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PORTO DE SANTOS    Operadores
querem par�cipar do controle 
acionário     p6

FIPS    Edital deve sair 
em agosto, diz presidente da 
Autoridade Portuária    p8

CELERIDADE    Representantes 
de cargas pedem menos 
burocracia     p7

TCU receberá plano 
de desesta�zação do 
Porto de Santos este mês
Anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Sampaio ontem, 
no encerramento do Santos Export, em Guarujá. Ele 
confirmou que leilão do complexo vai ocorrer neste ano    p5
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A desesta�zação
e a cole�vidade

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, anunciou ontem 

que o projeto de desesta�zação do Porto de Santos deve ser 

concluído e enviado para a avaliação do Tribunal de Contas da 

União até o final do mês. E segundo o secretário nacional de 

Portos e Transportes Aquaviários, Mário Povia, a versão a ser 

apresentada deve trazer mudanças pontuais em relação à original, 

podendo atender sugestões do setor privado. Entre os temas que 

ainda estão sob análise e serão definidos nesses 25 dias, estão 

um maior prazo de concessão - a primeira proposta é de 35 anos 

-  e o aumento do limite de par�cipação de operadores e 

arrendatários do complexo marí�mo no controle acionário da 

futura concessionária - atualmente, eles podem ter 5% 

individualmente e 20% em consórcio.

Esses avanços foram destacados pelas autoridades durante sua 

par�cipação na edição deste ano do Santos Export - Fórum 

Regional, promovida pelo Centro de Estudos em Logís�ca, 

Transportes e. Comércio Exterior do Brasil Export na úl�ma 

quarta-feira e ontem, dias 3 e 4, em Guarujá.

Sampaio par�cipou do encerramento do fórum, na noite dessa 

quinta-feira. Em um auditório lotado, reunindo mais de 200 

pessoas, entre lideranças empresariais, consultores, especialistas 

no setor e autoridades, o ministro destacou que assumiu o 

compromisso com a Presidência do Tribunal de Contas da União 

(TCU), atualmente exercida pelo ministro Bruno Dantas, de enviar 

os estudos sobre a desesta�zação do complexo marí�mo san�sta 

ainda este mês. E na sequência, afirmou que o leilão de concessão 

do principal porto do Brasil será realizado ainda neste ano.

Horas antes, o secretário Mario Povia detalhava que ajustes em 

normas dessa concessão, como seu prazo e o limite a ser imposto 

para a par�cipação de arrendatários de áreas do cais san�sta e 

operadores, na futura concessionária, estavam sendo reavaliados.

Tanto Sampaio como Povia deixaram claro que todo o processo 

será tratado com transparência e que o Governo estava aberto 

às propostas do setor - maior prova foi exatamente o fato de 

se reconsiderar regras da proposta original, cuja alteração foi 

pedida por empresários.

E essa deve ser a postura a ser adotada pelo Ministério nessa e 

nas próximas desesta�zações. Estes são processos extremamente 

complexos - o de Santos, dada sua importância econômica, ainda 

mais - e que devem ser tratados em conjunto, de forma harmônica, 

entre o poder público e o setor privado. Afinal, o obje�vo do 

primeiro tem sido - e deve con�nuar dessa forma - o de criar as 

condições ideais para uma maior par�cipação privada em serviços 

antes executados pelo Governo, como é o caso da gestão dos 

portos. E para tanto, escutar seu parceiro e avaliar seus pedidos, 

buscando incorporá-los, deve ser o comportamento padrão.

O desenvolvimento do setor portuário e, em especial, a desesta�zação 

das administrações dos portos são tarefas capitaneadas pelo poder 

público, mas que devem ter a par�cipação do setor privado e da 

sociedade civil, avaliando os planos apresentados  e sugerindo 

possíveis mudanças, a fim de aprimorar esses projetos. São, afinal, 

missões cole�vas. E assim devem con�nuar a ser tratadas.
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Em Santos 1

O ministro da Infraestrutura, 

Marcelo Sampaio, e o 

ministro do Tribunal de 

Contas da União (TCU) 

Benjamin Zymler, se reúnem 

nesta sexta-feira, em Santos 

(SP). Na pauta da reunião, 

medidas para garan�r a 

livre concorrência entre 

terminais do setor portuário 

e o projeto de licitação da 

área do STS10, no Cais do 

Saboó, no Porto de Santos, 

onde está prevista a implantação 

de um megaterminal de 

contêineres, com capacidade 

para movimentar 1,9 milhão 

de TEU por ano, pelo menos.

Em Santos 2

Zymler ainda deve realizar 

uma visita técnica à área 

portuária de Santos, 

percorrendo de lancha o 

canal de navegação.

Em Santos 3

Segundo fontes ligadas ao 

Ministério da Infraestrutura, 

essa reunião mostra que a 

pasta mantém seus planos 

de licitar o STS10 ainda 

neste ano. A concessão terá 

o prazo de 25 anos. A 

instalação do terminal de 

contêineres na área deve 

representar um inves�mento 

de mais de R$ 3 bilhões.

Paraná

Os portos do Paraná 

movimentaram quase 5 

milhões de toneladas em 

julho, registrando o melhor 

resultado mensal do ano. 

No acumulado, o total chega 

a mais de 34 milhões de 

toneladas, segundo informações 

da autoridade portuária.

Nota de pesar

Faleceu na úl�ma quarta-

feira, aos 85 anos, o almirante 

Tarcísio Jorge Caldas Pereira, 

ex-diretor da Agência 

Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq, o órgão 

regulador do setor) e, mais 

recentemente, assessor do 

Conselho Nacional de 

Pra�cagem em Brasília. 

Mestre em Ciências de 

Engenharia pela Naval Post 

Graduate School de Monterey, 

na California (Estados 

Unidos), ele representava a 

Pra�cagem no conselho 

gestor do Ins�tuto Brasil 

Logís�ca (IBL). Tarcísio 

também presidiu a Casa da 

Moeda do Brasil e a Comissão 

Gerencial de Projetos 

Especiais do então Ministério 

da Marinha. O velório e a 

cremação irão acontecer 

nesta sexta-feira, dia 5, às 

11h30, no Cemitério Jardim 

Metropolitano, em 

Valparaíso de Goiás (GO).

Latam, Gol e Azul 
fecham 1º trimestre com lucro 

líquido de R$4,5 bi 

A Latam liderou a oferta de voos domés�cos, 
tendo um aumento de 49,3%, seguida 
da Gol, com 39,6% e Azul, com 14,6%

Demonstrações contábeis das principais 
companhias aéreas brasileiras foram publicadas pela Anac 

 Johnson Barros/Inframérica

As empresas aéreas Gol, Latam 

e Azul fecharam o primeiro 

trimestre deste ano com resul-

tado líquido posi�vo de R$ 4,5 

bilhões, com margem líquida 

posi�va de 43,2%. É o que 

apontam os dados do relatório 

de Demonstrações Contábeis 

das Empresas Aéreas da Agên-

cia Nacional de Aviação Civil 

(Anac), divulgados ontem.

 O relatório mostra que, em 

comparação ao primeiro tri-

mestre do ano passado, no 

mercado domés�co, as três 

principais companhias aéreas 

brasileiras aumentaram sua 

oferta de voos. A maior oferta 

foi da Latam, com 49,3%, se-

guida pela Gol, com 39,6% e 

Azul, aumento de 14,6%.

 Vale lembrar que, no ano 

passado, as empresas encerra-

ram o trimestre com prejuízo 

líquido de R$ 6 bilhões, com 

margem líquida de -119,2%. Já 

o balanço patrimonial das em-

presas de transporte aéreo bra-

sileiras mostra que as receitas 

de serviços aéreos aumen-

taram 111,7% em relação ao 

primeiro trimestre de 2021. Os 

custos e despesas opera-

soal (13,69%) e por seguros, 

arrendamentos e manutenção 

(12,83%).

Demanda global

Ontem também a Associação 

Internacional de Transporte 

Aéreo (Iata) informou que a 

demanda global por viagens 

aéreas domés�cas e interna-

cionais registrou crescimento 

de 76,2% em junho, em relação 

ao mesmo mês de 2021. De 

NACIONAL

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br

impactos posi�vos para o 

setor. “A demanda por viagens 

aéreas con�nua forte. Após 

dois anos de bloqueios e restri-

ções nas fronteiras, as pessoas 

estão aproveitando a liberdade 

de viajar para onde puderem”, 

diz trecho do comunicado.

 Já o transporte aéreo glo-

bal de cargas teve retração de 

6,4% em junho, em relação a 

igual período do ano passado. A 

oferta, por sua vez, mostrou 

expansão de 6,7% na mesma 

base de comparação. Com isso, 

o aproveitamento das aero-

naves recuou 6,9 pontos per-

centuais, para 49,2%. 
      *Com informações da Anac e da Abear

cionais, por sua vez, aumenta-

ram em 68,9%.

 Segundo o relatório, o 

resultado está diretamente 

relacionado à recuperação do 

transporte aéreo no início de 

2022. A receita de passagens 

aumentou 137,4% e repre-

sentou 82,9% do total das 

receitas de serviços aéreos. O 

período também registrou um 

aumento significa�vo no 

transporte de passageiros no 

SEGUNDO O 

RELATÓRIO DA 

ANAC, O 

RESULTADO ESTÁ 

DIRETAMENTE 

RELACIONADO 

À RECUPERAÇÃO 

DO TRANSPORTE 

AÉREO NO 

INÍCIO DE 2022. 

A RECEITA DE 

PASSAGENS 

AUMENTOU 137,4% 

E REPRESENTOU 

82,9% DO TOTAL 

DAS RECEITAS DE 

SERVIÇOS AÉREOS
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mercado domés�co, da ordem 

de 70,5% (Latam), 47,2% (Gol) 

e 19,3% (Azul).

 As receitas com carga e 

mala postal, por sua vez, au-

mentaram 12% e representa-

ram 7% do total. Entre custos e 

despesas, o maior custo em 

relação ao total do setor foi 

com combus�veis e lubrifican-

tes (35,78%), seguido de pes-

acordo com os dados, a oferta 

teve alta de 48,5% na mesma 

comparação. Assim, a taxa mé-

dia de ocupação das aeronaves 

foi de 82,4%, um acréscimo de 

12,9 pontos percentuais.

 Em nota publicada pela 

associação, o diretor-geral da 

Iata, Willie Walsh, afirmou que 

o arrefecimento da pandemia 

de Covid-19 está trazendo 



4

NACIONAL

Novas empresas de ônibus 
ques�onam obrigatoriedade de venda 

de passagens em pontos �sicos
Entendimento é de que o disposi�vo serve como barreira de entrada para novas companhias

En�dades ligadas a novas 

empresas do setor de Trans-

porte Rodoviário Interestadual 

de Passageiros (Trip) pediram 

que a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) 

revise a obrigatoriedade de 

pontos de venda �sicos de 

bilhetes de passagem.

 Os pedidos vieram durante 

a audiência pública 06/2022 da 

ANTT, que tem como obje�vo 

criar uma nova minuta para 

regular o setor de transporte 

interestadual de passageiros.

 Para as empresas entran-

tes, é preciso que a nova re-

gulamentação re�re o pará-

grafo 1º do ar�go 6º da reso-

lução 4.282 de 2014 da ANTT, 

que prevê que a venda de 

bilhetes de passagem deverá 

ocorrer nos terminais de pas-

sageiros ou em agências de 

venda da própria transpor-

tadora ou de terceiros e, facul-

ta�vamente, por meio de sis-

tema eletrônico não presen-

cial, como a internet e as 

compe�ção.

 O fato é que polí�cos 

ligados a empresas já atuantes 

no mercado dificultam a 

liberação do setor. Vale lem-

brar que o próprio presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), é ligado a empresas 

já estabelecidas do setor. Logo 

que assumiu a presidência da 

Casa, o parlamentar costurou 

acordos para tentar aprovar o 

Projeto de Lei 3.819/2020, 

que obrigava que o Trip fosse 

autorizado somente por lici-

tação.

 Após muitas discussões e 

concessões feitas pelo ex-

ministro da Infraestrutura Tar-

císio de Freitas, Pacheco re-

cuou e re�rou do texto a im-

possibilidade de autorização 

para o mercado de Trip.

 Porém, o presidente do 

Senado também fez acordos 

com o governo, conseguindo 

emplacar a indicação de Rafael 

Vitale como diretor-geral da 

ANTT. Logo que assumiu, em 

decisão rachada dentro do 

órgão e valendo-se do voto 

qualificado, Vitale fez questão 

de determinar a revisão da 

proposta de regulamentação 

do Trip.

Divulgação/Buser

BRepresentantes da Buser afirmaram que a minuta não deixa claro as empresas
somente poderão oferecer seus serviços em rodoviárias ou infraestruturas públicas

infraestruturas públicas.

 “Queremos saber se po-

deremos con�nuar usando 

infra-estruturas privadas para 

proporcionar uma experiência 

diferenciada para o usuário. 

Não ficou claro se teremos que 

usar rodoviárias públicas”, 

falou.

 Em resposta, a ANTT ar-

gumentou que concorda que a 

tecnologia vem para ajudar o 

setor. Também informou que 

fará uma avaliação mais caute-

losa das proposições apre-

sentadas.

Autorização x licitação

A busca de mecanismos para 

que novas empresas entrem 

no mercado de transporte 

interestadual de passageiros 

vem se arrastando desde 

2018. Desde lá o assunto vem 

sendo travado por empresas já 

consolidadas no mercado, sob 

o argumento de que é preciso 

normas que prevejam quali-

dade na prestação de serviço e 

também na segurança dos 

usuários. Já as associações 

ligadas às entrantes afirmam 

que as restrições têm o ob-

je�vo de criar barreiras para a 

a b e r t u r a  d o  m e rc a d o  à 

so que a regulamentação pos-

sibilite o funcionamento de 

terminais privados, ou seja, de 

espaços operados pela inicia-

�va privada para embarque e 

desembarque em operações 

de transporte rodoviário cole-

�vo interestadual de passagei-

ros, podendo ter diversos usos. 

Caso isso não aconteça, as 

novas empresas ficarão reféns 

dos chamados terminais pú-

blicos, o que, mais uma vez, 

poderia encarecer custos.

 “Em relação aos requisitos 

de viabilidade operacional, 

entendemos que sejam reali-

zadas algumas mudanças reda-

cionais, para deixar mais clara 

na norma a efe�va democra-

�zação do acesso das trans-

portadoras aos terminais. 

Também garan�r a possibilida-

de de uso de terminais priva-

dos”, disse.

 A fala do representante da 

Amobitec foi ao encontro dos 

argumentos apresentados pela 

gerente de polí�cas públicas 

da Buser Brasil Roberta Jaca-

randá. Segundo a execu�va, a 

minuta não deixa claro se será 

obrigatório que empresas so-

mente poderão oferecer seus 

serviços em rodoviárias ou 

televendas.

 Isso porque as novas tec-

nologias permitem que a venda 

de passagens possa ocorrer 

por meio de sites ou aplica-

�vos, o que pode diminuir o 

preço final do serviço.

 “O parágrafo da resolução 

não está sendo revogado, o 

que torna obrigatório a venda 

de passagens em guichês. Nós 

entendemos que este dispo-

si�vo deva ser revogado, pres-

�giando o avanço tecnológico 

cada vez mais presente”, afir-

mou André Porto da Associa-

ção Brasileira de Mobilidade e 

Tecnologia (Amobitec), en�da-

de que representa empresas 

como Buser e Flixbus.

 Ainda segundo o repre-

sentante da Amobitec, é pre-

ciso que a norma faça corre-

ções na caracterização da cha-

mada “inviabilidade opera-

cional”. A minuta prevê que 

essa condição se dá quando a 

transportadora requerente 

não atende alguns requisitos. 

Dentre eles a “disponibilidade 

de espaços públicos ou de 

instalações necessárias à ope-

ração dos serviços-objeto do 

pleito de autorização”.

 Para André Porto, é preci-

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br
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Plano de desesta�zação
do Porto de Santos

será enviado ao TCU neste mês
Ministro da Infraestrutura esteve no encerramento do Santos Export 

e disse que pretende lançar o leilão do complexo em dezembro

dente do Tribunal de Contas da 

União, ministro Bruno Dantas, 

e até o final do mês de agosto 

estaremos protocolando a 

desesta�zação do Porto de 

Santos”, afirmou. “Será a se-

gunda maior priva�zação da 

nossa história, talvez, depois 

da Vale do Rio Doce, nos anos 

1990”, enfa�zou Sampaio.

 O secretário nacional de 

Portos e Transportes Aquaviá-

rios (Antaq), Mario Povia, ex-

plicou que alguns ajustes no 

modelo de priva�zação do 

controle acionário da Santos 

Port Authority (SPA) ainda 

estão sendo analisados, como 

a expansão do prazo de con-

cessão, inicialmente es�pu-

lado em 35 anos, e a definição 

do limite de par�cipação de 

operadores e terminais arren-

datários em consórcio para 

concorrer à licitação. “Temos 

ainda alguns ajustes, algumas 

indefinições. Tendo essas defi-

nições, (o processo) poderá ir 

ao TCU no final do mês”, afir-

mou Povia.

O processo de desesta�zação 

do Porto de Santos será enca-

minhado ao Tribunal de Contas 

da União (TCU) até o dia 30 de 

agosto. A previsão é do minis-

tro da Infraestrutura, Marcelo 

Sampaio, que pretende lançar o 

leilão do maior porto do Brasil 

em dezembro deste ano.

 O ministro marcou presen-

ça no encerramento do Santos 

Export, na noite de ontem, no 

Sofitel Guarujá Jequi�mar, em 

Guarujá (SP). O fórum regional, 

que completou 20 edições, 

teve início na quarta-feira e foi 

realizado pelo Brasil Export: 

Fórum Nacional de Logís�ca de 

Infraestrutura Portuária.

 “Tivemos uma reunião 

muito produ�va com o presi-

Túnel e usina

Em relação às questões refe-

rentes ao túnel imerso Santos-

Guarujá e à Usina Hidrelétrica 

de Ita�nga, Povia afirmou que 

os ajustes no modelo já foram 

concluídos.

 O contrato a ser assinado 

pela futura concessionária pri-

vada do Porto de Santos é ava-

liado em R$ 18,55 bilhões em 

inves�mentos, sendo R$ 2,99 

bilhões obrigatórios para o 

túnel imerso Santos-Guarujá, 

o túnel maciço Zona Noroes-

te-Zona Leste e o viaduto da 

Alemoa. 

 Sampaio disse que os pla-

nos de desesta�zação dos 

portos de São Sebas�ão (SP) e 

Itajaí (SC) já foram protocoliza-

dos junto ao TCU. A docu-

mentação do porto catarine-

nse deu entrada no tribunal no 

úl�mo dia 1º de agosto.

 Em seu discurso no San-

tos Export, o ministro desta-

cou que a concessão à inicia-

�va privada contribuirá para o 

crescimento do complexo por-

tuário. “O Porto de Santos não 

será apenas o maior do Hemis-

fério Sul, mas o melhor”, decla-

rou. Ao final da solenidade, ele 

recebeu uma placa das mãos 

do CEO do Brasil Export, 

Fabrício Julião.

 O prefeito de Guarujá, 

Válter Suman (PSDB), também 

discursou no encerramento do 

Santos Export e expressou sua 

gra�dão à Autoridade Portuá-

ria pelos inves�mentos no 

município.

 “Nós, da Prefeitura Muni-

cipal de Guarujá, estamos 

procurando ser agentes facili-

tadores para ampliação e ocu-

pação portuária aliada à sus-

tentabilidade e combate ao 

deficit habitacional. Nós agra-

decemos o inves�mento que 

vem sendo realizado pela SPA 

na questão habitacional, re-

cursos que somam R$ 40 mi-

lhões para re�rar moradores 

em condição de vulnerabilida-

de, especialmente em palafitas; 

uma área com 1.200 metros, 

com um bom calado, que pode-

rá ser ocupada e �rar essa ima-

gem surreal da margem es-

querda do complexo portuário 

da Baixada San�sta”, afirmou.  
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O ministro Marcelo Sampaio disse também 
que os planos de desesta�zação dos 
portos de São Sebas�ão (SP) e Itajaí (SC) 
já foram protocolizados junto ao TCU

Gabriel Imakawa
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Eleitoral, que a organização do 

evento entregará a todos os 

candidatos aos governos da 

região Sudeste. 

 A carta foi lida na cerimô-

nia de encerramento pelo pre-

sidente do Conselho do Santos 

Export, Ricardo Molitzas. Con-

fira a íntegra:

 “Garan�a de respeito aos 

contratos vigentes indepen-

dente da concessionária que 

venha a assumir a gestão do 

Porto de Santos;

 Cobrar a adoção de me-

didas que venham a evitar 

eventuais abusos econômicos 

e monopólio;

 Adotar um formato ade-

quado para as cotas de par�ci-

pação dos operadores portuá-

rio em futuro consórcio ou 

Garan�a de respeito aos con-

tratos vigentes independente 

da concessionária que venha a 

assumir a gestão do Porto de 

Santos; adoção de medidas que 

evitem eventuais abusos eco-

nômicos e monopólio; e um 

formato adequado para as 

cotas de par�cipação dos ope-

radores portuário em futuro 

consórcio ou condomínio que 

venha a assumir o complexo. 

 Esses são alguns dos tó-

picos deba�dos na edição do 

Santos Export e destacados na 

Carta de Compromisso em Ano 

tentável e de uma relação sau-

dável entre Porto e as cidades;

 Progressos na adequação 

de mão de obra, igualando 

condições de terminais arren-

dados e TUPs, modificando a 

composição de fainas e ternos 

por meio do diálogo com as 

categorias envolvidas de modo 

a aumentar a eficiência do 

trabalho;

 Melhores condições de 

trabalho e maior agilidade nos 

processos dos órgãos interve-

nientes;

 Aumentar a par�cipação 

do modal ferroviário no embar-

que e desembarque de cargas, 

ajustando com lógica e inteli-

gência a rede logís�ca e, por 

consequência, desafogando a 

ligação rodoviária do Planalto 

com o Porto;

 Garan�r o atendimento 

com eficiência e produ�vidade 

dos navios de 366 metros que 

escalam o porto san�sta e já 

aprofundar estudos sobre a 

possibilidade de recebimento 

de navios de 400 metros de 

comprimento;

 Agilizar renovações con-

tratuais de concessões viárias 

de forma a garan�r con�-

nuidade na prestação de ser-

viços e aumentar os inves�-

mentos essenciais para a malha 

terrestre;

 Inserir o Porto de Santos 

em um ambiente de menor 

burocracia, com redução do 

fardo regulatório hoje encara-

do pelo setor produ�vo e 

pelos operadores”.

VANESSA PIMENTEL 
vanessa@portalbenews.com.br

Carta defende respeito aos contratos vigentes na desesta�zação
Documento apresentado no encerramento do Santos Export também pede redução de tarifas e aumento do modal ferroviário

condomínio que venha a assu-

mir o Porto de Santos, afinal 

são agentes privados que de 

fato operam e entendem do 

negócio portuário;

 Estabelecer modelo de 

de-sesta�zação que garanta 

redução de tarifas e conse-

quente aumento de compe��-

vidade das operações no com-

plexo portuário san�sta;

 Resgatar a força do Con-

selho de Autoridade Portuária 

(CAP) com efe�vas condições 

de atuar de forma estratégica 

nos processos decisórios e em 

um panorama em que não seja 

meramente informado dessas 

decisões;

 Incorporar ao modelo de 

gestão a necessidade de ado-

ção de um crescimento sus-

O ministro recebeu uma placa 
das mãos do CEO do Brasil Export



Players aguardam mudança no plano de desesta�zação sobre o limite de
par�cipação de arrendatários em consórcio para a disputa do leilão 

O limite de par�cipação de 

operadores e arrendatários do 

Porto de Santos no controle 

administra�vo é uma preocu-

pação da cadeia produ�va 

levada ao Governo Federal 

como contribuição ao processo 

de priva�zação. O assunto foi 

deba�do no painel “Desesta�-

zação do Porto de Santos”, que 

tratou sobre evolução do pla-

no, regras e reação do mercado, 

na manhã de ontem, no Santos 

Export.

 O fórum regional foi reali-

zado pelo Brasil Export: Fórum 

Nacional de Logís�ca e Infraes-

trutura Portuária, na quarta-

feira e ontem, no Sofitel Guaru-

já Jequi�mar, em Guarujá (SP).

 “O obje�vo da concessão é 

muito claro, trazer melhorias à 

infraestrutura do porto, melho-

rar a gestão portuária, capturar 

Gabriel Imakawa

O secretário de Portos Mario Povia e o diretor geral da Antaq Eduardo Nery 
esclarecem sobre segurança jurídica a representantes de operadoras e terminais

e operadores ferroviários têm 

uma limitação de par�cipar da 

concessão, de acordo com o 

documento disponibilizado na 

audiência pública. “Inicialmen-

te, se previa 15% na par�cip-

ação individual e 40% quando 

em consórcio ou associados 

com outros players que tam-

bém �vessem essa restrição. É 

um ponto que está sendo 

estudado e pode ser objeto de 

algum �po de ajuste. Mas, seja 

qual for o grupo que for assu-

mir, com perfil de fundo de 

inves�mentos ou de operado-

res portuários, o fato é que o 

contrato de concessão tem 

uma inteligência construída 

para que o futuro concessio-

nário tenha que seguir todos 

aqueles níveis de serviço”, 

salientou o diretor da Antaq.

 “Nós temos um modelo 

que prevê reservas financeiras 

para externalidades, dinâmica 

regulatória interessante, atra-

�vidade para que vai explorar, 

mas, principalmente, um mo-

delo que visa assegurar segu-

rança jurídica àqueles que hoje 

operam no Porto de Santos. 

Não se pensa em �rar quais-

quer direitos, seja do trabalha-

dor portuário, seja de ope-

radores portuários, sejam ar-

rendatários ou operadores de 

cais público. Não se imagina 

quaisquer prejuízos. Essa mu-

dança tem que ser ganha-ga-

nha para todos”, afirmou o se-

cretário nacional de Portos e 

Transportes Aquaviários, Mario 

Povia, em relação à segurança 

jurídica.

Empresas na transição

O diretor-presidente da Santos 

Brasil, Antonio Carlos Sepúl-

veda, defende a transição da 

administração do Porto de 

Santos para a inicia�va privada, 

com a par�cipação de empre-

sas arrendatárias.

 “O Porto de Santos movi-

menta quase R$ 250 milhões 

de toneladas. A maioria dos 

terminais tem menos de 5% 

dessa movimentação. Então, 

seria muito ruim esses termi-

nais serem excluídos desse 

certame pelo ‘pecado’ de movi-

mentar 4%, 5% do Porto de 

Santos”, afirmou Sepúlveda. 

“Esse grupo de empresas que 

está aqui tem muito mais 

alinhamento com a sociedade 

brasileira do que um estran-

geiro. Por isso, é muito im-

portante poder par�cipar do 

bloco de controle, ao contrário 

do que está no edital que foi 

publicado e com uma par�ci-

pação razoável”, destacou o 

execu�vo da Santos Brasil.

 “A gente sabe que a má-

quina regulatória é lenta e o 

mundo dos negócios nem 

sempre tem espaço para este 

�po de len�dão. E, talvez, 

definir um caminho. A próxima 

etapa é aprovar na Antaq, a 

segunda, no TCU. Se isso não 

acontece, o que nós como 

setor, o que nós como governo, 

faremos para manter a eficiên-

cia dos portos?”, ques�onou o 

presidente do Sopesp, Regis 

Prunzel.

 Já o diretor-presidente da 

DPW Santos, Fabio Siccherino, 

foi enfá�co: “40% de par�-

cipação dos operadores no 

consórcio e 60% na mão de 

inves�dores financeiros, eu 

acho um risco brutal”.
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esses ganhos para os usuários, 

operadores, armadores, todos 

aqueles que se u�lizam do 

Porto de Santos. A gente tem 

confiança que o modelo, da 

maneira que está construído, 

vá a�ngir esse obje�vo”, disse 

o diretor geral da Agência Na-

cional de Transportes Aquaviá-

rios (Antaq), Eduardo Nery.

 Nery explicou que, atual-

mente, operadores creden-

ciados, arrendatários, armado-

res, transportadores marí�mos 

   
 

 
 

Operadores querem 
par�cipar do controle acionário 

do Porto de Santos
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O DIRETOR-

PRESIDENTE DA 

SANTOS BRASIL, 

ANTONIO CARLOS 

SEPÚLVEDA, DEFENDE 

A TRANSIÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO DO 

PORTO DE SANTOS 

PARA A INICIATIVA 

PRIVADA, COM A 

PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESAS 

ARRENDATÁRIAS



Execu�vos da ADM, Suzano e Scania afirmam que para o comércio exterior brasileiro 
ser mais compe��vo e eficiente é preciso desburocra�zar serviços públicos 

Operadores de carga querem 

mais celeridade e menos buro-

cracia de órgãos públicos na 

resposta aos serviços solicita-

dos. Esta dor comum aos 

players foi deba�da entre os 

representantes de ADM, Suza-

no e Scania, durante o painel 

“As necessidades e a visão dos 

representantes da carga para o 

Porto de Santos”, promovido na 

manhã de ontem, no Santos 

Export.

 O fórum regional foi reali-

zado pelo Brasil Export: Fórum 

Nacional de Logís�ca e Infra-

estrutura Portuária, na quarta-

feira e ontem, no Sofitel Gua-

rujá Jequi�mar, em Guarujá 

(SP).

 A superintendente Ins�tu-

cional de Logís�ca da Suzano, 

Patricia Dutra Lascosque, ex-

planou sobre o processo buro-

crá�co que a sua empresa en-

frenta quando precisa de uma 

autorização de entes públicos 

para fazer um inves�mento, 

por exemplo. “Quando a gente 

vai fazer um inves�mento 

portuário, a gente tem que 

pedir autorização a aproxi-

madamente 26 órgãos. O que a 

gente precisa é que o funcio-

nário público, seja ele técnico 

ou diretor de uma agência, 

cumpra com o seu papel, �rar 

do fundo da gaveta e dar agili-

dade (à solicitação)”, comentou 

Patricia. “Às vezes, você pede 

um o�cio de uma página e a 

pessoa fala que precisa de uma 

semana para avaliar. Na inicia-

�va privada, a gente avalia em 

10 minutos”, comparou.

 “O mundo não espera mais 

a burocracia brasileira ser re-

solvida. Não é uma questão 

somente das nossas empresas, 

mas de comércio exterior. A 

gente não tem mais a capaci-

dade de sustentar processos 

burocrá�cos que se alongam 

indefinidamente e que não são 

mais efe�vos”, disse o diretor 

de Logís�ca da ADM na Amé-

rica do Sul, Vitor Vinuesa, ci-

tando um fato que ocorreu na 

sua companhia. “Aqui, no te-

rminal de Santos, a gente 

desmobilizou uma das moegas 

rodoviárias e a gente não con-

  

Vitor Vinuesa (ADM), Patrícia Lacosque (Suzano) e Adolpho Bastos (Scania) par�ciparam
 do painel “As necessidades e a visão dos representantes da carga para o Porto de Santos”

 

 
 

 
 

Representantes da carga
pedem menos burocracia e

mais celeridade de órgãos públicos

Gabriel Imakawa
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seguia re�rar os equipamentos 

que não usaria mais por falta de 

des�nação. Eu não podia 

devolver para a União, nem 

reciclar ou dar um des�no por 

conta. Então, eu fiquei com um 

entulho, literalmente, no meu 

terminal, por falta da capa-

cidade de decisão para eu 

saber para onde mandar esse 

equipamento que não será 

mais u�lizado”, comentou.

 O vice-presidente de Lo-

gís�ca da Scania na América 

La�na, Adolpho Bastos, tam-

bém comentou sobre o quanto 

a burocracia e a falta de siner-

gia entre os órgãos públicos 

prejudicam o andamento das 

a�vidades da empresa. “A gen-

te precisa ter agilidade. Todos 

os órgãos precisam se con-

versar e ter o mesmo obje�vo. 

A gente tem 27 órgãos, cada 

um com a sua diretriz. É muito 

di�cil conseguir convencer 

todo mundo. É muito impor-

tante a gente ver uma rodovia 

nova, um porto novo, mas a 

gente precisa levar todos que 

estão envolvidos nesse pro-

cesso e fazer um benchmar-

king (comparação) do que é 

feito lá fora. Quanto mais ágil e 

eficiente for, nós, como País, 

vamos crescer e vamos cons-

eguir dividir riquezas com mais 

e mais pessoas. Vamos juntos 

desburocra�zar o Porto de 

Santos e o País”, ressaltou.

O MUNDO NÃO 

ESPERA MAIS A 

BUROCRACIA 

BRASILEIRA SER 

RESOLVIDA. 

NÃO É 

UMA QUESTÃO 

SOMENTE DAS 

NOSSAS EMPRESAS, 

MAS DE COMÉRCIO 

EXTERIOR”

VITOR VINUESA

diretor de Logís�ca da 

ADM na América do Sul

ECONOMIA AZUL 
NO ESG TALKS
Na próxima quinta-feira (11), o Conselho ESG 
do Brasil Export promove o ESG Talks para 
tratar de economia nos oceanos no painel 
"Economia Azul: O que é e qual é a 
importância para o setor portuário, marí�mo 
e de infraestrutura do Brasil”.

O encontro contará com a presença do 
consultor e especialista em economia azul e 
desenvolvimento sustentável e fundador do 
Centro de Competência ECONOMIAAZUL e 
da APORMAR, Álvaro Sardinha.

A moderação ficará a cargo do presidente do 
Conselho ESG do Brasil Export e diretor-geral 
e de operações da inicia�va Voz dos Oceanos, 
João Eduardo Amaral. O BE News fará a 
transmissão ao vivo pelo portal.



           Edital da Fips deve sair
em agosto, diz presidente da SPA 

Fernando Biral disse que cronograma prevê chamamento para 
este mês e assinatura do contrato até o fim deste ano

O edital da Ferrovia Interna do 

Porto de Santos (Fips) pode sair 

ainda este mês, e a assinatura 

do contrato até o fim deste ano. 

É o que afirmou o presidente da 

Santos Port Authority (SPA), 

Fernando Biral, durante o pai-

nel “Os acessos ao Porto de 

Santos e seus impactos para o 

crescimento dos próximos anos”, 

apresentado ontem, no Santos 

Export, evento promovido pelo 

Fórum Nacional de Logís�ca e 

Infraestrutura Portuária, reali-

zado no Sofitel Guarujá Jequi-

�mar, em Guarujá (SP). O mo-

delo de desesta�zação da Fips 

foi aprovado pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) no dia 6 

de julho. 

 Em sua fala, Fernando re-

forçou o voto do TCU, que elo-

giou o modelo proposto da SPA 

de um contrato associa�vo 

ladas. A previsão é que a capa-

cidade passe a ser de 115 mi-

lhões de toneladas nos pró-

ximos 5 a 10 anos, com a Fips. 

 Entre as obras, estão a se-

paração dos cruzamentos 

rodoferroviários, o que au-

mentará a fluidez ao escoa-

mento por trens, e a cons-

trução da “pera” ferroviária na 

região de Outeirinhos, uma 

espécie de circuito de trilhos 

que agiliza a manobra de 

composições ferroviárias.

 Ainda projetando os aces-

sos que o porto precisará ter 

para suprir as projeções de 

crescimento em volume de car-

ga, es�mado em 240 milhões 

de toneladas dentro de 18 

anos, há intenção de construir 

uma nova pista que conecte o 

planalto ao complexo port-

uário. 

 Neste sen�do, Rui Klein, 

diretor de Concessões Rodo-

viárias da Ecorodovias, conces-

sionária que administra o sis-

tema Anchieta-Imigrantes 

(SAI), destacou que o Governo 

de São Paulo lançou inicia�vas, 

como a Linha Verde, que a prin-

cípio conectará o Rodoanel 

Mário Covas à Margem Es-

querda do complexo portuá-

rio, na Rodovia Cônego Domê-

nico Rangoni, em Guarujá. O 

projeto ainda está em fase de 

estudos. 

 A Ecorodovias, de acordo 

com Rui, também estaria estu-

dando a possibilidade de cons-

trução de uma terceira pista na 

rodovia Imigrantes para trân-

sito exclusivo de caminhões. 

 “Temos muitas etapas an-

tes da conclusão da obra, que 

seria para um horizonte de 

cinco a 10 anos”, explicou Rui. 

Porém, o jornalista Leopoldo 

Figueiredo, mediador do de-

bate, ques�onou sobre o prazo 

de conclusão da obra, visto que 

estudos apontam uma sobre-

vida de 10 anos do sistema 

rodoviário atual. Depois disso, 

ele entraria em níveis crí�cos, 

prejudicando o andamento das 

a�vidades portuárias. 

 Rui respondeu que o cres-

cimento ferroviário dos úl�-

mos anos e a crise deram uma 

sobrevida ao sistema, mas que 

“o momento atual é um bom 

momento para voltar a discu�r 

esse projeto”.

DRAGAGEM

Outra obra importante para 

acompanhar o crescimento es-

�mado para o Porto de Santos 

é o aprofundamento do canal 

aquaviário, que passaria dos 

14,5 metros para 16 metros. 

Segundo Biral, o projeto está 

em fase de licenciamento am-

biental, sem prazo informado. 

 A intenção, porém, seria 

iniciar o processo de desesta-

�zação do complexo com a 

profundidade licenciada e, em 

um próximo passo, já com a 

priva�zação da autoridade por-

tuária concluída, alcançar os 17 

metros.

 Também par�ciparam do 

painel Guilherme Penin, vice-

presidente da Rumo Logís�ca; 

Bruno Tavares, presidente da 

Pra�cagem de São Paulo; 

Silvana Alcântara, diretora de 

Regulatório e Ins�tucional da 

VLI; e André Neiva, presidente 

do Sindicato das Empresas de 

Transporte Comercial de Carga 

do Litoral Paulista (Sindisan).

VANESSAPIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

inédito, onde os habilitados 

compar�lharão custos e ope-

rações, “o que beneficia as 

operadoras”, disse Biral.  

 Estão previstos inves�-

mentos da ordem de R$ 891 

milhões, que devem ser apli-

cados nos cinco primeiros anos 

de concessão. Atualmente, a 

capacidade ferroviária anual 

no complexo portuário está 

limitada a 50 milhões de tone-
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Gabriel Imakawa

Fernando Biral reforçou o voto do TCU, que elogiou o modelo de desesta�zação da Fips proposto da SPA, de um 
contrato associa�vo inédito, onde os habilitados compar�lharão custos e operações, “o que beneficia as operadoras”
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O MODELO 

DE GESTÃO 

PROPOSTO 

PARA A FIPS 

PREVÊ UM 

CONTRATO 

ASSOCIATIVO 

INÉDITO, ONDE 

OS HABILITADOS 

COMPARTILHARÃO 

CUSTOS E 

OPERAÇÕES, 

INICIATIVA 

ELOGIADA 

PELO TCU



Porto de Santos do futuro 
depende da desesta�zação, 

afirmam autoridades
Falta de gestão técnica e burocracia excessiva foram alguns dos fatores citados 

uma len�dão natural se você 

mantém uma en�dade pública 

à frente deste processo”, ex-

plicou Biral. 

 Bruno Stupello, diretor de 

Desenvolvimento de Negócios 

da SPA, também destacou que 

com a desesta�zação, o com-

plexo portuário san�sta deixa-

ria de viver uma gestão cíclica, 

“permi�ndo assim uma admi-

nistração técnica que traz be-

ne�cios e celeridade nas con-

tratações”.  

 Os acessos também são 

pautas importantes quando se 

discute o futuro do maior por-

to da América La�na. Neste 

sen�do, Biral afirmou a neces-

sidade de se projetar uma 

terceira pista ligando o planal-

to ao porto. 

 Em tese, a nova rodovia 

resolveria o gargalo que se 

aproxima ao comportar o cres-

cimento de volume es�mado 

para os próximos anos, com 

des�no a Santos. “É papel da 

Autoridade Portuária, do Go-

verno do Estado e da Ecovias 

(concessionária do sistema 

Anchieta-Imigrantes) trabalhar 

em conjunto neste projeto”, 

disse. 

 Bruno trouxe os números 

atuais em volume de movi-

mentação portuária e o que se 

espera até 2040. De acordo 

com ele, são movimentadas 

por ano 150 milhões de tone-

Se o processo de desesta-

�zação do Porto de Santos (SP) 

não ocorrer, o desenvolvi-

mento es�mado para o com-

plexo nos próximos anos pode 

atrasar. Entre os mo�vos estão 

a falta de uma gestão técnica – 

problema comumente enfren-

tado em estatais –, uma admi-

nistração que muda a cada ciclo 

de governo e influencia no en-

gavetamento ou paralisação de 

projetos importantes, e len�-

dão burocrá�ca, como leilões 

de áreas que demoram até 

quatro anos para serem efe-

�vados. 

 Os exemplos foram cita-

dos pelo presidente da Santos 

Port Authority (SPA), Fernando 

Biral, durante o painel “O futu-

ro do Porto de Santos”, apre-

sentado dentro da programa-

ção do Santos Export, evento 

promovido ontem pelo Fórum 

Nacional de Logís�ca e Infraes-

trutura Portuária, realizado no 

Sofitel Guarujá Jequi�mar, em 

Guarujá (SP).

 “Como estatal temos difi-

culdade de contratação, buro-

cracia excessiva, leilões que 

demoram até quatro anos para 

serem realizados. Então tem 

O aumento da profundidade 

do canal aquaviário, que pas-

saria dos atuais 14,5 metros 

para 17 metros, é outra meta 

prevista para o Porto de Santos 

do futuro. Os representantes 

da SPA explicaram, baseados 

em um estudo de remodelação 

do canal feito por técnicos da 

Universidade Federal de São 

Paulo (USP), que há uma li-

mitação �sica que não per-

mite uma profundidade maior 

do que esta. Porém, um calado 

de 17 metros já seria suficiente 

para o recebimento de navios 

maiores. 

 Biral citou ainda a trans-

formação digital por qual a 

Autoridade Portuária vem pas-

sando. O presidente da SPA 

explicou que a gestão atual 

conseguiu, por meio de seu 

Comitê de Inovação, digitalizar 

serviços e sistemas, como a 

implantação do monitoramen-

to online e 24 horas de navios. 

Para isso, a estatal tem feito 

parcerias com startups e univer-

sidades da região, em busca de 

soluções inovadores e pesquisas. 

 “Temos trabalhado numa 

vertente de inovações, com 

parcerias fora da SPA. Estamos 

agora trabalhando na o�miza-

ção do frete de retorno. É um 

acordo de cooperação num 

esforço mútuo para achar solu-

ções, sem relação comercial, 

mas nada impede que ela 

aconteça no futuro”, exem-

plificou Biral. 

TERMINAL DE PASSAGEIROS 

O Terminal Marí�mo de Pas-

sageiros de Santos, Concais, 

também deve ganhar um novo 

local no porto que vem por aí. A 

intenção, já mapeada no Plano 

de Desenvolvimento e Zonea-

mento (PDZ) aprovado em 

2020, é des�nar o cais do Va-

longo à movimentação de pas-

sageiros em navios de cru-

zeiros. 

 No momento, segundo 

Stupello, o projeto encontra-se 

em fase de Estudo de Viabili-

dade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA), que deve 

ser entregue à Secretaria Na-

cional de Portos e Transportes 

Aquaviários nas próximas se-

manas. Se aprovado pelo ór-

gão, segue para análise da 

Agência Nacional de Transpor-

tes Aquaviários (Antaq). 

 “O novo terminal ofertaria 

quatro berços de atracação 

para os navios de cruzeiros, 

uma área grande para recepção 

de passageiros e fomentaria a 

relação porto-cidade ao estar 

mais próximo das atrações do 

centro-histórico de Santos”, 

pontuou Bruno, e afirmou 

ainda que este é um dos arren-

damentos prioritários do go-

verno federal, por isso deve ser 

avaliado ainda neste ano.
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 COMO ESTATAL 

TEMOS DIFICULDADE 

DE CONTRATAÇÃO, 

BUROCRACIA 

EXCESSIVA, LEILÕES 

QUE DEMORAM ATÉ 

QUATRO ANOS PARA 

SEREM REALIZADOS. 

ENTÃO TEM UMA 

LENTIDÃO NATURAL 

SE VOCÊ MANTÉM 

UMA ENTIDADE 

ESTATAL À FRENTE 

DESTE PROCESSO”

FERNANDO BIRAL

 presidente da SPA

REGIÃO SUDESTE

   
 

 
 

Gabriel Imakawa

ladas no Porto de Santos, sen-

do 50 milhões por ferrovia. Em 

18 anos, a projeção é movi-

mentar 240 milhões de tone-

ladas, sendo 115 milhões pela 

Ferrovia Interna do Porto de 

Santos (Fips), e um aumento 

por rodovia de 30 milhões de 

toneladas (30%). 

 “A maior par�cipação fer-

roviária diminui a pressão em 

cima do modal rodoviário, mas 

ainda assim ele pode se tornar 

um gargalo se as conversas 

sobre um novo acesso não 

forem mais concretas em busca 

de uma solução em médio 

prazo”, pontuou Stupello. 
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A ECONOMIA AZUL INTEGRA O ARCABOUÇO DE MEDIDAS PARA UM PRESENTE 

MAIS ALERTA E UM FUTURO EFETIVAMENTE SUSTENTÁVEL. ESSE TEMA É 

UMA REALIDADE, E NÃO HÁ OUTRA FORMA DE COLOCÁ-LO EM PAUTA SENÃO 

DIVULGADO INFORMAÇÕES, PROMOVENDO EDUCAÇÃO E APLICANDO 

CADA VEZ MAIS OS SEUS CONCEITOS, FERRAMENTAS E OPORTUNIDADES.

N

O papel da 
indústria marí�ma 
na Economia Azul

o nosso úl�mo ar�go, tratamos conceitualmente do 

importan�ssimo tema da Economia Azul. Ainda de 

limitado conhecimento por parte da população em 

geral, o assunto não só é um dos mais relevantes 

quando tratamos de sustentabilidade e preservação 

do meio ambiente – e da vida, em todas as suas nuances – como 

é um dos mais urgentes quando falamos em tempo de ação.  

Alterações climá�cas drás�cas, poluição do oceano, desastres 

naturais, ex�nção de espécies, efeitos nocivos à saúde humana. 

Esses são apenas alguns dos inúmeros exemplos de consequências 

decorrentes de prá�cas econômicas, polí�cas e sociais 

degradantes, e que temos adotado ao longo de tantos anos. 

A Economia Azul integra o arcabouço de medidas para um 

presente mais alerta e um futuro efe�vamente sustentável. 

Esse tema é uma realidade, e não há outra forma de colocá-lo 

em pauta senão divulgado informações, promovendo educação 

e aplicando cada vez mais os seus conceitos, ferramentas e 

oportunidades. 

Acerca das variadas frentes e dos vetores que impulsionam a 

Economia Azul, Alvaro Sardinha, consultor especialista em 

economia azul e desenvolvimento sustentável, escreveu, no 

início deste ano, interessante e bastante educa�vo ar�go sobre 

o tema, trazendo – dentre outras elucidações – os quatro setores 

prioritários para o alcance de uma Economia Azul sustentável. 

Em conjunto com conhecimento, bioeconomia e biotecnologia 

azul e, ainda, com a energia renovável marí�ma, o autor 

destaca a relevância do setor da indústria marí�ma para o 

tema, enfa�zando como esta indústria funciona como pilar e 

suporte para os demais setores atuantes na Economia Azul. 

Isto porque, em adição a outros significa�vos fatores, como o 

fato de ser peça central na concre�zação de diversas 

a�vidades econômicas, cerca de 90% do comércio global é 

transportado por navios. 

Não há, pois, como tratar de sustentabilidade sem falar em Economia 

Azul e sem considerar o protagonismo da indústria marí�ma. 

Nesse sen�do, dado de extrema relevância trazido no referido 

ar�go diz respeito à atualização, pelo Reino Unido, da sua 

estratégia para a indústria marí�ma, estratégia esta que prevê, 

em até três anos, inves�mentos na monta de mais de quatro 

milhões de euros no ramo, abarcando diversas frentes como 

tecnologia verde, tecnologia para navios de pesquisa, construção 

e u�lização de embarcações elétricas, geração e captação de 

energia eólica marí�ma, dentre outras tecnologias e inicia�vas. 

Podemos observar, com isso, uma crescente no aporte de 

recursos para o desenvolvimento de novas tecnologias para 

esta indústria, relacionadas à descarbonização, modernização 

e automação de portos, estudos acerca de combus�veis 

alterna�vos advindos do oceano, montagem e fabricação de 

equipamentos de energia offshore, entre outros. 

Além disso, estudos da OCDE apontam a previsão de 

crescimento anual, até o ano de 2030, em 3,5% das indústrias 

cujas a�vidades são pautadas no oceano, além do aumento da 

demanda pelo comércio marí�mo, que, segundo citada 

Organização, triplicará entre os anos de 2015 e 2050. 

É seguro afirmar, portanto, que o foco para inves�mentos no 

setor da indústria marí�ma voltada para a Economia Azul tende 

a crescer grada�vamente. Mais uma vez, são inúmeras as 

oportunidades trazidas pelas medidas sustentáveis, em 

especial quando falamos em capacidade de geração de renda e 

de emprego, e, é claro, preservação do meio ambiente e busca 

de uma sociedade mais consciente e equânime. 

Não obstante, não podemos nos esquecer que há um passo 

anterior a ser dado. Sabemos que os sustentáculos para que a 

indústria marí�ma acompanhe a sustentabilidade – e seja 

verdadeiro instrumento de mudança – são, antes de tudo, a 

educação e a ciência. É preciso que esses dois pilares estejam 

sempre alinhados, e que tenham a sua indispensabilidade 

reconhecida, pois será por meio delas que teremos avanço nas 

pesquisas, na produ�vidade de medidas e ferramentas 

sustentáveis dentro do setor, e, acima de tudo, no 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras e disrup�vas.

OPINIÃO



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

Dando início à programação do Santos Export, na manhã 

do dia 3, durante visita técnica ao Porto de Santos, o 

advogado e sócio-fundador do escritório Gallo� e 

Advogados Associados Benjamin Gallo�, o presidente 

da Associação Brasileira dos Terminais Portuários 

(ABTP), Jesualdo Conceição da Silva, e o diretor do 

Super Terminais, Marcello Di Gregorio.

SANTOS EXPORT

A COLUNA VITRINE COMPLETA UM MÊS E, CLARO, CELEBRA A DATA COM ORGULHO, MUITA ALEGRIA E, 

EM ALTO ESTILO, MOSTRANDO OS MELHORES MOMENTOS DA 20ª EDIÇÃO DO SANTOS EXPORT,

A PREMIAÇÃO DO PORTO HACK SANTOS 2022 E VÁRIOS CLIQUES QUE VÃO DEIXAR VOCÊ POR 

DENTRO DOS EVENTOS DO NOSSO SETOR QUE MOVIMENTARAM A SEMANA.

Aconteceu esta semana, quarta-feira e ontem, no Sofitel 

Jequimar, em Guarujá (SP), a 20ª edição do Santos 

Export - Fórum Regional de Logís�ca e Infraestrutura 

Portuária do Brasil. O evento, promovido pelo Brasil 

Export, contou com a presença de diversas ersonalidades, 

autoridades e execu�vos do setor logí�sco-portuário.

Na noite do dia 3, na 

abertura oficial do evento, 

o ponto alto foi o momento 

do reconhecimento aos 

parceiros pelos anos 

dededicação e 

comprome�mento com os 

trabalhos desenvolvidos 

no setor portuário. O CEO 

do Brasil Export, Fabrício 

Julião, em momento de 

entrega da placa de 

homenagem pelos 25 

anos da Santos Brasil, 

recebida pelo CEO da 

empresa, Antônio Carlos 

Duarte Sepúlveda.

Grandes homenageados da noite: o presidente da Associação Comercial de Santos e 

diretor da Brazil P&I, Mauro Sammarco, ao lado de seu irmão e advogado, Marcus 

Sammarco, do sócio fundador do Escritório de Advocacia Sammarco e pai dos três, o 

advogado Osvaldo Sammarco, e o também advogado Marcelo Sammarco. O escritório 

completa 53 anos de história na advocacia. Viva!

A MSC, homenageada pelos 25 anos no Brasil, representada pelo diretor-

presidente, Elber Alves Justo, e a Eldorado Brasil Celulose, por uma década 

de existência, na pessoa do gerente-geral Flávio da Rocha Costa.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga 

do Litoral Paulista (Sindisan), AndréNeiva, pelos 85 anos de serviços 

prestados por esta renomada en�dade, e justas homenagens também à 

Piacen�ni do Brasil,representada pela diretora de Comunicação e Relações 

Ins�tucionais, Elck Fogagnoli, por 10 anos de atuação no mercado
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Encerrando o Santos Export com 

chave de ouro, na noite 

de ontem, em click para a VITRINE: 

o diretor-execu�vo do Sindicato 

dos Operadores Portuários do 

Estado de São Paulo (Sopesp) e 

presidente do Conselho do Santos 

Export, Ricardo Molitzas, o 

presidente do Conselho Nacional 

do Brasil Export, José Roberto 

Campos, o CEO do Brasil Export, 

FabrícioJulião, o ministro da 

Infraestrutura, Marcelo Sampaio, 

e o sócio e vice-presidente de 

Estratégias e Negócios do 

Grupo H e presidente do 

Conselho Internacional do Brasil 

Export, Jorge Lima.

Gabriel ImakawaGabriel Imakawa

Gabriel Imakawa Gabriel Imakawa

Gabriel Imakawa



Acontece de hoje a domingo, em Santos (SP) e em Guarujá (SP), o Fes�val do Mar, que visa à conscien�zação sobre a falta de cuidados com 

mares e oceanos. O evento, gratuito, tem vasta programação, desde exibições de filmes, documentários e realização de painel.

O ees�val terá, na abertura, hoje, às 14h, Auditório do Bloco E da UniSanta (Universidade Santa Cecília), Rua Cesário Mota, nº 8, no bairro do 

Boqueirão em Santos SP), um painel sobre a Conferência dos Oceanos nas Nações Unidas, sob coordenação do professor Alexander Turra, 

do Ins�tuto Oceanográfico/Cátedra Unesco do Mar/Ins�tuto De Estudos Avançados (IEA) – USP. 

No sábado e no domingo, dias 6 e 7, haverá sessões de cinema. Serão exibidos aproximadamente 20 filmes, exclusivamente brasileiros, Todas 

as exibições acontecem no auditório da UniSanta. Programação completa, pelo telefone: (13) 99120 8228.

2ª EDIÇÃO DO PORTO HACK SANTOS

Com o tema “Conec�vidade Exponencial”, a maratona de inovação Porto Hack Santos foi realizada no 

Terminal Concais, em Santos (SP), entre 30 e 31 de julho. Promovida pela Abtra e organizada pelo Ins�tuto 

AmiGU, reuniu, durante 35 horas, 50compe�dores divididos em dez �mes. Eles encararam dois desafios: um 

ligado ao projeto de Port Community System e o segundo – disputado, mentorado e julgado exclusivamente 

por mulheres – para prospectar novos modelos de negóciopara recintos alfandegados.

Durante a abertura do Santos Export, na quarta-feira, dia 3, no 

Sofitel Guarujá Jequimar, em Guarujá (SP), a equipe Porto Tech, 

vencedora do Porto Hack Santos, recebeu seu prêmio de R$ 25 

mil e apoio técnico e comercial para inserir asolução 

desenvolvida no mercado. Quem quiser, pode conferir a 

gravação dos dois dias do evento e a grande 

final:hps://lnkd.in/dRJuqbzr e hps://lnkd.in/dPNXB5F4.

CERIMÔNIA
DE POSSE
O diretor do Sindicato dos 

Operadores Portuários do Estado 

de Pernambuco (Sindope), João 

Poggi, representando também a 

Federação Nacional das Operações 

Portuárias (Fenop), o presidente 

da Federacão Nacional dos 

Despachantes Aduaneiros, José 

Carlos Raposo, e o diretor da 

Agemar Transportes, Infraestrutura 

e Logís�ca de Recife (PE), Joao 

Paulo Ventura, durante cerimônia 

de posse de José Carlos Raposo, na 

quarta-feira, dia 3, na Confederação 

Nacional do Comércio, em Brasília. 

Sucesso no novo cargo!

FIQUE
LIGADO!
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Uma imagem fala mais que mil legendas. Mulheres do setor, durante programação de ontem na 20ª edição do Santos Export.

Gabriel Imakawa
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