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PIAUÍ    Projeto quer 
transformar o Estado em grande 
exportador de frutas     p5

ARCO NORTE     Portos 
têm alta de 39% na importação 
de fer�lizantes     p5

CABEDELO    Exportações 
de coque de petróleo pelo 
porto crescem 157%     p5

Lote rodoviário do 
Triângulo Mineiro
vai a leilão hoje
Concessão de trecho de 627,4 km recebeu 
uma única proposta do consórcio formado 
pelo grupo Equipav e pela gestora Perfin     p4
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Agricultura
e exportação

 em Piauí

Um projeto da Embrapa Meio-Norte - unidade regional da 

Embrapa em Teresina (PI) - pretende ampliar em ao menos de 

30% a produção de frutas no Piauí, tornando-o um dos grandes 

exportadores desse �po de carga no Nordeste. A inicia�va, que é 

destaque em reportagem nesta edição do BE News, envolve a 

transferência de tecnologias e inovação em fru�cultura em 

quatro polos do estado, com ações de correção do solo, 

instalação dos sistemas de irrigação e preparação das mudas 

das fruteiras. E já �veram início os treinamentos de técnicos 

da extensão rural e dos produtores. 

Com estas ações, a ideia é transformar o Piauí em um grande polo 

produtor de frutas, como acerola, banana, goiaba, maracujá e uva. 

E des�nar uma parte dessa produção ao mercado internacional, 

seguindo estratégia já adotada na Bahia, em Pernambuco, no 

Ceará e no Rio Grande do Norte. 

Tal projeto se destaca por incen�var a inovação e o 

desenvolvimento agrícola em regiões do estado, além de manter 

o foco nas operações de exportação, seguindo os passos de 

outros entes federa�vos do Nordeste. Mas há obstáculos a 

serem vencidos. Entre eles, está a logís�ca para o escoamento 

dessa produção até os portos da região, uma logís�ca que 

enfrenta a falta de ferrovias e mesmo de rodovias em condições 

de escoar a produção agrícola.

O desenvolvimento agrícola e tecnológico é essencial para o 

crescimento do País. Mas ele deve vir acompanhado por uma 

logís�ca eficiente, de modo que a produção ob�da chegue aos 

portos para ser exportada sem perder sua compe��vidade, 

devido a custos de transportes indevidos. 
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Debate 1

Apesar de ser um projeto 

do Governo Federal e sem 

relação direta com o 

Governo de São Paulo, a 

desesta�zação do Porto de 

Santos (SP) acabou sendo 

citada em debate entre 

candidatos ao Palácio dos 

Bandeirantes na noite de 

ontem. Em pergunta a 

Tarcísio Gomes de Freitas 

(Republicanos), Fernando 

Haddad (PT) cri�cou a 

proposta de priva�zação e 

disse que ela traria “problemas 

seríssimos ao Estado de São 

Paulo”, sem citar que 

reflexos seriam esses.

 

Debate 2

Tarcísio, que não reagiu ao 

comentário, defende a 

desesta�zação. Ex-ministro 

da Infraestrutura, tendo 

deixado o cargo em março 

para concorrer ao Governo 

do Estado, foi em sua 

gestão na pasta em que os 

prepara�vos para essa 

priva�zação começaram. 

O leilão de concessão do 

Porto de Santos está 

previsto para ocorrer no 

final do ano, afirmou o atual 

ministro da Infraestrutura, 

Marcelo Sampaio, na úl�ma 

semana, no encerramento 

do Santos Export, evento 

regional do Brasil Export.

 

Suape

A montadora Volkswagen 

voltou a operar no Porto 

de Suape (PE). No mês 

passado, a empresa recebeu 

o primeiro carregamento 

com cerca de 60 unidades 

do modelo Taos, importados 

da Argen�na. Segundo o 

COO da Volkswagen do 

Brasil, Ciro Possobom, “o  

Porto de Suape é estratégico 

e muito vantajoso para a 

marca e clientes, uma vez 

que vamos poder distribuir 

nossos veículos com mais 

agilidade para a região 

Nordeste”.

 

Sinal de esperança

A saída de navios com 

cereais dos portos da 

Ucrânia, complexos que 

estavam bloqueados devido 

aos ataques da Rússia ao 

país, foi destacada pelo 

papa Francisco ontem, 

domingo, durante a 

celebração do  ngelus. 

Francisco afirmou que este 

“é um sinal de esperança”. 

“Desejo saudar com sa�sfação 

a saída dos portos da 

Ucrânia dos primeiros 

navios com cereais. Este 

passo demonstra que é 

possível dialogar e alcançar 

resultados concretos que 

agradem a todos”, disse.

Governo promulga 
compensação a 
estados por perdas de
ICMS de combus�veis 

Passou a valer na úl�ma 
sexta-feira a nova redução no 

preço do diesel nas distribuidoras, 
de R$ 5,61 para R$ 5,41 o litro

Reparação se baseará na queda de arrecadação 
do total do imposto arrecadado no ano anterior, 
quando as alíquotas aplicadas eram superiores 

 José Cruz/Agência Brasil

para produtos e serviços essenciais quan-

do incidem sobre bens e serviços relacio-

nados a combus�veis, gás natural, energia 

elétrica, comunicações e transporte co-

le�vo.

 Já a compensação, conforme já 

mostrado pelo jornal BE News, se baseará 

na queda de arrecadação do total de ICMS 

arrecadado no ano anterior, quando as 

alíquotas aplicadas eram superiores.

 Além disso, a compensação finan-

ceira poderá acontecer por desconto nas 

parcelas de dívidas refinanciadas pela 

NACIONAL

O Governo Federal promulgou as regras 

para compensar estados e o Distrito Fede-

ral por perdas de arrecadação do Imposto 

Sobre Comercialização e Serviço (ICMS) 

dos combus�veis. A promulgação foi 

A APLICAÇÃO 

DAS ALÍQUOTAS 

DO ICMS É 

VÁLIDA PARA 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

ESSENCIAIS 

QUANDO 

INCIDEM SOBRE 

BENS E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 

A COMBUSTÍVEIS, 

GÁS NATURAL, 

ENERGIA 

ELÉTRICA, 

COMUNICAÇÕES 

E TRANSPORTE 

COLETIVO

publicada na edição da úl�ma sexta-feira 

do Diário Oficial da União (DOU).

 A publicação acontece quase um mês 

depois de o Congresso Nacional ter derru-

bado vetos do presidente da República, Jair 

Bolsonaro (PL), a disposi�vos legais. Com 

isso, foram incorporados à Lei Comple-

mentar 194/2022 itens que tratam da 

compensação da União aos estados pela 

fixação da alíquota do ICMS em patamares 

mínimos (17% ou 18%).

 A aplicação das alíquotas é válida 

União. Aos estados e municípios que não 

possuem dívidas, a compensação aconte-

cerá por meio da apropriação da parcela da 

União rela�va à Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM) até o limite do valor da perda. Em 

2021, foram arrecadados R$ 10,2 bilhões, 

e 12% desse valor ficaram com a União.

Repasse aos municípios

 Outro trecho que havia sido derru-

bado no Congresso determina o repasse 
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aos municípios da arrecadação do ICMS 

frustrada e compensada pela União. Tam-

bém foi incorporada a permissão para que 

refinarias suspendessem os pagamentos 

do PIS/Cofins, do PIS/Pasep-Importação 

e do Cofins-Importação na compra de 

na�a e outros itens.

Redução da gasolina

Passou a valer na úl�ma sexta-feira a nova 

redução no preço do diesel nas distri-

buidoras. A diminuição do valor do com-

bus�vel, que passará de R$ 5,61 para 

R$5,41 o litro — uma redução de R$ 0,20 

por litro —, foi anunciada na úl�ma quinta-

feira pela Petrobras. Outros combus�veis 

comercializados pela refinaria não sofre-

rão alteração de valores.

 De acordo com a empresa, a redu-

ção levou em consideração a mistura 

obrigatória de 90% de diesel A e 10% de 

biodiesel para a composição do diesel 

comercializado nos postos, para arrumar a 

parcela da Petrobras no preço ao consumi-

dor, passando de R$ 5,05, em média, para 

R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba.

 A diminuição nos preços dos com-

bus�veis foi considerada posi�va para os 

caminhoneiros. Segundo o presidente da 

Associação Brasileira dos Condutores de 

Veículos Autônomos (Abrava), Wallace 

Landim, conhecido como Chorão, a mu-

dança foi benéfica, mas deve ser olhada 

com moderação.

 “Essa redução pode ser posi�va no 

combate à inflação, se chegar na bomba. A 

tempos falamos para excluir o biodiesel da 

composição do PPI. Agora eles enten-

deram e excluíram. Curiosamente no pe-

ríodo de eleição. Eu olho com cautela essa 

possibilidade de redução. Mais de 20% do 

nosso diesel é importado por terceiros e 

existe uma escassez de diesel no mundo. 

Se o preço não for lucra�vo para os 

importadores, eles não importarão. Somos 

reféns deste sistema”, disse Landim.

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br
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REGIÃO SUDESTE

BNDES realiza leilão 
de lote rodoviário

 no Triângulo Mineiro
Leilão terá somente a par�cipação de consórcio formado pelo grupo Equipav e pela gestora Perfin

O Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social 

(BNDES) fará hoje o leilão do 

lote de 627,4 quilômetros de 

concessão rodoviária locali-

zado no Triângulo Mineiro. O 

certame será realizado na B3, 

em São Paulo (SP).

 O leilão contará somente 

com uma proponente, o Con-

sórcio Infraestrutura MG, for-

mado pelo grupo Equipav, 

acionista da Aegea Saneamen-

to e que já atuou no setor de 

rodovia, e pela gestora Perfin, 

que atua nos segmentos de 

energia elétrica e saneamento.

 O consórcio foi a única 

proposta pelo leilão rodoviário 

do Lote Triângulo Mineiro, que 

reúne 627,4 km de estradas, 

prevê R$ 3,17 bilhões de in-

ves�mentos (capex), além de 

R$2,8 bilhões em custos ope-

racionais. O critério do leilão é 

híbrido. O grupo poderia ofe-

recer um desconto na tarifa de 

até 15%, e, depois disso, passa 

 A Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (An-

taq) realiza, nesta quinta-feira, 

a sua reunião de diretoria cole-

giada. Até o fim desta edição, a 

pauta ainda não havia sido 

divulgada.

TCU

O Tribunal de Contas da União 

(TCU) realiza nesta quarta-

feira a sua sessão ordinária de 

plenário. O ministro Jorge Oli-

veira analisa um pedido de 

reexame contra auditoria ope-

racional realizada na conces-

são da Malha Oeste.

 Já o ministro Benjamin 

Zymler trata de embargos con-

tra decisão que negou recur-

sos contra tomada de contas 

especial que analisou indícios 

de superfaturamento nas obras 

de implantação e conservação 

do trecho paraense da BR-163, 

executadas entre 1997 e 2008.

 O ministro Antonio Anas-

tasia, por sua vez, relata um 

recurso contra a decisão que 

julgou irregularidades e con-

denou e condenou a multa aos 

envolvidos no contrato refe-

rente às obras de construção 

do anel rodoviário de Rio Bran-

co (AC).

Divulgação/DER

O lote rodoviário do Triângulo Mineiro é composto por trechos das rodovias BR-452, 
BR-365, CMG-452, CMG-462, LMG-782, LMG-798, LMG-812, MG-190 e MG-427

hoje a sua reunião delibera�va 

eletrônica de diretoria. Na 

pauta está a proposta de cele-

bração de Acordo de Coope-

ração Técnica (ACT) entre a 

autarquia e a Empresa de Pla-

nejamento e Logís�ca (EPL) 

com o obje�vo de executar 

estudos técnicos divididos 

pelas Superintendências espe-

cíficas da ANTT.

 Hoje também a Agência 

Nacional de Aviação Civil 

(Anac) inicia sua reunião ele-

trônica de diretoria. O desta-

que fica por conta das análises 

de pedidos de isenção de cum-

primento de requisitos estabe-

lecidos pelo do Regulamento 

Brasileiro de Aviação Civil 

(RBAC).

 No dia seguinte, a Anac 

realiza a sua reunião de dire-

toria colegiada. Os diretores 

votam pelas propostas aprova-

das ad referendum para pror-

rogação das consultas públicas 

9/2022 — que altera resolução 

que regula condições de aces-

so aos Parques de Abaste-

cimento de Aeronaves — e 

10/2022 — referente a revisão 

de parâmetros das concessões 

dos aeroportos de Guarulhos 

(SP) e Brasília (DF).

lizados para subsidiar outro 

projeto do governo mineiro, o 

Lote Sul de Minas, com leilão 

marcado para a sexta-feira da 

próxima semana, no dia 12.

 Par�ciparão do evento o 

diretor de Concessões e Priva-

�zações do BNDES, Fábio 

Abrahão, e a superintendente 

da Área de Parcerias em Infra-

estrutura Econômica e Desin-

ves�mento do banco, Lidiane 

Delesderrier Gonçalves.

Porto de Santos

O BNDES também informou 

que fará no dia 22 deste mês 

uma audiência pública para dis-

cu�r a desesta�zação do Porto 

de Santos e receber sugestões 

ao processo. O aviso foi publi-

cado na edição do Diário Oficial 

da União (DOU) da úl�ma 

sexta-feira.

Congresso

Até o fim desta edição, tanto o 

Senado Federal quanto a Câ-

mara dos Deputados não ha-

viam liberado suas agendas da 

semana.

Agências

A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT) inicia 

a valer a maior outorga.

 O bloco compreende vias 

de ligação entre os municípios 

mineiros de Uberlândia, Ube-

raba, Patrocínio, Perdizes e 

Araxá. Fazem parte do lote os 

trechos das rodovias BR-452, 

BR-365, CMG-452, CMG-462, 

LMG-782, LMG-798, LMG-

812, MG-190 e MG-427.

 Além da proposta, o con-

sórcio também deverá desem-

bolsar R$ 446,68 milhões ao 

Fundo Estadual de Desenvolvi-

mento de Transportes de Mi-

nas Gerais (Funtrans-MG). 

Esses recursos deverão ser u�-

TALES SILVEIRA
tales@portalbenews.com.br
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ALÉM DA PROPOSTA, 

O CONSÓRCIO 

TAMBÉM DEVERÁ 

DESEMBOLSAR 

R$ 446,68 MILHÕES

AO FUNTRANS-MG. 

ESSES RECURSOS 

DEVERÃO SER 

UTILIZADOS PARA 

SUBSIDIAR O 

LOTE SUL DE MINAS, 

OUTRO PROJETO 

DO GOVERNO 

ESTADUAL



Projeto quer transformar o Piauí 
em grande exportador de frutas

Meta da Embrapa é aumentar a produ�vidade e a produção de frutas em, pelo menos, 30%

referência tecnológicas. “O 

trabalho está avançando com 

o arado, gradagem, correção 

do solo, instalação dos sistemas 

de irrigação e preparação das 

mudas das fruteiras”, anunciou.

 Já começaram também os 

treinamentos dos técnicos da 

extensão rural e dos produ-

tores. Serão realizados oito 

cursos, capacitando no mínimo 

100 mul�plicadores de infor-

mações tecnológicas. A previ-

são do pesquisador é de que 

até novembro deste ano as 23 

unidades de referência tecno-

lógicas estejam instaladas nos 

quatro polos. “O projeto quer 

transformar o Estado num gran-

de polo produtor de frutas da 

região, como acerola, banana, 

goiaba, maracujá e uva”, espera.

 Financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Es-

tado do Piauí (Fapepi), com 

apoio direto da Câmara Setorial 

Estadual de Fru�cultura, o pro-

jeto tem 13 planos de ação e 

uma equipe de 13 pesquisa-

dores, dois analistas e três assis-

Dentro de quatro anos o Esta-

do do Piauí pode se consolidar 

como um dos grandes produto-

res e exportadores de frutas do 

Nordeste, a exemplo da Bahia, 

Pernambuco, Ceará e Rio Gran-

de do Norte. A inicia�va é da 

Embrapa Meio-Norte (Tere-

sina), que já começou a implan-

tar um projeto de transferência 

de tecnologias e inovação em 

fru�cultura, o ProFru�, nos po-

los dos Tabuleiros Litorâneos 

(Parnaíba), Platôs de Guadalu-

pe (Guadalupe), Marrecas-Jeni-

papo (São João do Piauí) e Alto 

Canindé-Barragem Joaquim 

Mendes (Conceição do Canindé).

 A meta maior do projeto é 

aumentar em pelo menos 30% 

a produ�vidade e a produção 

de frutas, impactando posi�va-

mente em cerca de 10% o de-

senvolvimento regional.

 As áreas, segundo o pes-

quisador Valdemício Ferreira, 

que coordena o ProFru�, já 

estão sendo preparadas para 

instalações das unidades de 

tentes técnicos, além de par-

ceiros especialistas em me-

lhoramentos de plantas, irriga-

ção e drenagem, fitopatologia, 

entomologia, pós-colheita, 

solo e nutrição de plantas e 

métodos quan�ta�vos.

 Os quatro polos de pro-

dução de frutas no Piauí estão 

instalados estrategicamente 

nas regiões Norte, Centro-Sul 

e Sudeste, com milhares de 

hectares explorados com mi-

lho, feijão e frutas. A ideia do 

ProFru� é “adaptar e transfe-

rir” tecnologias de cul�vo, ma-

nejo, produção e agregação de 

valor às fruteiras tropicais ali 

cul�vadas, para o desenvol-

vimento integrado e susten-

tável com inovação.
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Plantações de uva nos Platôs de
Guadalupe: previsão é de que 
até novembro as 23 unidades 

de referência tecnológicas estejam 
instaladas neste e em outros três polos 

Divulgação

REGIÃO NORDESTE

taram 4,4 milhões de tonela-

das de adubos entre janeiro e 

junho deste ano. O volume, 

que correspondeu a 25% de 

todas as importações do país 

no período, é 39% maior que o 

do primeiro semestre de 2021. 

Os embarques de soja também 

registraram acréscimo de 8%. 

Os principais portos do Arco 

Norte, Santarém e Belém (am-

bos no Pará), Itaqui (Maranhão), 

e Salvador (Bahia), movimen-

mente as operações nos por-

tos do Arco Norte, com o regis-

tro do aumento dos volumes 

de carga neste ano.  

 Só no Porto do Itaqui, nos 

seis primeiros meses do ano, a 

chegada de fer�lizantes cres-

ceu 51%, registrando 1,62 mi-

lhão de toneladas. Já os embar-

ques de soja cresceram 19%, 

com 7,1 milhões de toneladas.

 O Arco Norte compreen-

de terminais portuários do 

Norte e do Nordeste situados 

acima do paralelo 16 e se no-

tabiliza como um importante 

corredor de exportação de 

grãos.

VANESSA PIMENTEL 
vanessa@portalbenews.com.br

Portos do Arco Norte têm alta de 39% na importação de fer�lizantes
Complexos de Santarém, Belém, Itaqui e Salvador movimentaram 4,4 milhões de toneladas de adubos no 1º semestre

Os dados são da plataforma 

Comex Stat, do Governo Federal.

 Um dos mo�vos é o cul�vo 

de grãos, que vem crescendo 

no norte de Mato Grosso e na 

região de Matopiba, formada 

pelos estados do Maranhão, 

Tocan�ns, Piauí e Bahia. A a�vi-

dade tem impactado posi�va-
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VANESSAPIMENTEL
vanessa@portalbenews.com.br

OS QUATRO POLOS 

DE PRODUÇÃO DE 

FRUTAS NO PIAUÍ 

ESTÃO INSTALADOS 

ESTRATEGICAMENTE 

NAS REGIÕES NORTE, 

CENTRO-SUL E 

SUDESTE, COM 

MILHARES DE 

HECTARES 

EXPLORADOS 

COM MILHO, 

FEIJÃO E FRUTAS 

Divulgação/Governo Federal

REGIÃO NORTE

dos foram divulgados na úl�-

ma quarta-feira.

 De acordo com o setor de 

Operações, o complexo portu-

ário paraibano registrou 112 

mil toneladas de petcoke ex-

portadas até o final de julho, 

frente às 43 mil t registradas 

no mesmo período do ano 

anterior.

 Da carga, fundamental 

para a indústria, já foram movi-

mentadas mais de 207 mil 

toneladas no mesmo período, 

O úl�mo balanço operacional 

do Porto de Cabedelo (PB) regis-

trou um aumento de 156,93% 

nas exportações do coque de 

petróleo (petcoke), levando em 

consideração o período de ja-

neiro a julho de 2022, quando 

comparado com os mesmos 

meses do ano anterior. Os da-

VANESSA PIMENTEL 
vanessa@portalbenews.com.br

Exportações de coque de petróleo pelo 
Porto de Cabedelo crescem 157%

Complexo registrou 112 mil toneladas exportadas entre janeiro e julho, frente às 43 mil t no mesmo período de 2021

entre importações e exporta-

ções. No total, mais de 407,5 

mil t de granéis sólidos já pas-

saram pelo cais do Porto de 

Cabedelo em 2022.

 “Vamos con�nuar traba-

lhando com total dedicação 

para superarmos todas as me-

tas, ampliar nossa par�cipação 

econômica e con�nuar geran-

do emprego e renda”, pontuou 

Gilmara Temóteo, diretora-

presidente da Companhia Do-

cas da Paraíba.
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Os mistérios do universo
e a desordem mundial

o dia 11 de junho deste ano, a Nasa divulgou a 

primeira imagem do telescópio espacial James 

Webb e os cien�stas, além de comemorarem o 

fato, concluíram que existem bilhões de galáxias (e 

não uma apenas, como se pensava há 100 anos).

E mais, as luzes dessas imagens foram produzidas há bilhões 

de anos, pois está no universo profundo no que chamam de 

“uma viagem ao começo do universo”, ou seja, o telescópio 

fotografou o passado! Quem �ver paciência e curiosidade 

como eu, é fácil entender que, no universo, distância se mede 

em tempo (como na nossa Logís�ca, em que predomina “o 

tempo de entrega” à "distância da origem”). Significa que um 

ano-luz é a distância percorrida pela luz no tempo de um ano, 

sendo a velocidade da luz 300.000 km/s. Então é fácil imaginar 

porque o universo é e con�nua sendo uma fenômeno 

misterioso - a unidade de medida de distância nos cosmos é 

bilhão (tão di�cil de imaginar como a fortuna do Tio Pa�nhas, 

medida em “quaquilhões”, rsrs).

De volta ao nosso microcosmo, o sistema solar, no úl�mo dia 

14 de julho, a revista “Isto é Dinheiro” publicou matéria em 

que dois pesquisadores da Universidade de Toronto (Garre� 

Brown e Hanno Rein) desenvolveram cerca de 3 mil simulações 

possíveis para verificar o grau de estabilidade do nosso sistema 

solar (lembram? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano e Netuno, lembrando que Plutão deixou de ser 

considerado planeta). Pois bem, concluíram que a estabilidade 

do sistema solar é complexa. Mas no “cenário do improvável”, 

se uma estrela cruzar a órbita de Netuno a 23 bilhões de 

quilômetros de distância, essa órbita sofreria uma alteração 

de 0,1%. E segundo eles, o suficiente para até mesmo 

desestabilizar o sistema e causar colisão entre os planetas.

Enfim, cien�stas da astronomia sempre estão em busca do 

“ponto de encontro entre o Infinito com a Eternidade”, de 

novo: “Distância e Tempo”.

De volta ao nosso planeta Terra, ao nosso mundo da Logís�ca, 

pergunto: o que as reportagens têm em comum com a nossa 

realidade?

O telescópio está trazendo informações do presente que 

aconteceram no passado. O mesmo princípio que usamos em 

Planejamento Estratégico da Logís�ca que, diante de tantas 

incertezas, só funciona com inteligência ar�ficial;

Assim como sempre usei a relação “Tempo x Espaço” (para a 

Logís�ca, distância se mede em tempo e não em quilômetros), 

a astronomia usa essa medida racional até onde a mente 

humana permite. Não é o nosso caso. Por exemplo: para quem 

trabalha com transporte marí�mo, a medida é em “dias de 

navegação”, e para quem trabalha no e-commerce, a medida 

deve ser em “horas para entrega”. De forma geral, nenhuma 

funciona, ou seja, o navio nunca chega no dia certo. E a nossa 

encomenda nunca chega no momento prome�do pelo seller;

A teoria do caos, na hipótese de Netuno alterar seu movimento 

de translação em torno do Sol, nos leva à fase do “Improvável”. 

Em ar�go anterior, já abordei o tema do encalhe do navio 

megaconteneiro “Ever Given” em março/21, no Canal de Suez, 

e mencionei a teoria “A Lógica do Cisne Negro (Nassim Nicholas 

Taleb)”. O que era impossível na Logís�ca Internacional 

apareceu como um tsunami destruindo todas as programações, 

parando fábricas e disparando o stock out nas lojas de varejo;

De repente aparece um vírus microscópio capaz de transformar 

o mundo (como se fosse a estrela influenciando Netuno), 

colocando a Logís�ca como elemento fundamental no 

combate ao Covid-19, que por sua vez, nocauteou todos os 

planejamentos empresariais existentes, nos quais a Logís�ca 

sucumbiu. Imprevisto? Não! Inimaginável? Sim! Improvável? 

Sim! Mas aconteceu;

E, de repente, na festa de São João em Caruaru (PE) deste 

ano, o milho de pipoca aumentou 30% comparado com o ano 

anterior (segundo os jornalistas de plantão). Ainda, segundo o 

no�ciário, devido ao aumento do diesel (que aliás foi “só” de 

12%). Tudo porque a “mente oculta” de Vladimir Pu�n, 

presidente da Rússia, resolveu invadir a Ucrânia. Aí, embora 

nem tanto surpreendente, pegou a geopolí�ca aparentemente 

estável e a “jogou no lixo”. Impacto: Energia (petróleo e gás) e 

alimentos (incluindo fer�lizantes), entre outras também importantes, 

6

OPINIÃO

SEGUNDA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2022



O TELESCÓPIO ESTÁ TRAZENDO INFORMAÇÕES DO PRESENTE QUE 

ACONTECERAM NO PASSADO. O MESMO PRINCÍPIO QUE USAMOS 

EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA LOGÍSTICA QUE, DIANTE DE 

TANTAS INCERTEZAS, SÓ FUNCIONA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

com reflexos adicionais no transporte marí�mo internacional. 

Vejam só como Pu�n influenciou na pipoca de Caruaru; 

Claro que fotografar o passado prova vários pontos: Netuno 

sofrer interferências astronômicas até o momento é teoria 

(será?); Doenças pandêmicas, a humanidade está cada vez mais 

exposta; Guerra do nível da Rússia até pode se repe�r, com a 

China atacando Taiwan, por ela considerada “província rebelde 

e parte do seu território”; Incidentes graves como do navio 

“Ever Given” são cada vez mais prováveis, mesmo com a mais 

avançadas tecnologias de navegação e segurança. 

Qual a minha conclusão sobre essa “confusão”, ao ligar fatos 

aparentemente desconexos num encadeamento de consequências 

que tem mais convergência que se pode imaginar? 

Na minha estrada profissional de 45 km, como consultor, 

professor, mentor, escritor e palestrante “sempre no incrível 

mundo da Logís�ca”, �ve a sorte de protagonizar o início, a 

evolução e a transformação da Logís�ca Empresarial (DNA de 

origem), bem como, todas as vertentes deriva�vas e as 

inovações geradas por inúmeras startups. 

Tenho verificado, por esse tempo, grande confusão entre 

“Invenção”, “Evolução” e “Inovação” e, em especial, esse úl�mo 

que, pelo menos no caso da Logís�ca, eu ainda classifico como 

“evolução através da digitalização com uso intensivo de 

internet”. É o que penso. 

Ainda sobre o tema da recorrência da teoria e prá�ca da 

Logís�ca, há cerca de 10 anos em projeto para a Jonhson & 

Jonhson (maior fábrica do mundo está em São José dos 

Campos), colocamos sobre o holofote, para aumentar a 

produ�vidade da Cadeia de Abastecimento da AL, o termo 

Back to Basic, resgatando conceitos teóricos que estavam 

esquecidos com as novas ferramentas, tal como “Gestão de 

Estoques”, Order Cycle Time, “Taxa de Cobertura/Ruptura de 

Inventário”, entre outros. Ressaltando que a empresa, sendo 

global, usa com intensidade o transporte marí�mo 

internacional e o transporte aéreo também internacional.

E por que menciono esse tema ao fechar essa crônica? O 

comércio digital enfrenta uma luta feroz entre os seis grandes 

concorrentes no Brasil e, no úl�mo dia 18 de julho, a presidente 

do Conselho de Administração do Magalu (segundo informa o 

portal InfoMoney), Luiza Trajano, bradou: “Vá a uma de nossas 

lojas, por favor”! E anunciou crédito pré-aprovado para voltar 

ao “velho carnê”, para 10 milhões de clientes. Alguém 

desavisado poderia até pensar: será que a Magalu virou 

“Magaluca”? (rsrs). Mas claro que não. É sim uma solução para 

enfrentar os juros altos usando três de suas maiores fortalezas: 

Capilaridade dos PDVs �sicos; Logís�ca afiada e Tecnologia de 

alto nível. Portanto: Back to Basic with Technologies.

E lá do outro lado da cadeia de abastecimento, vemos também 

que transformações estão ocorrendo, como companhias de 

navegação comprando companhias aéreas e transportadoras 

rodoviárias. Sem contar aquelas que estão ver�calizando com 

aquisição ou construção de portos em vários países. Poderia 

chamar de Full door to door. E vem mais por aí: operadores 

logís�cos globais também estão entrando nessa “onda”. 

Estamos diante de uma onda de adensamento de serviços 

nesse modelo com fusão (ou seria confusão?). O fato é que 

essas transformações estão avançando para alta concentração 

de a�vos com elevada e severa redução de concorrência, 

talvez até beirando o oligopólio.

Assim, nessa reflexão sobre “Os Mistérios do Universo e a 

Desordem Mundial”, entendo que, mais do que nunca, nós do 

mundo da Logís�ca estamos sendo desafiados a buscar 

soluções nunca antes u�lizadas para problemas que sempre 

exis�ram, mas em constante transformação.
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