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Desesta�zação,
dúvidas e

transparência
O Ministério da Infraestrutura estuda alterações no processo de 

desesta�zação do Porto de Santos, o principal complexo marí�mo 

do Brasil. Um dos pontos em análise é a definição de um maior 

prazo  de concessão do porto à inicia�va privada. O outro é o limite 

para a par�cipação de operadores e terminais arrendatários. Essas 

avaliações foram confirmadas pelo secretário nacional de Portos e 

Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura, Mario 

Povia, na noite de ontem, durante a abertura do Santos Export - 

Fórum Regional de Logís�ca e Infraestrutura Portuária, como 

destaca reportagem publicada nesta edição do BE News. Tais questões 

ainda serão deba�das nesta manhã, durante o evento, em um painel 

específico sobre a priva�zação da gestão portuária san�sta.

Promovido pelo Centro de Estudos em Logís�ca, Transportes e 

Comércio Exterior do Brasil Export, o Santos Export reúne 

autoridades e lideranças empresariais para debater o 

desenvolvimento do Porto de Santos. Ele acontece no Sofitel 

Guarujá Jequi�mar, em Guarujá (SP), e seus debates são 

transmi�dos ao vivo pelo Portal BE News.

Segundo o secretário nacional de Portos, tais pontos estão sendo 

estudados pela equipe do Ministério e podem, sim, ser alterados. 

Mas tais mudanças não devem modificar ou mesmo atrasar o 

cronograma da desesta�zação do cais san�sta, considerado 

“apertado” pela autoridade - o Governo ainda tem de obter o 

aval do TCU ao projeto e pretende realizar o leilão de concessão 

até o final do ano.

É importante que, mesmo com prazos “apertados”, o Ministério 

mantenha a postura de estar sempre aberto ao diálogo, 

especialmente sobre o processo de desesta�zação. Tal projeto, 

inédito na história recente do Brasil, naturalmente desperta 

dúvidas do setor. E quando envolve o mais importante porto do 

País, tais ques�onamentos e sua complexidade só tendem a 

aumentar. Porém, exatamente por sua importância é que o 

Governo deve primar por trabalhar com transparência - como tem 

feito - e sanar dúvidas que forem apresentadas. 

Não se pode esquecer que, atualmente, o segmento portuário tem 

sido marcado por uma onda de inves�mentos privados, buscando 

modernizar suas operações e ampliar a eficiência de seus serviços. 

E para manter essa tendência, é mister que os inves�dores, muitos 

do mercado financeiro, se sintam seguros para atuar neste setor. 

E para isso, transparência é fundamental.

Que os debates sobre a desesta�zação avancem, que as dúvidas 

sejam esclarecidas e, assim, que esse importante passo na 

evolução dos portos brasileiros seja dado com segurança e 

tranquilidade, preceitos essenciais para se manter os atuais 

inves�mentos no segmento e atrair ainda mais. É o que se espera.

NACIONAL

PORTUGAL

REGIÃO SUDESTE
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BR do Mar 1

As empresas brasileiras de 

navegação (EBN) e as de 

navegação condicionada 

(EBN-CON) interessadas 

em par�cipar do programa 

do Governo Federal de 

es�mulo à navegação de 

cabotagem, o BR do Mar, 

já podem se cadastrar 

junto ao Ministério da 

Infraestrutura, para 

requerer sua habilitação 

junto ao projeto. A medida 

foi liberada hoje, com a 

publicação da Portaria 

Nº 976, de 27 de julho de 

2022, no Diário Oficial da 

União (DOU).

BR do Mar 2

Essas companhias terão 

de ter o aval do MInistério 

para atuar no transporte 

marí�mo de cabotagem e, 

ainda, u�lizar embarcações 

estrangeiras afretadas com 

menor custo.

BR do Mar 3

A habilitação no BR do 

Mar é um procedimento 

100% digital, exigindo o 

envio dos seguintes 

documentos: a procuração 

ou instrumento com poderes 

gerais ou específicos 

expedido pela empresa ao 

representante requerente; 

autorização para operar 

como EBN e EBN-CON, 

emi�da pela Antaq; 

comprovação de situação 

regular em relação aos 

tributos federais; e um 

relatório com dados sobre 

a operação da EBN ou 

EBN-CON no Brasil (tendo 

como base as regras do 

Anexo C da Portaria Minfra 

Nº 976.)

Port Community System

O Ministério da 

Infraestrutura definiu 

regras para a implantação 

dos sistemas de 

comunidades portuárias 

(os port community 

systems) em seus complexos 

marí�mos. Essas normas 

integram o documento 

"Especificação de Padrões 

Abertos de Interoperabilidade 

para Sistemas de 

Comunidades Portuárias", 

que poderá ser acessado 

no site da pasta. Essa 

determinação consta da 

Resolução nº. 10 da 

Comissão Nacional das 

Autoridades nos Portos 

(Conaportos), de 29 de 

julho e que foi publicada 

na úl�ma segunda-feira.

Vendas de máquinas agrícolas 
sobem 37,5% 

em junho, aponta Fenabrave 

No total, 5,9 mil unidades 
foram entregues a produtores 

rurais em junho, um aumento de 
8,2%  frente ao número de maio

Resultado do mês foi puxado pela liberação 
de recursos de crédito agrícola do Plano Safra

Divulgação

As vendas de máquinas agrí-

colas, entre tratores e colheita-

deiras, �veram crescimento de 

37,5% em junho na com-

paração com o mesmo mês do 

ano passado. No primeiro 

semestre as vendas de máqui-

nas agrícolas somaram 31,6 mil 

unidades, alta de 32,9% em 

relação a igual período do ano 

passado. 

 O balanço foi divulgado na 

úl�ma terça-feira (2) pela 

Federação Nacional da Distri-

buição de Veículos Auto-

motores (Fenabrave), associa-

ção que, além das conces-

sionárias de automóveis, 

representa revendedores de 

equipamentos usados no 

campo.

 Segundo o presidente da 

Fenabrave, José Maurício 

Andreta Jr., o resultado de 

junho foi puxado pela liberação 

de recursos de crédito agrícola 

do Plano Safra, e a tendência é 

de con�nuidade do cresci-

mento até o fim do ano, dadas 

as perspec�vas posi�vas para 

o agronegócio.

 No total, 5,9 mil unidades 

alta de 32,9% em relação a 

igual período do ano passado.

PLANO SAFRA

A nova edição do Plano Safra 

2022-2023 foi divulgada no 

NACIONAL

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

dia 29 de junho pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento. O montante disponi-

bilizado é de R$ 340,88 bilhões 

para inves�mentos em projetos 

no agronegócio, cerca de 36% a 

mais do que no ano anterior.

 Deste total, R$ 246,28 

bilhões serão des�nados ao 

custeio e comercialização, uma 

alta de 39% em relação ao ano 

anterior.  Outros R$ 94,6 

bilhões serão para inves�-

mentos, crescimento de 29%.

 Os produtores pequenos e 

médios con�nuam sendo 

prioridade no Plano Safra, com 

aumento da disponibilidade de 

recursos de custeio e taxas de 

juros favoráveis.

foram entregues a produtores 

rurais no sexto mês do ano, um 

aumento de 8,2% frente ao 

número de maio.

 Ao contrário das vendas 

de carros, que podem ser atua-

lizadas diariamente com base 

nos licenciamentos diários de 

veículos, os números de má-

quinas agrícolas precisam ser 

levantados pela Fenabrave  

com os fabricantes.

 Por isso, as esta�s�cas 

têm defasagem de um mês em 

relação ao balanço das vendas 

de automóveis, cujos resulta-

dos divulgados hoje pela as-

sociação já são rela�vos a 

julho.

 No primeiro semestre, as 

vendas de máquinas agrícolas 

somaram 31,6 mil unidades, 

NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2022 AS 

VENDAS DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS SOMARAM 

31,6 MIL UNIDADES, 

ALTA DE 32,9% EM 

RELAÇÃO A IGUAL 

PERÍODO DO ANO 

PASSADO

 

ceita total de quase US$ 1,140 

bilhão (R$ 6,022 bilhões) e um 

preço médio de US$ 395,20 

(R$ 2.088,24) por tonelada.

 Na comparação com a 

média diária de julho de 2021, 

de  US$  37 ,543  mi lhões 

(R$198,37 milhões), verificou-

se alta de 44,6% no valor 

ob�do diariamente pelas ex-

portações de açúcar em julho 

de 2022.

 Em volume, houve alta de 

22,4%, ante as 112,215 mil 

toneladas diariamente em-

barcadas em julho de 2021. Já 

o preço médio subiu 18,1%, 

a n t e  o s  U S $  3 3 4 , 6 0 

A receita diária média ob�da 

com as exportações brasileiras 

de açúcar e outros melaços 

totalizou US$ 54,272 milhões 

(R$ 286,77 milhões) em julho, 

contando apenas os 21 dias 

úteis. Já o volume médio diário 

de exportações a�ngiu 137,34 

mil toneladas.

 Durante todo o mês foram 

exportadas 2,88 milhões de 

toneladas de açúcar, com re-

Exportação de açúcar cresce
em volume e receita em julho

A receita diária média ob�da com as exportações brasileiras de açúcar 
e outros melaços totalizou US$ 54,272 milhões no mês passado 

(R$1.768,03) por tonelada 

verificados em julho de 2021.

 Na comparação com as 

2,468 milhões de toneladas 

embarcadas em julho de 2021, 

as exportações cresceram 

16,8% em julho de 2022. Já a 

receita aumentou 27,4% ante 

os US$ 825 milhões (R$ 4,359 

bilhões) ob�dos em julho do 

ano passado.

 Os dados partem da Se-

cretaria de Comércio Exterior 

(Secex).

ALGODÃO

As exportações brasileiras de 

algodão somaram 19,682 mil 

toneladas nos 21 dias úteis de 

julho, com média diária de 937 

toneladas. A receita com as 

vendas ao exterior totalizou 

US$ 47,864 milhões (R$252,91 

m i l h õ e s) ,  co m  m é d i a  d e 

US$2,279 milhões (R$ 12,042 

milhões). As informações são do 

Ministério da Economia.

 Em relação a igual período 

do ano anterior, houve recuo 

de 66,2% no volume diário 

exportado (2,770 mil toneladas 

diárias em julho de 2021). Já a 

receita diária teve decréscimo 

de 50,6% (US$ 4,611 milhões 

diários em julho de 2021, equi-

valente a R$ 24,36 milhões).

Em julho deste ano foram 
exportadas 2,88 milhões de 

toneladas de açúcar, alta 
de 16,8% em relação ao 
mesmo período de 2021

VANESSA PIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

QUINTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2022
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Falta de detalhamento em obras na 
BR-381/MG preocupa concessionárias

Anseios foram colocados durante a Audiência Pública 7/2022, que tratou do edital

Concessionárias demonstra-

ram preocupação com a falta 

de detalhamento das obras de 

intervenções na minuta de edi-

tal e contrato da rodovia BR-

381/MG. Esse sen�mento fi-

cou evidente durante a Audiên-

cia Pública 7/2022, realizada 

ontem, que tratou da minuta de 

edital e contrato, ao Programa 

de Exploração da Rodovia 

(PER) e dos Estudos de Via-

bilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA), da rodovia.

 O trecho em Minas Gerais 

tem início em Belo Horizonte, 

no entroncamento com a BR-

262/MG (para Sabará) até o 

entroncamento com a BR-

116/MG (Governador Vala-

dares), com extensão de 304 

km. O trecho é considerado 

central de um sistema rodo-

viário de interligação entre os 

pólos de consumo dos mu-

nicípios de Governador Vala-

dares e Belo Horizonte. Pelo 

trecho circulam produtos agrí-

colas, pecuários, de mineração 

e industriais.

 De acordo com o diretor 

Regional em Brasília da Asso-

ciação Brasileira de Concessio-

nária de Rodovias (ABCR), 

Alexandre Barra, o edital, que 

prevê diversas intervenções 

com que não haja previsões de 

inves�mentos maiores nestes 

locais, podendo causar pro-

blemas para o setor de trans-

portes interestaduais de pas-

sageiros.

 “Existe um grande equí-

voco por parte da agência e 

que esperamos que ele esteja 

resolvido, sem imaginar que 

esses pontos de parada são só 

para descanso. Eles são tam-

bém de apoio. A lei é muito 

clara ao dizer que esses pontos 

não são des�nados somente 

aos caminhoneiros. São tam-

bém aos motoristas profissio-

nais de transporte de passa-

geiros”, falou.

 Cabe inicialmente dizer 

que duas ações civis públicas 

foram apresentadas pela Usu-

vias sobre os dois temas. Uma 

durante o processo de leilão da 

Rodovia Presidente Dutra e 

outra na concessão da Rio-

Valadares. Em ambos os casos 

as decisões da Jus�ça foram 

favoráveis aos argumentos 

apresentados pela ANTT.

 Além disso, a Lei 14.157/ 

2021 estabelece condições 

para implantação com o intuito 

de possibilitar e não obrigar a 

adoção do Free Flow. A agên-cia 

entende ainda que seria irres-

ponsável avançar em um siste-

ma que precisa de maturidade e 

regulação. Também que vem 

discu�ndo o modelo de livre 

passagem, mas, por ora, não há 

como prosseguir no tema.

Divulgação

BR-381 lidera ranking de acidentes e mortes nas estradas em Minas

da ANTT sobre a u�lização dos 

pontos de parada e descanso 

previstos na minuta do edital 

do contrato da BR-381/MG.

 De acordo com o diretor 

execu�vo da Associação Bra-

sileira dos Usuários de Rodo-

vias sob Concessão (Usuvias), 

Edson Araújo, o edital está 

indo em desacordo com a Lei 

14.157/2021. A regra esta-

belece condições para a imple-

mentação da cobrança pelo 

uso de rodovias por meio de 

sistemas de livre passagem, o 

chamado Free Flow, sem 

cancelas e no qual o usuário 

paga somente pelo trecho 

percorrido.

 “Não há jus�fica�va téc-

nica e legal e a regra é de 

ordem pública. A lei é muito 

clara ao dizer que, a par�r da 

sua edição, a cobrança de 

pedágio não é mais para ser 

feita por barreira e sim por 

sistema de livre passagem. E a 

agência tem insis�do em man-

ter a cobrança por barreira, 

colocando somente em alguns 

trechos e de maneira �mida o 

Free Flow. Esperamos que a 

agência analise esse ponto”, 

disse o diretor da Usuvias.

 Ainda segundo Edson 

Araújo, a agência também erra 

em tratar os pontos de parada 

e descanso como somente 

sendo usados para caminho-

neiros e não também por mo-

toristas profissionais de trans-

portes de passageiros. Isso faz 

locais onde serão necessárias 

correções. Falta especificar 

quais correções devem ser 

feitas. Esse detalhamento 

possibilitará melhor precifica-

ção dos inves�mentos. Além 

disso, o escopo deve ser ne-

cessário para a operação segu-

ra das rodovias, o que evitará 

oneração excessiva aos usuá-

rios”, falou.

 Em resposta,  a ANTT 

argumentou que está traba-

lhando em conjunto com as 

próprias concessionárias para 

a melhoria das condições de 

viabilidade dos projetos e 

documentos e contratos de 

concessão. Também que as 

alterações propostas podem 

acontecer ao longo do período 

de consulta pública. Contudo, 

o edital precisa ser logo apro-

vado, uma vez que a BR-

381/MG, conhecida como 

“rodovia da morte”, necessita 

de intervenções urgentes.

 Com relação às obras re-

manescentes, a agência se 

comprometeu a obter informa-

ções mais atualizadas ao longo 

de todo o processo, inclusive 

durante o período de análises 

por parte do Tribunal de 

Contas da União (TCU).

Free Flow e paradas 

de descanso

Já os usuários de rodovias de-

monstraram preocupação com 

o baixo número de trechos de 

Free Flow e de entendimentos 

em trechos que antes estavam 

sendo reparados ou cons-

truídos pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit).

 A falta de especificações e 

de obtenção de documentos 

das obras junto ao órgão fazem 

com que a minuta precise 

trazer todos esses detalha-

mentos. Isso trará, segundo o 

diretor da ABCR, mais segu-

rança e previsibilidade aos 

interessados.

 “O PER determina que a 

concessionária conclua no se-

gundo ano de concessão as 

obras do km 286 ao km 314. O 

que pedimos é que fique 

determinado sob qual escopo 

essa entrega deve acontecer, 

bem como as condições de 

entrega e garan�a dos servi-

ços. A relação detalhada das 

obras e serviços pendentes e 

disponibilizar os respec�vos 

projetos execu�vos oficiais. 

Tivemos relatos das conces-

sionárias de dificuldades em 

obter esses documentos junto 

ao Dnit”, disse.

 Alexandre Barra afirmou 

ainda que faltam especifi-

cações quanto às correções em 

trechos da rodovia. Esses 

detalhamentos ajudarão o 

futuro concessionário a preci-

ficar os seus inves�mentos, 

evitando assim custos maiores 

em fretes aos usuários.

 “Quanto às correções de 

traçado, o PER discrimina 171 

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br

QUINTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2022



Minfra pretende usar mais de R$ 6 bi 
do Fundo da Marinha Mercante

Proposta prevê que 80% dos valores serão u�lizados em financiamentos de projetos e obras de infraestrutura portuária

contato com o Minfra, que 

informou que a previsão de 

desembolsos do Fundo da 

Marinha Mercante no exercí-

cio de 2023, referente ao 

financiamento de embarca-

ções, construção/produção e 

outros serviços navais, u�lizou 

como base a carteira atual de 

projetos aprovados pelo Con-

selho Diretor do Fundo da 

Marinha Mercante (CDFMM).

 Segundo o órgão, os valo-

res levantados levaram em 

conta o “potencial do pipeline 

de leilões de autoridades 

portuárias e portos organiza-

dos do Ministério da Infraes-

trutura, como também o diálo-

go com o mercado, que de-

monstrou grande interesse em 

u�lizar essa opção de funding 

na estruturação financeira de 

projetos”.

 Ainda de acordo com a 

pasta, não existe projeto apro-

vado na área de portos. Esses 

projetos provavelmente co-

meçarão a ser apreciados na 

51ª Reunião Ordinária do 

CDFMM, “a par�r da ade-

quação da regulamentação do 

Fundo Da Marinha Mercante, 

em especial, a Portaria GM 

nº253, de 2004”.

Projetos

O Ministério da Infraestrutura 

informou também que na 

carteira estão inclusos proje-

tos já contratados e a contratar 

até o marco da 50ª Reunião 

Ordinária do CDFMM, bem 

como uma es�ma�va para o 

valor de projetos a serem pau-

tados para apreciação na 

úl�ma reunião desse cole-

O Ministério de Infraestrutura 

(Minfra) publicou um decreto 

aprovando ad referendum a 

proposta orçamentária de mais 

de R$ 6 bilhões de uso do 

Fundo da Marinha Mercante 

(FMM) para o Exercício de 

2023.

 O valor é menor do que o 

pra�cado neste ano. Para 

2022, foram u�lizados quase 

R$ 10 bilhões do fundo, sendo 

mais da metade para finan-

ciamentos à Marinha Mercante 

e à Indústria de Construção e 

Reparação Naval.

 Para 2023, a proposta 

prevê uso de mais de R$ 5 

bilhões para financiamento de 

obras de infraestrutura por-

tuária. O BE News entrou em 

giado em 2022 (51ª Reunião 

Ordinária).

 A es�ma�va dos valores 

foi realizada com base em 

dados históricos e no diálogo 

com o mercado. “Após essas 

análises, es�ma-se que o total 

de desembolsos para Finan-

ciamento de embarcação para 

a Marinha Mercante será de 

pouco mais de R$ 1,2 bilhão”.

 Além disso, não há pre-

visão de novos desembolsos 

para o Financiamento Com-

plementar de Incen�vo à Pro-

dução Naval e da Marinha Mer-

cante. O ministério observou 

que a ampliação de capacidade 

dos estaleiros brasileiros (u-

nidades industriais) tem ocor-

rido por meio da construção de 

diques flutuantes.

.
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Segundo o Ministério da Infraestrutura, os 
projetos que usarão dinheiro do FNM serão 

definidos na próxima reunião do Conselho 
Diretor do Fundo da Marinha Mercante
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Secretário de Portos confirmou durante a abertura do Santos Export que estão em
análise a expansão do prazo de concessão e o limite de par�cipação de arrendatários 

O Ministério da Infraestrutura 

analisa duas alterações no pro-

cesso de desesta�zação do 

Porto de Santos: um prazo 

maior de concessão à inicia�va 

privada e um limite para a par-

�cipação de operadores e ter-

minais arrendatários. As altera-

ções no programa serão de-

ba�das hoje, no segundo e 

úl�mo dia do Santos Export. O 

fórum regional, realizado pelo 

Brasil Export: Fórum Nacional 

de Logís�ca e Infraestrutura 

Portuária, acontece no Sofitel 

Guarujá Jequi�mar, em Gua-

rujá (SP).

 As discussões sobre as 

possíveis mudanças no proces-

so de priva�zação do complexo 

portuário san�sta foram con-

firmadas pelo secretário nac-

ional de Portos e Transportes 

Aquaviários, Mario Povia, na 

noite de ontem, durante a 

abertura do Santos Export. 

“Isso está sendo discu�do (limi-

te de par�cipação de arrend-

atários), assim como não está 

fechado ainda que o contrato 

será de 35 anos. Pode ser mais”, 

afirmou.

 O diretor-geral da Agência 

Nacional de Transportes Aqua-

viários (Antaq), Eduardo Nery, 

também presente ao fórum, 

disse que muitas contribuições 

foram encaminhada durante a 

consulta pública sobre o limite 

de par�cipação de empresas 

arrendatárias na gestão do 

Porto de Santos. “As contri-

buições apresentadas no âm-

bito da consulta pública abor-

Gabriel Imakawa

O secretário de Portos e Transportes Aquaviários, Mario Povia, 
discursou na cerimônia de abertura do Santos Export 

tado absolutamente não signi-

fica que estamos fazendo as 

coisas atropeladas. Nós não 

encaminharemos nenhum do-

cumento à Corte de Contas, 

não cometeremos nenhuma 

irresponsabilidade de aden-

trarmos em uma aventura de 

desesta�zação. Ao contrário, 

os documentos estão sendo 

revisados, com números ali-

nhados ao que se pretende”, 

enfa�zou Povia.

 Já os ajustes em relação à 

Usina Hidrelétrica de Ita�nga e 

ao túnel imerso Santos-Gua-

rujá foram concluídos. “As 

outras premissas com relação 

ao túnel (Santos-Guarujá) e 

quanto à usina já estão equa-

cionadas”, disse.

Prioridades da pasta

O secretário reiterou que a BR 

dos Rios e as desesta�zações 

dos portos de Santos e São 

Sebas�ão, ambos em São 

Paulo, e de Itajaí, em Santa 

Catarina, são prioridades do 

Ministério da Infraestrutura. 

“Acreditamos que consegui-

remos bater o martelo para as 

três concessões ainda este 

ano”, declarou.

Plateia qualificada

Gestor do porto anfitrião, o 

diretor-presidente da Santos 

Port Authority (SPA), Fernando 

Biral, elogiou os represen-

tantes de diversos setores da 

cadeia de comércio exterior 

presentes ao evento. “Essa 

plateia é a mais qualificada de 

todos os eventos do Brasil 

Export. Não existe uma cidade 

com uma relação mais umbilical 

do que Santos com o seu porto, 

e essa plateia vai ter oportu-

nidade, nestes dois dias, de fazer 

o úl�mo grande diálogo antes 

da desesta�zação”, salientou.

Presenças

O Santos Export contou ainda 

com as presenças do deputado 

federal General Peternelli 

Junior; o presidente do Cons-

elho Nacional do Brasil Export, 

José Roberto Campos; o pre-

sidente do Conselho do Santos 

Export e diretor-execu�vo do 

Sopesp, Ricardo Molitzas; o 

diretor de Gestão da Empresa 

de Planejamento e Logís�ca 

(EPL), Marcelo Caldas; o de-

sembargador do Tribunal Re-

gional  do Trabalho da 2ª 

Região, Celso Ricardo Pio 

Furtado de Oliveira; o presi-

dente do Conselho de Ad-

ministração da Associação 

Brasileira de Terminais e Re-

cintos Alfandegados (Abtra), 

Bayard Umbuzeiro Filho; o 

presidente da Associação Bra-

sileira dos Terminais Portuários 

(ABTP), Jesualdo Conceição 

Silva; o presidente da Fede-

ração Nacional das Operações 

Portuárias (Fenop), Sérgio 

Aquino, entre outros.

 A programação do Santos 

Export prossegue hoje, a par�r 

das 9h30, com o painel “Deses-

ta�zação do Porto de Santos”. 

O fórum é presencial para 

autoridades, conselheiros e 

patrocinadores, mas transmi�-

do online pelo portal BE News 

e canal do Brasil Export, no 

Youtube.

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br
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daram muito esse tema, para 

que as empresas que já estão 

no Porto de Santos possam 

contribuir com a gestão da 

concessionária sob o argu-

mento de que ninguém melhor 

do que quem já está dentro do 

porto para conhecer os pro-

blemas, para que haja conver-

gência de interesses”, afirmou.

 Povia esclareceu que os 

ajustes no modelo de desesta-

�zação não irão atrasar o 

cronograma para o lançamen-

to do edital de licitação até de-

zembro. Fechado o modelo, o 

próximo passo será encami-

nhar a documentação ao Tri-

bunal de Contas da União 

(TCU) para análise e emissão 

de parecer. Aprovado, o pro-

cesso caminhará para a abertu-

ra do certame.

 Mas o secretário fez ques-

tão de ressaltar que os ajustes 

no processo de desesta�zação 

estão sendo deba�dos com 

responsabilidade. “Às vezes as 

pessoas confundem. O fato de 

termos um cronograma aper-

NÓS NÃO 

ENCAMINHAREMOS 

NENHUM DOCUMENTO 

À CORTE DE CONTAS, 

NÃO COMETEREMOS 

NENHUMA 

IRRESPONSABILIDADE 

DE ADENTRARMOS EM 

UMA AVENTURA DE 

DESESTATIZAÇÃO. AO 

CONTRÁRIO, OS 

DOCUMENTOS ESTÃO 

SENDO REVISADOS, 

COM NÚMEROS 

ALINHADOS AO QUE 

SE PRETENDE”

MARIO POVIA

secretário de Portos e 

Transportes Aquaviários

   
 

 
 

Governo estuda 
mudanças no processo

de desesta�zação do Porto de Santos

LEOPOLDO FIGUEIREDO
leopoldo.figueiredo@portalbenews.com.br

O CEO do Brasil Export, Fa-

brício Julião, disse em seu dis-

curso que o momento é de cele-

bração, pois o Santos Export 

está completando 20 edições. E 

lembrou do início do projeto, 

destacando o apoio que rece-

beu de execu�vos do setor. 

“Quando nós começamos em 

2003, dois empresários portuá-

culdades são imensas. Em 

2003, acompanhando a realida-

de do Porto de Santos, idea-

lizamos um fórum que permi-

�sse a discussão e a busca de so-

luções para o maior complexo da 

América La�na”, se pronunciou.

 Fabrício Julião também 

homenageou o diretor comer-

cial do Brasil Export, Marcio 

Delfim, “que nessas 20 edi-

ções, sempre esteve a meu lado”. 

Fabrício Julião: “Em 2003, acompanhando 
a realidade do Porto de Santos, idealizamos 
um fórum que permi�sse a discussão
 e a busca de soluções para o maior 
complexo da América La�na”

JULIÃO CELEBRA
20 EDIÇÕES DO 

SANTOS EXPORT 

rios acreditaram no Santos Ex-

port: Luiz Antonio Veiga Mes-

quita e Virgílio Gonçalves Pina 

Filho, ambos falecidos”, destacou. 

 Julião também enalteceu o 

trabalho do empresário Vitor de 

Souza, seu sócio no Brasil 

Export, e do jornalista Luiz Dias 

Guimarães, seu �o e que tam-

bém par�cipou da criação do 

QUINTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2022

Gabriel Imakawa

projeto Santos Export, “que 

começou este sonho comigo”. 

“Sonhar um projeto, executá-lo 

e sobreviver crescentemente 

por quase 20 anos é um grande 

desafio num país onde as difi-



O �me Porto Tech garan�u R$ 25 mil após vencer a maratona
tecnológica realizada no úl�mo fim de semana, em Santos (SP) 

Campeã da segunda edição do 

Porto Hack Santos, a equipe 

Porto Tech recebeu o prêmio 

no valor de R$ 25 mil na noite 

de ontem, durante a cerimônia 

de abertura do Santos Export, 

no Sofitel Guarujá Jequi�mar, 

em Guarujá (SP). O �me, que 

par�cipou da disputa com 

outras nove equipes, garan�u 

a vitória apresentando uma 

solução para a falta de preci-

são no momento de atracação 

de navios. 

 O hackathon foi realizado 

no úl�mo final de semana, no 

Terminal Marí�mo de Passa-

geiros Concais, no Porto de 

Santos (SP). A maratona tecno-

lógica foi promovida pela 

Associação Brasileira de Ter-

minais e Recintos Alfandega-

dos (Abtra) e organizada pelo 

Ins�tuto AmiGU. Em paralelo a 

essa compe�ção, ocorreu a 

Expo “Um porto para o futuro”, 

que discu�u invocação, trans-

formação digital e igualdade 

de gênero em painéis forma-

dos em sua maioria por mu-

lheres. 

 Durante a cerimônia de 

abertura do Santos Export, a 

equipe vencedora da disputa 

foi chamada ao palco pelo dire-

tor-execu�vo da Abtra, Ange-

lino Caputo, para a entrega 

simbólica do prêmio. Murilo 

Vilaverde, um dos integrantes 

do �me, fez um rápido discur-

so. “Nosso sistema captaria 

todas as informações de sites 

de operadores e colocaria em 

uma plataforma só”, explicou. 

Ele também aproveitou a oca-

sião para fazer um convite aos 

par�cipantes do fórum: “Quem 

topa embarcar nessa aventura 

de deixar o porto mais integra-

do?”, convidou o porta-voz do 

grupo. 

 Caputo ressaltou que a 

Porto Tech apresentou uma 

plataforma para um problema 

real. “Hoje, nós recebemos a 

informação via Autoridade 

Portuária. Até o sistema da 

Abtra usa isso para poder pla-

nejar a re�rada das cargas dos 

pá�os. Depois do planeja-

mento, é comum essa informa-

ção mudar. Então, há uma 

necessidade de todo mundo 

receber a mesma informação. 

O protó�po que eles fizeram 

tem uma previsão da atra-

cação”, explicou o execu�vo, 

acrescentando que o programa 

atualiza em tempo real a lo-ca-

lização do navio, por exemplo.

 “O protó�po foi desen-

volvido em 35 horas. Mas nada 

que não possa ser desenvol-

vido numa solução real e de-

pois adicionar as outras funcio-

nalidades do processo mapea-

do conforme for preciso”, fina-

lizou.

  

A equipe Porto Tech foi chamada ao palco na cerimônia de 
abertura do Santos Export para receber o prêmio de R$ 25 mil 

 

 
 

 
 

SANTOS EXPORT 2022*
Programação do Santos Export 2022 - Guarujá (SP) 

* sujeita a alterações

(exclusivo a conselheiros, autoridades e patrocinadores)

Dia 04 | Hoje

09h00 Apresentação: Acessos terrestres ao Porto de Santos

- Felipe Queiroz, secretário nacional de Transportes Terrestres

09h30 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

11h00 Coffee break

11h30 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

Palestrante: 

- Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority

Debatedores convidados: 

- Guilherme Penin, vice-presidente da Rumo Logís�ca

- 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 com a par�cipação do ministro da 

Infraestrutura, Marcelo Sampaio

Equipe campeã do Porto Hack 
recebe prêmio no Santos Export

O PORTO HACK FOI 

REALIZADO NO 

ÚLTIMO FINAL DE 

SEMANA, NO 

TERMINAL MARÍTIMO 

DE PASSAGEIROS 

CONCAIS, NO PORTO 

DE SANTOS (SP). 

A MARATONA 

TECNOLÓGICA

 FOI PROMOVIDA 

PELA ABTRA E 

ORGANIZADA PELO 

INSTITUTO AMIGU

Gabriel Imakawa
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Visita técnica ao 

PortoConselheiros do Brasil 

Export - Fórum Nacional de 

Logís�ca e Infraestrutura 

Portuária foram recebidos 

pela diretoria da Santos Port 

Authority (a Autoridade 

Portuária de Santos) ontem e 

realizaram uma visita técnica 

ao Porto. A bordo de uma 

lancha, o grupo percorreu a 

maior parte do canal de 

navegação do complexo 

marí�mo, passando pelas 

margens direita e esquerda 

de Santos e pelo Canal de 

Piaçaguera, conhecendo as 

operações dos terminais e 

projetos de expansão e 

modernização das instalações.

VISITA 
TÉCNICA

AO PORTO

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

Divulgação



              Sammarco Advogados e 
seis ins�tuições são homenageados

Brasil Export prestou tributo a eles por suas contribuições ao setor portuário e apoio aos fóruns regionais 

Em celebração às 20 edições 

do Santos Export, o Brasil Ex-

port: Fórum Nacional de Logís-

�ca e Infraestrutura Portuária 

homenageou ins�tuições que 

vêm dando sua contribuição ao 

setor portuário e apoio aos 

no mercado”, declarou o CEO 

do Brasil Export, Fabrício Ju-

lião, que, em seguida, entre-

gou a placa comemora�va ao 

sócio-fundador do escritório, 

Osvaldo Sammarco.

 Surpreso, Sammarco falou 

sobre o início de sua carreira 

como advogado atuando no 

setor comércio exterior. “Há 53 

anos eu comecei em uma pe-

quena sala. Não �nha nem 

office-boy, porque eu não 

podia pagar. Foi um começo 

muito di�cil, mas nunca abri 

mão dos meus sonhos. Traba-

lhava em uma agência de nave-

gação e fui surpreendido quan-

do pedi demissão. A empresa 

não queria me liberar, achava 

que eu era importante. E então 

eles me presentearam, me 

colocando na lista de advoga-

dos que as empresas contrata-

vam para prestar serviços a eles 

e às empresas de navegação. 

Assim, nasceu um advogado 

marí�mo”, declarou.

 Também foram homena-

geadas as empresas MSC, 

Santos Brasil, Grupo Alemoa, 

Piacen�ni do Brasil e Eldorado 

Brasil Celulose, além do Sindi-

cato das Empresas de Trans-

porte Comercial de Carga do 

Litoral Paulista (Sindisan).

BÁRBARA FARIAS
barbara@portalbenews.com.br

fóruns regionais. Entre os pres-

�giados, um em especial: a 

Sammarco Advogados.

 O escritório foi agraciado 

com uma homenagem especial 

por cinco décadas de atuação 

em Direito Marí�mo e Portuá-

rio. “Eu tenho aqui um prêmio 

especial por 53 anos de exercí-

cio da profissão da mais alta 

qualidade, da mais alta com-

petência, do mais alto respeito 
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Gabriel Imakawa

O sócio-fundador da Sammarco Advogados, Osvaldo Sammarco, contou como
 iniciou sua carreira como advogado especializado em Direito Marí�mo e Portuário  

O diretor da MSC, Elber Justo, recebeu uma placa em 
reconhecimento aos 25 anos de operações da empresa no Brasil 

O diretor-presidente da Santos Brasil, Antonio Carlos Sepúlveda, recebeu 
a placa pelos 25 anos de operações que a empresa completa em 2022 

A diretora de Relações Corpora�vas e 
Ins�tucionais da Piacen�ni do Brasil, 

Elck Fogagnoli, recebeu as homenagens 
pelos 10 anos de atuação da empresa 

O diretor de Logís�ca e Operações Gerais da Eldorado Brasil Celulose SA, 
Flávio da Rocha Costa, recebeu a placa comemora�va pelos 10 anos 

de operações da companhia no Porto de Santos

O presidente do Sindisan, André Neiva, foi agraciado 
com a placa comemora�va pelos 85 anos de a�vidades 

da ins�tuição, completados no úl�mo dia 1º 

Gabriel Imakawa

Gabriel ImakawaGabriel Imakawa

Gabriel ImakawaGabriel Imakawa

Gabriel ImakawaGabriel Imakawa

Gabriel Imakawa



Portugal precisa apostar mais na 
ferrovia, diz presidente da Sedes

Ampliação do modal no país foi tema de debate promovido
pela Associação para o Desenvolvimento Económico e Social

preciso atalhar este assunto a 

todos os níveis”, afirmou, 

assinalando também a necessi-

dade de ligar a ferrovia aos 

portos de Matosinhos, Aveiro, 

Figueira da Foz, Lisboa, Setú-

bal e Sines.

 Beleza acredita que o 

debate sobre a ampliação do 

modal no país pode contribuir 

para uma visão estratégica a 

longo prazo, que vai ajudar a 

definir quais inves�mentos 

Portugal precisará fazer nas 

próximas décadas em ferro-

vias, portos, nas vias rodoviá-

rias e nos aeroportos.

 “Portugal tem de ter am-

bição, metas e obje�vos e 

depois vai-se fazendo as coisas 

gradualmente, porque Portu-

gal não pode ser governado dia 

a dia, tem de haver uma 

estratégia”, apelou, destacan-

do que a rapidez do transporte 

ferroviário é também impor-

tante em termos de mercado-

rias e de exportação e é um 

fator que pode afetar a com-

pe��vidade do país.

 Á lvaro  Be leza  deu o 

exemplo de Sines, que é o 

segundo maior porto de águas 

profundas na Europa, depois 

O presidente da Associação 

para o Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (Sedes) de 

Portugal, Álvaro Beleza, acre-

dita que o país precisa de uma 

estratégia de transportes a lon-

go prazo que reforce a aposta 

em uma ferrovia de alta velo-

cidade e que seja capaz de 

melhorar as ligações e a com-

pe��vidade logís�ca. Ele falou 

sobre o assunto ontem, duran-

te um debate realizado pela 

en�dade na cidade portuária 

de Por�mão, com o tema “O fu-

turo da ferrovia”.

 Álvaro lembrou que a Es-

panha já desenvolveu uma fer-

rovia de alta velocidade com 

ligação a outros países euro-

peus, enquanto Portugal per-

manece como “uma ilha na alta 

velocidade”, o que diminui a 

compe��vidade do país em 

termos econômicos e de expor-

tação.

 “Isto é um desastre para a 

compe��vidade do país e é 

de Roterdã, cidade situada nos 

Países Baixos.

 "A Espanha não tem um 

porto deste �po, mas se Sines 

não �ver ligação ferroviária 

para a Europa e autoestrada, 

não serve de muito, porque 

não basta ter o porto, é preciso 

ter também as ligações”, acres-

centou.

 Neste sen�do, Álvaro ex-

plicou que a Sedes irá definir 

obje�vos para os próximos 20 

anos, junto a especialistas de 

segmentos logís�cos. 

 Em relação aos trens de 

transporte urbano, o presiden-

te da Sedes destacou a região 

turís�ca de Algarve.

 “A região de Algarve em 

ferrovia é um desastre. Portu-

gal em ferrovia está muito 

atrasado e a ferrovia é de longe 

a aposta mais necessária em 

termos de transportes para o 

país, sejam transportes urba-

nos, suburbanos, regionais, 

nacionais ou internacionais, 

por várias razões, a começar na 

ambiental, mas também do 

conforto das pessoas, da mobi-

lidade e do transporte de 

mercadorias”, jus�ficou.

 Álvaro considerou que 

Algarve necessita urgente-

mente de inves�mentos em 

ferrovia, porque é uma região 

onde “se anda muito exagera-

damente de automóvel e muito 

pouco de comboio”, e argu-

mentou que, “se houvesse uma 

ferrovia regional a sério, de 

Lagos a Vila Real de Santo 

António, com uma ligação a Be-

ja e a Lisboa, as coisas seriam 

diferentes”, declarou.

 “É evidente que este as-

sunto é importante e a Sedes, 

em termos nacionais, está a 

pensar em fazer uma conferên-

cia sobre a questão dos trans-

portes – aeroportos, portos, 

rodovia e ferrovia – porque isto 

tem de ser tudo pensado em 

conjunto e tem de se ter uma 

estratégia para a rede de trans-

portes”, acrescentou.

 Álvaro Beleza destacou 

ainda que a questão dos aero-

portos está in�mamente ligada 

à ferrovia, e afirmou que a exis-

tência de uma rede de trens em 

Portugal permi�ria ter “uma 

estratégia diferente para as ne-

cessidades aeroportuárias”, 

uma vez que a transição am-

biental diminuirá o uso de 

aviões. 
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Álvaro Beleza destacou a necessidade de ligar a ferrovia aos portos 
de Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal e Sines

Albin Berlin/Pexels

QUINTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2022

PORTUGAL TEM 

DE TER AMBIÇÃO, 

METAS E OBJETIVOS 

E DEPOIS VAI-SE 

FAZENDO 

AS COISAS 

GRADUALMENTE, 

PORQUE PORTUGAL 

NÃO PODE SER 

GOVERNADO DIA A 

DIA, TEM DE HAVER 

UMA ESTRATÉGIA”

ÁLVARO BELEZA

presidente da Sedes

Divulgação
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