brasil e é 
beneficiada por incen�vos fiscais

Vale vende Siderúrgica de Pecém 
para ArcelorMi�al por US$ 2,2 bi

Companhia fica em São Gonçalo do Amarante e tem capacidade 
instalada de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano 

Divulgação

Suape recebe maior 
porta-contêiner de toda a sua história

Embarcação MSC New Haven tem 333,99 metros e capacidade para transportar até 8.643 TEU

O Porto de Suape recebeu um 

dos maiores navios que já a-

portaram no estado de Pe-

nambuco: o MSC New Haven, 

embarcação de bandeira por-

tuguesa que chegou ao atra-

cadouro pernambucano para 

descarregar 391 contêineres 

no Tecon Suape. É o navio de 

maior comprimento já recebido 

pelo complexo, com 333,99 

metros de comprimento. Tem 

42 metros de largura e capa-

cidade de transportar até 8.463 

TEU (medida equivalente a um 

contêiner de 20 pés).

 Após a operação, realizada 

na semana passada, a em-

barcação seguiu com des�no 

ao Porto de Salvador, na Bahia.

 A chegada de gigantes 

como o MSC New Haven é uma 

realidade para Suape desde 

dezembro de 2019, quando foi 

assinada a portaria nº 136/19, 

que estabeleceu os parâmetros 

operacionais e requisitos para 

manobras de navios �po porta-

contêiner.

 A par�r de então, Suape 

passou a receber embarcações 

com comprimento total entre 

306 e 336,99 metros, e largura 

máxima entre 46 e 48,99 

metros.

 Em julho de 2020, por 

exemplo, um navio de contêi-

neres da classe Sammax, com 

330 metros de comprimento e 

capacidade para transportar 

até 12 mil TEU, atracou no Cais 

2 para realizar a operação no 

Tecon Suape.

 Já em abril de 2021, a Ca-

pitania dos Portos de Pernam-

buco (CPPE) deu aval para o 

porto receber navios porta-

contêineres da classe New Pan-

amax, a de maior dimensão 

disponível na América La�na, 

Divulgação

Apenas portos de classe mundial têm infraestrutura para receber embarcações como o MSC New Haven

que mede 366 metros de 

comprimento, 52 de largura e 

capacidade para cerca de 14 

m i l  T E U  ( p o r t a r i a  n º 

037/2021).

 Apenas portos de classe 

mundial têm infraestrutura 

para receber esse �po de 

embarcação.

 “Com a capacidade de 

receber essas classes de na-

vios, podemos ofertar ao 

mercado a possibilidade de 

incremento na movimentação 

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br
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sua posição na indústria si-

derúrgica brasileira porque 

adiciona capacidade de pro-

dução de placas de alta qua-

lidade, que ela poderá fornecer 

dentro do grupo ou vender nas 

Américas do Norte e do Sul. A 

compradora também deve ca-

pitalizar o inves�mento em 

eletricidade limpa e de hidro-

gênio verde em Pecém.

 A companhia espera ainda 

capturar mais de US$ 50 

milhões de sinergias iden-

�ficadas, incluindo despesas 

operacionais, compras e o�-

mização de processos.

de carga por embarcação e, 

com isso, maior ganho de 

escala para as companhias de 

navegação em suas operações. 

Além disso, Suape defini-

�vamente se credencia a ser o 

hub port (porto concentrador 

de cargas) para as regiões 

Norte e Nordeste, além de 

contribuir sobremaneira com a 

capacidade logís�ca do País, 

juntando-se aos portos do 

Sul/Sudeste como opção 

logís�ca para as companhias de 

navegação que operam esses 

navios”, salienta o coordenador 

de operações portuárias, Felipe 

Fonseca.

Líder

Líder na movimentação de 

contêineres no Norte/Nor-

deste, o Porto de Suape bateu 

recorde em 2021 com 518.525 

TEU e 7,1% de crescimento em 

relação ao ano anterior. Até 

julho deste ano, movimentou 

um total de 232.619 TEU.

SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2022
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Ucrânia anuncia retomada das exportações 
de grãos em três portos

 Na úl�ma segunda-feira, o 

governo ucraniano afirmou 

que esperava retomar ainda 

esta semana as exportações de 

cereais, que são cruciais para a 

segurança alimentar global, já 

que os preços dos alimentos 

dispararam desde o início da 

invasão da Ucrânia pela Rússia, 

em 24 de fevereiro. O conflito 

vem impedindo o escoamento 

da maior parte dos grãos de 

produtores da região.

 "A saída e a entrada de na-

vios nos portos marí�mos serão 

feitas formando um comboio 

que acompanhará o primeiro 

navio. Mas isso será precedido 

A Marinha da Ucrânia anunciou 

a retomada das operações para 

o embarque de grãos nos 

portos de Odessa, Chorno-

morsk e Pivdenny, via Mar 

Negro. O início dos trabalhos 

foi confirmado após a inau-

guração do Centro de Coorde-

nação Conjunta (CCC), em 

Istambul, na Turquia.

 As operações serão super-

visionadas por meio do CCC 

pelo governo turco. A retomada 

das exportações de grãos foi 

confirmada na quarta-feira, 

cinco dias após Rússia e Ucrâ-

nia firmarem um acordo, me-

diado pela ONU e Turquia, para 

a liberação de 25 milhões de 

toneladas de cereais que estão 

bloqueados por causa da guerra.

pelo árduo trabalho dos hidró-

grafos" para determinar rotas 

seguras, afirmou a Marinha 

ucraniana. As autoridades do 

Governo da Ucrânia enfa�zaram 

que não confiam na Rússia para 

garan�r a segurança dos navios.

 Operações de embarque por Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi para 
escoamento via Mar Negro serão supervisionadas pelo governo da Turquia

O Porto de Odessa é um local 
estratégico para as exportações de 

grãos ucranianos via Mar Negro 

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

A RETOMADA DAS 

EXPORTAÇÕES DE 

GRÃOS FOI 

CONFIRMADA NA 

QUARTA-FEIRA, CINCO 

DIAS APÓS RÚSSIA E 

UCRÂNIA FIRMAREM 

UM ACORDO, MEDIADO 

PELA ONU E TURQUIA, 

PARA A LIBERAÇÃO DE 

25 MILHÕES DE 

TONELADAS DE 

CEREAIS QUE ESTÃO 

BLOQUEADOS

 O acordo, porém, quase 

foi comprome�do no sábado 

após um bombardeio russo ao 

porto de Odessa. Na ocasião, o 

Kremlin enfa�zou que o obje-

�vo era a�ngir uma infraes-

trutura militar e não impedir a 

retomada dos embarques, o 

que acirrou ainda mais a ten-

são com Kiev.

Divulgação/Ministério da Infraestrutura da Ucrânia



Para os eventos que fazem a diferença, esta é a sua Vitrine. 

CÂNDICE LA TERZA 
candice@portalbenews.com.br

A comunidade marí�ma pres�giou em peso a homenagem ao vice-almirante Wilson Pereira de Lima 

Filho, juiz-presidente do Tribunal Marí�mo e indicado à diretoria da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq), em jantar promovido pelo Sindicato das Agências de Navegação Marí�ma e 

A�vidades Afins do Estado do Rio de Janeiro (Sindario), pelo Escritório Kincaid/Mendes Vianna 

Advogados e pela Sociedade Amigos da Marinha (Soamar) Rio de Janeiro, no úl�mo dia 21, na capital 

fluminense.Na foto, o presidente do Sindario, José Carlos Ribeiro Gomes, a filha e a esposa do 

homenageado da noite, Tay�ane Lima e Valéria Lima, o vice-almirante Lima Filho, Vera Le�eri, ao 

lado do esposo e diretor da Federação Nacional das Agências de Navegação Marí�ma (Fenamar), 

André Le�eri, e o presidente da Fenamar, Marcelo Neri - que, em seu discurso,ressaltou como mais 

que justa a homenagem: “o almirante Lima Filho vem fazendo por merecer, durante toda sua 

trajetória de vida e cumprindo suas missões e as entregando com excelência”.

Divulgação

Bacana, não? Então, fique ligado porque a 2ª edição do 

Porto Hack Santos, com o tema: “Conec�vidade 

Exponencial”, acontecerá neste fim de semana, dias 30 e 

31 de julho, no Terminal Concais, em Santos (SP), e 

promete agitar a Baixada San�sta.O evento deve reunir, 

ao longo de 35 horas, 50 compe�dores, divididos em dez 

�mes, para apresentar soluções tecnológicas a dois 

desafios. Em paralelo à compe�ção, a comunidade local 

poderá par�cipar de toda uma programação que faz parte 

doprojeto “Um porto para o futuro". A ideia do evento, 

promovido pela Associação Brasileira de Terminais e 

Recintos Alfandegados (Abtra), é que os projetos 

apresentados pelos compe�dores possam ser 

desenvolvidos e implantados no Porto de Santos. 

A coluna Vitrine agradece o convite para conhecer o 

evento e deseja sucesso! Para agenda completa e 

inscrições: www.umportoparaofuturo.org.br.

Em visita às instalações do Porto de Sines, em Portugal, na 

úl�ma terça-feira, dia 26, o diretor-execu�vo do Portugal 

Export, Marcelo Sobreira, o CEO do Porto de Suape (PE), 

Roberto Gusmão, e o anfitrião e diretor-presidente do 

complexo português, Luiz Cacho. Na oportunidade, Gusmão 

conheceu as modernas instalações de Sines, a exemplo da 

retroárea disponível para odesenvolvimento de um distrito 

industrial.Marcelo Sobreira ressaltou a importância e o papel 

do Portugal Export em fomentar negócios e potenciais 

parceriasentre os portos. Roberto Gusmão completou 

afirmando que Suape e Sines “são portos com caracterís�cas 

muito semelhantes, com localização estratégica e distantes de 

grandes centros urbanos, fato que permite a implantação de 

novos projetos,garan�ndo futuras expansões”.

POTENCIAL PARCERIA 
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Os desejos de parabéns da Vitrine ao ex-CEO do 

Grupo Maersk Julian Thomas, que, reconhecido por 

votação popular, recebeu o Troféu Painel 2022, do 

Instuto BESC, na categoria Personalidade, dedicada 

aos profissionais por suas relevantes contribuições 

nos setores de energia, logís�ca e transporte no País.

O presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias (Fenop), 

Sérgio Aquino, par�cipou na úl�ma sexta-feira, dia 22, do Seminário 

Governança Portuária: Gestão dos portos públicos brasileiros, desafios 

e perspec�vas, realizado em Curi�ba (PR).O evento reuniu várias 

autoridades e representantes do segmento portuário, com o obje�vo 

de conhecer os principais aspectos sobre o papel dos portos brasileiros. 

Na foto, Sérgio Aquino ladeado, à esquerda, pelo ex-ministro da 

Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e, à direita, pelo presidente 

do Porto de Paraná, Luiz Fernando Garcia.

VOCÊ SABE
O QUE É
HACKATHON?

Divulgação

SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2022

HOMENAGEM AO VICE-ALMIRANTE LIMA FILHO

GOVERNANÇA
PORTUÁRIA

TROFÉU 
PAINEL 

2022

O termo resulta de uma combinação das palavras 

inglesas “hack” (programar de forma excepcional) e 

“marathon” (maratona). Sendo assim, o Hackathon    

é um evento que reúne programadores, designers e 

outros profissionais ligados ao desenvolvimento de 

so�ware para uma maratona de programação, com  

o obje�vo de desenvolver um so�ware ou solução 

tecnológica que atenda a um fim específico. A 

maratona pode durar entre um dia ou uma semana.  

E ao final, você terá soluções surpreendentes…

NOSSA COLUNA 

DESTA SEMANA 

ESTÁ 

NAVEGANDO 

POR MARES 

PORTUGUESES, 

PARANAENSES, 

FLUMINENSES

E PAULISTAS 

PARA MOSTRAR 

IMPORTANTES 

EVENTOS, 

VISITAS 

TÉCNICAS, 

HOMENAGENS 

E PRÊMIOS 

NO TÃO 

PRESTIGIADO 

SETOR DOS 

MODAIS. 

VAMOS DAR 

UMA ESPIADA 

NA VITRINE?

Divulgação

Divulgação
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