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Palavra do Presidente

Alexandre da Silva Carvalho

A solução logística para
o Brasil está no Pará
CAROS LEITORES.

É

muito agradável e me dá
muito orgulho capitanear a 2ª
edição do documento máximo do setor portuário paraense. É nítido que o Anuário do SINDOPAR já
passa a ser um referencial importante
de dados estatísticos e da abordagem da logística regional, inclusive
porque entendemos que o desenvolvimento do nosso País passa necessariamente pelo PARÁ, assim como
parte significativa do desenvolvimento do nosso lindo Estado do Pará
passa obrigatoriamente pelos nossos
portos, ou seja, pelo setor portuário,
como temos de forma enfática conseguido mostrar.
Desde que assumimos a gestão do
SINDOPAR, temos consciência de
que o objeto principal de uma instituição como a nossa é a representação do setor, é “dar a cara para bater”
em defesa do setor de forma geral ou
individual – auxiliando cada associado se necessário for –, mas decidimos que isso é muito pouco para
uma instituição tão vigorosa e que
tem um mercado muito promissor a
sua frente.
Por isso, nos últimos anos, conquistamos expressivo apoio político,
que cada vez mais ganha força nas
vozes de personalidades de diferentes matizes ideológicas, para fazer
deste setor o precursor de uma nova
fase do mercado. O 1º Anuário já teve significativo assentimento por sua natureza
e consistência, mas, neste segundo, muito
me orgulha ter o referendo do Governador
Simão Jatene; igualmente me orgulha ter o
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Ministro dos Portos Edinho Araújo colocando suas considerações no nosso documento
máximo; também exponho meu dever de
gratidão por ter dois deputados do Pará, um
Federal, Joaquim Passarinho, e um Estadu-
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al, Sidney Rosa, demonstrando apoio cabal
e inarredável não só ao Anuário, mas também – e sobretudo isso – às reivindicações
dos operadores portuários no dia a dia de
suas atividades parlamentares.

Hoje vemos que a batida
às portas das autoridades não
foi em vão: o cenário atual
é diferente. Tenho recebido
testemunho dessa afirmação
e meus pares operadores portuários também têm se mostrado satisfeitos com a nova
forma de abordagem do SINDOPAR.
Vejo claramente a face
de DEUS no trabalho que
estamos realizando à frente
do SINDOPAR, sobretudo
quanto ao ditado de que “o
trabalho dignifica o homem”.
Temos hoje um setor mais
unido, a confiança sendo restabelecida. Em suma, vejo
claramente que o trabalho honesto e árduo tem conspirado
para melhores oportunidades
para o setor.
Longe da arrogância e da
prepotência, e quem me conhece sabe que essas não são
características minhas, publico
sob minha responsabilidade a
frase de capa do Sindopar com
a coragem que me cabe, inclusive porque o leitor atencioso do
nosso anuário verá nitidamente que a frase é verdadeiríssima: O PARÁ É A SOLUÇÃO
PARA O BRASIL. Os motivos
desta afirmação são facilmente
encontrados nesta edição. Isso
aqui é terra de DEUS, aqui temos tudo. Seremos a 3ª economia do país em poucos anos,
vejo isto com muita clareza, é
só apostarmos nisso.
Outro orgulho é ter um
Anuário eclético e democrático, pois nele é possível ver
opiniões divergentes sem o
menor problema. Aliás, entendo há muito tempo que a
plataforma do crescimento é a
divergência.
O SINDOPAR tem contribuído de forma significativa

para a convergência de forças
que façam o Estado do Pará
deslanchar de vez para o desenvolvimento. Tudo aqui temos
para que isso aconteça: temos
água, somos exportadores de
energia elétrica e temos uma
coisa que ninguém tem que é a
raça do paraense.
A 2ª edição do nosso Anuário traz muita informação nova,
mas infelizmente também traz
antigos problemas que já viraram um verdadeiro imbróglio.
Um destes assuntos é a obra
do derrocamento do Pedral do
Lourenço, coisa que me entristece a cada menção, pois é fato
que só essa obra já traria grandes volumes de cargas para os
nossos portos e vantagens enormes para o Estado.
O SINDOPAR perseverará
até o fim para que todos entendam que é necessário realizar
obras fundamentais que sanearão a logística nacional, como
o derrocamento do Pedral do
Lourenço, a finalização da BR163 e a Ferrovia Norte-Sul.
Reafirmo que as cargas não
andam com seus próprios pés.
O mais difícil DEUS generosamente já nos deu, que é a localização privilegiada dos nossos
portos, ponto mais próximo da
Europa, EUA e China, mas temos o dever de casa para resolver, que é cada uma das obras
acima mencionadas e tão reclamadas pelo setor portuário.
Se tivéssemos que relacionar os novos objetivos da 2ª
edição do Anuário, claramente
poderíamos relacioná-los da
seguinte forma:
O primeiro objetivo é informativo, mostrar a todos os
números do setor nos últimos
5 anos, números que não nos
dão orgulho, haja vista serem
decrescentes a cada ano.

O segundo, e mais relevante, objetivo é uma tentativa de
arguir o máximo de pessoas
preparadas, sejam políticos,
empresários, trabalhadores, ou
paraenses comuns que amam
verdadeiramente este Estado,
para que juntos consigamos as
obras de infraestrutura necessárias para a vinda das cargas
para os nossos portos.
Ao finalizar minhas considerações, dou meu testemunho
a todos de que o Anuário do
SINDOPAR é um documento
honesto, feito com muito sacrifício, mas também com muita
alegria, esmero e dedicação.
Gostaria de deixar todos
instigados a folhear este documento com a convicção de um
paraense ardoroso. Vamos fazer do setor portuário paraense
e do Estado do Pará uma vitrine
para o mundo. Esta é uma edição bilíngue, portanto extrapola nossas fronteiras e será lid
mundo afora.
Para terminar, gostaria de
socializar com todos uma frase
que uso como um mantra:
“O talento do povo paraense
só precisa de uma chance”.
Um ESTADO que é rico
como o nosso e que entre outras coisas tem um hino como o
nosso, não pode ficar à beira do
desenvolvimento.
“Ó Para, quanto orgulho ser
filho, de um colosso tão belo e
tão forte;
Juncaremos de flores teu
trilho, do Brasil sentinela do
Norte;
E a deixar de manter esse
brilho, preferimos mil vezes a
morte!”
Boa leitura!
Alexandre da Silva Carvalho é
Presidente do SINDOPAR.
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PRESIDENT’S SPEECH

The logistics solution for Brazil is Pará
DEAR READERS.

I

t is very nice and makes me
very proud to captain the
2nd edition of the maximum
document of the port sector Pará. It
is clear that SINDOPAR Yearbook
has already become an important
benchmark of statistical data and
the regional logistics approach,
also because we believe that the
development of our country necessarily involves Pará, as well as a
significant part of the development
of our beautiful State of Pará necessarily passes through our ports,
ie the port sector, as we have been
able to show it emphatically.
In recent years, we have achieved significant political support,
which increasingly gained strength
in the voices of personalities from
different ideological hues, to make
this sector the precursor of a new
phase of the market. The 1st Yearbook has already had a significant
nod by its nature and consistency,
but regarding the second one, I am
very proud to have the referendum
of the Governor Simão Jatene; I’m
also proud to have the Minister of
Ports Edinho Araújo putting his
considerations in our maximum
document; I also expose gratitude for having two Congressmen
of Pará, a federal one, Joaquim
Finch, and State one, Sidney Rosa,
demonstrating full and unwavering
support not only to the Yearbook,
but also - and above all this - the
demands of port operators on their
parliamentary activities.
Today we see that knocking on
the authorities’ doors was not in
vain: the current scenario is different. I have received testimony of
that statement and my port operators peers have also shown as satisfied with the new form of SINDOPAR approach.
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I clearly see the face of God in
the work we are doing at SINDOPAR. “We now have a more united
sector, the confidence is restored. I
see clearly that the honest and hard
work has conspired to better opportunities for the sector.
PARÁ IS THE SOLUTION TO
BRAZIL. The reasons of this statement are easily found in this issue.
This here is a land of God, here
we have it all. We will be the 3rd
country’s economy in a few years, I
see this very clearly..
Another pride is to have an
eclectic and democratic directory,
because it is possible to see divergent opinions without the slightest
problem. In fact, I have understood
long ago that the growth platform
is the divergence.
SINDOPAR has contributed
significantly to the convergence
of forces that make Pará take off
from time to development. We have
everything to make it happen: we
have water, we are electricity exporters and we have something that
no one has to is the power of will of
Pará’s people.
The 2nd edition of our Yearbook brings a lot of new information, but unfortunately it also
brings old problems that have
already become a real mess. One
of these issues is the work of the
overthrow of Pedral do Lourenço,
which saddens me every mention
as it is a fact that only this work
would bring large volumes of cargo to our ports and huge benefits
for the State.
SINDOPAR will persevere until
the end so that everyone understands that it is necessary to make
fundamental works that will solve
national logistics, such as the overthrow of Pedral do Lourenço, the
completion of the BR-163 Highway
and the North-South Railway.
I reaffirm that the loads do not
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walk on their own feet. The hardest
thing GOD generously has given
us, that is the prime location of
our ports, the closest point to Europe, USA and China, but we have
homework to solve, which is becoming one of the above works and as
claimed by sector port.
If we were to list the new goals
of the 2nd edition of the Yearbook,
clearly we could list them as follows:
The first goal is informative,
show all industry figures in the last
five years, numbers that do not give
us pride, considering they are decreasing every year.
The second, and most important,
goal is an attempt to argue as many
qualified politicians, businessmen,
workers, or common people from
Pará who truly love this state, so
that together we can get the infrastructure works necessary for the
coming of cargo for our ports.
At the end of my remarks, I give
my testimony to everyone that SINDOPAR Yearbook is an honest document, made with great sacrifice,
but also with joy, care and dedication.
I would like to let everyone urged to read this document. Let’s
make the port sector of Pará and
Pará a showcase to the world. This
is a bilingual edition, therefore it
goes beyond our borders and it will
be read worldwide.
Finally, I want to say a phrase
that I use like a mantra:
“The talent of Pará’s people just
need a chance.”
A STATE that is rich as ours and
which among other things has a
hymn like ours, cannot stand on the
edge of development.
Happy reading!
Alexandre da Silva Carvalho
President of SINDOPAR

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

17

Governador Simão Jatene

Um governo pronto para

conquistas

Simão Jatene aponta os caminhos para o desenvolvimento

o

governador Simão Jatene está
pronto para os desafios que
enfrentará nos próximos quatro anos de governo. Aos 65 anos de
idade, Jatene mostra, nesta entrevista ao
Anuário do SINDOPAR, por que está à
frente do cargo de governador pelo terceiro mandato, sendo o único chefe do
executivo do Estado a conquistar esse
feito até então.
Instantes antes de iniciar a entrevista, Jatene dispensou qualquer
formalidade e falou, com franqueza e
sem tabus, dos obstáculos que entra-

}Governador Simão

Jatene, durante
entrevista ao Anuário
do SINDOPAR
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vam o desenvolvimento do Estado,
principalmente quando o assunto são
os grandes investimentos. O governador rabiscou figuras geométricas e
fez cálculos com a intenção de explicar a complexa máquina do Estado.
Simão Jatene falou sobre a economia
paraense e brasileira, e sobre os entraves que impedem o Pará de alçar
voos mais altos no cenário nacional.
Formado em Economia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e
com mestrado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ele

domina o assunto e não titubeia ao
apontar os dois maiores inimigos do
Estado: pobreza e desigualdade.
Outro drama que bate à porta,
segundo ele, são os caminhos para
alcançar, de fato, uma compensação
justa e real pela desoneração das exportações. Sobre os grandes projetos
para atender às reivindicações do
setor portuário, Jatene foi taxativo:
falta, efetivamente, uma maior mobilização da sociedade local. “Acho
que vamos viver um ano muito difícil
para o Brasil”, analisou.

Esse Estado
tem o desafio
de enfrentar
um sistema
nacional
perverso com
produtores
de recursos
} Quais são as principais perspecti-

vas para o setor produtivo e para os
investimentos no Estado?
}Os debates sobre a construção do
Estado são normalmente marcados
por certa bipolaridade. Ou é uma coisa super, ultra, mega power ufanista.
Ou é uma coisa super, mega power
pessimista. Acho que essa é a primeira confusão que nós temos que começar a desmistificar, para acabar com
essa polarização, porque isso termina
não contribuindo efetivamente nem
para que a sociedade entenda direito
nem para que as coisas se realizem
como deveriam se realizar. Estou convencido que nós chegamos ao limiar
desse Estado na possibilidade de convivência entre esse discurso ufanista
das nossas potencialidades e etc. e os
indicadores de qualidade de vida desse Estado. Eu confesso que há 30 anos
eu escrevi um texto com o título “Pará:
crescimento e pobreza. A coisa extensa
perversa”. E não é, sem uma enorme
dose de tristeza, que eu poderia repetir
algumas coisas disso hoje. Isso, para
mim, bateu no teto. Então acho que esse
Estado tem alguns desafios gigantescos.
Há um grande desafio que é enfrentar
inclusive toda uma lógica e todo um

sistema nacional que é extremamente
perverso com os estados produtores
de recursos naturais.
} Quais são os principais desafios?
}Nós somos o segundo saldo na ba-

lança comercial. Não me interessa
ser o primeiro se eu continuar com os
indicadores sociais que eu tenho. Não
me interessa mesmo. Bateu no teto.
Só é válido ser o primeiro nas exportações se eu puder não ser o último
nos indicadores sociais. E não é uma
questão de compromisso de Estado
coisa nenhuma. É uma lógica extremamente perversa, principalmente
quando eu pego o orçamento per capita do Estado, que dá mais ou menos
R$ 200 por mês. Agora me conta claramente, olho no olho, na vera como
dizia no meu tempo de menino. Com
R$ 200 por habitante tu consegues
fazer saúde, educação, segurança,
transporte, esporte, lazer, água, saneamento, justiça? Consegues fazer isso?
É brincadeira. Esse padrão de desenvolvimento que está cristalizando
no Estado não tem como romper ou
como vencer os nossos dois maiores
inimigos: a pobreza e a desigualdade.
Essa é a primeira grande questão.

} Como enfrentar esses obstáculos?
}Acho que há caminhos para enfrentar isso. Um deles é efetivamente rediscutir essa questão da compensação
pela desoneração das exportações.
Isso bateu no teto para o Estado. Vou
criar um exemplo grosseiro. Ano passado nós exportamos, mais ou menos,
15 bi de dólares. Isso daria R$ 40 bi,
fazendo uma conta grosseira. A alíquota média interestadual de ICMS é
algo em torno de 7%. É por isso que
vou usar essa referência, porque é
como se fosse essa a alíquota média.
Então se eu pudesse ter uma compensação de 7% do que nós exportamos,
isso daria R$ 2,8 milhões de acréscimo ao nosso orçamento, só no ano
passado. Nos quatro anos de governo,
o Estado vai investir entre R$ 4,3 e
R$ 4,5 milhões. Em um ano, apenas,
eu teria uma agregação na capacidade
de investimento de mais da metade
de tudo o que nós vamos investir em
quatro anos. Se eu multiplicasse isso
aqui por quatro eu teria mais do que
o dobro do que nós investimos. Poderia até dizer: não cobra mais imposto
de nada. Então, tenho cada vez mais
dificuldade porque nós já experimentamos de tudo na gestão pública.
} Quanto o Estado recebeu efetivamente pela compensação?
}Não chegou a R$ 300 milhões de
compensação. Diga-se de passagem
que não entrou esse ano, porque o
Governo Federal já disse que só vai
pagar isso no próximo ano, o que está
nos dando uma enorme dor de cabeça,
porque tem R$ 150 milhões do fundo de exportação, que era importante
para a gente fechar a nossa conta, mas
como o governo não vai fechar a dele,
então isso vai rebater na nossa conta.
} Como compensar então? Voltase a tributar as exportações primárias?
}Não acho que seja esse o melhor caminho. Aí vamos pensar algumas coisas. Primeiro, estamos de acordo que
alguém só importa porque alguém
exporta. Nenhuma economia pode
apenas importar. A correspondência
entre importações e exportações é
uma imposição das regras de comércio internacional. Criou-se no País a
maluquice de Estados importadores
versus estados exportadores. Não se
trata de colocar em conflito unidades
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federativas. Não é isso que eu estou
propondo. Agora, o nosso modelo é
tão perverso, que o melhor desenho
financeiro orçamentário para um Estado como o Pará era - olha que maluquice - se eu não exportasse nada para
o resto do mundo e importasse tudo
do resto do mundo, porque sobre as
importações eu poderia cobrar imposto. Depois pegasse essas importações

Eu mesmo me penitencio nisso, dizendo
agora ele botou uma tanga, agora ele botou uma fralda. Eu não consigo ver saída, sem mexer nisso. Passei minha vida
estudando isso. Bateu no teto.
} Que alternativas podem ser adotadas?
}Agora imagine se a gente não poderia fazer uma coisa desse tipo, sobre
tudo o que é exportado se criaria um

Hoje nós
estamos
no pior dos
mundos, que
é aquele
que está se
incentivando
a importar,
não a
exportar
que eu recebo do resto do mundo e
vendesse tudo isso para outros Estados, porque sobre essa transação
interestadual eu poderia cobrar. Olha
que coisa doida. Se todos os Estados
fizessem isso, o que aconteceria com
o País? Quebrava, primeiro porque
se acabaria com a produção do País e,
segundo, quebrava porque todo mundo
só importaria, não exportaria nada. Enquanto unidade federativa todo mundo
só iria querer isso. Eu, como governador
do Estado, defendendo os interesses do
Estado, o que eu deveria fazer era isso.
Agora a sociedade não está vendo isso
e aí nós ficamos discutindo. Não quero
deixar de valorizar as nossas potencialidades. Agora, o rei está nu e ninguém
tem a coragem de dizer que o rei está nu.
20
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fundo. Se eu exportei eu me credito
nesse fundo em 7% do que eu exportei
- 7% não é um número mágico, não, é
a alíquota média interestadual. Se eu
importei, eu sou obrigado a depositar
nesse fundo 7% do que eu importo.
Exportação menos importação é igual
a saldo da balança. Sobre o saldo da
balança a união creditaria neste fundo 7%. Com isso, o fundo teria duas
fontes de receita, que é 7% das importações mais 7% do saldo da balança
comercial. E ele teria uma saída, que
seria 7% das exportações. O Governo
Federal tem que ter a coragem de ser
proativo nisso, porque hoje está muito
confortável. Vamos ser francos. Hoje
só quem está pagando a conta somos
nós. Hoje, os Estados importadores

se apropriam dos 7% que teriam que
vir para o fundo sobre as importações. Mas eles só importam porque
nós exportamos. Se as importações
fossem iguais às exportações o saldo
seria zero. Iria se pensar duas vezes
em gerar um saldo negativo. Passaríamos a ter, de fato, uma coisa mais
razoável para a política internacional.
Isso é bom inclusive para a questão da
geração de emprego. Senão nós vamos terminar virando o quê? Primário
exportador de novo? Então acho que
essa é uma coisa que, particularmente, temos que começar a discutir. Isso
tem que virar domínio da sociedade.
Não é que não tenha saída. Tem. Existe uma montanha de propostas que
continuam na mão da União. Com
isso, eu queria autonomizar e automatizar essa coisa. Sobre o que o Pará
importar ele também vai ter que colocar no fundo 7%. Sobre o que o Pará
exportar ele tem crédito no fundo de
7%. E a União teria que saber, ao final
do ano, quanto foi o saldo da balança.
Interessa a União ter um saldo positivo na balança comercial, mais do que
a qualquer unidade federativa. Então
nada mais razoável que ela creditasse
no fundo 7%.
} Em relação às exportações, o que
pode ser feito?
}A questão toda é saber o que nós queremos. É muito difícil dizer que se vai
investir em exportação, porque exportação implica, sobretudo, commodity,
matéria-prima. Essa é uma imposição
que já está acontecendo, está posta aí,
e não é pelo Estado. São as empresas
que correm atrás e fazem isso. Hoje
nós estamos no pior dos mundos, que
é aquele que está se incentivando a
importar, não a exportar.
} A solução pode ser conquistada
por uma decisão do Governo Federal a partir de uma pressão da
sociedade?
}Essa é minha vontade. Você tem que
regulamentar a compensação das exportações. A criação desse fundo com
essa característica é uma forma de regulamentar. Nós, inclusive, entramos
no Supremo Tribunal Federal pedindo
que ele obrigasse o congresso a regulamentar, para que seja, pelo menos,
aberto espaço para discutir isso aqui.
Agora a sociedade precisa visualizar
isso. Imagina um Estado que pense
assim: nós não queremos exportar

a sociedade local fica uma doidice.
Imagine uma sociedade que de 100
mil passa para 200 mil habitantes.
Tu já não tinhas serviço de qualidade
para atender o que já existia antes. Se
tu dobras isso, imagina como fica. O
preço da terra sobe, o preço dos imóveis dispara, a sociedade local não
tem o mesmo crescimento de renda.
A prostituição infantil vira profissão
generalizada. E nós? Qual é a proposta para isso? Como é que a gente sai disso? Não estou dizendo que
tenho bola de cristal. Apenas tenho
estudado essas coisas. À medida que
a gente vai analisando, vai tentando
achar saída.

Não dá para
ficarmos
financiando o
saldo da
balança
comercial
brasileira
com a
pobreza da
nossa gente

} Como estão grandes projetos

mais nada, não sai mais nada daqui.
Não dá para ficarmos financiando o
saldo da balança comercial brasileira
com a pobreza da nossa gente. Nós
já fizemos de tudo. Já tentamos, já
conversamos, já fomos em cima, já
fomos embaixo. As empresas são solidárias, mas elas estão confortáveis
porque não têm nenhum ônus com
isso. O que elas têm algumas vezes de
prejuízo é a questão de não receberam
os créditos. Lembrando um ditado
popular lá do meu interior: “Comendo eu e o meu cavalo alazão o resto
que comam ou não”. Então acho que
essa é uma briga que tem que anteceder a discussão de investimento, vou
ser muito claro.
} Quanto aos grandes projetos?
}Eu tenho passado minha vida pen-

sando sobre isso. Nós temos que ter
propostas concretas. Isso aqui (criação
do fundo) é uma proposta concreta.
Não vamos apenas festejar a chegada
de grandes projetos Cada grande projeto hoje, vamos ser francos, é uma
novela. Uma novela que não interessa
às empresas, novela que não interessa à população local, novela que não
interessa ao Estado. Interessa a quem

isso, então? Exemplo de hidrelétrica,
que está na moda. Faz-se a engenharia do projeto para instalá-lo em R$
10 bi. Esse projeto é feito sem nenhuma preocupação maior com a questão
social e ambiental. É um projeto de
engenharia mesmo. O foco é como eu
produzo e como é que eu vou retirar
energia daqui. Esse é o foco. Se eu for
pensar como é que eu vou construir
uma escola, a questão do índio, aí eu
não consigo formular o projeto.
} Como resolver esse impasse?
}Audiência pública para colocar os

condicionantes. Faz-se um rosário de
pleitos. Aí querem colocar no condicionante um listão, como se fosse a redenção dessa região. Antes disso, já se tem
uma equação financeira mais ou menos
definida. O condicionante quem vai pagar ninguém sabe. Quando se vai ver o
custo disso é quase o custo do projeto.
A empresa quer é a licença para tocar o
projeto. Ele assina até nome de mãe, se
for preciso para aprovar. Aí começa a
via sacra: fecha canteiro, abre o canteiro,
fecha o canteiro, abre o canteiro. Chama
a polícia, vêm os índios e não sei o quê.
Nós estamos há 40 anos nisso e a gente
não aprende. O ambiente fica péssimo,

como Pedral do Lourenço, BR163 (Cuiabá-Santarém) e a ferrovia Norte-Sul? O que falta para
eles alavancarem?
}Acho que falta efetivamente duas
coisas: uma maior mobilização da
sociedade local e da parte do Governo Federal a decisão de fazer
isso, particularmente, em um ano
que para mim se avizinha extremamente preocupante. Acho que
vamos viver um ano muito difícil
para o Brasil.
} Por quais motivos?
}É que os fundamentos da econo-

mia estão todos bastantes comprometidos. As contas públicas estão
vivendo um momento difícil. Tivemos preços represados que estão
vindo à tona, como veio da energia
e agora está vindo do combustível.
Nós temos ameaça de inflação. Os
indicadores de crescimento não são
os melhores. Isso é um cenário extremamente preocupante. As unidades federativas estão quebradas.
Os investimentos feitos por Estados e municípios foram fortemente calçados em endividamento dos
Estados. Se for dar uma olhada nos
investimentos feitos pelos Estados
brasileiros a fonte foi dívida. Por
sorte, o Pará é hoje um dos Estados menos endividados do Brasil,
mas também nossa capacidade de
investimento está profundamente
na estaca. Vamos ter que partir
para isso também. Para utilizar a
capacidade de endividamento para
alavancar investimentos.
} Se esses projetos saíssem, o
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O Pará
tem uma
localização
privilegiada
e isso,
obviamente,
precisa ser
utilizado
de forma
eficiente
que mudaria para o Estado?
}Insisto naquilo que disse antes. Temos que acabar com a ideia de achar
que um projeto provoca a redenção
de uma região. Dependendo da forma
como ele for implantado, pode dar
para rir ou para chorar. Não é possível
que a gente não tenha amadurecido
isso, com 40 anos de grandes projetos na Amazônia a gente não tenha
aprendido isso. Se a gente tivesse planejamento macroeconômico eu acho
que ele precisa ser o fundamento das
decisões de larga escala. Não adianta
eu fazer a barragem ou fazer a eclusa
se eu ainda tenho uma trava. Não significa que você tenha recursos para investir tudo de uma vez, mas eu tenho
que colocar essas coisas todas. É preciso ter esse planejamento em etapas
e ter isso construído em um horizonte
temporal. Eu defendo que a realização
dos grandes projetos estruturantes do
País e do Estado sejam transformados
em determinação legal para que, independente do governo de plantão, tenham solução de continuidade. Isso
eu defendo. Eu não quero discutir
eclusa do rio Tocantins, mas, sim,
a navegabilidade do rio Tocantins.
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Projetos estruturantes deveriam ser
colocados acima de projetos de governo, pois são projetos que interessam a toda sociedade. Então isso não
pode ficar sujeito ao humor do governante de plantão. Ele tem que acontecer, caso contrário, a sociedade toda
paga um preço muito caro.
} Com relação à Plataforma Logística do Guamá, ela vai ser levada
adiante? Qual a previsão para o
projeto?
}Claro, os estudos estão sendo concluídos e a iniciativa privada vem participando dos debates sobre isso, porque
aquilo ali não pode atender apenas o
Estado. Ela tem algumas finalidades,
uma delas é pegar a carga que vem de
Manaus e evitar que, necessariamente,
tenha que entrar por Belém. O que vai
para o Nordeste do Estado não vai vir
para Belém para atravancar a cidade.
Então esse é um dos sentidos da plataforma, aliviar a pressão aqui.
} O Presidente do Sindopar, Alexandre Carvalho, tem afirmado em
todos os seus discursos que o Estado
do Pará ainda será a 3ª economia

do Brasil, e diz também que o Estado precisa ter atenção com seus
portos, pois parte significativa do
desenvolvimento do Estado se dará
quando o acesso aos nossos portos
estiver em condições de receber
uma grande movimentação de cargas. O senhor concorda com esta
afirmação do Presidente do Sindopar? O que o Governo do Estado
pode fazer para acelerar essa parte
significativa do desenvolvimento
do Pará pelo viés portuário?
}Eu não acho que seja uma coisa
apenas de receber cargas. A questão
de fato da logística é um desafio global hoje. O Pará tem uma localização
privilegiada e, obviamente, isso precisa ser cada vez mais utilizado de
forma eficiente. Mas eu insisto nisso,
não nos interessa ser apenas corredor
de passagem, não nos interessa ser só
porta de entrada ou porta de saída.
Nos preocupa muito - e acho que essa
deve ser uma preocupação de todos
- que esses investimentos em logística serão importantes para viabilizar a
própria economia nacional pela nossa
localização, pelas alterações que estão
sendo feitas no canal do Panamá, que
vai nos aproximar mais ainda do resto
do mundo. Acho que o Brasil começa
a perceber essa saída rumo Norte, até
pelo esgotamento das alternativas lá
para o Sul e Sudeste. Mas eu insisto
que essas coisas têm que ser acompanhadas por investimentos que possam fazer com que se tenha certa
retenção de ganhos para melhorar a
qualidade de vida e os indicadores
da população da Amazônia e, particularmente, do Estado do Pará.
Acho que esse é um grande desafio. Espero que isso se faça través
do nosso próprio desenvolvimento.
Botando de uma forma mais dura,
espero que contribuir para o desenvolvimento brasileiro não signifique manter a questão da pobreza e
da desigualdade no nosso Estado.
Acho que nós temos que contribuir,
mas enfrentando esses dois grandes inimigos, que ainda machucam
muito a sociedade local.

INTERVIEW - Simão Jatene

A government ready for achievements

G

overnor Simão Jatene is ready for
the challenges that will be faced in
the next four years of government. At
the age of 65, Jatene shows in this interview
with SINDOPAR Yearbook, the reasons why
he is ahead of the governorship for the third
time, the only head of the executive to achieve
such an honor.
Moments before starting the interview,
Jatene dismissed any formality and spoke
frankly and without taboos, about the obstacles hindering the development of the
state, especially when it comes to large
investments. The governor scribbled geometric figures and calculations made with
the intention of explaining the complex
state machine. Simão Jatene talked about
the economy of Pará and Brazil, and about
the obstacles that prevent Pará from raising greater heights on the national scene.
Holding a degree in Economics from the
Federal University of Pará (UFPA) and a
master’s degree from the State University
of Campinas (Unicamp), he masters the
subject and does not hesitate to point out
the two biggest enemies of the state: poverty and inequality.
Another drama that knocks at the door,
according to him, are the ways to achieve, in
fact, a fair and real compensation for the tax
exemption of exports. Regarding major projects to meet the demands of the port sector,
Jatene was categorical: no, actually, greater
mobilization of local society. “I think we will
have a very difficult year for Brazil” he said.
• What are the main prospects for the
productive sector and for investments in the
State of Pará?
• The discussion on the construction of the
State are usually marked by some bipolarity.
Either it is a super, ultra, mega power vainglorious thing or it is a super, mega power
pessimistic thing. I think this is the first confusion we have to start demystifying in order to
end this polarization, because it does not end
up effectively contributing neither for society
to understand law nor for things to take place
as they should. I am convinced that we have
reached the threshold of that State regarding
the possibility of coexistence between this
vainglorious speech of our potentialities and
etc. and the quality of life. I confess that 30 years ago I wrote a text entitled “Pará: growth

and poverty. The perverse extended thing.
“And there is no possibility, without a huge
dose of sadness, that I could repeat some of
these things today. To me, that hit the ceiling.
So, I think that this state has some enormous
challenges. There is a great challenge which
is facing even a whole logic and a whole national system that is extremely harmful to the
states that produce natural resources.
• What are the main challenges?
• We have the second biggest balance in
the commercial balance in the country. I does
not matter to me at all be the first state if we
continue with the social indicators that we
have. I does not matter to me at all. Hit the
ceiling. It is only valid to be the first state in
exports if we can be not the last one in social indicators. And it’s not a matter of commitment of State. It is an extremely perverse
logic, especially when I take the per capita
state budget, which is roughly R$ 200 per
month. Now, tell me clearly, eye to eye. Can
you improve, with R$ 200 per capita, health,
education, security, transport, sport, leisure,
water, sanitation, justice? Can you do that?
Just kidding. This pattern of development
that is growing in the state has no way to break or win our two greatest enemies: poverty
and inequality. This is the first big issue.
• How to face these obstacles?
• I think there are ways to face this. One is
effectively rediscuss the issue of compensation
for the tax exemption of exports. It hit the ceiling
for the state. I will create an example. Last year
we exported around 15 billion dollars. This
would be something close to R$ 40 billion. The
average interstate ICMS (tax) rate is somewhere around 7%. That is why I will use this reference, because it is like that the average rate. So
if I could get a compensation of 7% of what we
exported it would be a R$ 2.8 million addition to
our budget in the past year. In the four years of
government, the state will invest between R$ 4.3
and R$ 4.5 million. In one year alone, I would
have an aggregation in the investment capacity of more than half of all that we will invest
in four years. If I multiply it by four, I would
have more than twice of what we invest. I
could even say: we won’t have tax anymore.
So, I have more and more difficulty because
we have experienced everything in public administration.

• How much did the State effectively receive for the compensation?
• The compensation didn’t reach R$ 300
million. It is important to mention that it did
not come this year because the federal government has said it will only pay it next year,
which is giving us a huge headache because there are R$ 150 million from the Export
Fund, which was important for us to close
our account, but as the government will not
close its, then it will affect ours.
• How to compensate then? Back to taxing the primary exports?
• I do not think this is the best way. Let’s
think about some things. First, we agree that
someone only imports because someone exports. No economy can only import. The correspondence between imports and exports is
an imposition of international trade rules. It
was created in Brazil the craziness of importing States versus exporting States. This is not
to cause conflicting federal units. This is not
what I am proposing. Our model is so perverse, that the best financial budget drawing
for a State like Pará was - realize how crazy
it sounds - would be exporting nothing to the
rest of the world and importing everything
from the rest of the world because on imports
I could charge tax. Then, we would use these imports from the rest of the world, selling
them to other States, because on that interstate transaction I could charge tax. Look at that
craziness. If all States did this, what would
happen to the country? It would break. First
because it would cease the production of the
country, and second, because everyone would
just import and wouldn’t export anything. As
federal unit, everyone would want that. As
the governor of the state, defending the interests of the state, what I should do is this. Now
the society is not seeing it and we discuss it. I
do not want to undervalue our potentialities.
At this moment, the king has no clothes and
no one has the courage to say that the king
has no clothes. I even punish myself about it,
saying that he now put a loincloth, now he
put a diaper. I cannot see another way, without touching it. I spent my life studying it. It
hit the ceiling.
• What alternatives can be adopted?
• Imagine if we could not do something
like that, there would be a Fund on everything
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that was exported. If I exported, I would have
a credit in this fund of 7% of what I exported
- 7% is not a magic number. It is the interstate
average rate. If I imported, I am required to
deposit in the fund 7% of what I import. Exports minus imports equals the trade balance.
On the trade balance, in this fund, the federal
government would have a credit of 7%. Thus,
the fund would have two sources of income,
which is 7% of imports plus 7% of the trade
balance. And it would have an outcome, that
would be 7% of exports. The Federal Government must have the courage to be proactive
about it, because today it is very comfortable.
Let’s face it. Today we are paying the bill. Today, importing States take ownership of the
7% that would have to come to the Fund on
imports. But they only import because we
export. If imports were equal to exports, the
balance would be zero. People would think
twice before generating a negative balance.
We would have, in fact, a more reasonable
thing to international politics. This is good
even for the issue of job creation. Otherwise, what will we end up turning? Primary
exporter again? So I think this is something
that, particularly, we have to start discussing.
This has to become public to society. It is not
like there isn’t a solution. There is. There is
a mountain of proposals that are still in the
hand of the Federal Government. With that, I
would like to make it self sufficient and automate this thing. Pará will have to deposit 7%
of its imports. Pará will have a credit of 7%
on its exports in the Fund. And the Federal
Government would have to know, at the end
of the year, the trade balance. The Federal
Government is more interested in having a
positive trade balance than any federal unit.
Then, it is reasonable that it should deposit
7% in the Fund.
• With regard to exports, what can be
done?
• The whole point is to know what we
want. It is very difficult to say who will invest
in export, because export mainly involves
commodity, raw material. This is an imposition that is already happening, it is there, and
not by the state. The companies are the ones
who want it and do it. Today we are in the
worst of all worlds, which is the one that is
encouraging imports, not exports.
• In your opinion, can the solution be
achieved by a Federal Government decision
caused by pressure from society?
• This is my will. The compensation for
exports has to be regulated. The creation of
this Fund with this characteristic is a way to
24

regulate it. We even tried through lawsuit in
the Supreme Court asking for them to compel
the Congress to regulate itso there ould be at
least an open space to discuss the situation.
The society needs to realize that. Imagine
a State thinking this way: we don’t want to
export anymore; nothing will be exported. It
is not possible to finance the balance of the
commercial trade with the poverty of our
people. We have done everything. We have
already discussed it, we have already tried
all the possibilities. The private companies
are usually sympathetic, however they are
in a comfortable situation because they
have no burden from it. The only intermittent
onus they have is not receiving the credits.
Remembering a popular saying in my birth
town: “All that matters is feeding myself and
my horse. I don’t care about the others.” So,
in my opinion, this is an issue that has to be
taken care of before discussing investments,
I’ll be very clear.
• What about the large projects?
• I have spent my life thinking about it.
We need to have concrete proposals. The
creation of the Fund is a concrete proposal.
We will not only celebrate the arrival of large projects. Every large project, nowadays,
let’s face it, takes a huge amount of time to
be done. A huge amount of time that is not
good to private companies, local population
or the Federal Government. Is it good to
whom, then? Hydroelectric stations, which
are frequent nowadays. The engineering project to install it is at R$ 10 billion. This project is done without any great concerns with
social and environmental issues. It is a real
engineering project. The focus is how we are
going to produce and draw this energy. This
is the focus. If I think how I’m going to build
a school, or an issue related to Indians, then I
cannot formulate the project.
• How to solve this dead end?
• Regarding major projects, there would
be first a public hearing to set the conditions,
the limits, which are established at a large
sum by each one of the interested groups.
Those tons of conditions are set with the intention to be the salvation of the region, but
no one knows who will pay for them. The cost
of the conditions is almost the cost of the project itself. When we stop and take a look, we
realize that the cost of this is almost the cost
of the project. The company wants desperately the license to run the project at any means
necessary. Then, a series of hindering events
takes place: the construction starts, then, it is
closed by an injunction, subsequently, it be-

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

gins again, then, it has to stop one more time
and it goes on like that. The police shows up,
the Indians show up and other groups as well.
We have been on it for 40m years and we do
not learn. The environment becomes terrible, the local organization becomes a mess.
Imagine a town with 100 thousand people
growing to 200 thousand inhabitants. There
wasn’t public quality service to serve the original population. If the number of inhabitants
doubles, imagine how it will be. The price of
land goes up, the price of real estate increases
at an unreal rate, the local society does not
have the same income growth. Child prostitution becomes a widespread profession. And
us? What is the proposal about this? How do
we get out of this situation? I’m not saying I
have a crystal ball. I just have been studying
these things. As we examine it, we try to find
a way out.
• How are big projects like “Pedral do
Lourenço”, BR-163 highway (Cuiabá-Santarém) and the North-South railway? What
is missing for them to become reality?
• I think there are missing two things
effectively: a major mobilization of the local
community and the Federal Government’s
decision to do this, particularly in a year that,
in my opinion, is going to be extremely worrying. I think we will have a very difficult year
for Brazil.
• Why is it going to be a difficult year, in
your opinion?
• Because the fundamentals of the economy are all pretty committed. Public accounts are having a difficult time. We had
repressed prices that you are coming up now,
like it happened to energy and now the price
of the fuel is going to be affected as well. We
have inflation threat. Growth indicators are
not the best we have ever had. This is an extremely worrying scenario. The federal units
are broken. Investments made by States and
municipalities were heavily turned into State
debts. If you take a look at the investments
made by the Brazilian States, you’ll see that
the money fountain was loans. . Luckily, Pará
is now one of the least indebted states of Brazil, but also our investment capacity is really
low. We will have to go after loans too. We
will have to use the debt capacity to boost
investments.
• If these projects became reality, what
would change for the State?
• I repeat what I just said. We must vanish the idea that a project can cause the redemption of a region. Depending on how it
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is deployed, we can either smile or cry. It is
possible that we have not matured that, with
40 years of major projects in the Amazon we
have not learned it. I think macroeconomic
planning needs to be the foundation of largescale decisions. There is no point in making
the dam if I still have something smaller but
useful. It does not mean that we have resources to invest all at once, but I have to put all
those things. We must have these planning
stages and have it built in a time frame. I argue that the implementation of major infrastructure projects in the country and the state
are transformed into legal objectives that, regardless of the governor, they get continuity.
I defend that. I do not want to discuss River
Tocantins lock, but rather its navigability. Infrastructure projects should be placed above
government projects because they are projects that affect the whole society. So it cannot be subject to the mood of the governor on
duty. It has to happen, otherwise the whole
society pays a high price.
• With regard to the Logistic Platform of
Guamá, will it be carried forward? What is
the forecast for the project?
• Of course, studies are being completed

and the private sector has been participating
in debates about it because that thing cannot
serve only the State. This Logistic Platform
has some purposes. One of them is to take the
load that comes from Manaus and prevent the
necessity of its entrance in Belém. What goes
to Northeastern Pará will not come to Belém
to clutter the city. So, one of the Platform’s
objectives is relieving pressure here.
• The President of Sindopar, Alexandre
Carvalho, has said in every speech that the
State of Pará is still the 3rd biggest economy
of Brazil, and he also has said that the State must pay attention to its ports, due to the
fact that a significant part of the State’s development will occur when the access to our
ports become able to receive a large cargo
handling. Do you agree with this statement
of the President of Sindopar? What can the
State Government do to speed this significant part of the development of Pará by its
ports?
• I do not think it is only a load receiving matter. I see logistics as a global
challenge today. Pará has a privileged
location and obviously this needs to be
used more and more efficiently. Howe-

ver, I insist on it, we are not interested in
being just passage corridor, we are not
interested in being only an entryway or
an exit. We are concerned - and I think
this should be a concern of all - that
these investments in logistics be important to enable the national economy by
our own location, by the changes being
made in the Panama Canal, which will
cause us to be even closer to the rest of
the world. I think Brazil is beginning to
notice this way out towards North, due
to the exhaustion of alternatives in South
and Southeast regions. Nevertheless, I
insist that these things have to be accompanied by investments that can make we
have a certain retention of the gains to
improve the quality of life and the Amazonian population indicators and, particularly, of the state of Pará. I think this
is a challenge. I hope this can be done
through our own development. Being direct, I hope that contributing to Brazil’s
development will not mean keeping the
issue of poverty and inequality in our
state. I think we have to contribute, but
facing these two great enemies that still
hurt the local society a lot.
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Socorro Pirâmides

O Pará tem a solução
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para o Brasil

Diretora da CDP destaca função relevante dos portos

“O

Pará é a solução porque
os portos ao Norte são
muito mais próximos da
Europa e utilizam um sistema modal
de escoamento completado pelo aquaviário que, além de ser ambientalmente mais adequado, é infinitamente
mais barato. É um círculo virtuoso
de vantagens que se adicionam por ser
ambientalmente sustentável, mais barato, mais rápido e ter o percurso menor.”
Em entrevista, Maria do Socorro Pirâmides Soares, diretora de Gestão
Portuária da Companhia Docas do
Pará (CDP), explica o porquê de tal
afirmação.
A CDP administra os portos de
Belém, Santarém, Vila do Conde,
Altamira, Itaituba e Óbidos, além
do Terminal Portuário do Outeiro e
Terminal de Miramar. A engenheira
Socorro Pirâmides é concursada há
20 anos pelo BHTRANS (Empresa de Transporte e Trânsito de Belo
Horizonte) e ocupa o cargo de gestora portuária na Companhia Docas
do Pará há sete anos. Sua carreira no
setor de portos começou em 2003.
Especialista em transporte público,
ela traz na bagagem experiências
singulares, como a paricipação na
assessoria do secretário executivo do
Ministério de Transportes responsável pela Agenda Portos.
}Quais os últimos investimentos
da CDP?
}No ano de 2014, a CDP permaneceu no mesmo nível que 2013, com
22 milhões de toneladas de cargas
movimentadas pelos portos do Norte.
O que significa dizer que nem a crise
internacional econômica configurou
uma queda, que é o que tem acontecido em vários setores. A Companhia
Docas do Pará tem novas demandas de
plantas econômicas e está no aguardo
do pacote de novos arrendamentos.
Entre eles está a expansão de novas
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atividades portuárias, principalmente
aquelas relacionadas ao transporte e
ao escoamento dos granéis agrícolas
do Centro-Oeste através da fronteira
Norte (conclusão da BR-163). Infelizmente, o pacote de licitação do nosso

liberação. A expectativa é de que, para
o início do ano, a Companhia Docas
do Pará tenha os resultados e editais
liberados para que, a partir das licitações, possa oferecer aos investidores
o arrendamento de áreas nos nossos

}Socorro Pirâmides

aponta as vantagens
do modal hidroviário
paraense

ministério está em fase de análise pelo
Tribunal de Contas da União (TCU),
mas a CDP tem conhecimento de que,
por ter o pacote vinculado ao porto de
Santos, e o porto ainda ter questões a
serem equacionadas, os projetos da
Companhia ainda não foram objeto de

portos públicos para construções de
terminais especializados.
}Por que os portos do Norte são a
solução do Brasil?
}O Pará é a solução do Brasil.
Aquilo que antes era dito como van-

}Vista do porto de

Belém, administrado
pela Companhia Docas
do Pará

O Brasil terá
o seu
lugar de
competição,
porque vai
ter preço e
qualidade
tajoso sobre os portos ao Norte, ao
considerar hoje o crescimento da
produção agrícola do Centro-Oeste,
o Pará é sim a solução.
Os portos ao Norte são muito mais
próximos da Europa e utilizam um
sistema modal de escoamento completado pelo aquaviário que, além de
ser ambientalmente mais adequado, é
infinitamente mais barato. É um circulo virtuoso de vantagens que se adicionam por ser ambientalmente sustentável, mais barato, mais rápido e ter
o percurso menor. Dessa forma, esses
produtos vão disputar no mercado internacional, independente da safra dos
seus produtores. O Brasil terá oportunidade e o seu lugar de competição,
porque vai ter preço e qualidade.
}Qual o maior desafio enfrentado
pela CDP atualmente?
}O primeiro grande desafio é a liberação dessas licitações e o segundo
maior é esperar que o Governo do
Estado mantenha todos os acessos terrestres em condições trafegáveis. Todas as PAs, o acesso ao Porto de Vila
do Conde, a ligação de Marabá a Vila
do Conde e vários outros acessos têm
que ser mantidos.

A BR-163, com 3.467 km de extensão, sendo quase 1.000 km não asfaltados, liga Tenente Portela, no Rio
Grande do Sul, a Santarém, no Pará. É
uma rodovia que integra o Sul ao Centro-Oeste e Norte do Brasil e está em
fase de conclusão. O Governo Federal
fez um anúncio da licitação das pontes
que era a lacuna nessa infraestrutura e
foi além ao anunciar concessão dessa rodovia para a iniciativa privada.
Sabe-se que a concessão de rodovias
foi um processo que deu certo no País.
O programa teve início na década de
90 como alternativa à falta de recursos
federais para a recuperação, melhoria,
manutenção e expansão da malha rodoviária nacional.
Atualmente, todas as rodovias concessionadas se encontram em perfeitas
condições de circulação e segurança.
O Brasil tem o segundo maior conjunto de rodovias no mundo e essa é uma
forma de se ter um retorno imediato
dessa ação ao passar para o privado.
}Quais os últimos investimentos do
Governo?
}A Companhia das Docas do Pará
tem em mãos recursos para a expansão do Porto de Santarém, através da

construção de um novo píer para atender essas demandas advindas da BR163, da hidrovia do Madeira/Amazonas e Tapajós/Amazonas. A CDP
entende que é necessária infraestrutura para receber navios e, em Vila do
Conde, por exemplo, já foi concluída
homologação de obra, aprovada e em
uso. Atualmente, esse é um porto que
não tem filas porque a fila onera substancialmente o transporte marítimo,
já que do elo da cadeira de logística
esse é o transporte mais representativo. Afinal, em navio de médio porte
tem-se 50 mil dólares/dia de custo
operacional.
Entendemos que não adianta ganhar transportando a carga em barcaça
e fazer o navio esperar. No Porto de
Vila do Conde, a CDP não tem esse
problema de infraestrutura, pois, além
disso, tivemos este ano um acréscimo
de 1m de calado, que era de 12m e
agora conta com 13m. Para isso, foi
realizado um estudo em parceria com
a Marinha e em capacidade ganhamos
cerca de 15 toneladas em granéis
}O que o Pará mais importa e exporta atualmente?
}Pelo Norte importamos bauxita
(nacional), soda cáustica (nacional) e
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exportamos alumina, granéis agrícolas,
e importamos e exportamos gado vivo,
contêineres com vários tipos de cargas e
valor agregado como madeiras trabalhadas. O Norte não exporta mais a tora. Atualmente o produto já é verticalizado e sai
do País após ter gerado mão de obra.
Vale lembrar que o Porto de Vila
do Conde surgiu a partir de um pro-

Os portos
do Norte
são muito
mais
próximos da
Europa e
utilizam um
sistema
modal mais
barato
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jeto entre o Brasil e o Japão na tentativa de garantir um suprimento de
alumina, matéria-prima do alumínio,
para o governo japonês. Hoje a movimentação está dependente da bauxita
que vem de Minas Gerais enquanto a
alumina é exportada. Tal dependência histórica existe porque o porto foi
concebido dessa maneira. Com as no-

}Porto de Belém,

com o Ver-o-Peso e a
Catedral ao fundo

vas obras, ele vai paulatinamente diversificar as suas cargas e a
ideia é de que, já com esse fluxo,
as cargas vindas do Centro-Oeste pelo Norte até Miritituba chegarão em Vila do Conde. Esse
movimento já vai dar uma diversificação porque a dependência
que hoje tem trazido a bauxita
e mandado a alumina se reduz
automaticamente num prazo de
cinco anos e a principal carga
importada e exportada pelo Norte será o granel agrícola e posteriormente o granel mineral.
Para obtermos todos esses
avanços, é necessário que estejamos com as ações integradas com
o Governo. De modo que o que o
Estado se responsabilize pelas rodovias estaduais, o Federal, pelas
rodovias federais, a ferrovia e as
hidrovias. Precisamos trabalhar
conectados e integrados.
}Quais as últimas empreitadas
da CDP?
}A CDP busca constantemente
trabalhar seus processos internos
para atender melhor seu cliente e,
além da infraestrutura física, investe na capacitação profissional
de seus colaboradores. Prova disso
é que recentemente a Companhia
Docas passou a contar com a consultoria Deloitte, para implantar
um novo modelo de gestão nas administrações dos portos públicos.
Fundada em 1845, em Londres, a
Delloite possui mais de 700 escritórios em mais de 150 países.
Entre as demais ações importantes da CDP está o projeto de
construção de uma área de capacitação em Miramar. A CDP irá
transformar algumas de suas residências em um centro de capacitação e logística integrada. Será um
centro que irá agregar em torno de
si uma oferta de capacitação na
área portuária, mas sem exclusividades. A ideia é atender a todos
aqueles que precisam se qualificar na
área portuária, do transporte e da logística. O projeto que irá ser entregue
em um ano e meio irá alcançar tanto
a CDP como os outros intervenientes, como Marinha do Brasil, Receita
Federal, Anvisa e outros.

Prêmio “Zezinho Canto”

Um tributo à competência

I

nstituído na primeira edição do Anuário, o Prêmio
“Zezinho Canto” já é parte
do calendário do SINDOPAR. O objetivo da premiação
é todos os anos homenagear
personalidades que contribuem
para o desenvolvimento dos
portos e pelo reconhecimento
das atividades dos operadores
portuários. A cerimônia ocorrerá na noite de lançamento do
segundo Anuário e uma nova
personalidade será agraciada.
Nesta segunda edição do prêmio, a homenageada é a diretora
de Gestão Portuária da Companhia Docas do Pará, Maria do
Socorro Pirâmides Soares, mineira que chegou a Belém há
seis anos, o tempo que tem de
empresa. É engenheira especializada em transporte público, e
atua na área de portos desde o
ano de 2003.
No ano passado, o homenageado foi ex-portuário Otílio
Conceição, que há quase 60
anos atua no setor administrativo da Companhia Docas do
Pará (CDP). O profissional é
referência quando o assunto é
porto do Pará.
Segundo o presidente do
SINDOPAR, Alexandre Carvalho, o Prêmio “Zezinho
Canto” foi instituído formalmente em Assembleia Geral
do Sindicato em 2013. É anual
e segue paralelamente às edições do ANUÁRIO. A plataforma conceitual escolhida
pelos operadores portuários
para a premiação consiste
na proposição de no mínimo
três e no máximo seis nomes
de profissionais do setor
portuário.
“Na 2ª edição foi escolhida, com todo o mérito, a dra.
Socorro Pirâmides, que é uma
profissional exemplar, proativa,
caprichosa, detalhista e sempre
com muito boa vontade para
elevar o setor. Ela consegue tocar muito bem o barco, com a

autoridade que lhe é peculiar. O curioso que se
repetiu este ano foi a mesma unanimidade na
eleição, tal como a da primeira edição, pois a
escolha do sr. Otílio Conceição ano passado foi

em votação unânime e a escolha da dra. Socorro Pirâmides este ano também seguiu a mesma
situação, ou seja, todos os operadores votaram
nela”, completou Alexandre Carvalho.

O PRÊMIO
n
Todos os anos, o prêmio “Zezinho Canto”
terá de 3 a no máximo 6 candidatos. Todos sugeridos pelos operadores portuários. O sistema de
escolha final do premiado já foi determinado em
Assembleia Geral e funcionará todos os anos da
seguinte forma:
n Em cada AGE do primeiro semestre de cada
ano, independentemente da ordem do dia, no
quesito “o que ocorrer”, qualquer filiado pode sugerir um nome para a premiação.
n O filiado que sugerir o nome defenderá oralmente a sua sugestão, mostrando aos demais

filiados os motivos que o levaram àquela indicação.
n Dessa forma serão acumulados os candidatos ao longo do 1º semestre de cada ano e na 1ª
AGE de agosto haverá a escolha final com o voto
oral (nunca secreto) de todos os associados.
n O conceito é trabalho realizado pelos portos
do Pará e o eleito tem que ter relevantes serviços
prestados aos portos.
n A premiação consiste em uma comenda especial (troféu “Zezinho Canto”) e o reconhecimento do trabalho dele aos portos da nossa região.
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INTERVIEW - Socorro Pirâmides

Pará has got Brazil’s solution

“P

ará is the solution because the ports in the
north are much closer
to Europe and use a flow modal system supplemented by waterway that
besides being more environmentally
appropriate, it is infinitely cheaper. It
is a virtuous circle of benefits that add
for being environmentally sustainable, cheaper, faster and having smaller route.” In an interview, Maria do
Socorro Pirâmides Soares, director
of Port Management of Pará Docks
Company (CDP), explains such statement.
CDP manages the ports of Belém,
Santarem, Vila do Conde, Altamira,
Itaituba and Óbidos, besides Outeiro
Port Terminal and Miramar Terminal. The Engineer Socorro Pirâmides
has been working at BHTRANS (Belo
Horizonte Transportation and Traffic
Company) for 20 years and has been
holding the position of Port Manager
at Pará Docks Company for seven
years. Her career in the ports sector
began in 2003. As a public transport
specialist, she has unique experiences, such as being an advisor of the
Executive Secretary of the Transport
Ministry responsible for Ports agenda.
“Pará is the solution because the
ports in the north are much closer to
Europe and use a flow modal system
_ supplemented by waterway that
besides being more environmentally
appropriate, is infinitely cheaper. It is
a virtuous circle of benefits that add
for being environmentally sustainable, cheaper, faster and having smaller route. “In an interview, Maria do
Socorro Pirâmides Soares, director
of Port Management Pará Dock
Company (CDP), explains such statement.
CDP manages the ports of Belém,
Santarem, Vila do Conde, Altamira,
Itaituba and Óbidos, besides Outeiro
Port Terminal and Miramar Terminal. Relief Pirâmides engineer is concursada 20 years ago by BHTRANS
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(Transportation Company and Belo
Horizonte Traffic) and holds the position of managing port in Company for
seven years. His career in the ports
sector began in 2003. Public transport Specialist, she brings unique
experiences in luggage, such as being
an advisor the Executive Secretary of
the Transport Ministry responsible
for Ports agenda.
What are the recent investments
of Pará Docks Company ?
In 2014, CDP remained at the
same level as in 2013, with 22 million
tons of cargo handled by the northern
ports. Which is to say that not even
the international economic crisis set
a fall, which is what has happened in
various sectors. Pará Docks Company has new demands of economic
plants and is awaiting the package
of new leases. Among them, there is
the expansion of new port activities,
especially those related to transportation and marketing of agricultural
bulk of the Midwest through the northern border (completion of BR-163
highway). Unfortunately, the Court of
Audit (TCU) is analyzing the bidding
package of our ministry, but CDP
is aware of the fact that because of
having the package linked to Santos
port, and because of some issues to
be envisaged, the Company’s projects
have not been subject to release yet.
The expectation is that, at the beginning of the year, Pará Docks Company will have the results and authorization , in order to, through bids, be
able to offer investors the lease areas
in our public ports for specialized terminals buildings.
Why are the northern ports the
solution of Brazil?
Pará is the solution of Brazil. Considering the growth of agricultural
production in the Midwest, Pará is
indeed the solution.
The ports in the north are much
closer to Europe and use a flow
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modal system supplemented by waterway that besides being more environmentally appropriate, it is infinitely cheaper. It is a virtuous circle
of benefits that add for being environmentally sustainable, cheaper, faster
and having smaller route. Thus, these
products will compete in the international market, regardless of the crop
of their producers. Brazil will have
opportunity and its place in competition, because it will have price and
quality.
Why are the northern ports the
solution of Brazil?
Pará is the solution of Brazil. Considering the growth of agricultural
production in the Midwest, Pará is
indeed the solution.
The ports in the North are much
closer to Europe and use a modal system flow supplemented by waterway
that, in addition to being more environmentally appropriate, is infinitely cheaper. It is a virtuous circle of
advantages that are added for being
environmentally sustainable, cheaper, faster and have lower route.
Thus, these products will compete in
the international market, regardless
of the crop of their producers. Brazil
will have opportunity and its place in
competition, because it will have price and quality.
What is the biggest challenge faced by CDP currently?
The first major challenge is the
authorization of these bids and the
second biggest is expecting that the
State Government keeps all land access in passable conditions. All PAs
highways, the access to Vila do Conde port, the connection from Maraba
to Vila do Conde and various other
accesses have to be kept.
BR-163 Highway, with 3467 km
long, with almost 1000 km not asphalted, connects Tenente Portela
City, in Rio Grande do Sul State, to
Santarém, Pará. A highway that inte-
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INTERVIEW - Socorro Pirâmides
grates the South to the Midwest and
northern Brazil and is nearing completion. The Federal Government has
made an announcement of the bid
of the bridges, which were the gap
of that infrastructure and has also
announced the concession of the highway to the private sector. It is known that the highway concession was
a process that has worked out in the
country. The program started in the
90s as an alternative to the lack of
federal funds for recovery, improvement, maintenance and expansion of
the national road network.
Currently, all concession roads
are in perfect condition of movement
and security. Brazil has the second
largest number of roads in the world
and concessions are a way to have an
immediate return.
What are the recent investments
of the Government
Pará Docks Company has resources for the expansion of Santarém
Port, by building a new pier to meet
these demands arising from BR-163
highway, from the waterway of Madeira City / Amazonas States and
Tapajós City / Amazonas State. CDP
believes that infrastructure is needed
to accommodate ships. Currently, this
is a port that has no rows because the
substantially make maritime transport more expensive. After all, in a
medium-sized ship the operating cost
is $ 50,000 / day.
We understand that there is no
point in carrying the load on barge
make the ship wait. At the Vila do
Conde Port, CDP has no such problem of infrastructure, because, in
addition, this year we had an increase of 1m of draft, which was 12m now
is 13m. To make this possible, a study
was conducted in partnership with
the Navy and as a result, we have now
an addition of about 15 tons in bulk
capacity.
What does Pará State import and
export the most currently?
Through North, we import bauxite (national), caustic soda (national)
and export alumina, agricultural
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bulk, import and export live cattle,
containers with various types of loads
and added value such as fine woods.
North, we no longer exports log. Currently, the product leaves the country
after generating labor.
It is worth mentioning that Vila do
Conde Port emerged from a project
between Brazil and Japan in an attempt to secure a supply of alumina,
the raw material of aluminum, for
the Japanese government. Today, the
flux is dependent on bauxite coming
from Minas Gerais while alumina is
exported. This historical dependence
exists because the port was designed
that way. With new works, it will gradually diversify their loads and the
idea is that, with the flow, the loads
coming from the Midwest to the North
up to Miritituba will arrive in Vila do
Conde. This will cause a diversification because the dependence that has
brought bauxite and has sent alumina
will automatically reduce within five
years and the main cargo imported
and exported by the North will be the
agricultural bulk and later the mineral bulk.
To get all these advances, we need
make sure the actions are integrated
with the Government. So that the
state be responsible for the state highways, and the Federal Government
be responsible for federal highways,
rail and waterways. We need to work
connected and integrated.
What are the latest works of Pará
Docks Company?
CDP constantly seeks to work on
its internal processes to better serve
its clients and besides the physical
infrastructure, it invests in the professional training of its employees. The
proof is that recently Dock Company
has negociated with Deloitte consultancy, to implement a new management model in the administrations
of public ports. Founded in 1845 in
London, Deloitte has more than 700
offices in more than 150 countries.
Among the other important actions of CDP, there is the building
project of a training ground in Miramar. CDP will turn some of its homes
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in an integrated logistics and training
center. This center will add ,around
itself, a port sector training offer, but
without exclusivity. The idea is to serve all those who need to qualify in
the port, transportation and logistics
sectors. The project will be delivered
in a year and a half and will achieve
both CDP and other actors such as
Brazilian Navy, IRS, Anvisa (Sanitary Regulation National Agency) and
others.
A milestone for port operations.
Today, a new event becomes part of
SINDOPAR calendar. Every year,
“Zezinho Corner” award will honor
personalities who contribute to the
development of ports and recognition
of the activities of port operators. This
is the 1st year of the award, which
from now on will be annual, always
coinciding with the publication of
Carvalho.
THE AWARD
• Every year, “Zezinho Canto”
award will have 3 to a maximum of 6
candidates. All suggested by port operators. The final choice of the awardwinning system has already been determined at the General Meeting and
will work each year as follows:
• At each of the General Meetings of the first semester of each year,
regardless of the order of the day,
any affiliate will be able to suggest a
name for the award.
• The member who suggested
the name will defend the suggestion
orally, showing the other members
the reasons that led him/her to that
indication.
• Thus, the candidates will be suggested throughout the 1st half of each
year and at the 1st General Meeting,
in August, there will be the final choice with voice vote (not secret) of all
members.
• The concept is the work done by
the ports of Pará and the elected person must have done relevant services
to ports.
• The award consists of a special
commendation (“Zezinho Canto”
trophy) and the recognition of his
work to the ports of our region.

Ministro Edinho Araújo

Governo acena com mais

investimento

Movimentação nos portos do Norte será uma prioridade

o

novo ministro da
Secretaria dos Portos, deputado Edson Coelho Araújo (PMDB-SP),
concedeu entrevista ao Anuário do
SINDOPAR (Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Pará)
e já apontou uma das principais
metas de sua gestão: aumentar a
capacidade de movimentação dos
portos da região Norte do País,
tanto em portos públicos quanto
em terminais privados. Natural
de Santa Fé do Sul (SP), Edinho
Araújo, como é mais conhecido, é
advogado e professor. Nascido em
30 de julho de 1949, ele foi eleito
para o mandato de deputado federal no pleito passado. O ministro
iniciou-se na vida pública como
prefeito de sua cidade natal, Santa Fé do Sul, de 1976 a 1982. Em
seguida, elegeu-se três vezes deputado estadual em São Paulo (19831987, 1987-1991, 1991-1994). Foi
também duas vezes prefeito de São
José do Rio Preto, em São Paulo
(2001/2004 e 2005/2008).
Em sua passagem na Câmara, foi relator de projetos importantes, como o texto que criou a
Comissão Nacional da Verdade,
órgão instituído para investigar e
esclarecer casos de violação dos
direitos humanos durante a ditadura militar; e do projeto que criminaliza quem dirigir sob influência de qualquer teor de álcool,
conhecido como “Lei Seca”.
À frente da Secretaria dos Por-

}Ministro

Edinho Araújo,
titular da
Secretaria
dos Portos da
Presidência

tos, Edinho Araújo fala também dos
investimentos previstos para a região
como a autorização para construção
de mais oito terminais portuários.
Sobre o Anuário do SINDOPAR,
o novo ministro destaca a importância
do documento como uma abordagem
que vai impulsionar o setor e reconhece
a localização estratégica dos portos do
Pará como uma grande saída para o desenvolvimento da região e do País.
} Caminho mais curto para os

mercados da Europa, EUA e Ásia,
os portos do Pará têm importante
função estratégica. Que investimentos estão previstos para melhorar a infraestrutura e a logística
portuárias do Estado, especialmente no porto de Vila do Conde?
}O governo federal vem ampliando
as ações para aumentar a capacidade
de movimentação dos portos da região
Norte do País, tanto em portos públicos
quanto em terminais privados. Já foram
recentemente autorizados oito terminais
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A expectativa
é de que o
Brasil alcance,
em 2030, a
marca de 2,3
bilhões de
toneladas
de cargas
movimentadas
pelos seus
portos

}Jorge Ruiz, da CDP, e o ministro

Edinho Araújo com o presidente do
SINDOPAR, Alexandre Carvalho, e o
empresário Pelágio Carvalho

na região, com investimentos de R$ 1
bilhão, além de existirem mais três terminais em fase de análise na SEP/Antaq e que devem ser autorizados ainda
em 2015, com previsão de mais R$ 450
milhões de investimentos. Além disso,
dentro do programa de arrendamentos
portuários, atualmente em análise pelo
Tribunal de Contas da União (TCU),
está prevista a licitação de 20 terminais
em áreas da Companhia Docas do Pará
(CDP), com previsão de mais R$ 3,2
bilhões de investimentos. Temos também o início da operação do Tegram,
no Porto do Itaqui/MA, que disporá de
500 mil toneladas de armazenagem estática, possibilitando um aumento de 10
milhões de toneladas/ano na movimentação de grãos na região. Também merece destaque a publicação do Decreto no
8.394/15, que define a nova poligonal do
Porto de Vila do Conde/PA e que excluiu
da poligonal as áreas urbanas e outras que
não estão ligadas à atividade portuária,
minimizando os conflitos porto-cidade e
tornando mais claros os limites de competência porto público x instalações privadas.
} Qual a estimativa de crescimen-

to do setor portuário?
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}De acordo com o Plano Nacional
de Logística Portuária - PNLP, a expectativa da movimentação portuária
brasileira era de crescimento de 5,8%
ao ano entre 2011-2030. Este rápido
crescimento foi confirmado para os
primeiros anos da projeção. Esta Secretaria de Portos vem trabalhando
na atualização dos dados do PNLP
(a ser publicado em 2015) e essa atualização deve indicar uma expansão
da movimentação um pouco menos
acelerada do que a expectativa anterior, em função principalmente da
mudança no cenário de demanda internacional de commoditties.
} Quais são seus principais desafios

à frente da Secretaria de Portos?

}O grande desafio e a minha prio-

ridade são solucionar os arrendamentos de áreas portuárias junto ao
Tribunal de Contas da União (TCU)
e também a busca pela competitividade e uma sinergia entre os modais
de transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário. Neste momento, a Secretaria
de Portos (SEP) aguarda a liberação
dos estudos do Bloco I por parte do
Tribunal que foram encaminhados

em novembro de 2013. Assim que o
TCU liberar os estudos referentes ao
Bloco I será possível definir o cronograma dos demais blocos.
} Destaque as principais ações que
pretende aplicar na SEP?
Segundo as projeções de demanda
constantes do Plano Nacional de
Logística Portuária, instrumento de
planejamento do setor portuário, a
expectativa é de que o Brasil alcance, em 2030, a marca de 2,3 bilhões
de toneladas de cargas movimentadas pelos seus portos, representando
um crescimento de 5,7% ao ano.
Portanto, em virtude dessa projeção
de demanda, para aprimorar a infraestrutura do setor portuário, a Secretaria de Portos estruturou um plano
de investimentos para a expansão
da capacidade portuária organizado
cinco metas. Destaco: processo de
autorização de instalações portuárias; obras de infraestrutura portuária
– ampliação da capacidade instalada
portuária, melhorias e adequação; reequilíbrio e prorrogação de contratos
de arrendamentos – Pós 1993; Plano Nacional de Dragagem (PND),
ampliando ou adequando a profun-

didade dos canais de navegação e
consequentemente dotando os portos públicos de condições de receber
navios de maior porte; e o programa
de arrendamentos portuários.

são desenvolvimentista e considera os
efeitos positivos da ampliação de investimentos públicos em infraestrutura
portuária. A visão do PNLP também
considera esse efeito positivo de modo
sistêmico, isto é, avalia as perspectivas
} O Anuário dos Operadores de crescimento de demanda e capaciPortuários do Pará, publicado dade em todos os complexos portuápelo SINDOPAR (Sindicato dos rios do país.
Operadores Portuários do Estado
do Pará), pretende apresentar um } O Presidente do SINDOPAR,
diagnóstico preciso do setor com a Alexandre Carvalho, tem repetifinalidade de traçar planos estra- do em todos os seus discursos que
tégicos para o desenvolvimento da em pouco tempo o Estado do Pará
economia do Estado e do Brasil. será a 3ª economia do Brasil, e diz
Inclusive no que concerne à pos- também que o Estado precisa ter
sibilidade de mostrar que a região atenção com seus portos, pois partem potencial para alavancar o te significativa do desenvolvimendesenvolvimento do País. Na sua to regional se dará quando houver
opinião, de um modo geral, qual a maior facilidade de acesso aos
relevância desta publicação?
nossos portos. O senhor concorda
}Considero que o Anuário estabelece com essa afirmação? Por quê?
uma visão estratégica do setor por- }É inegável a posição estratégica
tuário do Pará do ponto de vista dos dos portos do Norte do País, o que,
operadores e usuários. Essa é uma vi- com a ampliação e melhoria das

condições de ligação com as regiões
produtoras, deve resultar em um rápido crescimento da movimentação
dos portos do chamado arco norte.
De fato as projeções dos instrumentos de planejamento desta Secretaria
de Portos também indicam um extraordinário crescimento de movimentação de cargas dos três principais
portos da CDP (Vila do Conde, Belém e Santarém): 7,3% ao ano entre
2011-2030 (contra um crescimento
médio da carga total projetada pelo
PNLP (versão 2010) de 5,8% ao
ano, no mesmo período).
Quanto ao crescimento da economia do Pará, é notável que esse Estado
cresce acima da média do País: com
base em dados do IBGE, entre 20002014, o Pará cresceu 5,7% ao ano, enquanto que o Brasil cresceu 3,6% ao
ano. Nossas projeções (compatíveis
com as do IBGE) indicam que essa
tendência de maior crescimento do
Pará deve ser mantida.
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INTERVIEW - Edinho Araújo

Government beckons with
more investment

T

he new minister of the Secretariat of Ports, the congressman Edson Coelho Araújo
is a lawyer and professor.
He was elected to the federal Deputy mandate last year. The minister
began his public life as mayor of his
hometown of Santa Fé do Sul from
1976 to 1982. Then he was elected
three times state representative in
São Paulo (1983-1987, 1987-1991,
1991-1994 ). He was also mayor of
São José do Rio Preto, in São Paulo
twince (2001/2004 and 2005/2008).
In an interview to SINDOPAR Yearbook (Union of the Port Operators
of Pará), the new minister highlights
the importance of the document as an
approach that will boost the sector
and recognizes the strategic location
of the ports of Pará as a major reason
for the development of region and the
country.
What is the estimated growth of
the port sector?
According to the National Plan
of Port Logistics - PNLP, the expectation of the Brazilian port handling
was a 5.8% growth per year between 2011-2030. This fast growth was
confirmed for the first years of the
projection. This Ports Secretariat
has been working to update the data
and this update will probably indicate an expansion of a little less rapid
movement than the previous expectation, mainly due to the change in the
international commodities demand
scenario.
What are your main challenges
being ahead of the Secretariat of
Ports?
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The great challenge and my priority is to solve the leases of port areas
with the Court of Audit (TCU) and
also the search for competitiveness
and a synergy between modes of
transport: road, railway, waterway,
port and airport.

I believe that the Yearbook sets out
a strategic vision of the port sector of
Pará from the point of view of operators and users. This is a developmental view and considers the positive
effects of the expansion of public investments in port infrastructure.

Could you highlight the main actions you want to apply the SEP?
According to the constant demand
projections of the National Port Logistics Plan, the port sector planning
instrument, it is expected that Brazil reach, in 2030, the mark of 2.3
billion tons of cargo handled through
its ports, a growth of 5.7% per year.
Therefore, because of this demand
projection, to enhance the infrastructure of the port sector, the Secretariat
of Ports has structured an investment
plan for the expansion of port capacity organized in five goals. I highlight:
the authorization of port facilities installations; port infrastructure projects
- expansion of port capacity, improvement and adaptation; rebalancing
and extension of leases - Post 1993;
National Dredging Plan (PND), expanding or adjusting the depth of the
navigation channels and thus giving
the public ports conditions to receive larger vessels; and the port lease
program.

The President of the SINDOPAR,
Alexandre Carvalho, has repeated
in every speech that soon the state
of Pará will be the 3rd economy of
Brazil, and also says that the state
must pay attention to its ports because a significant part of regional
development will happen when there is easyaccess to our ports. Do you
agree with this statement? Why?
The strategic position of the
country’s northern ports is undeniable, which, with the expansion and
improvement of binding conditions
with the producing regions, should
result in rapid growth of the movement of the so-called northern arc
ports. In fact, the projections of planning instruments of this Secretariat of
Ports also indicate an extraordinary
cargo handling growth of the three
major ports of CDP (Vila do Conde,
Belém and Santarém): 7.3% per year
between 2011-2030 (against an average growth of the total load (version
2010) of 5.8% per year over the same
period).
As for the growth of the economy
of Pará, it is remarkable that this
state grows above the national average: based on data, between 20002014, Pará grew 5.7% per year, while Brazil grew 3.6 % per year. Our
projections indicate that this trend of
increased growth of Pará should be
maintained.

The Port Operators of Pará Yearbook, published by SINDOPAR
(Union of the Port Operators of
Pará), intendes to give an accurate
diagnosis of the sector in order to
draw strategic plans for the development of the state’s and Brazil’s economy.In your opinion, in general,
what relevance this publication?
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Portos do Pará

O melhor caminho para

a exportação

Setor portuário clama por obras para ganhar o mundo

o

s portos do Pará têm a porta
aberta para os mercados dos
Estados Unidos, Europa e
Ásia. Os números da movimentação
de cargas no Estado, apresentados nesta edição do Anuário do Sindicato dos
Operadores Portuários do Estado do
Pará (SINDOPAR), confirmam as vantagens de operação portuária pelo território paraense, cujos canais de navegação representam o caminho mais curto
entre o Brasil e o resto do mundo.
A atividade portuária vive um grande momento na história. Mas as deficiências também são prementes. Obras
de infraestrutura que dependem de investimento público atrasam o avanço
de um setor primordial para a economia
nacional.

O modal hidroviário é imprescindível para que a produção paraense ganhe
maior competitividade. A Federação
das Indústrias do Pará (Fiepa) tem defendido como uma de suas bandeiras,
segundo o presidente José Conrado
Santos, a navegabilidade da hidrovia do
Tocantins. Os empresários têm participado direta e efetivamente de todos os
fóruns que discutem e apresentam propostas para o derrocamento do Pedral
do Lourenço, entrave para a viabilização da hodrovia Araguaia-Tocantins.
Os desafios estão na superação dos
obstáculos logísticos. Para alavancar
o potencial hidroviário fantástico da
região, conforme entendem os operadores portuários, deve-se modernizar
e ampliar o sistema portuário e garantir

a criação de eixos logísticos que deem
aos empresários as condições de se tornarem mais competitivos. O objetivo é
fazer com que os produtos brasileiros
ganhem o mercado nacional e internacional em condições de concorrência
satisfatórias, para gerar aumento de
produção, investimentos e, consequentemente, mais renda e novas oportunidades de trabalho para os brasileiros.
Estão na pauta dos operadores portuários a construção e conclusão de
projetos de rodovias, ferrovias e hidrovias. Como é o caso da conclusão da
BR-163 (liga Cuiabá, no Mato-Grosso,
até o Pará), a implantação do trecho da
Ferrovia Norte-Sul entre Açaílândia e o
Porto de Vila do Conde e a conclusão
do projeto da Hidrovia do Tocantins.
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O porto brasileiro mais próximo
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dos grandes portos do planeta

Destino
Roterdam
Antuérpia
Hamburgo
Shangai
Ningbo
Zoushan
Los Angeles
New Orleans
San Francisco
Roterdam
Antuérpia
Hamburgo
Shangai
Ningbo
Zoushan
Los Angeles
New Orleans
San Francisco

“Pará -Vila do Conde”
210:00 h
208:00 h
223:00 h
569:00 h
575:00 h
575:00 h
279:00 h
167:00 h
296:00 h
4.202
4.178
4.449
11.533
11.542
11.533
5.501
3.345
5.846

Principais Rotas - Viagem em horas
“São Paulo - Santos” “Espirito Santo - Vitória” “São Luiz - Itaqui” “Ceará - Pecem”
283:00 h
282:00 h
296:00 h
580:00 h
581:00 h
581:00 h
390:00 h
277:00 h
407:00 h

260:00 h
258:00 h
273:00 h
578:00 h
565:00 h
565:00 h
366:00 h
254:00 h
384:00h

Principais Rotas - Viagem em Milhas Naúticas
5.665
5.203
5.641
5.178
5.912
5.450
11.578
11.382
11.512
11.317
11.503
11.308
7.716
7.254
5.554
5.091
8.061
7.598

219:00 h
218:00 h
232:00 h
591:00 h
591:00 h
591:00 h
289:00 h
177:00 h
306:00h

214:00 h
213:00 h
227:00 h
596:00h
592:00 h
592:00 h
303:00 h
190:00 h
320:00 h

4.384
4.360
4.631
11.742
11.751
11.742
5.710
3.548
6.055

4.291
4.266
4.538
11.923
11.858
11.849
5.976
3.814
6.321
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PORTO DE BELÉM
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• Localização: Belém
• Latitude: 01° 26’ 45.6” S
• Longitude: 48° 29’ 52.2” W
O Porto de Belém foi inaugurado em 02.10.1909
e está situado a uma distância de 120 Km do oceano Atlântico. Sua localização é na margem direita
da baía de Guajará, que é formada pelos rios Moju,
Guamá, Acará e Pará. É um porto abrigado, praticamente isento de ventos fortes. Na margem esquerda
dessa baía se localiza a ilha das Onças com 19 Km
de comprimento e uma série de ilhas menores.
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PORT OF BELÉM
• Location: Belém
• Latitude: 01° 26’ 45.6” S
• Length: 48° 29’ 52.2” W
The Port of Belém was installed
on 10/02/1909 and is situated at a
distance of 120 km from the Atlantic
Ocean. Its location is on the right bank
of Guajará Bay, which is formed by
the rivers Moju, Guamá, Acará and
Pará. It’s a sheltered harbor, virtually
free of strong winds. On the left bank
of this bay is located the Ilha das Onças Island with 19 km length and a
number of smaller islands.
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TERMINAL DE MIRAMAR

• Latitude: 01° 24’ 12.0” S
• Longitude: 48° 29’ 35.4” W
Está localizado na margem direita da baía de Guajará
a uma distância de 5 Km do Porto de Belém. O terminal
possui dois píeres: o n° 1, que foi inaugurado em 1947, e
o n° 2, em 1980.
O terminal também faz parte da área dos Portos de
Belém e tem uma movimentação estável atendendo à
Região Norte no abastecimento de combustível. A demanda da região é crescente, o que força a necessidade de aumentar a área de dragagem. Trata-se de um
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terminal que está dentro da cidade e, com o crescimento acelerado da capital, diminui sua área de segurança
por se tratar de uma área de risco. Por todos esses
fatores já está sendo discutida a mudança de localização do Terminal. “Estamos discutindo a possibilidade
de mudar a planta do combustível para o Porto de Vila
do Conde. E no Terminal de Miramar ficaremos apenas
com o gás, a gasolina o óleo diesel, mas o óleo querosene irá para a Vila do Conde. Tudo isso por conta
do crescimento da demanda. Não temos como aumentar o espaço da área de armazenagem”, sintetiza Otílio
Conceição.

STATION OF MIRAMAR
• Latitude: 01° 24’ 12.0” S
• Length: 48° 29’ 35.4” W
It is located on the right bank of Guajará
Bay at a distance of 5 km from the Port
of Belém. The terminal has two piers: #1,
which opened in 1947, and #2, in 1980.
The station is also part of the Port of
Belém and has a stable drive given the
North refueling. The demand is increasing
on the region, forcing the need to increase
the area of dredging. It is a terminal that is
within the city and with the rapid growth of
capital decreases its area of security because it is an area of risk. For all of this,
it’s discussed to change the location of th
station. “We are discussing the possibility
of changing the layout of the fuel for the
Port of Vila do Conde. And, at the Miramar
station we will keep only the gas, gasoline
diesel, but kerosene oil will be changed to
Vila do Conde. It’s a result from the growth
in demand. We cannot increase the space of the storage area”, summarizes Otilio
Conception.
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PORTO DA SOTAVE - OUTEIRO

• Localização: Terminal de Outeiro
• Latitude: 01° 16’ 40.8” S
• Longitude: 48 28’ 39.0” W
Ilha de Caratateua (Outeiro), margem direita da baía do
Guajará, a 38km do porto de Belém.
É um porto que tem a vocação para movimentar cargas gerais, granel sólido e contêiner. Nas cargas gerais encontra-se a
movimentação de transporte de passageiro, o trigo e o pátio de
contêiner. O trigo é uma carga operada no Porto de Belém. Antes a planta desse tipo de carga era para 16 mil toneladas/mês
e dividida para atender duas grandes empresas. Só que essas
duas fábricas ampliaram suas plantas e hoje cada uma demanda 16 mil toneladas. Um grande indicativo de crescimento.
Na carga geral do porto estão a madeira, carga de projeto, cimento ou bobina de papel. O porto faz uma movimentação anual de 600 a 700 mil toneladas. O gerente de gestão portuária,
Patrick Barros, explica que não se pode fazer um comparativo
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com anos anteriores de dados que comprovam que o mesmo
porto já movimentou de 900 a 1 milhão de toneladas/mês. “Já
movimentou, sim, mas essa carga não foi perdida. O diferencial
é que hoje nós conseguimos alfandegar o terminal de Outeiro
que faz parte da área do Porto de Belém”, explica.
Para muitos, o Porto de Belém deveria estar fechado,
mas a CDP defende que não. A Companhia entende que
Belém atende às demandas dos distritos industriais como
Icoaraci, Ananindeua e Marituba. Se destinar essa carga
para Vila do Conde, como algumas empresas defendem,
o frete ficará duas vezes mais caro. Nessa divisão estratégica para o Porto de Outeiro, o Porto de Belém passou
a operar lá com bobinas de fio máquina para a Sinobras e
o cimento da Votorantim, que é para atender tanto o mercado interno nas construções regional como o consórcio
Belo Monte. “Hoje a CDP tem 300 mil toneladas ano para
o terminal de Outeiro, mas com forte tendência de crescer
ao longo dos anos”, conclui Patrick.

PORT OF SOTAVE - OUTEIRO

• Location: Station of Outeiro
• Latitude: 01° 16’ 40.8” S
• Length: 48 28’ 39.0” W
Ilha de Caratateua Island (Outeiro), right bank of the
Guajará Bay, 38km from the port of Belém. It is a port
that has the vocation to move general cargo, bulk and solid container. In general cargo is moving passenger transport, wheat and container yard. Wheat is a load operated
at the Port of Belém. Before the project of this kind of
charge was for 16,000 tons/month and divided to serve
two major companies. But those two factories expanded
their projects and today each demand 16 000 tons. A
great meter of growth.
In general cargo port are timber, project cargo, cement or paper reel. The port makes an annual handling
600-700 tons. The manager of port management, Patrick Barros, explains that one cannot make a compari-

son with previous years of data showing that the same
port already moved 900-1 million tons / month. “It
moved, yes, but that charge was not lost. The difference is that today we can customize the Outeiro Station
which is part of the Port of Belém”, he explains. For
many, the Port of Belém would be closed, but not CDP
advocates. The Company believes that Belém meets
the demands of industrial districts as Icoaraci, Anantapur and Marituba. This charge is intended to Vila do
Conde, as some companies argue, the freight will be
twice as expensive. In this strategic division for the Outeiro Station, the Port of Belém began operating there
with coils of wire machine for Sinobras and Votorantim
Cement, which is to serve both the domestic market in
regional constructions as the Belo Monte consortium.
“Today, the CDP has 300 tons per year for the Outeiro
Station, but with a strong tendency to grow over the
years,” concludes Patrick.
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PORTO DE VILA DO CONDE
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• Localização: Vila do Conde,
Barcarena
• Latitude: 01° 32’ 37.2” S
• Longitude: 48° 44’ 47.4” W
O Porto de Vila do Conde foi
inaugurado em 24.10.85 e está localizado no município de Barcarena,
no Estado do Pará, à margem direita do rio Pará, no local chamado de
Ponta Grossa, a cerca de 3,3 km a
jusante de Vila do Conde, em frente à baía do Marajó, formada pela
confluência do escoadouro natural
da navegação dos rios Tocantins,
Guamá e Capim, com amplo acesso
marítimo e fluvial no local.
O Porto de Vila do Conde é o
mais importante da CDP. Responsável por 80% da movimentação
de cargas, a Companhia tem em
média 18 milhões de tonelada/
ano pelo Porto de Vila do Conde.
Recentemente foi concluída a obra
de ampliação do Terminal de Múltiplo Uso (TMU) com a duplicação
da ponte de acesso e alargamento
dos berços 202 e 302. Além da
construção do píer 400 e uma
obra de dragagem com aproximadamente 700 mil m³ que possibilita o acesso de navios nos berços internos com calado de 12m.
“Com isso pretendemos duplicar
a movimentação no Porto de Vila
do Conde, porque se antes com
quatro berços movimentávamos
18 mil, agora com 8 a tendência
é duplicar a movimentação de cargas e é por isso que encaminhamos todos os nossos projetos para
a SEP (Secretaria de Portos) para
colocar nossos projetos no pacote
de licitações e leilões diários”, comenta Patrick Barros.
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PORT OF VILA DO CONDE

• Location: Vila do Conde, Barcarena
• Latitude: 01° 32’ 37.2” S
• Length: 48° 44’ 47.4” W
The Port of Vila do Conde was installed on 24/10/85
and is located in Barcarena, Pará State, at the right bank
of the Para River at the place called Ponta Grossa, about
3.3 km downstream from Vila do Conde, across the bay of
Marajo, formed by the confluence of the natural outlet of the
navigation of the rivers Tocantins, Guamá and Capim, with
broad access by local sea and river.
The Port of Vila do Conde is the most important of
the CDP. Responsible for 80 % of cargo, the Company
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has on average 18 million tonnes / year by this port.
Recently completed a project to expand Terminal Multiple
Use (TMU) with a doubling of the access bridge and widening of berths 202 and 302. Besides the construction
of the pier 400 and a work of dredging approximately
700,000m3 which enables access to internal vessels in
berths with a draft of 12m. “ We seek to duplicate the
handling at the Port of Vila do Conde, because before
with four berths, it was able to store 18,000, now 8 the
trend is to double cargo handling and that’s why we send
all our projects for the SEP (Secretary Ports ) to put our
projects in the bid package and daily auctions”, said Patrick Barros .
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PORTO DE SANTARÉM

• Latitude: 02º 24’ 54.6” S
• Longitude: 54º 44’ 18.6” W
O Porto de Santarém foi inaugurado em 11.02.74 em
uma área de 500.000m2. Anteriormente a operação portuária era realizada em condições precárias no antigo Trapiche Municipal. O porto está localizado na margem direita
do rio Tapajós, bem próximo da confluência deste com o rio
Amazonas. Em frente ao porto se visualiza a Ponta Negra,
que delimita a barra do rio Tapajós pela margem esquerda.
O Porto de Santarém é o que tem a vocação de cargas
gerais como o granel sólido, granel líquido e contêiner também. Antes o forte do porto era a madeira, até o ano de
2003, mas hoje movimenta até soja. Atualmente, o porto
opera também contêiner, tendo um navio escalado por mês
com grandes perspectivas de movimentar um número ab-
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surdamente maior de soja que chegará através da BR-163.
“Essa soja chegará por Miritituba e de lá seguirá para Santarém. Há 30 anos esperamos a conclusão dessa BR, mas
tudo indica que até 2015 estará pronto. Santarém irá mudar
de tamanho com a chegada dessa soja pela BR que vem de
Cuiabá-MT até Santarém- PA”, informa Patrick Barros.
A conclusão desse projeto aumenta a movimentação de
cargas no Porto de Santarém, que não ficará centralizado
em grãos, mas eles serão 80% das cargas. O porto tende
a continuar com a movimentação de cargas geral, contêiner
e granel líquido, pois abastece a região. O que tem relação
direta com o próprio terminal da Cargil, que está se expandindo e vai chegar a uma capacidade de 5.4 milhões de tonelada/ano. Por tudo isso, para o Porto de Santarém temos
uma previsão de 15 milhões de toneladas num horizonte de
10 anos de grãos”, anuncia Patrick.

PORT OF SANTARÉM

• Latitude: 02º 24’ 54.6” S
• Length: 54º 44 ‘ 18.6” W
The Port of Santarém opened in 2/11/74 in an area
of 500.000m2. Previously port operation was held in
poor conditions in the old Municipal Trapiche. The port
is located on the right bank of the Tapajós River, right
next to this confluence with the Amazon River. In front
of the port is displayed to Ponta Negra, which delimits
the bar of the Tapajós River left bank.
The Port of Santarém is the one which has the vocation of general cargo as the solid bulk, liquid bulk and
container also. Before the harbor was strong wood, until
the year 2003, but now moves to soybeans. Currently,
the port also operates container, having climbed a ship a
month with great prospects to move a number absurdly

largest soy that come through the BR -163. “This soy comes from Miritituba and there will continue to Santarem.
For 30 years we expect the completion of this BR, but all
indications are that 2015 will be ready. Santarém size will
change with the arrival of this soy BR coming from Cuiabá
to Santarém - PA, “says Patrick Barros.
The completion of this project increases the cargo
handling at the Port of Santarém, which will not be
centered on grains, but they will be 80 % of the loads. The port is likely to continue with the movement
of general cargo, container and liquid bulk, because
it supplies the region. What is directly related to the
very end of Cargill, which is expanding and will reach a
capacity of 5.4 million ton / year. For all of this, to the
Port of Santarém, we have a forecast of 15 million tons,
a horizon of 10 years of grain”, Patrick announces.

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

55

Ricardo Medina Viana

Tecon Vila do Conde sinaliza

crescimento

Movimentação de carga avança e aquece a economia

F

ormado em economia pela
Universidade Federal do
Pará (UFPA), o paraense
Ricardo Medina Viana é pós-graduado em administração e finanças
com MBA na Fundação Getúlio
Vargas (FGV) em gestão empresarial e tem MBA em finanças e gestão de negócios pela Universidade
da Amazônia (Unama). Medina,
que já foi caixa do Banco Nacional
e estagiário da Caixa Econômica
Federal, saiu da universidade direto
para o grupo industrial João Santos,
onde permaneceu durante três anos
e atuou como auxiliar de auditoria
até chegar a auditor.
Posteriormente, o economista
se aventurou na carreira pública e
durante dois anos trabalhou na Se-

}Ricardo Medina:

investimentos de R$ 30
milhões no Tecon Vila
do Conde
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cretaria de Educação do Estado.
Logo depois, voltou para o mercado
privado, direto para o Grupo Ocrim,
onde atuou aproximadamente por
20 anos. Começou como assistente
de diretoria, passando para gerente
administrativo e saiu como gerente
geral. Lá, Ricardo era responsável
pela gestão de três plantas industriais: moinho de trigo, fábrica de
biscoito/macarrão e ração. Por meio
do Grupo Ocrim, ao longo dessas
duas décadas o economista obteve
experiência também na área portuária e foi assim que conheceu a
Santos Brasil há seis anos, mas só
começou a trabalhar na empresa em
agosto de 2014.
Atualmente, Ricardo dirige o Tecon Vila do Conde, em Barcarena,

e paralelamente à atividade de executivo é professor de pós-graduação
da Faculdade Ideal (Faci), diretor da
Associação Comercial do Pará, diretor do Órgão Gestor de Mão de Obra
dos portos de Belém e Vila do Conde
e conselheiro do Conselho de Autoridade Portuária dos portos de Belém e
Vila do Conde/PA.
Em entrevista à 2ª edição do
Anuário do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Pará
(SINDOPAR), o profissional declara suas angústias e perspectivas
referentes ao desenvolvimento do
setor. Os investimentos da Santos
Brasil no Estado, seu otimismo para
a conclusão das obras de infraestrutura e suas apostas para 2015 estão
entre os assuntos abordados.

Embora se tenha
um ciclo de
estagnação num
cenário mundial,
especificamente
aqui no Pará há
um incremento
da economia
Tecon Vila do Conde

}Máquinas em

operação no porto de
Vila do Conde

O Tecon Vila do Conde faz
parte do Complexo Industrial e
Portuário de Vila do Conde, a 96
quilômetros de Belém, no delta
do rio Amazonas. Seu posicionamento estratégico, com acesso às
principais rotas marítimas internacionais e potencial fluvial para cabotagem, garante acesso a todos os
continentes de maneira direta ou
por meio dos principais hub ports
(portos concentradores de cargas e
de linhas de navegação) do Caribe.
O Tecon ocupa uma área de 103
mil metros quadrados e possui cais
de 254 metros, estrategicamente
localizado em uma região de grande capilaridade hidroviária. Com
capacidade de operação de 250
mil TEU/ano, o Tecon já recebeu
investimentos superiores a R$ 30
milhões desde 2008. Possui atualmente cerca de 306 funcionários,
com incremento de 50% de mão de
obra em 2014. No ano de 2013, o
Tecon recebeu o título de Operadora
Portuária do Ano, pelo Sindicato dos
Operadores Portuários do Estado do
Pará (SINDOPAR).
}Quais os avanços do Tecon
Vila do Conde em relação ao
ano anterior?
}O terminal de contêineres operado
pela Santos Brasil no Porto de Vila
do Conde, localizado em Barcarena
(PA), tem capacidade de operação de
250 mil TEU/ano e posicionamento
estratégico com acesso às principais
rotas marítimas internacionais e potencial fluvial para cabotagem.
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}Área da Santos Brasil
no porto de Vila do
Conde, em Barcarena

Esta instalação marítima tem registrado aumento no número de operações desde o segundo semestre de
2013, quando a Santos Brasil inovou
o conceito de cabotagem na rota que
liga Barcarena aos outros portos brasileiros. O projeto logístico utiliza
barcaças que transportam contêineres
a partir de cidades que dispõem de
portos de menor tamanho para Vila
do Conde, de onde são embarcados
em navios de grande porte com destino aos principais portos do Nordeste,
Sudeste e Sul. No segundo trimestre
de 2014, o terminal paraense transportou 7.918 contêineres – crescimento
de 42,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Além da gradual
transferência de cargas do porto de
Belém, em virtude da restrição de calado desse porto.
}Quais os investimentos da Santos
Brasil no Tecon Vila do Conde?
}A Santos Brasil é prestadora de serviços portuários e logísticos completos, do porto a porta. Referência na
operação de contêineres no Brasil, a
empresa foi criada há 16 anos para
58

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

Desde que
assumiu a
operação, em
2008, a Santos
Brasil já
investiu mais de
R$ 30 milhões
no Tecon Vila do
Conde
operar o Tecon Santos (SP), maior
terminal da América do Sul, e já investiu R$ 3 bilhões, calculados a valor
presente, em aquisições, expansões,
novos equipamentos, tecnologia e
recursos humanos. Antecipando-se
ao crescimento do fluxo de comércio
internacional, a Santos Brasil colaborou significativamente para aumentar

a capacidade logística portuária do
País. Desde que assumiu a operação,
em 2008, a Santos Brasil já investiu
mais de R$ 30 milhões no Tecon Vila
do Conde, tornando-se uma das empresas que mais investem no Estado
do Pará.
Somente nos primeiros três meses
de 2014, apresentou crescimento de
70,7% no volume operado, em relação
ao mesmo período do ano passado,
baseado no incremento da movimentação de contêineres de cabotagem
via barcaças. No segundo trimestre de
2014, a performance manteve crescimento elevado de 42,7% no comparativo com 2013. Movimentação de
7.918 unidades no período. No acumulado, o crescimento é de 56,1%.
Houve um crescimento estrondoso
na nossa atividade em Vila do Conde,
além das cargas de projetos. Temos
atividades em mineradoras que estão
tendo um crescimento com alto nível de
investimento e isso está trazendo muitas
cargas, o que faz com que essa movimentação cresça. O mercado tem-se
aberto às expectativas e a verdade é que,
embora se tenha um ciclo de estagnação

num cenário mundial, especificamente
aqui no Pará há um incremento da economia. Logo, enquanto o País inteiro
está crescendo algo em torno de 0,16%,
aqui no Pará nós estamos com uma taxa
de 3%. É uma diferença absurda e que
estamos aproveitando neste momento,
especialmente nas atividades mineradoras. O agronegócio também contribui
neste cenário.
}Quais as expectativas para 2015?
}No ano de 2015 esse fator de cres-

cimento está se consolidando. Até o

meçou a ser movimentada de Miritituba
para Vila do Conde. Já foram realizados
dois grandes embarques com a Bunge e
ADM, sem esquecer da Cargill, que atualmente movimenta em Santarém, mas
pode vir para Vila do Conde. Tudo isso
leva a um cenário extremamente favorável para atividade econômica no Estado
do Pará. A Santos Brasil tem interesse de
estar investindo, pois sabe que o terminal
de Vila do Conde tem toda a estrutura
necessária para atender esse volume de
crescimento de cargas que estão chegando ou saindo.

Pará, podendo ir até a Argentina e
Uruguai. Há uma perspectiva muito
forte para crescimento, mas existem
desafios de logística urgentes para
que isso aconteça.
A conclusão do asfaltamento da
BR-163, a extensão da Ferrovia Norte-Sul e o derrocamento do Pedral
do Lourenço vêm sendo requisitados
pelo setor produtivo há muitos anos.
O setor tem clamado pelas mudanças
e, infelizmente, a hidrovia do Araguaia-Tocantins não está completa
porque precisa do derrocamento do

}Movimentação de

contêineres: operação
portuária intensa no
Tecon

ano de 2018 só o setor mineral investirá em cerca de 50 bilhões de reais.
Somente a Vale, com a mina S11D,
está trazendo equipamentos e tem feito investimentos vultosos para movimentar o minério. Além dela, outras
mineradoras também estão expandindo plantas, seja na indústria de cobre,
alumínio ou ouro. Todas elas estão
num movimento de fixação, expansão
e implantação de novos negócios.
Outro fator de desenvolvimento é o
agronegócio. Temos a soja, que já co-

}Quais os principais desafios da navegação de cabotagem?
}Há pelo menos três anos não se
falava muito de navegação de cabotagem, que consiste na navegação
realizada entre portos ou pontos do
território brasileiro, utilizando via
marítima ou vias fluviais interiores.
Há uma concorrência com o rodoviário, mas hoje ela já é uma realidade
e vencemos alguns gargalos. Temos
a possibilidade de ter linhas de toda
a costa brasileira para o Estado do

Pedral do Lourenço. Ele é hoje o
maior entrave para o aquecimento das
cargas que vêm do Centro-Oeste. É
mais uma alternativa para a vinda dos
grãos, seja do Mato Grosso, Goiás ou
Tocantins, onde pudesse escoar aproveitando a hidrovia, passando pelas
eclusas e chegando até o Porto de Vila
do Conde.
Vencer o desafio do derrocamento do Pedral deve ser uma
das prioridades tanto para o setor
produtivo quanto para o poder pú-
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blico. A licitação já foi lançada e
está em processo de captação de
propostas. Houve uma dificuldade grande com uma discussão em
torno do projeto sobre qual seria
o mais adequado. Um deles foi o
projeto da Universidade Federal
do Pará (UFPA) capitaneado pelo
Dr. Hito Braga em parceria com o
Dr. Nélio Moura, porém o governo
questionou e houve uma solicitação de refazimento desse trabalho
que foi entregue à Universidade
Federal do Paraná, que destoou
das premissas que estavam sendo
mantidas com o projeto do Estado
do Pará, principalmente na largura do canal.
Com divergências como essa, perde-se muito tempo. O estudo do Paraná é um pouco mais amplo, mas não
cabia a discussão naquele momento,
o setor produtivo já está bastante angustiado para que as coisas aconteçam logo, o Brasil precisa disso. O
projeto do Paraná foi aprovado, mas
aumentou o valor em mais de 40% e
diante disso a dificuldade aumenta.
Aguardaremos os próximos capítulos.
Como diretor da Associação Comercial, estou acompanhando e cobrando

para que esse processo se acelere.
} Por que tantas especulações em
cima de um projeto que já está
pronto?
} A verdade é que ter a capacidade
de escoamento de grãos pela hidrovia oferece a possibilidade de
redução do valor do frete, e deixa
de movimentar centenas de veículos terrestres para colocar no comboio de barcaças navegando nos
rios da Amazônia. Tal alternativa
diminui a emissão de carbono e o
custo da operação. Um transporte fluvial ou marítimo tem menos
consumo de combustível, e maior
concentração de carga. Para se ter
uma ideia um lote de 5.000 toneladas de grãos deveria movimentar 125 caminhões de 40 toneladas, enquanto por via fluvial se
restringiria a duas balsas de 2.500
toneladas. O grande questionamento é quem ganha e quem perde
com isso? O Estado do Pará e sua
população certamente teriam um
grande fator de desenvolvimento. Os Estados produtores teriam
uma alternativa bem mais barata
e menos poluente de escoamen-

to de sua produção. Costumo ser
otimista e tenho muita esperança
da obra acontecer, pois quando o
setor produtivo está motivado, ele
vai em frente.
}Em que é pautado o seu otimismo?
}O próprio crescimento da carga

demanda uma expansão das vias de
acesso aos portos. Temos uma via de
acesso rodoviária, fluvial, que é natural, e a promessa que venha o modal
ferroviário, uma extensão da Ferrrovia
Norte-Sul no trecho que virá de Açailândia/PA até Vila do Conde. Essa é
uma promessa da campanha da atual
presidente reeleita Dilma Rousseff e o
setor produtivo espera que isso se concretize. Nós vamos cobrar.
Quanto ao Anuário do SINDOPAR, o presidente garante que trará
boas e ricas informações sobre o setor.
Ele mostra o perfil de cada um que
atua na atividade portuária, manifestações de outras autoridades que trazem as perspectivas do setor para os
próximos anos e as suas angústias. É
uma publicação importante no acompanhamento da atividade, para que
possamos mostrar um raios-x do setor
portuário no Estado do Pará.

}Entrada do porto

de Vila do Conde, em
Barcarena
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INTERVIEW - Ricardo Medina Viana

Tecon Vila do Conde signals growth

H

olding a degree in economics
from the Federal University of
Pará (UFPA), Ricardo Medina Viana he is a postgraduate degree
in management and finance and an
MBA from Getúlio Vargas Foundation (FGV) in business management
and an MBA in finance and business
management from the University of
the Amazon (UNAMA ). Medina,
once teller of the National Bank and
trainee at Caixa Econômica Federal
Bank, left the university directly to the
João Santos industrial group, where
he remained for three years and served as audit assistant until he became
auditor.
Subsequently, the economist ventured into public career and for two
years worked in the State Education
Secretariat. Soon after, he returned to
the private market, straight to Ocrim
Group, where he served for approximately 20 years.
He began as assistant director,
moving to administrative manager
and left as general manager. There,
Ricardo was responsible for the management of three industrial plants:
wheat mill, cookie/noodles and / ration. Through Ocrim Group over these two decades, the economist also
got experience in the port area and
that’s how he knew Santos Brasil six
years ago, but only started working in
the company in August 2014.
Currently, Ricardo directs Tecon Vila
do Conde in Barcarena, alongside the
executive activity, he is a postgraduation professor at Faci/Devry University,
director of the Commercial Association
of Pará, director of the Workforce Management Agency of the ports of Belém
and Vila do Conde and he is also an
advisor of the Port Authority Council of
the ports of the ports of Belém and Vila
do Conde / PA.
In an interview with the 2nd edition of the Yearbook of the Association of Port Operators of the State

of Pará (SINDOPAR), Ricardo talks
about his troubles and prospects for
the development of the sector. Santos
Brasil Investments in the state, his
optimism for the completion of infrastructure works and his bets for 2015
are among the discussed topics.
Tecon Vila do Conde
Tecon Vila do Conde is part of the
Industrial and Port Complex of Vila
do Conde, 96 kilometers from Belém,
in the delta of the Amazonas River. Its
strategic positioning, with major international maritime routes and river
potential for coastal ensures access to
all continents in a direct manner or
through the main hub ports (ports that
concentrate cargo and shipping lines)
in the Caribbean. Tecon covers an
area of 103 thousand square meters
and has 254 meters of dock, strategically located in a region of great waterway capillarity. With 250,000 TEU
/ year of operation capacity, Tecon
has received investments of over R$
30 million since 2008. It has currently
about 306 employees, an increase of
50% of labor in 2014. In the year of
2013, Tecon received the title of Port
Operator of the Year by the Association of Port Operators of the State of
Pará (SINDOPAR).
What are the advances of Tecon
Vila do Conde, in relation to the previous year?
The container terminal operated
by Santos Brasil in the port of Vila do
Conde, located in Barcarena (PA) has
operating capacity of 250,000 TEU
/ year and strategic positioning with
major international maritime routes
and river potential for cabotage.
This maritime facility has been registering an increase in the number
of operations since the second half of
2013, when Santos Brasil innovated
the concept of cabotage route linking
Barcarena to other Brazilian ports.

The logistics project uses barges
carrying containers from cities with
smaller ports to Vila do Conde, where
they are loaded in large ships with a
destination to major ports in the Northeast, Southeast and South. In the
second quarter of 2014, the terminal
of Pará transported 7,918 containers
- a growth of 42.7% over the same period last year. In addition to the gradual transfer of cargo from the port of
Belém, because of draft restrictions at
that port.
Whatare Brasil Santos investments in Tecon Vila do Conde?
Santos Brasil is a provider of complete port and logistics services. A
reference in container operations in
Brazil, the company was established
16 years ago to operate Tecon Santos (SP), the largest terminal in South America, and it has invested R$ 3
billion, calculated at present value in
acquisitions, expansions, new equipment, technology and human resources. Anticipating the growth of international trade flow, Santos Brasil has
contributed significantly to increase
the port logistics capacity of the country. Since taking over the operation in
2008, Santos Brasil has invested more
than R$ 30 million in Tecon Vila do
Conde, becoming one of the companies with the biggest investments in
the state of Pará.
During the first three months of
2014, it grew by 70.7% in the operated volume, compared to the same period last year, based on the increased
movement of cabotage containers via
barges. In the second quarter of 2014,
the performance kept a high growth
of 42.7% compared to 2013. Moving
7,918 units in the period. In total, the
growth is 56.1%.
There was an explosive growth in
our activity in Vila do Conde, besides
project loads. We have activities in
mining companies that are having a
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growth with high levels of investment
and this is bringing many loads, which
makes this activity grow. The market
has been open to the expectations and
the truth is that, although there was
a stagnation cycle in a global scenario, specifically here in Pará, there is
an improvement in the economy. So,
while the whole country is growing
by somewhere around 0.16%, here
in Pará we have a 3% rate. It is an
absurd difference and we are using it
right now, especially in mining activities. Agribusiness also contributes in
this scenario.
What are your expectations for
2015?
In the year of 2015, this growth
factor is being consolidated. By the
year of 2018, only the mineral sector
will invest around 50 billion reais.
Vale itself, with S11D mine, is bringing equipment and has made significant investments to move mining. In
addition to it, other mining companies
are also expanding plants, whether in
copper, aluminum or gold industry.
They are all in stages of fixing, expansion and implementation of new
business.
Another development factor is
agribusiness. We soy, which has begun to be moved from Miritituba to
Vila do Conde. Two large shipments
with Bunge and ADM were already
made, without forgetting Cargill, which currently acts in Santarém, but can
come to Vila do Conde. All this leads
to an extremely favorable environment for economic activity in the state
of Pará. Santos Brasil has interest in
making investments, knowing that the
terminal of Vila do Conde has all the
necessary infrastructure to attend this
growth volume of loads that are coming or going out.
What are the main challenges of
coastal shipping?
Coastal shipping hasn’t been much
discussed for at least three years. It is
the navigation performed between
ports or points of the Brazilian territory, using sea or inland river ways.
There is a competition with the road
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system, but today it is a reality and we
could solve some limitation problems.
We have the possibility of having passages from the entire Brazilian coast
to the State of Pará and they may go
to Argentina and Uruguay. There is
a very strong prospect of growth, but
there are urgent logistical challenges
for this to happen.
The completion of the paving of
BR-163 Highway, the extension of
North-South Railway and the demolition of Pedral do Lourenço have
been requested by the productive
sector for many years. The industry has been clamoring for changes
and, unfortunately, Araguaia-Tocantins waterway is not complete
because of the need to overthrow
Pedral do Lourenço. It is now the
biggest obstacle for loads coming
from the Midwest. It’s an alternative for the coming of the grain, from
Mato Grosso, Goiás and Tocantins,
which could drain, taking advantage of the waterway, through the locks and reaching the Port of Vila do
Conde.
Overcoming the challenge of the
demolition of Pedral should be a priority both for the productive sector and
for the government. The bidding has
initiated and is in proposals receipt
process. There was a big difficulty
with a discussion about the most appropriate project. One of them was
the project of the Federal University
of Pará (UFPA) headed by Dr. Hito
Braga in partnership with Dr. Nelio
Moura, but the government questioned it and there was a remake request
of that work, which was delivered to
the Federal University of Paraná,
which disagreed with the premises
that were being held with the State of
Pará project, especially in channel
width.
With divergences like that, we
lose a lot of time. Paraná study is
a bit wider, but it was not for discussion at that time. The productive
sector is already quite distressed for
things to happen soon, Brazil needs it. Paraná project was approved,
but the value increased by more
than 40% and, because of that, the
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difficulties are bigger. We will await
the next chapters. As director of the
Commercial Association, I am monitoring it and requesting for this
process to be speeded up.
Why so much speculation over a
project that is ready?
The truth is that having a flow capacity of grain through the waterway offers
the possibility of reducing the expense of
freight and ceases to move hundreds of
land vehicles to put on the barge convoy
that is navigating the rivers of the Amazon. This alternative reduces the carbon
emissions and the cost of operation. A
river or sea transport has less fuel consumption, and higher load concentration. To get an idea A lot of 5,000 tons
of grain should move 125 40-ton trucks,
whereas, through inland waterways, it
would take two 2,500-ton ferries. The
big question is: who wins and who loses with this? The state of Pará and its
population would certainly have a big
factor in development. Producing States
would have a much cheaper and environmentally friendly alternative disposal of their production. I am usually
optimistic and have high hopes on the
work, because when the productive sector is motivated, it functions well.
What is your optimism based on?
The growth of cargo itself demands
an expansion of access routes to ports.
We have a road and a river access,
which is natural, and the promise of
a railway access, an extension of the
North-South Railway. It will go from
Açailândia / PA to Vila do Conde.
This is a current campaign promise of
the re-elected President Dilma Rousseff and the productive sector expects
this to occur. We will request it.
As for SINDOPAR Yearbook, the
president ensures that it will bring
good and rich information about the
sector. It shows the profile of each one
that is engaged in port activities, demonstrations of other authorities that
bring the industry outlook for the coming years and their troubles. It is an
important publication in monitoring
activity, so we can show an x-ray of
the port sector in the State of Pará.
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Artigo

José Fernando Gomes Júnior

Portos: o espelho do
desenvolvimento

A

o longo do seu processo evolutivo, o homem
dependeu dos portos
para ampliar seus horizontes, seja
quando pretendeu conquistar novos territórios, seja para comercializar seus produtos, ou ainda
para integrar as diversas regiões
do planeta. A atividade portuária
se fortaleceu - enquanto função
comercial - a partir da necessidade
de se levar as especiarias aos mercados distantes, o que fomentou a
navegação interior e costeira e, em
seguida, a navegação oceânica.
Com o passar do tempo, a integração das diversas regiões e a consequente globalização das relações
planetárias conduziram os portos a
se firmarem como importante elo
da cadeia produtiva e fator de desenvolvimento econômico de uma
região ou de um País.
Somente nos últimos 30 anos,
o transporte marítimo apresentou
crescimento de 130% e, atualmente, é responsável por 80% do
comércio global. Este modal se caracteriza pela relação entre a natureza e os sistemas de movimento,
visto que ambos são imprescindíveis para o escoamento de mercadorias. A dinâmica do transporte
marítimo potencializa o desenvolvimento econômico, permite o
suprimento da cadeia de fornecimentos, fomenta a produção agropecuária e industrial, a extração de
minérios e gera empregos e renda
à população.
No Brasil, cidades que contam
com terminais portuários possuem
importante papel histórico na economia brasileira. Seus portos vão
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desde estruturas primitivas - mas
funcionais para a época - aos
grandes complexos portuários e
terminais especializados que encontramos hoje. Para esta evolução houve grandes acontecimentos que começam em 1808, com a
denominada “abertura dos portos
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A dinâmica do
transporte marítimo
potencializa o
desenvolvimento econômico

às nações amigas” e as concessões para
exploração dos “portos organizados”, até
o final do século XIX, com as ferrovias
que os acessam.
O transporte marítimo é essencial para
as importações e, principalmente, para as
exportações brasileiras, gerando repercussões macroeconômicas positivas e acelerando a reprodução do capital. O setor
contribui com o processo de internacionalização da economia brasileira, bem como
reflete o aprimoramento da logística e as
novas lógicas organizacionais e operacionais do setor. Os portos são os verdadeiros
“elos” que permitem escoamento da produção nacional. O sistema marítimo assegura
a articulação inter-regional, os fluxos e as
redes no espaço, a intermediação entre produtor e mercado, assim como a satisfação
das demandas econômicas, sociais e corporativas.
No caso do Pará, sua localização geográfica lhe confere uma condição estratégica privilegiada, devido à proximidade
com os grandes mercados consumidores
mundiais, como China, Estados Unidos
e Europa. O Estado apresenta possibilidade real de se consolidar como a melhor
rota comercial do Brasil junto ao mercado consumidor internacional. Além do
litoral e da vantagem comparativa em razão da localização, o Pará possui mais de
20 mil quilômetros de rios navegáveis,
sendo este o modal com maior potencial
na região.
O Estado do Pará abriga uma das
maiores províncias minerais do planeta.
A atividade mineral no Estado - assim
como no País - tem sua matriz voltada
fundamentalmente para a exportação,
contribuindo fortemente com a balança
comercial e a geração de divisas. Das
entranhas do nosso subsolo são extraídas riquezas que geram emprego e renda para o nosso povo. O ganho social é
facilmente aferido quando se percebe a
melhoria da qualidade de vida percebida
nas comunidades diretamente envolvidas. O IDH das regiões produtoras está
sempre entre os mais elevados da região
e do País. Porém, toda essa produção

A eficiência dos
portos é vetor de
crescimento, de
geração de renda
somente atinge sua finalidade se puder
chegar ao mercado consumidor. É aí
que entra a função primordial dos portos brasileiros, não apenas para o setor
mineral, mas para o Brasil. Até porque,
somos uma economia em crescimento,
com forte exportação de commodities e
participação crescente de produtos manufaturados.
O funcionamento dos portos deve ser
o reflexo direto da capacidade produtiva
e de comércio internacional do País. É
nítida a proporção que indica que, quanto
maior e mais ativa a economia, maiores
e melhores precisam ser as instalações
portuárias. Esse processo representa o
espelho do desenvolvimento e, por essa
razão, demanda maiores e permanentes
investimentos em modernização e capacitação de mão de obra, no sentido de tornar mais eficaz e competitiva a atividade.
Quanto mais dinâmica for a logística e
mais rápido for o fluxo de mercadoria,
com eficiência e qualidade na prestação
do serviço, menor será o tempo para movimentação e, consequentemente, menor
será o custo e o aumento da receita.
Toda essa atividade pressupõe a
existência de portos que permitam um
transporte eficiente e economicamente
viável, o que somente será possível com
uma adequada política de investimentos
em modernização e gestão, urgentes e
necessários à estrutura portuária de cada
região e do País como um todo. Afinal, além de movimentar a economia,
os portos atuam como catalisadores de
investimento, uma vez que funcionam
como plataforma preferencial na atração
de empresas, que acabam por gravitar
a sua volta. Os portos fazem a conexão

entre o transporte terrestre e marítimo,
entre o marítimo e fluvial, entre o fluvial
e terrestre. A eficiência dos portos é vetor de crescimento, de fortalecimento de
competitividade econômica, de geração
de emprego e renda. É preciso que as autoridades tenham a percepção da importância dos portos para toda a atividade
econômica do País.
Hoje, a realidade do setor portuário é
bastante distinta do ideal. Mesmo sendo a
principal porta de entrada e saída de mercadorias, o setor convive com falta de investimentos e problemas de organização
que comprometeram a modernização e o
desempenho da atividade portuária. Os
principais portos brasileiros frequentam
o noticiário não pela sua eficiência e produtividade, mas pelo gargalo que representam, fruto da prolongada ausência de
investimentos. Não há como conceber
uma política de desenvolvimento divorciada de planejamento em logística e,
fundamentalmente, da adequação e modernização dos portos. Por mais paradoxal que possa parecer, a relativa estagnação dos portos fica mais evidente quanto
mais cresce a produção do país.
Os desafios são enormes. Porém, a
sociedade brasileira já deu demonstrações de sua força em superar obstáculos. É consenso que o setor carece de
uma política de valorização, com ações
e investimentos que permitam sua modernização, dando condições aos portos
para que desempenhem o importante
papel de interligar nações e promover o
desenvolvimento. O Pará tem condições
de assumir um papel importantíssimo e
estratégico em todo esse processo. Se
o País procura vantagens competitivas,
deve obrigatoriamente investir na logística brasileira, com um olhar especial
para os portos, pois é por meio deles que
transportamos a riqueza da nação. E,
nesse aspecto, o melhor caminho aponta
para o Estado do Pará.
José Fernando Gomes Júnior é Presidente do SIMINERAL (Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará).
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ESSAY - José Fernando Gomes Júnior

Ports: a synonym for development

A

long the evolutionary process,
humans depended on the ports to
broaden their horizons, whether
the intention was to conquer new territories, to market products, or to integrate
the various parts of the world. The port
activity strengthened - as business - with
the need to take the spices to distant markets, which promoted the interior and
coastal shipping and then the ocean navigation. Over time, the integration of the
various regions and the consequent globalization of the planetary relations have
led ports to establish themselves as important link in the production chain and
economic development factor of a region
or a country.
Only in the last 30 years, the maritime
transport increased by 130%, and currently is responsible for 80% of global trade.
This is characterized by the relationship
between nature and movement systems,
as both are essential to the flow of goods.
The maritime transport dynamic enhances economic development, allows the
sourcing of the supply chain, promotes
the extraction of minerals and agricultural, livestock and industrial production,
plus it generates jobs and income to the
population.
In Brazil, cities that rely on port terminals have important historical role in the
Brazilian economy. Their ports ranging
from primitive structures - but functional at
then - to large port complexes and specialized terminals that we have today. This development was due to great events that began
happening in 1808 with the so-called “the
opening of the ports to friendly nations”
and the exploiting concessions for “organized ports” by the end of the nineteenth
century, with railroads.
Shipping is essential for imports and
especially for Brazilian exports, generating positive macroeconomic impact and
accelerating the money reproduction.
The port sector contributes to the process
of internationalization of the Brazilian
economy and reflects the improvement
of logistics and new organizational and
operational logic of the sector. The ports
are the real “links” that allow the marketing of domestic production. The maritime
system ensures inter-regional links, flows
and networks in space, the intermediation
between producer and market, as well as
66

the fulfillment of the economic, social and
business demands.
In the case of Pará, its geographical
location gives it a privileged strategic
condition, due to proximity to the world’s
major consumer markets, such as China,
the United States and Europe. Pará has
real possibilities of consolidating itself as
the best trade route from Brazil to the international consumer market. In addition
to the coast and the comparative advantage given the location, Pará has over
20,000 km of navigable rivers, which is
the modal with the highest potential in the
region.
The state of Pará has one of the largest mineral provinces in the world. The
mineral activity in the state - and in the
country - is mainly aimed at exports,
strongly contributing to the trade balance
and the generation of foreign exchange.
From of our subsoil, the natural wealth is
extracted to generate jobs and income for
our people. The social gain is easily measured when one realizes the improvement
of life quality in communities directly involved. The HDI of the producing regions
is always among the highest in the region
and in the country. However, all this production only reaches its purpose if it can
reach the consumer market. That is the
primary function of Brazilian ports, not
only for the mining sector, but for Brazil.
After all, we are a growing economy, with
strong commodity exports and growing
share of manufactured products.
The operation of ports should be a direct reflection of productive capacity and
international trade of the country. There
is a clear proportion indicating that the
larger and more active the economy is,
bigger and better port facilities are necessary. This process represents the mirror of
the development and, therefore, demands
higher and permanent investments in
modernization and workforce training,
in order to make the activity more effective and competitive. The more dynamic
the logistics is and the faster the flow of
goods is, with efficiency and quality in
service delivery, the shorter the time for
movement is and, consequently, the lower
the cost and the revenue increase are.
All this activity presupposes the existence of ports for efficient transport and
economically viable, which is only pos-
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sible with an appropriate modernization
and management investments policy, urgent and necessary for the port structure
of each region and the country as a whole.
After all, besides boosting the economy,
ports act as investment catalysts, since
they function as a preferential platform
in the attraction of companies that eventually gravitate around them. The ports
make the connection between the land
and sea transport, between sea and river,
between the river and land. The efficiency
of the ports affects the economy growth,
strengthening and competitiveness, as
well as job creation and income. It is necessary that the authorities be aware of
the importance of the ports for all economic activity in the country.
Today, the reality of the port sector
is quite distinct from the ideal. Although it is the main entrance and exit of
goods, the sector coexists with a lack of
investment and organizational problems that compromised the modernization and performance of port activities.
The main Brazilian ports are frequently
in the news not for their efficiency and
productivity, but for the big loading and
unloading limitation they have, due to
the prolonged lack of investment. There
is no way conceive development policy
that does not takes into consideration
the logistics planning and, above all,
the adequacy and modernization of
ports. Paradoxical as it may seem, the
relative stagnation of ports becomes
more evident as the bigger the production gets in the country.
The challenges are enormous.
However, Brazilian society has given demonstrations of its strength in
overcoming obstacles. The consensus
is that the sector lacks a valuation
policy, with actions and investments
to increase its modernization, giving
conditions to the ports to play the
important role of linking nations and
promoting development. Pará is able
to take a very important and strategic
role in this process. If the country is
looking for competitive advantages,
it must invest in Brazilian logistics,
with a special look at the ports because it is through them that we carry the
nation’s wealth. In that respect, the
best way points to the state of Pará.
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Jorge Ernesto Sanchez Ruiz

Investimentos com foco

na gestão

Presidente da CDP aposta em padrão de eficiência

O

economista Jorge Ernesto Sanchez Ruiz é
espanhol, naturalizado
brasileiro e possui 30 anos de
experiência na área portuária.
Em maio de 2014, Jorge Ruiz,
que já era presidente do conselho
fiscal da Companhia Docas do
Pará (CDP), assumiu a presidência da empresa, por indicação da
Secretaria de Portos da Presidência da República, onde foi diretor
de logística e gestão no período
de 2007 a 2014. O know-how de
Ruiz deve-se à larga experiência
no setor, com atuação na área
de regulamentação da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAq), em Brasília.
Em São Paulo, passou pela área
de transporte terrestre e aquaviário, além de já ter atuado também na presidência do Conselho
de Atividade Portuária do Porto
de Manaus e na presidência do
Conselho Fiscal da Companhia
Docas do Espírito Santo.
Com 47 anos de história, a
Companhia Docas do Pará recebe Ruiz para um mandato de
três anos. Nesta entrevista ao
Anuário do SINDOPAR, o novo
presidente disse que irá aplicar
toda sua expertise no ramo, que
consiste em regulamentação e
gestão.
Jorge Ruiz pontua os últimos
investimentos, além dos principais desafios e soluções para o
problema de logística que existe na área de portos. Tudo indica que as perspectivas para os
próximos anos são as melhores,
mas, para isso, o governo precisa
trabalhar junto ao setor.
}Quanto o Pará movimentou

em cargas em 2014?
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}Jorge Ernesto

Sanchez Ruiz,
presidente Companhia
Docas do Pará (CDP)

}A Companhia Docas do Pará tem nove uni-

Metade dos
desafios
que o setor
enfrenta
atualmente
está
relacionada à
gestão

dades portuárias, sendo que dessas o grande
centro movimentador de cargas é o Porto de
Vila do Conde em Barcarena, pois lá se concentram 60% das atividades. As outras unidades são o Porto de Belém, Miramar e Outeiro,
situado na Ilha de Caratateua. Tem outros portos, mas 60% dos 22 milhões movimentados
em 2014 passaram pelo Porto de Vila do Conde, em Barcarena.

}Quais as perspectivas para 2015?
}São as melhores, pois com o novo corredor

logístico que se formou a partir da construção e recuperação da BR-163, com conclusão
prevista para 2015, parte de toda aquela safra
do Centro-Oeste brasileiro se dirigirá para o
Norte. Isso porque antes eles apenas tinham a

O porto (Vila
do Conde)
acaba sendo
o polo que
conecta a
região Norte
com o resto
do mundo
saída pelo Sul e Sudeste que ia basicamente de Santos até o Rio Grande do
Sul e hoje existe a opção de vir pelo
Norte - da região de Miritituba até
Santarém. Dessa forma, todo aquele polo do oeste paraense passa a ser
considerado a melhor alternativa logística para granéis vegetais: soja e
milho. Tudo isso significa que, a partir
dessa fronteira Norte, pode-se ter uma
economia aproximada de 30% de frete e tornar as commodities brasileiras
mais competitivas porque nossos Portos estão muito próximos da Europa
e Ásia. Sem esquecer da construção
do canal do Panamá, uma passagem
de navios com 77,1 quilômetros de
extensão, localizado no Panamá e que
liga o oceano Atlântico (através do
Mar do Caribe) ao oceano Pacífico. O
canal atravessa o istmo do Panamá e é
uma travessia chave para o comércio
marítimo internacional. A obra é de
tamanha importância que deveremos
ganhar algo como dois ou três dias de
economia de tempo no transporte com
maiores volumes de movimentação de
cargas.
Um outro grande desafio são os
gargalos como o Pedral do Lourenço (pedras no Rio Tocantins que se
estendem por 43 km e inviabilizam
a navegação). É necessário um derrocamento para permitir a navegação

durante os 12 meses do ano. Essa é
uma obra que está com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transporte). Como esta obra, muitas
iniciativas estão em outras áreas e não
propriamente na CDP.
}O que o Pará ganha com essa in-

terconexão dos modais?

}A questão do canal do Panamá, por

exemplo, é importante porque vai permitir praticamente dobrar a capacidade dos navios. Hoje em dia eles carregam algo em torno de 60 mil toneladas
e com a ampliação - que é na verdade
um outro canal - conseguiremos dobrar essa capacidade, o que significa
uma baixa no frete do valor unitário
desse transporte. Logo, esses dois movimentos, que é a saída do transporte
pelo Norte por meio da BR-163, aliada à ampliação do canal do Panamá,
reduz o tempo de transporte.
Nesse primeiro movimento temos
a BR-163 subindo pela região de Miritituba e ainda vindo pelo Porto de Vila
do Conde. Só aí implica na economia
de 30% para a competitividade das
commodities. O segundo movimento é
o acesso aos mercados asiáticos, onde
poderemos ter uma economia em função do aumento da capacidade dos navios que vão conseguir atravessar pelo
canal do Panamá ganhando de dois a
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três dias em relação ao que existe
hoje.
Com tudo isso, imaginamos
que somando as projeções que
são feitas através do master plano do Porto de Vila do Conde
e do plano nacional de logística
portuária, elaborado pela Secretaria de Portos da Presidência da
República, a estimativa é que daqui a cinco a dez anos o Porto de
Vila do Conde deva dobrar a movimentação de granéis, tanto vegetais como minerais. E se hoje o
Porto está em 8º lugar no ranking

depois vão para Vila do Conde). O
porto acaba sendo o polo que conecta
a região Norte com o resto do mundo.
Traz por vias internas toda essa carga
que é transportada e esse é o papel:
ser a interface entre o Brasil e o exterior.
Estamos em negociação com a Secretaria de Portos da Presidência da
República para dar início à construção do 2º terminal de multiplo uso no
Porto de Vila do Conde, que consiste
em uma outra estrutural equivalente
ao que se tem hoje. É um projeto de
parceria público/privada que está nes-

brasileiro por movimentação, tal
feito o colocará em 3º no período
de mínimo de cinco anos.

se momento na dependência da aprovação da Secretaria de Portos. Nós já
fizemos o projeto básico, executivo,
ambiental e apresentamos uma discussão inicial com o Tribunal de Contas da União (TCU). Tudo isso porque
sabemos que esse processo de outorga
de área hoje depende da Secretaria de
Portos da Presidência da República e
da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários.
Antes da Lei nº 12.815 de 2013,
que é a nova lei dos portos, os processos licitatórios eram todos delegados

Não adianta
ter uma boa
instalação
portuária se
os caminhões
não
conseguirem
sair do porto

}Para alcançar esse ranking,

quais investimentos estão sendo feitos no Porto de Vila do
Conde?
}Seja por meio rodoviário, hidroviário e ferroviário, o que se
vê são as cargas desembarcando em Vila do Conde (de forma
direta ou indiretamente, com as
cargas que vão até Miritituba e
70
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às autoridades portuárias. Estamos
reivindicando que isso possa ser
autorizado até porque este projeto
não é concorrente com os outros
que estão no programa nacional de
arrendamento. Ele não faz parte dos
projetos que estão sendo avaliados
pelo TCU para poder liberar a licitação. É algo que será feito localmente, com a participação da agência e
secretaria, pilotado pela Companhia
Docas do Pará.
}Qual salto quantitativo e quali-

tativo o Pará dá com a aprovação
do projeto?
}Se aprovado, teremos um salto
tanto quantitativo como qualitativo. O projeto consiste em um novo
Porto de Vila do Conde, ou seja, a
duplicação da infraestrutura física
que temos hoje (150 hectares de
terreno). A construção começa a
partir do momento que se consegue
viabilizar um processo licitatório e
estima-se um período de três anos
de construção para entrega, pois se
trata de uma infraestrutura muito
pesada. É um projeto que muda totalmente a configuração do Porto.
O avanço se dá pela grande vantagem de o porto estar inserido em
Barcarena, próximo a uma daquelas
áreas do Distrito Industrial, e mais
com a perspectiva de recuperação e
duplicação da PA-483 (Alça Viária
do Pará) que, consiste em um complexo de pontes e estradas que totalizam mais de 74 km de rodovias e
4,5 km de pontes, construídas para
integrar a Região Metropolitana de
Belém ao interior do Estado). O
projeto de duplicação dessa rodovia
é de responsabilidade do Estado e
contamos com ele para fazer o Pará
crescer.

}Por que esse acesso rodoviário é

fundamental?

}É de extrema importância e esta-

mos pedindo ao Governo do Estado
do Pará para que ele faça a tratativa
junto ao Ministério dos Transportes
a fim de que essa duplicação aconteça. A PA é uma rodovia estadual,
mas que pode ser duplicada desde
que haja um convênio com o Ministério dos Transportes e isso as partes
já estão sabendo.
Sabe-se que a PA-438 é uma res-

ponsabilidade do Estado, mas como
somos o ponto de chegada desses
caminhões estamos fazendo de tudo
para promover essa ideia. A Companhia Docas do Pará já entrou em
contato com a Secretaria de Infraestrutura e, provavelmente, a partir
de janeiro, eles devem retomar essa
pauta. Nós estamos ajudando a motivar, pois este é o nosso papel.
Com um novo período administrativo, a Companhia Docas do Pará está
no aguardo para que essa iniciativa
seja tomada porque é o que vai viabilizar o complexo logístico dos portos do
Estado do Pará. Afinal, não adianta ter
uma boa instalação portuária se os caminhões não conseguirem sair do porto. Essas reivindicações são totalmente
legítimas e acredito que metade dos
desafios que o setor enfrenta atualmente
esteja relacionada à gestão. Mas sem dúvida o maior de todos é a infraestrutura
mesmo. Em busca de soluções contamos
com o apoio do Estado impulsionado por
iniciativas como a implantação de áreas
de apoio logístico.
}Em que consiste essas áreas de

apoio logístico?

}Esse programa sinaliza para onde

se dirigem as atividades, que é Vila
do Conde. Uma área reguladora para
que possa permitir que se administre
o fluxo de caminhões que se dirige

ao porto. É necessário, pois os caminhões não podem chegar ao mesmo
tempo. No Pará, não se tem muito
essa disciplina instalada, mas ela precisa ser adquirida. Para isso, teremos
que fazer com que esses caminhões
cheguem ao pátio anterior ao porto,
estacionem no local com segurança,
serviço bancário e restaurante para
que eles tenha condições mínimas.
Isso também é algo que depende do
governo e ele precisa entender que
não é um processo tão complicado
assim. Infraestrutura é importante.
É fundamental. Mas sem gestão não
adianta muito.
}Quais os últimos investimentos

do Governo no setor?

}O grande investimento que não acon-

teceu foi o início do terminal de múltiplo uso em Santarém. Não aconteceu
por conta da licitação, pois a lei determina os valores base para orçar a obra
e as propostas quando recebidas têm
que ser compatíveis com orçamento.
A nossa não foi e a licitação fracassou
porque os valores eram muito elevados
e o agente público nada pôde fazer a
não ser promover um novo processo
licitatório.
A Secretaria de Portos está fazendo
uma revisão desse projeto e esse processo licitatório provavelmente vai ser
realizado pela própria Secretaria para

ver se barateia de alguma forma. É
importante retomar o caso, pois o Pará
simplesmente se abre para uma nova
perspectiva. Estamos falando de Santarém e é para lá que vão as cargas do
Centro-Oeste ou para os terminais em
Miritituba. Com essa obra aumenta-se
a oferta da infraestrutura substancialmente. Teríamos a duplicação da capacidade que temos hoje lá para tentar
atrair novas cargas.
}Quais os demais projetos da CDP

para 2015?

}Além de um projeto de capacitação

com a construção de um espaço dedicado aos profissionais da área, temos
um outro muito especial de revitalização. O ponto de partida foi a Estação
das Docas, que já se tornou um ícone
do turismo em Belém. A ideia é reproduzir esse modelo em outros galpões
vazios e, além disso, dar início a uma
operação urbana em um terreno de
propriedade da CDP que vai desde a
avenida Visconde de Souza Franco
(Doca) até a Presidente Vargas. Estamos em negociação com a prefeitura
e podemos implantar ali três torres
olhando para o rio: hotel, escritório
e residencial. Com isso poderemos
otimizar esses galpões abandonados
desde a avenida Doca até a região mais
histórica. Vai ser algo que irá mudar a
cara da cidade.

Infraestrutura é
importante,
fundamental.
Mas sem
gestão não
adianta
muito.
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INTERVIEW - Jorge Ernesto Sanchez Ruiz

Investment focused on management

T

he economist Jorge Ernesto
Sanchez Ruiz is Spanish naturalized Brazilian and has 30
years of experience in the port area. In
May 2014 Jorge Ruiz, who was once
president of the supervisory board of
Pará Dock Company (CDP) became
president of the company, a nominee
of the Ports Secretariat of the Republic Presidency where he was logistics
and management director from 2007
to 2014. His Ruiz know-how is due
to an extensive industry experience,
working in the Regulatory Area of the
National Waterway Transportation
Agency (ANTAq) in Brasilia. In São
Paulo, he has worked in the land and
water transportation area, besides
having served also as president of the
Port Activity Council of Manaus Port
and as president of Espírito Santo
Dock Company’s Audit Committee.
With 47 years history, Pará Dock
Company receives Ruiz for a term of
three years. In this interview with SININDOPAR Yearbook, the new president said he will apply all his expertise in the field consisting of regulation
and management. Jorge Ruiz points
out the last investments, besides the
main challenges and solutions for
the logistics problem that exists in the
area. Everything indicates that the
prospects for the coming years are excellent, but they will only become reality if the government works closely
with the sector.
} What was Pará cargo flow in
2014?
} Pará Dock Company has nine
port units, and the great cargo flow
takes place in Vila do Conde port in
Barcarena because 60% of the activities are concentrated there. The other
units are the Port of Belem, Miramar
and Outeiro, situated in Caratateua
Island. There are other ports, but 60%
of the R$ 22 million handled in 2014
went through Vila do Conde port, in
Barcarena.
} What are the prospects for
2015?
} They are excellent, because with
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the new logistics corridor that has
been formed from the construction and
rehabilitation of the BR-163, scheduled for completion in 2015, part of that
whole harvest of Brazilian Midwest
will head to the North. Before this
new corridor, there was only one exit
through the South and Southeast, from
Santos to the Rio Grande do Sul and
now there is the option to come from
the North - from Miritituba to Santarém region. Thus, Para West region is
regarded as the best logistics alternative for bulk vegetables: soybean and
corn. All this means that, from this
northern border, one can have savings
of approximately 30% of freight and
Brazilian commodities can become
more competitive because our ports
are very close to Europe and Asia. Not
to mention the expansion of the Panama Canal, a passage of ships with
77.1 km in length, located in Panama
and connecting the Atlantic Ocean
(via the Caribbean Sea) to the Pacific Ocean. The canal runs through the
Isthmus of Panama and is a key passage for international maritime trade.
The work is of such importance that
we should make something like two or
three days of time savings in transport
with higher cargo handling volumes.
Other challenges are problems
such as Pedral Lourenço (stones on
the Tocantins River stretching for 43
km and disallowing navigation). We
need a demolition to allow navigation
during the 12 months of the year. This
is a work that is being done by Dnit
(National Department of Infrastructure and Transport). Like this work,
many initiatives are in other areas and
not exactly in the CDP.
What will be the advantages to
Pará as a result of this modal interconnection?
The expansion of the Panama Canal, for example, is important because
it will almost double the capacity of
the ships. Today they carry something
around 60 tons and with the expansion
- which is actually another channel
- we will double this capacity, which
means a drop in freight price. There-
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fore, these two movements, which is
the transport North passage through
BR-163 highway, together with the
expansion of the Panama Canal, reduces the transport time.
In this first movement there is BR163 highway going through Miritituba
region and still coming through Vila
do Conde Port. This causes savings of
30% for the competitiveness of commodities. The second movement is access to Asian markets, where we may
have an economy due to the increase
of the capacity of the ships, which will
get through the Panama Canal two to
three days earlier to what exists today.
With all this, we imagine that adding
the projections that are made through
the master plan of Vila do Conde port
and the national plan of port logistics,
prepared by the Secretariat of Ports of
the the Republic Presidency, it is estimated that in five to ten years from
now, Vila do Conde Port may duplicate bulk handling, both vegetable and
mineral. And if today the port is in the
8th place in the Brazilian movement
ranking, such fact will make it be in
the 3rd place in the minimum period
of five years.
To achieve this ranking, what investments are being made in Vila do
Conde Port?
Whether by road, waterway or rail,
what you see is cargo being unloaded
in Vila do Conde (either directly or indirectly, with loads that go to Miritituba and then go to Vila do Conde). The
port ends up being the hub connecting
the North region with the rest of the
world. It brings via internal roads all
this cargo which is transported and
this its role: to be the interface between Brazil or abroad.
We are in negotiations with the
Ports Secretariat of the Republic
Presidency to start construction of
the 2nd multiple use terminal in Vila
do Conde Port, consisting of another
structure, equivalent to the existing
one. It is a public / private partnership
project, which is currently dependent
on the approval of the Ports Depart-

INTERVIEW - Jorge Ernesto Sanchez Ruiz
ment. We have done the basic, executive and environmental project and
have presented an initial discussion
with the Court of Audit (TCU). All
this because, today, we know that this
area concession process depends on
the Ports Secretariat of the Republic
Presidency and on the Waterways
Transportation National Agency.
Before Law No. 12,815 of 2013,
which is the new ports law, the bidding processes were all delegated
to the port authorities. We are claiming that this be authorized even
because this project is not competing
with others that are in the national
rental program. It is not among the
projects being evaluated by TCU for
subsequent bidding authorization. It
is something that will be done locally,
with the participation of the agency
and the department, commanded by
Pará Dock Company.
What are the quantitative and
qualitative benefits to Pará with the
approval of the project?
} If approved, we will have quantitative and qualitative improvement.
The project consists of a new port in
Vila do Conde, ie, doubling the physical infrastructure we have today
(150 hectares of land). The construction will begin at the moment that a
bidding process is enabled and it is
estimated a period of three years of
construction until delivery, because
it is a very heavy infrastructure. It is
a project that will totally change the
Port setting.
The advance is due to the great
advantage of the port being inserted
in Barcarena, close to one of those
areas of the Industrial District, and
more with the prospect of recovery
and duplication of PA-483 Highway
(“Alça Viária do Pará”) that consists
of a complex of bridges and roads totaling over 74 km of roads and 4.5 kilometers of bridges, built to integrate
the metropolitan area of Belém to
the state). The duplication project of
this highway is the State responsibility and we count on it to make Pará
better.
Por que esse acesso rodoviário é
fundamental?
É de extrema importância e esta-

mos pedindo ao Governo do Estado
do Pará para que ele faça a tratativa
junto ao Ministério dos Transportes
a fim de que essa duplicação aconteça. A PA é uma rodovia estadual, mas
que pode ser duplicada desde que
haja um convênio com o Ministério
dos Transportes e isso as partes já
estão sabendo.
Sabe-se que a PA-438 é uma responsabilidade do Estado, mas como
somos o ponto de chegada desses
caminhões estamos fazendo de tudo
para promover essa ideia. A Companhia Docas do Pará já entrou em
contato com a Secretaria de Infraestrutura e, provavelmente, a partir
de janeiro, eles devem retomar essa
pauta. Nós estamos ajudando a motivar, pois este é o nosso papel.
Com um novo período administrativo, a Companhia Docas do Pará
está no aguardo para que essa iniciativa seja tomada porque é o que vai
viabilizar o complexo logístico dos
portos do Estado do Pará. Afinal,
não adianta ter uma boa instalação
portuária se os caminhões não conseguirem sair do porto. Essas reivindicações são totalmente legítimas e
acredito que metade dos desafios que
o setor enfrenta atualmente esteja relacionada à gestão. Mas sem dúvida
o maior de todos é a infraestrutura
mesmo. Em busca de soluções contamos com o apoio do Estado impulsionado por iniciativas como a implantação de áreas de apoio logístico.
Em que consiste essas áreas de
apoio logístico?
Esse programa sinaliza para onde
se dirigem as atividades, que é Vila
do Conde. Uma área reguladora
para que possa permitir que se administre o fluxo de caminhões que se
dirige ao porto. É necessário, pois
os caminhões não podem chegar ao
mesmo tempo. No Pará, não se tem
muito essa disciplina instalada, mas
ela precisa ser adquirida. Para isso,
teremos que fazer com que esses caminhões cheguem ao pátio anterior
ao porto, estacionem no local com
segurança, serviço bancário e restaurante para que eles tenha condições mínimas. Isso também é algo
que depende do governo e ele precisa
entender que não é um processo tão

complicado assim. Infraestrutura é
importante. É fundamental. Mas sem
gestão não adianta muito.
Quais os últimos investimentos
do Governo no setor?
O grande investimento que não
aconteceu foi o início do terminal de
múltiplo uso em Santarém. Não aconteceu por conta da licitação, pois a
lei determina os valores base para
orçar a obra e as propostas quando
recebidas têm que ser compatíveis
com orçamento. A nossa não foi e a
licitação fracassou porque os valores
eram muito elevados e o agente público nada pôde fazer a não ser promover um novo processo licitatório.
A Secretaria de Portos está fazendo uma revisão desse projeto e esse
processo licitatório provavelmente
vai ser realizado pela própria Secretaria para ver se barateia de alguma forma. É importante retomar
o caso, pois o Pará simplesmente se
abre para uma nova perspectiva. Estamos falando de Santarém e é para
lá que vão as cargas do Centro-Oeste
ou para os terminais em Miritituba.
Com essa obra aumenta-se a oferta
da infraestrutura substancialmente.
Teríamos a duplicação da capacidade que temos hoje lá para tentar
atrair novas cargas.
Quais os demais projetos da CDP
para 2015?
Além de um projeto de capacitação com a construção de um espaço
dedicado aos profissionais da área,
temos um outro muito especial de
revitalização. O ponto de partida foi
a Estação das Docas, que já se tornou um ícone do turismo em Belém.
A ideia é reproduzir esse modelo em
outros galpões vazios e, além disso,
dar início a uma operação urbana
em um terreno de propriedade da
CDP que vai desde a avenida Visconde de Souza Franco (Doca) até
a Presidente Vargas. Estamos em
negociação com a prefeitura e podemos implantar ali três torres olhando
para o rio: hotel, escritório e residencial. Com isso poderemos otimizar
esses galpões abandonados desde a
avenida Doca até a região mais histórica. Vai ser algo que irá mudar a
cara da cidade.
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Olívio Antonio Palheta Gomes

Uma luta em defesa da

da integração
Boas estradas e ferrovias abrem caminho aos portos

O

lívio Gomes é administrador
com especializações (lato
sensu) na área de Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria Ambiental;
em Engenharia e Gestão Portuária; e
mestrando (strictu sensu) em Gestão
Integrada em Saúde do Trabalho e
Meio Ambiente. Gomes trabalhou na
empresa Souza Cruz como vendedor
até 1996 e está na Companhia Docas
do Pará há 17 anos. Em entrevista à 2ª
edição do Anuário do SINDOPAR, o

No setor
portuário
nacional o que
se vê é o Brasil
perdendo
competitividade
no mercado
internacional
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diretor desabafa sobre quanto o Brasil perde com a falta de infraestrutura
e acesso aos portos e acredita que as
principais apostas se concentram na
integração entre estradas e hidrovias
para fazer o Pará e o Brasil dobrarem
de tamanho. Confira a seguir um mapeamento das movimentações de cargas
nos Portos do Estado, os últimos investimentos do Governo Federal, da CDP
e também as principais reivindicações
no setor.

}Quanto a CDP investiu em 2014?
}Da Lei Orçamentária Anual

(LOA) para 2014 em um total de R$
137.434.883,00 planejado e aprovado, que inclui recursos da união
(R$ 113.134.883,00) e próprios (R$
24.300.000,00), a CDP já investiu, valor empenhado, até outubro de 2014,
R$ 121.178.123,56, que correspondem a 88,17%. Já executamos R$
20.047.963,22, que correspondem a
14,59% do total aprovado na LOA.

}Olívio Gomes diz que

a falta de infraestrutura
portuária coloca o
Brasil em desvantagem

Quais as principais reivindicações do setor portuário?

n Derrocamento do
Pedral do
Lourenço,
na hidrovia
Araguaia-Tocantins.

n Construção da Ferrovia Norte-Sul
(FSN-151)
trecho Açailândia/MA até
Barcarena/PA
e Pêra Ferroviária no Porto de Vila do
Conde. Ações
essas, que
estão sendo
encabeçadas
pela ANTT.

n Dragagem, balizamento e
sinalização do
trecho hidroviário entre
Itaituba/Porto
de Santarém.
Fundamental para o
escoamento
dos grãos,
por meio do
modal hidroviário.

Desde 1997, pelo menos, a madeira foi a carga mais movimentada através do Cais Público do
Porto de Belém. No ano de 2005,
foram 472.330 toneladas de madeira exportada e em 2006 foram
aproximadamente 498.500 toneladas exportadas. A tendência ascendente continuou até o ano de
2007 (apogeu da madeira), quando
aproximadamente 528.000 toneladas foram exportadas através de
contêineres e fora deles (na forma
de amarrados).
Em 26 de fevereiro de 2008,
foi deflagrada no Estado do Pará
a operação “Arco de Fogo” da Polícia Federal. Foram aproximadamente 300 agentes da PF, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Força Nacional.
Seu objetivo foi fechar as serrarias
que desmatavam ilegalmente ou
que empregavam mão de obra em
condições análogas à escravidão.
Como reflexo desta ação, o ano
de 2008 fechou com aproximadamente apenas 367.000 toneladas
de madeira exportadas pelo Porto
de Belém.
No ano de 2009, a tendência de
baixa se manteve e apenas 185.000
toneladas de madeira foram exportadas. Contudo, em novembro

n Construção da Via
Expressa
de Acesso
ao Porto de
Santarém/PA.
Necessária
para o fluxo
rodoviário e
fundamental
para evitar
gargalos no
escoamento
da produção
de grãos.

n Construção da Ferrovia Norte-Sul
de Cuiabá/MT
até Santarém/
PA, para
complemento
ao escoamento da
produção de
grãos.

de 2008, foi dado início ao atendimento às embarcações contendo
clinquer na área de fundeio, o que
levou à importação de 316.294 toneladas deste insumo para a fabricação do cimento.
Já em 2011, a movimentação de
carga foi bem menor do que as registradas nos anos anteriores devido ao fato
de que as embarcações com clinquer
passaram a ser atendidas pelo Terminal de Outeiro. Em 2013, o incremento
de aproximadamente 60.000 toneladas
descarregadas de trigo e de 24.800 toneladas de papel e de celulose foram
preponderantes para a alta de aproximadamente 107.000 toneladas no porto
de Belém.
Logo, comparando os 10 primeiros meses de 2014 (467.792 toneladas) com o mesmo período do
ano anterior (466.778 toneladas),
vemos que a movimentação de
carga no porto de Belém está em
pequena alta de 0,22%.
}Na comparação com os outros
portos do Norte, esse valor é destaque?
}O porto de Belém, como porto público, ocupa a 17ª posição no ranking. Já
o porto de Vila do Conde movimentou 15.148 milhões de toneladas, sendo o 6º maior porto público em movimentação de carga, estando à frente

n Construção da
Plataforma
Intermodal
de Marabá.

de portos importantes como: Suape
(PE), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória
(ES). Se somada a movimentação de
Vila do Conde com os portos de Belém e Santarém, a movimentação de
cargas de portos da Companhia Docas
do Pará estaria em 4º lugar no ranking
de movimentação dos portos públicos
do Brasil.
}O que pode ser feito para alavancar o fluxo financeiro dos portos da
CDP?
}A revisão das tarifas portuárias, que
há 16 anos não sofrem mudança, o
realinhamento dos valores dos arrendamentos, e a conclusão de obras de
infraestrutura, como a ferrovia Norte-Sul, o que possibilitaria tornar os
portos do Norte mais atrativos para as
cargas advindas do restante do Brasil.
}O grande desafio do setor consiste
em um problema de logística?
}Sim. No setor portuário nacional o
que se vê é o Brasil perdendo competitividade no mercado internacional,
deixando de ser, por diversas vezes,
uma opção viável e vantajosa frente aos demais complexos portuários
mundo afora, que possuem sistemas
e infraestrutura muito superiores às
encontradas por aqui, como exemplo,
o Panamá, a Alemanha, Estados Unidos, a China e muitos outros.
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O Brasil
perde bilhões
de reais na
economia
brasileira, em
função das
restrições de
calado nos
acessos aos
portos

O ano de 2013 foi, do ponto de vista técnico, um marco na seara portuária do País. A Medida Provisória 595
foi convertida numa nova regulamentação do setor, tendo sido publicada
em 5 de Junho de 2013 a Lei nº 12.815
(a nova Lei dos Portos). O objetivo
da lei é que se modernizem os atuais
pátios portuários em nosso território,
com a concessão de novos terminais,
permitindo a parceria público-privada
nos espaços (seja na construção, seja
na utilização dos mesmos).
}Como podemos vencer esses desafios?
}Como forma de vencer os desafios
do setor, destacamos a importância
de investir na dragagem dos acessos
aos portos brasileiros. Para que isto se
concretize é de fundamental importância a atuação do governo federal por
meio da Secretaria de Portos (SEP),
na busca de soluções que assegurem a
aplicação adequada dos recursos através do Plano Nacional de Dragagem
(PND). O tema envolve não apenas a
viabilidade operacional dos terminais
portuários, mas, sim, uma questão
econômica. O Brasil perde bilhões de
reais que deixam de ser movimentados na economia brasileira, em função
das restrições de calado nos acessos
aos portos. A CDP, por meio da Diretoria de Gestão Portuária, conseguiu
viabilizar investimento em dragagem
76
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no Porto de Vila do Conde que culminou com a operacionalidade dos
berços internos dos píeres 300 e 400
para navios Panamax (navios com
comprimento de 160 a 180 metros).
Investimentos privados em hidrovias e concessão de rodovias também
prometem reduzir gargalos e diminuir
os custos do transporte de grãos do
Centro-Oeste. Investimentos, principalmente do setor privado, devem
mudar pelo menos parcialmente o cenário da estrangulada logística brasileira nos próximos anos. A aplicação
de recursos na construção de terminais
portuários fluviais na região Norte do
País que já é uma realidade e a concessão de rodovias federais nas principais regiões produtoras de grãos estão
entre os projetos mais esperados. As
principais apostas se concentram na
integração entre estradas e hidrovias.
}Esses investimentos já estão sendo
feitos?
}Recentemente, a Bunge inaugurou
uma nova rota de exportação, com a
abertura de terminais portuários nas
cidades paraenses de Itaituba e Barcarena, o que possibilita o uso do porto
de Miritituba e da Hidrovia Tapajós-Amazonas para o escoamento de
grãos. A navegação fluvial eliminará
mais de três mil viagens de caminhão
por mês entre Mato Grosso e os portos

de Santos (SP) e Paranaguá (PR). A
empresa se animou a tocar o projeto
depois que o governo anunciou a pavimentação da BR-163, cujo trecho
principal liga Cuiabá (MT) a Santarém
(PA). No primeiro ano de operação, o
complexo terá capacidade para escoar
até 2,5 milhões de toneladas de grãos.
}O que o Governo Federal investiu
no Setor Portuário em 2014?
}No âmbito do PAC 1, o Governo Federal aplicou recursos da ordem de R$
1,88 bilhão. Foram R$ 745 milhões
para o Programa Nacional de Dragagem (PND), R$ 1,14 bilhão em obras
de melhoria da infraestrutura portuária. Já no âmbito do PAC 2, os investimentos previstos para o período de
2011 a 2014 são de aproximadamente
R$ 160 milhões para o Programa Nacional de Dragagem, R$ 1,5 bilhão
para a infraestrutura portuária e R$
350 milhões em inteligência logística. A partir de 2015, estão previstos
investimentos de R$ 2,80 bilhões nos
portos brasileiros. Serão destinados
R$ 1,5 bilhão em obras de dragagem
e R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura.

Fonte: http://www.portosdobrasil.
gov.br/assuntos-1/investimentos/
acessos-portuarios. (publicado em
17/11/2014).

INTERVIEW - Olívio Antonio Palheta Gomes

O

The fight for integration

lívio Gomes is an administrator
specialized in the area of Environmental Management and
Environmental Auditing; Engineering
and Port Management; and Master’s
Degree in Integrated Management of
Occupational Health and Environment.
Gomes worked as a salesman at Souza
Cruz company until 1996 and has been at
Pará Docks Company for 17 years. In an
interview with the 2nd edition of SINDOPAR Yearbook, the director talked about
Brazil’s lost with the lack of infrastructure
and access to ports He believes that the
main focus is on the integration of roads
and waterways to make Pará and Brazil
double their sizes. See below a mapping
of cargo movements in State Ports, recent
investments by the Federal Government,
by CDP and also the main demands in the
industry.
How much did CDP invest in 2014?
In a total of R$ 137,434,883.00 planned and approved by the Annual Budget
Law (LOA) for 2014, which includes
Union resources (R$ 113,134,883.00) and
CDP resources (R$ 24,300,000.00), CDP
invested, committed value, until October
2014, R$ 121,178,123.56, corresponding
to 88.17%. CDP has already implemented R$ 20,047,963.22, corresponding to
14.59% of the total approved by LOA.
What can be done to boost the cash
flow of the ports of CDP?
The revision of port charges, which for
16 years hasn’t changed, the realignment
of the values of the leases, and the completion of infrastructure works, such as the
North-South railway, which would make
the ports of North more attractive for loads coming from the rest of Brazil.
Does the great challenge of the industry consist of a logistics problem?
Yes. At the national port sector, what
you see is Brazil losing competitiveness in
the international market, being no longer,
for several times a viable and advantageous option compared to the other port
complexes around the world, which have
much higher systems and infrastructure to
those found here, as an example, Panama,
Germany, USA, China and many others.
2013 was, from a technical point of

view, a landmark in the port sector the
country. The Temporary Law N. 595 was
converted to a new regulation of the industry, and, on June 5, 2013, Law No. 12,815
(the new Ports Law) was published. The
purpose of the law is to update the current
port courtyards in our territory, with the
concession of new terminals, allowing the
public-private partnership in these areas
(whether through constructions or using
them).
How can we overcome these challenges?
In order to overcome the challenges
of the sector, we highlight the importance
of investing in the dredging of the access
to Brazilian ports. For this to happen, the
role of the federal government is of fundamental importance through the Ports
Secretariat (SEP), in finding solutions to
ensure proper use of funds through the
National Dredging Plan (PND). The subject involves not only the operational viability of the port terminals, but an economic issue as well. Brazil loses billions of
dollars that could be used in the Brazilian
economy, beacuse of the draft restrictions
in access to ports. CDP, through the Port
Management Directors, has enabled investment in dredging in the port of Vila do
Conde which culminated with the operation of internal cribs of the piers 300 and
400 for Panamax ships (ships of 160-180
meters).
Private investments in waterways and
highway concession also promise to reduce the limitations and reduce transportation costs of the Midwest grain. Investments, especially from the private sector,
will probably change at least partially the
scene of the Brazilian logistics in the coming years. The application of resources
in the construction of river port terminals
in the north of the country, which is already a reality and the granting of federal
roads in major grain producing regions
are among the most anticipated projects.
The most promising projects focus on the
integration of roads and waterways.
Are these investments being made?
Recently, Bunge inaugurated a new export route, with the opening of port terminals in the cities Itaituba and Barcarena,
both in Pará, which enables the use of the
port of Miritituba and Tapajós-Amazonas

Waterway for the flow of grain. River navigation will eliminate more than three
thousand truck trips per month between
Mato Grosso State and the ports of Santos
(SP) and Paranaguá (PR). The company
became interested in executing the project after the government announced the
paving of BR-163 Highway, whose main
part links Cuiabá (Mato Grosso) and Santarém (Pará). In the first year of operation, the complex will have the capacity to
transport up to 2.5 million tons of grain.
What did the federal government invest in the Port Sector in 2014?
As part of Growth Acceleration Program (PAC) 1, the Federal Government
applied resources of about R$ 1.88 billion
(R$ 745 million for the National Dredging
Program (PND) and R$ 1.14 billion for
works to improve port infrastructure). As
part of PAC 2, the investments planned for
the period from 2011 to 2014 are approximately R$ 160 million for the National
Dredging Program, R$ 1.5 billion for port
infrastructure and R$ 350 million in logistics intelligence. From 2015 on, investments of R$ 2.80 billion in Brazilian ports
are estimated (R$ 1.5 billion in dredging
works and R $ 1.3 billion in infrastructure
works).
What are the main demands of the
port sector?
• The demolition of Pedral do Lourenço,
in Araguaia-Tocantins waterway;
• Construction of the North-South Railway
(FSN-151) Açailândia / MA to Barcarena
/ PA part and Pêra Railway in the port of
Vila do Conde. These actionsare being headed by ANTT;
• Dredging, marking and signaling of
the waterway passage between Itaituba
and the Port of Santarém, which is fundamental to the flow of grain through the
waterway mode;
• Construction of Expressway Access to
the Port of Santarém / PA, which is needed
for road flow and essential to avoid limitations in the flow of grain production;
• Construction of the North-South Railway from Cuiabá / MT to Santarém / PA,
to complement to the flow of grain production;
• Construction of the Intermodal Platform
of Marabá city;
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Artigo

Wilen Manteli

Portos: é hora de corrigir
o rumo

O

novo marco regulatório
brasileiro para o setor
portuário, consubstanciado na Lei nº 12.815/2013, derivou de uma Medida Provisória
pouco discutida entre a sociedade e o Governo sobre os princípios que devem reger essa atividade econômica essencial para
o bom desempenho do nosso
comércio exterior e da economia
em geral. Mesmo assim, alguns
de seus dispositivos, tais como a
ratificação da figura do terminal
privado livre para operar cargas
próprias e de terceiros, abriram
portas para a diversificação das
rotas logísticas de exportação,
principalmente na área do agronegócio, e as regiões Norte e
Nordeste do País já se posicionam como futuros e importantes
players nesse mercado.
Por outro lado, o propósito
motivador da Lei nº 12.815, que
é o de atrair mais investimentos
privados para o setor portuário
com o objetivo de aumentar sua
eficiência e reduzir seus custos,
tem sido retardado por medidas
infralegais. Ao invés de reforçar esse propósito com regras
claras para viabilizar projetos
de implantação e expansão de
terminais portuários, os órgãos
públicos que deveriam pôr em
prática essa nova política têm se
ocupado principalmente com a
burocratização dos processos, a
imposição de travas aos planos
de crescimento das empresas e
a criação de normas discricionárias que só se prestam a gerar
insegurança jurídica, inibindo os
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investimentos.
O exemplo mais gritante é o
processo de regulamentação de
outorgas dos terminais privados.
Esse segmento, embora tenha
sido fortalecido pelo novo marco
regulatório, encontra-se ameaçado por regulamentos editados em
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Os portos são
essenciais ao equilíbrio
comercial de qualquer
país costeiro

seguida. A Portaria nº 110/2013 da
Secretaria Especial de Portos impede o crescimento dos terminais
localizados dentro do porto organizado, e limita em 25% a expansão
daqueles situados fora da área do
porto, incorrendo numa ilegalidade,
dado que uma portaria não pode estabelecer restrições quando a lei não
o faz. A ABTP solicitou a alteração
desse instrumento normativo, mas
até agora nada foi feito.
Outra preocupação, esta provocada pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (ANTAq), é o entendimento equivocado de que a nova lei pode alterar
contratos antigos e suprimir direitos adquiridos, como se não existisse o histórico preceito constitucional da irretroatividade das leis.
A Lei nº 12.815 exige anúncio
público quando uma empresa pretende instalar terminal portuário,
de forma a possibilitar que terceiros também tenham a oportunidade de apresentar propostas. O que
não se entende é a ANTAq determinar, como está ocorrendo, que
terminais já instalados e em operação também fiquem sujeitos ao
anúncio público e à exigência da
apresentação de garantias financeiras ao pleitearem autorização
para projetos de ampliação de suas
instalações. Essa condição poderá
gerar tensões concorrenciais de
consequências imprevisíveis.
Para os futuros terminais privados, o novo marco regulatório
também gera riscos imponderáveis, como o condicionamento
das outorgas ao vago conceito de
“viabilidade locacional”, que abre
espaço para intervenções arbitrárias do governo nesses processos,
inclusive quando o empreendimento dispensar inteiramente o
uso da infraestrutura de portos
públicos.
Os portos são essenciais ao

A iniciativa
privada agrega
valor à atividade
portuária
equilíbrio comercial de qualquer
país costeiro, pois se constituem
num elo estratégico da cadeia logística das exportações e importações. E não há dúvida de que a
ampliação do espaço da iniciativa
privada agrega valor à atividade
portuária. O porto holandês de
Roterdã, principal complexo de
movimentação de cargas do continente europeu, opera em uma das
regiões com maior concorrência
entre portos e, ainda assim, continua crescendo e atraindo novos
investimentos. O aumento da
competição no setor portuário eleva os padrões de eficiência e reduz
custos logísticos, com resultados
positivos para toda a sociedade.
Embora a eficiência dos terminais portuários brasileiros seja
comparável à dos portos de países
mais desenvolvidos, essa vantagem é eclipsada pelos entraves
que se acumulam e podem prejudicar o desempenho geral do setor.
Não bastassem os conhecidos problemas de infraestrutura de trans-

O aumento da
competição no
setor portuário
reduz custos

portes que o Brasil ainda luta para
superar, tais como a precariedade
dos acessos terrestres e aquaviários aos portos, temos convivido
com uma persistente insegurança
jurídica, que decorre não apenas
das mencionadas medidas infralegais como também de dispositivos
do novo marco regulatório que
precisam ser aperfeiçoados.
Alguns exemplos: o equilíbrio
da governança portuária foi rompido com a supressão do poder
deliberativo dos Conselhos de
Autoridade Portuária (CAP) e a
excessiva centralização das decisões no Governo Federal. Na esfera do trabalho portuário, a lei promoveu uma maior fragmentação
de funções, na contramão da produtiva multifuncionalidade. Em
todas as instâncias do poder público, a burocracia e a morosidade dos processos só aumentam. A
entrada em operação de um novo
terminal portuário demanda não
menos de oito anos, sendo quatro
anos somente para a obtenção do
licenciamento ambiental.
Tais distorções evidenciam a
necessidade de uma correção de
rumo, sob pena de se frustrarem
as expectativas da sociedade com
relação ao desenvolvimento dos
seus portos. Do governo, esperase mais agilidade na parte que lhe
cabe – estímulos, trâmites burocráticos e fiscalização mais pedagógica do que punitiva – bem
como a minimização da sua intervenção direta na atividade. Num
ambiente propício, a criatividade
empresarial e a salutar concorrência entre terminais portuários encarregam-se de fazer o resto, gerando empregos e renda para um
número maior de brasileiros.
Wilen Manteli é Presidente da
Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP).
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ESSAY - Wilen Manteli

Ports: it’s time to correct the course

t

he new Brazilian regulatory
framework for the port sector,
embodied in Law No. 12,815 /
2013, derived from a Provisional Measure insufficiently discussed between
society and the government on the
principles that should govern this essential economic activity for the good
performance of our foreign trade and
the economy in general. Still, some of
its features, such as the ratification of
the possibility of the private terminal
operate its own and third-party cargo,
opened doors to the diversification of
export logistics routes, mainly in agribusiness, and the North and Northeast
regions of the country have positioned
themselves as future and important
players in this market.
On the other hand, the motivating
purpose of Law No. 12,815, which
is to attract more private investment
for the port sector in order to increase efficiency and reduce costs, has
been delayed by infralegal measures.
Instead of reinforcing this purpose
with clear rules to facilitate implementation and expansion projects of
port terminals, public agencies, which should implement this new policy,
have been mainly occupied with the
bureaucratization of the processes,
the imposition of obstacles on the growth plans of companies and the creation of discretionary rules that only
generate legal uncertainty, inhibiting
investment.
The most absurd example is the
regulatory process of private terminals granting. This segment, although
it has been strengthened by the new
regulatory framework, is threatened
by regulations issued afterwards. Ordinance No. 110/2013 of the Special
Secretariat of Ports prevents the growth of terminals within the organized
port, and limits the expansion of those
located outside the port area to 25%,
resulting in an illegality. It is known
that an ordinance can not establish
restrictions when the law does not do
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it. ABTP requested the modification of
this normative instrument, but so far
nothing has been done.
Another concern, caused by
the National Agency of Waterway
Transportation (ANTAq), is the
mistaken idea that the new law
can change old contracts and eliminate acquired rights, as if there
were no constitutional principle of
non-retroactivity of historical laws.
The law No. 12.815 requires public
notification when a company wants
to install a port terminal in order
to enable third parties to have the
opportunity to submit proposals as
well. What is not understood is the
ANTAq determines, as it is happening, that terminals already installed and in operation are also subject
to public notice and to the requirement of presentation of financial
guarantees when they plead authorization for expansion projects of its
facilities. This condition could lead
to competitive tensions with unforeseeable consequences.
For future private terminals, the
new regulatory framework also generates imponderable risks, such as
the conditioning of the grants to the
vague concept of “locational viability”, which leaves room for arbitrary
government interventions in these
processes, even when the project does
not make use of public ports infrastructure.
Ports are essential to the balance
of trade of any coastal state, since
they represent a strategic link in the
logistics chain of exports and imports.
And there is no doubt that the expansion of private participation adds value to port activities. The Dutch port
of Rotterdam, the main complex of
cargo handling of the European continent, operates in one of the regions
with greater competition between
ports and still keeps growing and attracting new investments. Increased
competition in the port sector raises
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standards of efficiency and reduces
logistics costs, with positive results
for society.
Although the efficiency of Brazilian port terminals is comparable to
the ports of most developed countries,
this advantage is overshadowed by
the obstacles that accumulate and
can affect the overall performance of
the sector. Besides the known issues of
transport infrastructure that Brazil is
still struggling to overcome, such as
the precariousness of land and waterways access to ports, we have lived
with a persistent legal uncertainty due
to not only the listed infralegal measures, but also to features of the new
regulatory framework that need to be
improved.
Some examples: the balance of
port governance was broken by the
removal of the deliberative power of
the Port Authority Councils (CAP)
and the excessive centralization of
decisions by the federal government. In the sphere of port work, the
law promoted bigger function fragmentation, in an opposite direction
to the productive multifunctionality.
In all instances of the government,
the bureaucracy and the slowness
of legal proceedings only increase.
The implementation of a new port
terminal demands at least eight years, four years just to obtain the environmental licensing.
Such distortions highlight the need
for a course correction not to frustrate the expectations of society regarding the development of its ports.
From the government, it is expected
more agility - stimulations bureaucratic procedures and supervision
that is more educational than punitive
- as well as the minimization of direct
intervention in the activity. In a supportive environment, business creativity and healthy competition between
port terminals do the rest, generating
jobs and income for a larger number
of Brazilians.
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Pelágio Araújo de Carvalho
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Logística e infraestrutura

são desafios
Setor portuário cobra melhor planejamento governamental

P

elágio Araújo de Carvalho
é o diretor presidente da
Amazon Logístics (Amazon Log). A carreira do paulista
teve início em 1984, logo depois
de formado, quando estagiou e trabalhou na Petrobras, em São Paulo,
no setor de transporte marítimo de
Petróleo e minério, posteriormente
atuando na área de gás e químicos.
Carvalho desembarcou em Belém
há mais de 20 anos para administrar um terminal privativo no interior do Estado e, há 16 anos, está
à frente da empresa referência em
operações portuárias no Norte.
O negócio principal da Amazon
Logístics são as operações portuárias. A empresa conta com 75 colaboradores que trabalham com uma
diversidade de carga, especialmente celulose, cargas de projeto
e produtos siderúrgicos. Ao longo
desses últimos anos, o foco de seus
investimentos está na área de contêineres, mais especificamente na
logística de transporte e entrega de
contêineres em operações do tipo
“door to door”. “O mercado para
este tipo de operação encontra-se
aquecido por conta da demanda
crescente em função das linhas de
cabotagem que começaram a fazer
escala no Porto de Vila do Conde”,
aposta Carvalho.
O empresário, que também é
diretor do Ogmo, o Órgão Gestor
de Mão de Obra, gerido pelos próprios operadores portuários, acredita que o problema de logística
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}Pelágio

Araújo de
Carvalho,
diretor do
OGMO (Órgão
Gestor de Mão
de Obra)

existente no Pará, hoje, seja um
desafio nacional do setor. “Estamos sempre com deficiência de
infraestrutura. Então a demanda
vem primeiro. O grande problema
do nosso setor é planejamento governamental, porque a maioria dos
portos em que atuamos são portos
públicos e observamos sempre que

a carga caminha mais rápido que
a infraestrutura. A consequência
disso é que sempre trabalhamos
com algum tipo de gargalo quer
seja nos acessos aos portos ou na
própria infraestrutura portuária”,
desabafa.
Em relação à logística das cargas existentes e as que poderão

O grande
problema do
nosso
setor é
planejamento
governamental; a carga
caminha
mais rápido
que a infraestrutura
ser atraídas para região, a eficiência e concretização dos projetos a
serem implantados partem de três
vetores: conclusão da BR-163, a
hidrovia do Tocantins (com derrocamento do Pedral do Lourenço)
e o terceiro é o próprio acesso ao
Porto de Vila do Conde. “Hoje o
acesso rodoviário é bem precário,
principalmente na região de Barcarena. A estrada é estreita, não
tem acostamento tampouco estacionamento para triagem. Para um
fluxo de carga que corresponda à
expectativa que temos, se tornará
bastante problemático.”
A despeito dos problemas
ainda existentes, Pelágio pontua
também alguns avanços: “O Por-

to de Vila do Conde passou por
uma ampliação no último ano.
Os investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) melhoraram a situação
de disponibilidade de berços
bem como o aprofundamento dos
berços internos com serviço de
dragagem. Outro fator relevante
é o início das atividades das Instalações Portuárias de Uso Privativo instaladas e em processo
de instalação na região de Vila
do Conde. A expectativa de incremento de volume de carga é
muito grande e sabemos que uma
grande parte será absorvida pela
própria iniciativa privada e por
estes terminais privativos”.

Anuário
De acordo com Pelágio Carvalho,
este Anuário é uma publicação de
extrema relevância para o Estado do
Pará e para o Brasil, já que traz à luz
informações de um setor de extrema
relevância para a economia e cuja as
informações não se tinha de maneira
clara, consolidada e de fácil entendimento. “Mostramos o que tem sido
feito e alertamos a sociedade e autoridades do que o setor precisa. O
Anuário é uma iniciativa importante
que não queremos que pare. Queremos assim contribuir com uma fonte
confiável, de fácil entendimento e
atualizada sobre as questões portuárias do Norte do Brasil”, conclui.
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INTERVIEW - Pelágio Araújo de Carvalho

Logistics and infrastructure
are challenges

P

elágio Araújo de Carvalho
is the president of Amazon
Logística. His career began in 1984 when was an intern
and worked at Petrobras, in São
Paulo, in the shipping and ore industry, and later he worked in the
gas area. Carvalho came to Belém
more than 20 years ago to work
ina cellulose factory in the state,
for 16 years, he is ahead of the
company that is a reference in port
operations in the North.
The main business of Amazon
Logística are port operations.
The company has 75 employees
working with a diversity of load,
especially with steel products.
Over the past few years, the focus
of its investments is in the container area, more specifically in
trailers for transport in containers
because the market is in a good
moment due to the growing demand caused by the cabotage lines
that began to accumulate in Vila
do Conde, in Carvalho’s opinion.
The businessman, who is also
director of OGMO (Workforce
Management Agency), managed
by port operators themselves, believes the existing logistics problem in Pará, today, is a national
challenge in the industry. “We are
always with infrastructure deficiency. So the demand comes first.
The big problem in our industry
is government planning, because most of the ports in which we
operate are public ports and we
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always observe when the load moves faster than the infrastructure.
The consequence is that we’re
always limited regarding access to
ports or the port infrastructure”,
he complained.
The solution of the problem has
three vectors: the completion of
BR-163 Highway, the Tocantins
waterway (demolition of the Pedral do Lourenço) and the third is
the access to the Port of Vila do
Conde. “Today, the only access is
by road and far from perfect, especially the road access in Barcarena region. The road is narrow, has
no roadside and a big load flow
becomes very problematic. “
The second point is that it does
not have road access. “With road
access, other markets that demand disposal and contact with
the port would be interested. This
is the role of the federal government, “emphasizes Carvalho,
pointing out some progress:”
The Port of Port of Vila do Conde underwent an expansion last
year. The investment by PAC
(Growth Acceleration Program)
improved the cradle availability
situation, but still not enough,
as the demand that will grow
with the completion of BR-163
Highway”, he says. “The cargo
volume expectations are very big
and we know that a large part
will be absorbed by the private
sector and the private terminals
that are setting up.”
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About the issue of Pedral do
Lourenço, according to Carvalho, the entire industry has been
demanding hard and it seems that
this year things should “unlock”.
“The expectation is that we have
news about this subject and, with
BR-163 Highway being completed, we just hope that the works do
not stop.”
OGMO (Workforce Management Agency)
According to Carvalho, the
Workforce Management Agency
does not have an investment program and its role is to work behind
the scenes. “But I can already say
that started the year of 2013 began with the deployment of the
workforce automatic escalation
system and we are working so
that in 2015, it is consolidated,”
says the director, who raises and
embraces the idea of having a yearbook claiming the problems that
drive the industry. “The yearbook
is of utmost importance for the
port sector, as we show what has
been done and warn the society
and authorities of the sector needs. As the Union brings together
all port operators that add to the
volume of imports and exports that
happen through the ports of Pará,
it is important to know what is
actually happening in the operations. The yearbook is an important initiative that we do not want
to stop. We want it to be, actually,
a yearbook “he concludes.
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Artigo

Adalberto Tokarski

Arco Norte: a saída eficiente
para os grãos

H

á oito anos quando iniciei minha trajetória na ANTAQ,
logo no primeiro mês, ainda no
cargo de gerente da Navegação Interior,
ministrei uma palestra defendendo a tese
de que a Saída Norte era a mais eficiente
para o escoamento de grãos produzidos
no Centro-Norte do Brasil.
Trazia na bagagem uma história de 12
anos apoiando a implantação da Hidrovia
Tocantins/Araguaia e, posteriormente,
com a estagnação deste projeto, passei a
liderar também um movimento em defesa
da implantação da Ferrovia Norte-Sul e o
Terminal de Grãos de Itaqui (TEGRAM).
Desta vez, com êxito.
Na defesa de uma melhor utilização
de nossos rios, quando me referia à Saída Norte, já na ANTAQ, sempre tive em
mente os rios Madeira, Teles Pires, Tapajós e Tocantins, além do Araguaia. No
caso do Tapajós, vi o Teles Pires ser inviabilizado para a navegação devido à construção de barragens sem eclusa. No entanto, ainda bem que temos o Rio Juruena,
que é navegável em águas altas e chega
próximo ao centro do Mato Grosso.
Agora em 2015, temos um balanço
positivo, sobre certos aspectos, em relação à utilização da nossa Saída Norte, que
passamos a denominar de Arco Norte,
isso devido a uma boa contribuição neste processo do estrategista Luiz Antônio
Fayet.
Finalmente, o Rio Tapajós está tendo
a devida utilização, pois, em 2014, foi
transportado, a partir de Itaituba (Miritituba), 1,5 milhão de toneladas de grãos e de
Santarém, através da BR-163, mais 900
mil toneladas.
Vale destacar alguns aspectos fundamentais que viabilizaram esse desempenho. Primeiro e primordial, foi o grande
investimento do Governo Federal no
asfaltamento da BR-163, que teve um
avanço consistente e está chegando perto
de Miritituba, continuando no sentido de
Santarém. Conforme dados do Ministério
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dos Transportes, já são 809km pavimentados. Segundo
ponto: o investimento em terminais e embarcações por
parte da iniciativa privada.
Com o investimento privado em novos terminais e
as necessárias dragagem e sinalização a serem realizadas pelo Governo Federal em 2015, o Rio Madeira será,
certamente, a via para o transporte de um maior volume
grãos e produtos.
No Rio Tocantins, para o qual aguardamos ansiosamente o derrocamento do Pedral do Lourenço, a
expectativa é de que o manganês e a soja sejam transportados a partir de Marabá (PA), ainda neste período
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de águas altas. Além disso, a partir de Praia Norte (TO),
outros produtos também poderão ser transportados neste periodo.
Cabe salientar que, a cada semestre, as eclusas
de Tucuruí estão transpondo mais cargas pela barragem. Nos últimos anos, constatamos a desconstrução do projeto de navegação comercial pelo Rio
Araguaia, um eixo fundamental para a logística
brasileira, pois chega à área de produção no centro
do Brasil. É preciso ser retomada a análise desse rio
por parte dos órgãos federais e que esse estudo seja
menos fragmentado e mais realista.

Essas vias citadas levam produtos prioritariamente à região de Barcarena (PA), que
vem se destacando com os terminais construídos ou adaptados pela iniciativa privada
para receber grãos. Somem-se a isto as áreas
dos portos públicos da CDP que serão licitadas, destacando-se o Porto de Outeiro. Em
breve, essa região será muitíssimo estratégica para o Brasil.
Por fim, completando o Arco Norte, teremos neste primeiro trimestre o início das
operações do TEGRAM do Porto de Itaqui (MA), com capacidade estática de seus
armazéns de 500.000 toneladas. A instalação portuária receberá apenas produtos por
caminhões neste primeiro momento. Além
disso, há o Terminal de Ponta da Madeira,
que, em 2014, recebeu 3,8 milhões de toneladas de grãos.
O ano de 2015 traz um cenário real, que
há 15 anos, quando projetávamos para a sociedade esta Saída Norte, éramos tratados
como meros visionários.
O Governo Federal também já perce-

O ano de 2015 traz
um cenário real,
com a Saída Norte.
Há 15 anos éramos
tratados como
visionários.
beu isso. Ou seja, a importância das hidrovias para o escoamento da safra de grãos,
que, para 2014/2015, deverá chegar aos
202 milhões de toneladas, conforme dados da Conab.
Nossos rios são fundamentais para esse
transporte. Devem fazer parte da cadeia logística. A multimodalidade precisa ser incentivada e ao mesmo tempo integrada, sempre

visando à redução do custo Brasil.
Acredito que, no futuro próximo, nossos rios da Amazônia sejam protagonistas para o avanço da logística brasileira,
sejam vias fundamentais para as exportações das comoditties brasileiras. E mais:
que internalizem insumos e distribuam
de forma mais eficiente ao Centro-Oeste
produtos fabricados pela Zona Franca de
Manaus, entre outros. Enfim, que sejam
verdadeiras hidrovias e que contribuam para a
geração de riqueza e renda da Região Norte e do
Brasil. Além disso, acompanho com muito otimismo as ações do Governo Federal em relação
ao Arco Norte. Por exemplo, a alteração das poligonais de Vila do Conde, Santarém e Belém
que incentivará a instalação de novos terminais
de uso privado no Pará.
Adalberto Tokarski é Superintendente de Navegação Interior da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
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ESSAY - Adalberto Tokarski

Arco Norte: the efficient way
out for grains

e

ight years ago, when I
started my career at ANTAQ, I ministered a lecture defending the thesis that the
North Exit was the most effective
for the flow of grain produced in
the Center-North region of Brazil.
I had had a 12-year history
supporting the implementation
of Tocantins/Araguaia Waterway
and later with the stagnation of
this project, I started to also lead
a movement in defense of the implementation of the North-South
Railway and the Grain Terminal
of Itaqui (Tegram). This project
was successful.
When I referred to the North
Exit, I always had in mind the
rivers Madeira, Teles Pires, Tapajós and Tocantins, besides Araguaia. In the case of the Tapajós,
I have seen the Teles Pires River
get impassable for navigation by
the construction of dams without
lock. However, we still have the
Juruena River, which is navigable
at high water and gets close to the
center of Mato Grosso.
Now in 2015, the North Exit is
to be called Arco Norte, a contribution by Luiz Antônio Fayet.
Finally, the Tapajós River
is having the proper use, as in
2014, from Itaituba (Miritituba),
1.5 million tons of grain were
transported and, from Santarém,
through the BR-163 Highway,
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another 900 thousand tons were
transported.
It is worth highlighting some
key aspects that enabled this performance. First and primary, the
great investment of the Federal
Government in the paving of 809
km of the BR-163 highway, which
is getting close to Miritituba, and
will continue up to Santarém. Second point: the investment in terminals and vessels by the private
sector.
With private investment in new
terminals and the necessary dredging and signaling to be carried
out by the Federal Government in
2015, the Madeira River will certainly be the way to carry a larger
volume of grain and products.
In the Tocantins River, for
which we eagerly await the overthrow of Pedral do Lourenço,
the expectation is that manganese and soy are transported from
Marabá (PA), even in this period
of high water. Furthermore, from
Praia Norte (TO), also other products will be transportable on this
period.
It should be noted that, each
semester, the locks of Tucuruí
are reaching across more cargo
through the dam. In recent years,
we have found the deconstruction of the commercial navigation
project through the Araguaia River, a major hub for the Brazilian
logistics, beacuse it reaches the
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production area in central Brazil.
The analysis of this river needs to
be resumed by federal agencies
and this study needs to be less
fragmented and more realistic.
The roads mentioned lead products primarily to the region of
Barcarena (PA), which has been
increasing with the terminals
constructed or adapted by the
private sector to receive grain.
Plus the areas of public ports of
CDP that will be auctioned, such
as the Port of Outeiro. Soon, this
region will be extremely strategic
to Brazil.
Finally, completing the Arco
Norte, we will in the first quarter /
2015 start-up of Tegram Itaqui Port
(MA), with capacity of its warehouses of 500,000 tons. The port facility
will only receive products by trucks
at this moment. In addition, there is
the Terminal of Ponta da Madeira,
which in 2014 received 3.8 million
tons of grain.
The Federal Government
has also realized the importance of waterways for transporting the grain harvest, which in
2014/2015, it is expected to reach 202 million tons, according to
data from Conab.
Our rivers are essential for
such transport. They must be part
of the logistics chain. Multimodality needs to be encouraged and
integrated, always aiming to reduce the cost to Brazil.
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Reportagem especial

Pedral do Lourenço ainda é

um entrave

Derrocamento continua entre as prioridades na Amazônia

O

derrocamento do Pedral do
Lourenço continua sendo uma
das pautas prioritárias dos
operadores portuários paraenses. Um
projeto pioneiro entregue em 2009 consiste no derrocamento de pedras no rio
Tocantins numa extensão de 70 metros
para aumentar o raio da curva e permitir
a navegação durante o ano todo. Atualmente, o pedral de 43 km de extensão é
formado por rochas que impossibilitam
a navegação no segundo semestre. Esse
projeto foi idealizado em 2008 pelos engenheiros civis, professores e pesquisadores da Universidade Federal do Pará
(UFPA) Nélio Moura de Figueiredo e

Hito Braga. Segundo eles, a realização
da obra do Pedral do Lourenço é uma
incógnita. O questionamento que fica
é por que não realizar uma obra cujo
projeto está feito, finalizado com normas de padrões americanos aceitos
em qualquer local do mundo, licenciamento ambiental completo e com
licença de instalação em mãos? Entre
as respostas está a da necessidade de
um aumento do canal para 140 metros, que os professores consideram
desnecessário no momento. O projeto
não é mais da Universidade Federal do
Pará e os professores viraram a página,
mas oferecem seu ponto de vista sobre a

atual situação do caso. Entenda o que o
Pará e o País estão perdendo com o atraso de cinco anos para o início das obras.
O impasse
Há longa data os engenheiros defendem a obra de derrocamento do Pedral
do Lourenço, que só não é realizada
por falta de interesse do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes), diz Hito Braga. Segundo
o engenheiro e professor, quatro licitações foram feitas ao longo desse período
e não se entende o porquê da busca por
outras empresas se já existe um projeto

}Pedral do Lourenço:
derrocamento
adiado trava o
desenvolvimento

90

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

Entregamos o
projeto em 2009.
Já tínhamos
uma empresa
que ganhou a
licitação e não
entendemos por
que parou tudo.
Hito Braga,
engenheiro naval

pronto, licitado e licenciado. “Entregamos
o projeto em 2009, avaliado na época em
R$ 390 milhões, com volume de 700 mil
m³ e já estamos com o pé em 2015. Se
quisessem fazer um projeto com uma dimensão maior, a melhor alternativa seria
fazer um que estava licitado, licenciado e
colocaria o rio e a hidrovia para funcionar.
E se tivesse algum ponto dando problema,
bastava derrocar, mas pelo menos tudo
estaria funcionando. Já tínhamos uma
empresa que ganhou a licitação e não entendemos por que parou tudo. São cinco
anos parado. Empresas estão deixando de
ganhar dinheiro e paraenses deixaram de
ter emprego. É um prejuízo imenso para o
Estado do Pará”, desabafa Braga.
Os professores alegam que é uma
grande enganação insistir em projetos inviáveis. “Eles insistem em um projeto inviável e as licitações estão vazias porque
as empresas não confiam e não sentem
firmeza”, pontua Hito. O mestre e doutor
ainda complementa dizendo que não é só
o Pará que perde com o entrave dessa obra,
mas sim o Brasil como um todo. “O Centro-Oeste, por exemplo, com a exportação
de grãos, o sul do Pará e parte do Nordeste.

Ficamos atravancados nessa obra que é
muito simples de ser feita. Se temos um
projeto pronto nada impede de aumentar
futuramente. A exemplo disso temos o canal do Panamá, que está sendo ampliado
depois de 100 anos”, ressalta Hito.
Posicionamento político
O canal do Pedral do Lourenço é retilíneo com poucas curvas e se o problema
é uma curva ou outra, nada impede de aumentar o raio de curvatura, afirma o engenheiro Hito Braga. “Não se entendem os
motivos urgentes para aumentar para 140
metros de largura se 70 metros resolvem.
A nossa ideia era contratar a empresa e
fazer um estudo de simulação do canal
verificando se naquelas condições de velocidade e correnteza haveria algum problema. Mas a solução para o Dnit parece ser
passar o estudo para uma nova universidade
que aumentou o valor em 40% em relação ao
da UFPA. Nossos políticos têm que tomar a
frente. Chamar o problema para o Estado do
Pará e mandar fazer porque enquanto ficar
em Brasília irão ficar abrindo e reabrindo editais sem sucesso”, enfatiza Hito Braga.
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HIDROVIA TOCANTINS- ARAGUAIA

C

onsiderada a principal hidrovia do Brasil, a Tocantins/Araguaia é um dos
mais importantes troncos viários do
corredor Centro-Norte. Faz parte
de um projeto maior que pretende
oferecer flexibilidade à navegação
no interior do Brasil, ao promover a
integração entre as bacias do Paraguai, Tocantins e Amazonas por
meio dos rios Araguaia, Tocantins,
São Francisco, Paraná, Guaporé e
Madeira.
Pertencente ao corredor Centro-Norte, a hidrovia do Tocantins-Araguaia se divide em quatro
ramos. O primeiro, de Peixe (TO)
a Marabá (PA), com 1.021 km de
extensão; o segundo, de Marabá à
foz do Tocantins, com 494 km2; e
o terceiro de Baliza (GO) a Con-
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ceição do Araguaia (PA). Trata-se
de um imenso potencial para o escoamento da produção de grãos do
Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins. O quarto trecho, que é muito
limitado, devido às grandes corredeiras do Araguaia, vai de Conceição do Araguaia à foz do Araguaia,
no rio Tocantins.
O projeto da hidrovia data dos fins
da década de 1960, tendo sido retomado a partir dos anos 80, com o
objetivo de implementar a navegação
comercial na bacia do Tocantins-Araguaia, em trechos já navegáveis durante boa parte do ano. O transporte
hidroviário no Rio
Tocantins é realizado com re-
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levância comercial somente no trecho
final, abaixo da represa de Tucuruí.
Após 2011, com o início de operação das eclusas de Tucuruí, o
local passou a ter condições para
o transporte hidroviário, com navegabilidade de longa distância com
comboios de alta capacidade (quatro barcaças de 2.250 toneladas,
totalizando 9.000 t). Após o lago,
a navegação ocorre somente nos
períodos de cheia.
Nesse trecho, a navegação é realizada por pequenas embarcações
para atender o suprimento das vilas ribeirinhas que não possuem
acesso terrestre.
Por isso, a urgência de tornar realidade as obras, como o derrocamento
do Pedral do Lourenço, para garantir
e expandir a navegabilidade.

}Hito Braga é mestre e
doutor em Engenharia
Naval e já passou pela
Companhia Docas do
Pará (CDP) no ano de
1984. Foi fundador e
coordenador do curso
de Engenharia Civil da
Faculdade Ideal (Faci)
no ano de 2002, onde
o coordenou até 2011.
Fundou o curso de
Engenharia Naval em
2005 na Universidade
Federal do Pará (UFPA),
do qual é coordenador
até hoje.

O projeto dos professores tem
embasamento técnico, econômico
e ambiental. De acordo com o pesquisador Nélio Figueiredo, o próprio
Dnit já disse que todos esses projetos
não passam de projetos conceituais
e que, na realidade, o único projeto
que tem sustentação do ponto de vista técnico e ambiental seria o da Universidade Federal do Pará. “Duas
licitações já foram relançadas, no
total de quatro vezes, e ausência total. O último estudo contratado pela
Universidade do Paraná não chega
a lugar nenhum. Não é um projeto
consistente com dados técnicos e
que venham a dar sustentabilidade às
empresas de elaborar essas propostas
e executar a obra. E mais uma vez
nós aqui do Pará estamos sendo penalizados”, lamenta.
Apostas para 2015

}Nélio Moura tem 20
anos de profissão e sua
carreira consolidada
na UFPA, atuando hoje
como professor do
curso de Engenharia
Naval. Atua na área de
projetos hidroviários
e portuários,
prestando assessoria
e desenvolvendo
pesquisa em inovadores
projetos como o Pedral
do Lourenço.

Obras como o 2º Porto de Vila
do Conde não são feitas por conta da hidrovia. O derrocamento é
necessário para que as navegações ocorram com segurança. “O
grande boom do momento é a
soja. Temos vários portos sendo
construídos em Miritituba e só em
Belém já são dois da Bunge (empresa multinacional do agronegócio) movimentando soja, a grande
aposta para 2015”, declara o professor Hito.
A soja cresce a cada ano e não
tem alternativa senão o Norte que,
além de ser uma via mais barata,
é uma via desafogada. “O que significa menos estrada e o uso de
um modal de transporte adequado
que é a barcaça. Por aqui entram
os grandes navios para pegar soja
e as grandes apostas para fomentar o setor em 2015 são os portos,
terminais e exportação de soja,
milho, farelo e o transporte na Hidrovia do Amazonas. O Tocantins
infelizmente ficará nesse impasse
por conta do Pedral o Lourenço”,
alerta Nélio sobre a obra que, além
de um estudo detalhado, também
necessita de um acompanhamento,
fiscalização e dragagem. Tudo isso
já está, inclusive, pronto no projeto
da Universidade Federal do Pará,
que está fora do circuito.
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Pedral do Lourenço

Pedral do Lourenço is still an obstacle

T

he demolition of Pedral
do Lourenço is still one
of the priority agendas of
Pará port operators. A pioneering
project delivered in 2009 is the
demolition of stones on Tocantins
River in a length of 70 meters to
increase the radius of the curve and allow navigation throughout the year. Currently, Pedral
do Lourenço has 43 km in length
is formed by rocks which prevent
navigation in the second semester. This project was conceived in
2008 by civil engineers, teachers
and researchers from the Federal
University of Pará (UFPA) Nelio
Moura de Figueiredo and Hito
Braga. According to them, the
realization of this work is unknown. The question that remains is
why not do a work whose project
is done, finished with standards
of American standards accepted
anywhere in the world, complete
environmental licensing and installation license? Among the responses, there is the need to increase the channel to 140 meters, that
teachers consider unnecessary at
this time. The project is no longer
of Federal University of Pará and
teachers turned the page, but offer
their views on the current situation
of the case. Everyone needs to understand what Pará and the country are losing with the five-year
delay to the start of the work.
The problem - Since longtime ago, engineers agree with the
overthrow of Pedral do Lourenço,
which is not done due to the lack
of interest by Dnit (National Department of Transport Infrastructure), says Hito Braga. According
to the engineer and teacher, four
bids were made during this period
and he does not understand the search for other companies if there
is a ready, licensed project with
bids. “We submitted the project
in 2009, valued at the time at R$
390 million, with volume of 700
thousand cubic meters and we are
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already in 2015. If they wanted to
do a project with a larger dimension, the best alternative would be
to make one that had bid, was licensed and would cause the river
and the waterway to work. And if
there was something causing problem, we could overthrow it, but
at least everything would be running. We had a company that won
the bid and do not understand why
everything stopped. Five years of
stagnation. Companies are failing
to make money and Pará no longer
has jobs. It is a huge loss to the
state of Pará, “Braga complains.
Teachers claim that it is a great
deception to insist on unviable projects. “They insist on an unviable
project and biddings are empty because companies do not trust,” says
Hito The master and doctor still
complements saying it’s not only
Pará that loses with the obstacle of
this work, but Brazil as a whole. “
Midwest, for example, with the export of grain, south of Pará and part
of the Northeast We got cluttered in
this work that is very simple to be
done. If we have a ready project,
nothing prevents increasing in the
future. As an example, there is the
Panama Canal, which is being expanded after 100 years, “says Hito
Political positioning - The
channel of Pedral do Lourenço is
straight with few curves and if the
problem are the few curves, there
is the possibility of increasing the
radius of curvature, says Hito Braga. “I do not understand the urgent
reason to rise to 140 meters wide
if 70 meters would be enough. Our
idea was to hire the company and
make a channel simulation study verifying if in those speed and
stream conditions, there would be
a problem But the solution to Dnit
seems to be passing the study to a
new university, which has increased the value by 40% compared to
UFPa Our politicians have to take
the lead and have it done because while they stay in Brasilia, they
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will be doing and redoing announcements without success,” emphasizes Hito Braga.
The teachers’ project has technical, economic and environmental
basis According to researcher Nelio Figueiredo, the Dnit itself has
already said that all these projects
are merely conceptual designs and
that, in fact, the only project that
there is support from a technical
and environmental point of view
would be the Federal University
of Pará. “two bids have been rereleased, in a total of four times,
and total absence latest study
commissioned by the University of
Paraná did not get anywhere It is
a consistent project with technical
data and that will give sustainability to companies to develop these
proposals and perform the work
And once again, here in Pará, we
are being penalized,”he laments
Bets for 2015 - Works as the 2nd
port of of Vila do Conde are not done
because of the waterway demolition
is required for the navigations to occur safely “ big boom of the moment
is soy We have several ports being
built in Miritituba and only in Belém, there are already two of Bunge
(agribusiness multinational company) moving soy the main focus for
2015, “says Professor Hito
Soy grows every year and there is
no alternative but the North which,
besides being a cheaper route is a
route without jams. “Which means
less road and the use of an appropriate mode of transport, which is
the barge. Through here, the big
ships pass to get soy and big the bets
to promote the sector in 2015 are the
ports, terminals and export of soy,
corn, meal and transportation in the
Amazon Waterway Tocantins River
will unfortunately be a problem because of Pedral do Lourenço, “says
Nelio about the work, which besides a detailed study, also requires
a monitoring, control and dredging.
All this is ready at the project of the
Federal University of Pará.
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Artigo

José Rebelo III

A navegação fluvial na região
Norte e a logística da exportação

A

Amazônia, estrategicamente localizada e
detentora da maior bacia hidrográfica do país, com
6.000 Km de vias navegáveis,
apresenta geografia peculiar
que permite identificar uma interação entre a área marítima,
principal canal do comércio
exterior brasileiro, e uma extensa área fluvial, responsável
pelo escoamento da produção
e pelo abastecimento das demandas da região.
Nesta região, onde as estradas naturais são os rios, os eixos de desenvolvimento sempre foram viabilizados pela
função logística do transporte
aquaviário.
Afluentes da calha principal do Solimões/Amazonas,
escoando a produção dos poços
da província de hidrocarbonetos, em Urucu, na confluência
dos rios Tefé e Coari, são responsáveis pelo abastecimento
da refinaria de Manaus e pela
perspectiva de geração de
energia, em face dos níveis do
gás natural existentes.
Assim, também, o Rio Madeira proporciona hoje, além
da geração de energia elétrica,
a movimentação de 4 bilhões
de litros de derivados entre
os Estados do Amazonas e de
Rondônia e o escoamento anual de cerca de quatro milhões
de toneladas de grãos do planalto central para o Atlântico.
Da mesma forma, as hidrovias do Tapajós, do Trombetas e do Tocantins-Araguaia

encerram uma perspectiva de
transporte de 17 milhões de toneladas se forem concretizados
os projetos já existentes ou em
fase de desenvolvimento para
tal fim, com potencial de crescimento, se considerarmos os
investimentos planejados para
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Nesta região, os eixos de
desenvolvimento sempre
foram viabilizados pelo
transporte aquaviário

a hidrovia do Tocantins-Araguaia.
Verifica-se dessa forma que, na área
fluvial e marítima da região amazônica,
convivem a navegação de longo curso,
como um instrumento do comércio
exterior, a navegação de cabotagem,
como uma solução para os problemas
de logística nacional, e a navegação interior, aproximando os centros de consumo e de produção, reduzindo custos
e contribuindo para a concretização de
uma demanda que acelera os aspectos
de desenvolvimento da região.
Entretanto, a malha viária brasileira
sofre de uma distorção crônica acumulada por décadas de erros e vícios que
não foram sanados ao longo de todo o
processo de desenvolvimento nacional,
como se constata à vista dos números
aqui explicitados, segundo a Confederação Nacional de Transportes-CNT:
MATRIZ DE TRANSPORTES
BRASILEIRA - CNT:
61,1%: RODOVIAS
20,7%: FERROVIAS
13,6%: AQUAVIAS
4,6%: AÉREO E DUTOS
A malha rodoviária tem 1,7 milhões
de km dos quais apenas 12% são pavimentados. Nessas condições, há um custo
adicional de 38% na manutenção da frota
rodante; de 35% no consumo de combustível; de 34% nos acidentes rodoviários;
e de 110% no tempo de viagem. Todos
esses adicionais acabam compondo, de
alguma maneira, o preço final do produto
exportado, resultando na mais clara apresentação do chamado Custo Brasil.
O comércio exterior brasileiro
registrou em 2013 US$ 242 bilhões
em exportações e US$ 239 bilhões
em importações. O agronegócio registrou uma exportação de US$ 101
bilhões onde as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste tiveram significação expressiva.
Entretanto, o baixo valor agregado em grãos, sejam estes vegetais ou
minerais, demanda uma busca cada vez

A malha viária
brasileira sofre de
uma distorção crônica,
com erros e vícios
mais acentuada na diminuição dos custos
do frete no sentido que essas transações
para o exterior possam competir com os
valores internacionais do mercado vindo
de produtores bem mais próximos dos
principais centros de consumo.
Contudo, a navegação interior não
recebe a preocupação quanto à sua implantação, regulamentação, concessão
de incentivos e projetos que lhe outorguem um efetivo e contínuo apoio econômico-financeiro e logístico, a fim de
que possa desenvolver sua atividade
primordial, trazendo competitividade
para a região Norte.
O valor do modal hidroviário para
a economia do País necessita de um
esforço concentrado da união e dos
estados ribeirinhos para que resultados
concretos sejam obtidos no mais curto
prazo, removendo carências, implementando infraestruturas e acelerando
o processo do desenvolvimento do comércio exterior brasileiro.
Assim, há medidas que podem ser implantadas a curto prazo para superar os
óbices ou fatores adversos que entravam o
processo de desenvolvimento do transporte
hidroviário, estando aqui alinhados aqueles
que consideramos os mais importantes:

• Construção de barragens para a geração de energia hidrelétrica com a
contrapartida de um sistema de eclusas
pertinentes que permitam a continuidade da hidrovia como modal hidroviário.
• Correção de deficiências na estrutura
de sinais náuticos e balizamentos para
uma navegação com baixo risco, mor-

mente, para a navegação noturna.
Alinhamento constante do preço
real do transporte na navegação
fluvial, permitindo aos armadores
uma amortização atualizada de seus
respectivos débitos com o sistema
financeiro.
• Financiamentos do FMM para a
construção de embarcações destinadas ao transporte regional de carga
geral, granéis sólidos e granéis líquidos.
• Incentivos ou prêmios para aqueles
que, em suas operações com embarcações regionais, minimizam, comprovadamente, os riscos de quaisquer problemas ecológicos para as regiões que
interagem com o transporte fluvial.
• Políticas verdadeiramente regionais
que deveriam privilegiar as bacias,
considerando as peculiaridades de
cada uma delas, estimulando, assim,
um processo de desenvolvimento e integração no âmbito de cada bacia ao
restante do território nacional.
• Redução no risco no transporte de cargas onde o seguro torna-se exorbitante,
em face das seguradoras não terem tradição nesse setor, aplicando critérios onde
o seguro de uma embarcação fluvial é
superior ao de uma embarcação de ”mar
aberto”, repetindo-se essa distorção para
a carga transportada.
A implantação dessas medidas permitiria que portos como Manaus, Porto Velho, Itacoatiara, Santarém, Porto
Trombetas e, principalmente, os portos
localizados na foz do Amazonas, como
Belém, Santana e Vila do Conde, devidamente integrados à Ferro-Norte e
às BR da Região Centro-Oeste e Norte, estimulassem o processo de desenvolvimento e integração no âmbito de
cada bacia ao restante do território nacional e ao comércio exterior.

•

José Rebelo III é Presidente do SINDARPA (Sindicato das Empresas de Navegação
Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação no Estado do Pará).
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ESSAY - José Rebelo III

The inland navigation in the northern
region for the logistics assets for export

t

he Amazon, which holds
the largest river basin in
the country with 6,000
km of waterways, presents peculiar geography that allows interaction between the sea area,
main channel of Brazilian foreign trade, and an extensive river area, responsible for the flow
of production and the supply of
the demands of the region.
Affluents of the main channel
of the Solimões River (Amazonas
State), draining the well production of hydrocarbon province in
Urucu at the confluence of Tefé
and Coari rivers, are responsible
for supplying the refinery of Manaus and for the energy generation perspective, given the levels
of natural gas.
The Madeira River, in addition to power generation, moves
4 billion liters of derivatives between the states of Amazonas and
Rondônia and the annual flow of
about four million tons of grain
from the central region to the
Atlantic.
Similarly, the waterways of the
Tapajós, Trumpets and TocantinsAraguaia contain a transport
perspective of 17 million tons, if
implemented existing projects or
under development.
However, the Brazilian road
network suffers from chronic
cumulative distortion errors decades along the national develo-
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pment process, according to the
National Confederation of Transport-CNT:
BRAZILIAN TRANSPORT
MATRIX - CNT:
61,1% : HIGHWAYS
20,7% : RAILWAYS
13,6% WATERWAYS
4,6% AIRWAYS AND DUCTS
The road network has 1.7
million km, of which only 12%
are paved, which generates an
increase of 38% in the maintenance of the vehicles; 35% in fuel
consumption; 34% of road accidents; and 110% in travel time.
In 2013, the Brazilian foreign
trade imported US$ 242 billion
and exported US$ 239 billion.
The agribusiness exported US$
101 billion, with significant participation of the North, Midwest
and Northeast regions. However,
the low value added in grain demands reduction in freight costs
in order to compete with the values of the international market.
Thus, there are measures that
can be implemented in the short
term to overcome these factors,
and the most important ones are:
• Construction of dams for
hydroelectric power generation
with consideration of a number
of relevant locks that allow the
continuity of the waterway as
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waterway mode.
• Correction of deficiencies in
the nautical signaling for risk reduction, especially for night navigation.
• Constant alignment of real
price of transport in river navigation, so shipowners would have
the updated amortization of their
debts with the financial system.
• FMM financings for the
construction of vessels intended
for regional transportation of general cargo, liquid and dry bulk.
• Incentives or rewards for
regional operations with vessels
that minimize the risks of ecological problems of river transport.
• Regional policies that favor
the peculiarities of each basin, encouraging the integration of each
basin to the rest of the country.
• Reduction of the cost of insurance in the river cargo transportation.
The implementation of these
measures would allow ports such
as the ones in Manaus, Porto
Velho, Itacoatiara, Santarém,
Trombetas and mainly the ports
of the mouth of the Amazonas River, like Belém, Santana and Vila
do Conde, properly integrated to
Ferro-Norte and to federal highways of Midwest and North, to
stimulate their development and
integration process to the rest of
the country and to foreign trade.
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Francisco José Teles de Santana

Para avançar, o Brasil

deve mudar

Faltam investimentos e nova postura do governo

A

s agências marítimas são as
representantes de armadores
nos portos. Elas são responsáveis por todos os serviços necessários desde a atuação formal dos armadores nas escalas de suas embarcações
e/ou aqueles serviços que demandem
da representação formal, legal, como
suporte à tripulação, assessoria jurídica e outros. Francisco José Teles
de Santana é sócio-diretor da BF
Fortship, que tem como atividade
principal a operação portuária. A
empresa cearense dispõe de unidade
independente em Belém, fundada
desde 2004. Conta com cerca de 30
colaboradores e escritório localizado
na travessa Dom Romualdo Seixas,
no bairro Umarizal.
Santana aposta na composição
única de seu corpo de executivos,
especializados e renomados no Brasil e exterior em todos os setores do
chartering & shippping como grandes diferenciais da empresa. O grupo
tem investido em superestrutura em
todos os portos onde atua, pela incorporação de bens de capital necessários ao aparelhamento e especialização da operação portuária em busca
de ganhos de produtividade.
Em Belém, os investimentos não
são feitos por conta dos obstáculos
circunstanciais. Segundo Santana,
são os conhecidos embaraços governamentais nos processos licitatórios
com equívocos claros na elaboração
das premissas no lote ofertado pela
Antaq (Agência Nacional de Transporte Aquaviário) para o Teconbel —
ora aguardando manifestação do TCU
(Tribunal de Contas da União). Com
isso, diz, os investimentos na região
ficam postergados até que surja algo

novo e se possa ter a mínima segurança jurídica para ir em frente.
“Nos termos postos, ainda que tenham sido refeitas as premissas de preço
mínimo, prova-se por si só uma inadequação econômico-financeira dadas as

ficcionais em detrimento das empresas
reais do setor e do mundo real”, desabafa o empresário que, a seguir, fala para
a 2ª edição do Anuário do SINDOPAR
(Sindicato dos Operadores Portuários do
Estado do Pará).

}Francisco Santana,

sócio-diretor da
empresa BF Fortship

exigências absurdamente altas de capital
social. Além de volume de investimentos
a serem feitos pelas eventuais proponentes. Enfim, são características do Brasil
criadas tão somente para atrair negócios
ou interesses maiores a grupos econômicos ou empresas virtuais gigantes e

Desafios
Para Francisco Santana, o desafio
de logística é apenas um conceito bem
compreensivo que, infelizmente, vem
sendo maltratado para justificar e explicar sem sucesso a infinita incapa-
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}Porto de Vila

do Conde:
investimentos em
infraestrutura são
fundamentais para o
crescimento

cidade do Brasil e dos brasileiros de
andar para frente. O maior desafio, ou
inimigo, do setor portuário brasileiro,
afirma, é cultural, senão histórico e
étnico (no sentido genérico da “brasilianização”). Ele acredita que o Brasil
precisa olhar para os pequenos e médios empresários do setor portuário,
trabalhadores avulsos e vinculados
com o mínimo de responsabilidade,
respeito e cuidado. “Empresas maiores ou menores estão sendo aniquiladas em setores onde o governo, sob o
pretexto de estar modernizando, gera
desigualdades absurdas no equilíbrio
do mercado. A atitude culmina, tão
somente, por privilegiar o interesse
do capital descomprometido com o
desenvolvimento sustentável, detido
por fundos de investimentos e as gigantes nacionais. Estas, por sua vez,
têm acesso irrestrito aos bilhões de
dólares que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social) lhes disponibiliza com tapete
vermelho e apoderam-se, nos termos
da nova regulação, das melhores in102
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As maiores
cidades do mundo
não abrem mão
de continuar
investindo e
intervindo
em favor dos
seus portos
fraestruturas públicas ainda existentes,
sem qualquer obrigação de contrapartida ou contribuição à sociedade pelas
infraestruturas a si confiscadas pelo
Estado”, conta o empresário.
Santana volta para a década de
90 ao relembrar a lei de nº 8.630
implantada em 1993, que carregava em si a esperança de diminuir a

grande distância entre a realidade
do mundo e do Brasil. Lembra que
o setor avançou muito nos primeiros
dez anos, principalmente dentre os
novos operadores de médio e grande portes que, na falta de acesso às
linhas de crédito dos bancos de desenvolvimento do próprio País, tiveram que optar por investir no setor
com capital próprio ou com linhas
de crédito tomadas no exterior.
“Este, aliás, tem sido o grande entrave aos investimentos em infra e superestruturas de que o País carece cada
dia mais, e linhas de crédito competitivas, sejam através de bancos privados
ou através dos bancos de desenvolvimento do Brasil, se comparadas às
praticadas no mercado internacional”,
ressalta FJT, como é conhecido o empresário, destacando que a principal
reivindicação é continuar existindo no
setor. “Não sermos tirados do sistema
por canetadas, decretos ou reformas de
lei, como a que substituiu a lei número
8.630, onde os operadores portuários
e trabalhadores jamais foram consul-

tados. Precisamos reestabelecer o poder geográfico local das autoridades
portuárias. Restaurar o poder sobre as
próprias decisões locais e restabelecer
o estado de direito e não o direito do
Estado fazer o que bem entende sobre
o que nada entende. Urgem a ordem e
o progresso”, frisa Francisco.
O Estado depende
do porto e vice-versa
Entre as reivindicações mais urgentes para o Pará, entende o empresário, também está fomentar a
divulgação da história do próprio
Estado como forma de induzir a
sociedade local a conhecer sua própria trajetória e ter orgulho do que
a sociedade paraense já investiu em
infraestrutura do início do século
passado até hoje.
“Nos conscientizarmos de que tudo
o que existe hoje é o que foi construído
pela sociedade entre 100 e 40 anos atrás.
Nada de novo nos últimos 25 anos. E
que tudo isso jamais foi sequer mantido
sob pretextos ridículos de competição no
convívio entre a cidade e o porto ou o
porto e a cidade”, declara FJT, que acredita que os paraenses têm que saber que
não existe grande cidade sem um grande
porto ou vice-versa.
“As maiores cidades do mundo não

F

rancisco José Teles de
Santana começou sua
carreira em shipping no
ano de 1975, na Caronia Agência
Marítima Ltda - à época agentes
do Lloyd Brasileiro e dos primeiros contratos de empresas com
embarcações de perfuração de
petróleo nos campos da Bacia de
Santos. Em 1977, foi contratado
para ser o coordenador de Tráfego e Operações da Atwood Oceanics Drilling Ship Marine Ltda.,
de Houston, em contrato com a
Exxon do Brasil, onde ficou até
meados de 1980, quando a empresa deixou o Brasil. Em 1980,
ingressou na Agenave, Agência
Marítima Ltda., do Rio de Janeiro, já no setor de agenciamento e
operações portuárias, sendo res-

Espero que este
Anuário sirva de
alerta para que a
sociedade acorde
para o dramático
momento
que vivemos
no comércio
internacional
abrem mão de continuar investindo e
intervindo nas suas cidades em favor
dos seus portos. Não há outro meio conhecido para a sociedade avançar e gerar riquezas. Não podemos nos dar ao
luxo de abandonar nossos portos. Sem
investimentos em dragagem, construção
e manutenção de berços, além de intervenções urbanas, a cidade e o porto de
Belém não têm como atingir, sequer, o
nível de modernidade cosmopolita que
detinha no início do século passado”,
desabafa Francisco.

ponsável pela gestão do serviço
entre o Brasil e Oriente Médio.
Em 1982, foi contratado pela
Cory Brothers, que na época
concentrava o maior volume
de atendimento de navios em
todo o Brasil, onde desempenhou todas as funções em port
operations e shipping até 1988,
ocasião em que foi contratado
para ser o executivo, na área de
Operações Portuárias, do Grupo Martinelli, de São Paulo, à
época, pioneira e um dos principais operadores de contêineres na região Sudeste do País
e outras atividades na área de
logística e armazenagem.
Na Martinelli, foi representante da Nedlloyd Lines nas principais Conferencias de Fretes e

Os investimentos
precisam acontecer
É obrigação do Estado Federal, em
qualquer lugar do mundo, investir em
infraestrutura. Afinal de contas, é do
Pará que sai quase metade do minério
exportado pelo Brasil para o mundo.
Francisco responde ao seguinte questionamento: Onde está a contrapartida
do governo federal? “Nem em Belém,
muito menos em Vila do Conde ou
em qualquer outra grande infraestrutura pública no Pará ou na Amazônia.
Algo está muito errado”, sintetiza.
De acordo com o empresário, o
governo, infelizmente, por desconhecimento de causa e por escutar somente
quem o emprenha, sempre atrapalha. “E
vai continuar assim, pois a lei atual nos
remeteu de volta ao regime feudal. A
tendência que se mostra é do loteamento do pouco que existe para as gigantes
nacionais. Em breve teremos retornado
à realidade medieval. Espero que este
Anuário sirva de alerta para que a sociedade acorde para o dramático momento
que vivemos em todo o setor do comércio internacional. Que todos percebam
que o Brasil pode e deve acordar para o
presente e esquecer o futuro que nunca
chegou. Fazendo hoje, certamente, teremos pelo menos um futuro pelo qual me
matei nos últimos 50 anos”, conclui.

assumiu diretorias na Apanerj e
Centro Nacional de Navegação
Transatlântica e no CEU do Porto do Rio de Janeiro (Conselho
Especial de Usuários) e também
do Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CNNT). Em
1994, deixou o Rio de Janeiro e
fundou a Associação com o Grupo Brandao Filhos, de Salvador,
a BF Fortship Agência Marítima
Ltda., em Fortaleza. No sentido
de oferecer um serviço abrangente e de qualidade em toda a
região de influência dos principais portos do Norte e Nordeste, posteriormente veio a instalar
escritórios em Recife, em 1998,
e Belém, em 2004, para atender
à demanda de armadores atuantes na região.
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INTERVIEW - Francisco José Santana

To advance, Brazil must change

t

he shipping agencies are
the shipowners in ports.
They provide all the necessary services, such as formal activities of shipowners on the scales of
their vessels and / or those services
that require the formal, legal representation, as support to crew, legal
advice and others. Francisco José
Teles de Santana is director-partner
of BF Fortship, whose main activity
is port operation.
Santana bets on the unique composition of his executive group,
skilled and renowned in Brazil and
abroad in all sectors of chartering
& shippping as great differential
of the company. The Group has invested in superstructure in all ports
where it operates.
In Belém, the investments are
not made because of circumstantial
obstacles. According to Santana, the
known government problems in bidding processes with clear mistakes
reagrding the preparation of the
premises offered by Antaq (National Agency of Waterway Transportation) to Teconbel - now awaiting
manifestation of TCU (Federal Audit Court).
Challenges
In Francisco Santana’s opinion,
the logistics challenge is only a too
broad concept. The biggest challenge, or enemy, of the Brazilian port
sector, he says, is cultural, historical and ethnic (in the generic sense
of “Brazilianization”). He believes
that Brazil needs to look at the small
and medium entrepreneurs in the
port sector, independent workers
and with the minimum of responsibility, respect and care. “Larger
and smaller companies are being
annihilated in sectors where the
government, under the pretext of
modernizing, generates absurd inequalities in market equilibrium. The
attitude culminates in favoring the
interests of the non-compromised
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capital to sustainable development,
held by investment funds and national gigantic companies” he says.
Santana goes back to the 90’s to
remember the law 8,630, deployed
in 1993, which carried with it the
hope of reducing the huge gap between the reality of the world and
Brazil. He remembers that the industry advanced a lot in the first ten
years, mainly among the new medium and large operators that, not
having access to credit lines of the
country’s own development banks,
had to choose to invest in the sector
with their own credit or credit lines
taken abroad.
The State depends
on the Ports and vice versa
Among the most urgent demans
of Pará, according to Santana, there
is the necessary divulgation of the
history of the State as a way to induce local society to know its own
past and to be proud of what society
from Pará has already invested in
infrastructure from the beginning of
the last century until today. Santana
believes that people from Pará must
know that there is not a big city without a big port and vice versa.
The investments must be made
It is the obligation of the Federal State, anywhere in the world, to
invest in infrastructure. After all, it
is from Pará that almost half of the
mineration is exported by Brazil to
the world. Francisco responds to
the following question: Where is the
consideration of the federal government? “Not in Belém, much less in
Vila do Conde or in any major public infrastructure in Pará or in the
Amazon. Something is very wrong”
he summarizes.
According to the businessman,
the government, unfortunately, due
to its lack of knowledge, always gets
in the way. “I hope this yearboook
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will serve as a warning to society so
it realizes the dramatic moment that
we live in all the international trade
sector” he concludes.
Francisco José Teles de Santana
began his career in shipping in 1975,
at Caronia Agência Marítima Ltda.
- at then, agents of the Lloyd and the
first contracts with companies that had
oil-drilling vessels in the fields of the
Basin of Santos. In 1977, he was hired
to be the traffic and operation coordinator of Atwood Oceanics Drilling
Ship Marine Ltda., of Houston In
1980, he joined Agenave, Agência
Marítima Ltda., of the Rio de Janeiro,
as in the agency and port operations
sector, being responsible for service
management between Brazil and the
Middle East
In 1982, he was hired by Cory
Brothers, which then focused the
largest volume of vessels service in
Brazil, where he worked in all functions in port operations shipping
until 1988, when he was hired to
be the executive in the port operations area, of the Martinelli Group,
of São Paulo, at the time, pioneer
and a leading company in container
operators in the Southeast region of
the country and other activities in
logistics and storage
At Martinelli, he was representant of Nedlloyd Lines in the main
conferences of Shipping and became director at Apanerj and at CEU
(Users Special Council) of the Port
of Rio de Janeiro and also at the
National Transatlantic Navigation
Center (CNNT). In 1994, he left Rio
de Janeiro and founded the Association with Grupo Brandao Filhos,
of Salvador, BF Fortship Agência
Marítima Ltda., in Fortaleza. In order to provide a comprehensive and
quality service throughout the region
of influence of the major ports of the
north and northeast regions, he subsequently set up offices in Recife in
1998 and Belém in 2004 to meet the
demand of active shipowners in the
region.
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Abraão Benassuly

Projetos miram logística do

escoamento

Estado anuncia ampliação de terminais e plataformas

à

frente da Companhia de
Portos e Hidrovias (CPH)
do Estado do Pará, Abraão
Benassuly prepara-se para mais quatro anos de gestão como presidente da
empresa, para colocar em prática uma
série de projetos de melhorias para o
setor portuário do Estado. Ano passado, a companhia conseguiu tirar do
papel e tornar realidade a inauguração
do Terminal Hidroviário de Belém
Luiz Rebelo Neto, o qual está instalado no armazém 9 da zona portuária
de Belém, com 4.800 m² de área construída.
O terminal segue as normas esta-

belecidas pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq). O
projeto custou R$ 19 milhões e teve
como uma das metas a preservação
da estrutura do prédio histórico, que
possui 102 anos de existência. “Tudo
o que a Companhia de Portos e Hidrovia planejou para os quatro anos do
governo Jatene foi cumprido”, afirma o presidente da CPH. Em visita
ao terminal de Belém, Benassuly faz
questão de mostrar e explicar cada detalhe do projeto, que levou 14 meses
para ser erguido. “Nós temos lojas de
presentes e conveniência, lanchonetes, quiosques, centro de atendimento

ao turista. Ou seja, o passageiro está
em uma situação extremamente confortável”, considera. O espaço ainda
conta com caixas eletrônicos, unidade
do Pro Paz e do Juizado de Menores,
onde são feitas ações preventivas em
defesa de crianças e adolescentes.
O projeto envolveu infraestruturas
arquitetônica e naval, contando com
dois flutuantes e rampas articuladas,
além de cobertura para proteger os
passageiros da chuva e do sol. O espaço é totalmente climatizado e possui o mesmo sistema de som utilizado
no Aeroporto Internacional de Belém,
usado para anunciar o embarque e de-

}Abraão Benassuly

no novo Terminal
Hidroviário de Belém
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Estamos
com projetos
prontos de
reforma e
adequação
de mais cinco
terminais.
A intenção
é facilitar a
logística de
escoamento.
sembarque dos passageiros. A iluminação é toda em LED e o piso em porcelanato e granito. “Conseguimos dar
dignidade a este público que se serve
do modal hidroviário todos os dias”,
declarou Benassuly sobre o terminal,
por onde, em média, são transportadas 70 mil pessoas por mês. “Antes, o
terminal funcionava no armazém 10,
em uma área de 800 metros m², sem
nenhum conforto. Mal havia ventilador”, lembra. “O mais interessante é
que o novo projeto conta com Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE). Ou
seja, tudo passa por ela, para depois
ser arremessado ao rio. Antes, isso
não existia”, frisa.
Nos últimos quatro anos, a CPH também desenvolveu 16 projetos de reforma
e adequação de terminais hidroviários e
oito de construção, os quais estão prontos, aguardando apenas licitação. Além
disso, foram investidos R$ 6 milhões em

obras de reforma e adequação dos terminais hidroviários de Barcarena, São Sebastião da Boa Vista, Gurupá, Porto de
Moz e de Itaituba. A companhia ainda
participou de importantes debates sobre
relevantes investimentos no setor logístico, a exemplo da elaboração da Política
Portuária Estadual, construção da Plataforma Logística de Marabá e da navegabilidade de hidrovias estratégicas.
Projetos
Foi elaborado Plano Plurianual (PPA)
em consonância com a Agenda Mínima
do Governo do Estado, com a intenção
de fazer do órgão um instrumento de
gestão para viabilizar e construir uma política portuária que atendesse a produção
regional, a acessibilidade e a mobilidade
urbana, assim como a integração entre as
regiões, democratizando a utilização do
transporte hidroviário em conjunto com

outros modais.
Nos próximos quatros anos serão
construídos seis novos terminais na
margem esquerda do rio Amazonas. Também serão feitas obras de
reforma e adequação de terminais
hidroviários da região do Marajó e
Tocantins, além da execução da primeira etapa da Plataforma Logística
do Guamá (PLG), que compreende a construção do porto público e
pavimentação das vias de acesso.
A primeira fase do projeto está orçada em R$ 80 milhões. “Estamos
com projetos prontos de reforma e
adequação de mais cinco terminais
e vamos iniciar estudos para a implantação da Plataforma Logística
Intermodal de Marabá e da Plataforma Logística de Santarém. A
intenção é facilitar a logística de escoamento da produção e o acesso”,
adianta o presidente.

CALENDÁRIO DE OBRAS E PROJETOS - 2015
n 1º semestre de 2015 - Licitação das obras de reforma e adequação de Terminais na região do Marajó
(Breves, Curralinho, Muaná e Ponta de Pedras) e Tocantins e Igarapé-Miri) - R$ 6.950.000,00
n 1º semestre de 2015 - Licitação das obras de Construção dos Terminais na região do Baixo Amazonas (Almeirim, Curuá, Faro, Terra Santa, Prainha, Santana do Tapará)
- R$ 21.000.000,00

n Em 2015 - Licitação da obra de Construção do Terminal
de Santarém com investimento de aproximadamente R$
45 milhões.
n Em 2015 - Licitação da 1ª fase das obras da Plataforma
Logística do Guamá (PLG) - com investimento de aproximadamente R$ 80.000.000,00
n Em 2015 - Elaboração de estudos e projetos para as
Plataformas de Santarém e de Marabá.
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INTERVIEW - Abraão Benassuly

Flow logistics is the focus of
the projects

A

head of the Ports and Waterways Company (CPH)
of Pará, Abraão Benassuly prepares himself for another
four-year term as president of the
company, to put in place a number of improvement projects for
the port sector of the state. Last
year, the company managed execute the inauguration of Luiz Rebelo Neto Waterway Terminal of
Belém, which is installed in the
warehouse 9 of the port zone of
Belém, with 4,800 square meters
of built area.
The terminal follows the standards set by the National Association of the Built Environment
Technology (ANTAC). The project cost R$ 19 million and had
as one of its goals the preservation of the structure of the historic building, which has 102 years
of existence. “All that the Ports
and Waterways Company planned for the four years of Jatene
government was fulfilled,” says
the president of CPH. Visiting
the terminal of Belém, Benassuly
makes sure to show and explain
every detail of the project, which
took 14 months to be built. “We
have gift shops and convenience,
snack bars, kiosks, tourist service
center. That is, the passenger is in
a very comfortable situation, “he
says. The space also has ATMs, a
Pro Paz unit and Juvenile Court,
where preventive actions in defense of children and adolescents
are taken.
The project involved archi-
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tectural and naval infrastructure, with two floating spaces and
hinged ramps, plus coverage to
protect passengers from rain and
sun. The space is fully air-conditioned and has the same sound
system used in Belém International Airport, used to advertise
passenger boarding and disembarkation. The lighting is all LED
and the floor is in porcelain and
granite. “We were successful to
give dignity to this audience that
uses the modal waterway every
day,” said Benassuly on the terminal, where, on average, 70,000
people are transported a month.
“Previously, the terminal worked
in the warehouse 10, in an area
of 800 meters m² with no comfort.
There were barely fans,” he recalls. “The most interesting is
that the new project has Sewage
Treatment Plant (STP). That is,
everything goes through it, and
then it is thrown into the river. It
did not exist before the project”
he emphasizes.
Over the past four years, CPH
has also developed 16 reform and
adequacy projects of waterway
terminals and eight construction,
which are ready, awaiting only the
bidding. In addition, we have invested R$ 6 million in renovation
work and adequacy of waterway
terminals of Barcarena, São Sebastião da Boa Vista, Gurupá,
Porto de Moz and Itaituba. The
company has also participated in
important discussions on relevant
investments in the logistics sector,
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such as the preparation of the State Port Policy, the construction of
the Logistics Platform of Marabá
and navigability of strategic waterways.
PROJECTS
A Multi-Year Plan (PPA) was
developed in accordance with the
Minimum Agenda of
the State Government with
the intention of making CPH a
management tool to enable and
build a port policy that meets regional production, accessibility
and urban mobility, as well as
the integration between regions,
democratizing the use of water
transport in conjunction with
other modes
Over the next four years, six new
terminals will be built on the left
bank of the Amazonas River Works
of renovation and adaptation of
waterway terminals of Marajó
and Tocantins will also be made,
besides the implementation of the
first stage of the logistics platform
Guamá (PLG), involving the construction public port and paving of
the access roads The First phase
of the project is estimated at R$ 80
million. “We have ready projects of
reform and adequacy of five terminals and we will start studies for the
implementation of the Intermodal
Logistics Platform of Marabá and
the Logistics Platform of Santarém.
The intention is to facilitate the logistics of product flow and access,”
added the president.
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Antonio Carlos Vilaça
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Barcarena assume papel

estratégico

Portos abrem o caminho para negócios intercontinentais

o

município de Barcarena
está entre os principais
pontos estratégicos do
Estado cotados para receber investimentos futuros e, assim, contribuir para desafogar os entraves
do modal hidroviário paraense.
Para o atual prefeito da cidade,
Antônio Carlos Vilaça, Barcarena assume hoje importante papel
na contribuição do Estado para
a solução de um dos principais
problemas do Brasil: a carência
de infraestrutura logística de suporte às exportações. Isso porque
os portos do município são hoje
as principais portas de saída de
produtos exportáveis na região
Norte e, nos próximos anos, com
a ampliação do canal do Panamá,
deverão se consolidar como os
maiores do País.
O prefeito destaca a posição
estratégica e as condições favoráveis que fazem do município
uma das principais apostas para
o desenvolvimento do setor portuário local. “Os atributos naturais, como condição portuária,
localização, canal de acesso com
calado de dimensões apropriadas
para grandes embarcações, parque
industrial de transformação mineral, suprimento de energia e proximidade da capital representam
fatores e vantagens comparativas
e competitivas”, considera Vilaça.
Ele afirma, ainda, que a principal
vocação do município é prover
serviços de logística. “Costuma-
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mos dizer que as indústrias só estão em Barcarena porque aqui há
bons e excelentes portos. Os complexos portuários e as indústrias
de transformação mineral, como
também as novas que começam a
se instalar, de produção e fertilizantes, são os principais geradores
de oportunidades de emprego no

}Antônio

Carlos
Vilaça,
prefeito
municipal de
Barcarena

município. Barcarena, no entanto,
ainda carece de sistema de ensino
técnico e superior que qualifique
a mão de obra local para ocupar
os postos de trabalho abertos com
os investimentos privados”, pondera o prefeito.
Vilaça ainda pontua quais investimentos precisam ser feitos para

O sistema
rodoviário, que
dá acesso aos
portos, não está
dimensionado
adequadamente
ao volume de
tráfego que
ocorre hoje

}Operação
portuária
em Vila
do Conde,
Barcarena

alavancar o sistema portuário na
região. “Todo o complexo portuário de Barcarena não subsiste
sem a integração rodoviária. Ele
necessita disso, por isso esperamos que, futuramente, essa integração seja uma realidade. No
entanto, o sistema rodoviário,
que dá acesso aos portos, não
está dimensionado adequadamente ao volume de tráfego que
ocorre hoje e não está preparado
para o crescimento projetado de
atividades”, avalia.
De olho no futuro, Vilaça
destaca suas propostas e metas
para os próximos dois anos,
como prefeito de Barcarena.
Segundo ele, o foco agora é o
cuidado com a cidade. “Para
os próximos dois anos, vamos
priorizar projetos de infraestrutura de mobilidade e logística, urbanização e infraestrutu-

ra administrativa”, diz. Vilaça
conta que os primeiros anos de
seu mandato foram dedicados
à organização da administração do município, sobretudo à regularização de contas.
“Também atuamos nas ações
de atenção às pessoas – principalmente na busca de investimentos de caráter social, como
construção de unidades básicas de saúde, creches, escolas, centro cultural, complexo
esportivo, quadras, bem como
buscando equacionar um dos
principais problemas do município, que é a carência de saneamento básico”, frisa.
Apesar de ser mineiro, Vilaça é paraense de coração.
Por isso, não esconde a satisfação por ter escolhido Barcarena como sua cidade. “Estou
aqui há quase 30 anos. Essa

foi a cidade que escolhi para
viver, porque aqui encontrei a
oportunidade de realizar bons
projetos. Como empresário,
construí empresas sólidas nesse município. Mas antes, ainda
em Minas, fui vendedor ambulante, motorista e autônomo
em várias áreas. Tenho orgulho do que já fiz nessa vida e
agora mais ainda, porque sou
responsável pela condução de
uma cidade que me desafia a
todo instante. Existe muita diferença entre a administração
privada e a pública. Cuidar de
Barcarena hoje exige austeridade, disciplina, transparência
e empenho para fazer mudanças significativas. É isso que
me impulsiona a fazer desse
município um exemplo de desenvolvimento para todo o Estado”, declara.
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INTERVIEW - Antonio Carlos Vilaça

Barcarena plays
a strategic role

A

Barcarena is among
the main strategic
points of the State, that
will probably receive future
investments thus contribute to
streamline the waterway modal
of Pará. For the current mayor,
Antonio Carlos, Barcarena assumes today an important role
in the State’s contribution to the
solution of one of Brazil’s main
problems: the lack of logistics
infrastructure support to exports That’s because the city’s
ports are now the main exit
doors of exportable products
in the North and, in the coming
years, with the expansion of the
Panama Canal, they should be
consolidated as the biggest in
the country.
Mayor highlights the strategic position and favorable conditions that make the city one of
the main focus for the development of the local port sector
The natural attributes, such as
port condition, location, access channel for large vessels,
industrial park of mineral processing, energy supply and proximity to the capital represent
factors comparative and competitively advantages” he considers. He also states that the
primary purpose of the council
is to provide logistics services.
We often say that the industries
are in Barcarena only because
of the good and excellent ports.
The port complexes and of mi-
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neral processing industries, as
well as the new ones that are
being installed, (production
and fertilizers industries) are
the generators of employment
opportunities in the city Barcarena, however, still lacks technical and superior education
system that qualifies the local
workers to fill the jobs opportunities created by private investments.”
Vilaça points out which investments must be made to
boost the port system in the region. “The whole port complex
of Barcarena cannot work without road integration. It needs
it, so we hope that in the future,
this integration will be reality.
However, the road system, which provides access to ports, is
not properly sized to the volume of traffic that occurs today
and it is not prepared for the
projected growth of activities”
he says.
Looking forward, Vilaca
highlights his proposals and
goals for the next two years
as mayor of Barcarena. He
said the focus now to take
care of the city. “For the next
two years, we will prioritize
projects of mobility and logistics infrastructure, urbanization and administrative
infrastructure,” he says. Vilaça says that the first years of
his term were dedicated to the
organization of the municipal
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administration, particularly
the settlement of accounts.
“We have also participated
in actions focused in helping
people - mainly in search of
social investments, such as
building basic health units,
nurseries, schools, cultural
center, sports complex, courts
and seeking to equate on of
the major city problems, that
is the lack of basic sanitation” he emphasizes.
Despite being mining, Vilaca is Pará heart. So do not hide
the satisfaction for choosing
Barcarena as your city. “I’ve
been here almost 30 years. This
was the city that I’ve chosen to
live in because, here, I’ve found
the opportunity to create good
projects. As an entrepreneur, I
have built solid companies in
this city. But first, still in Minas
Gerais, I have been a salesman, driver and autonomous
in several areas. I am proud of
what I have done in this life and
now even more because I am
responsible for the conduct of a
city that challenges me all the
time. There is much difference between private and public
administration. Taking care of
Barcarena today requires austerity, discipline, transparency
and commitment to make significant changes. That’s what
drives me to make this city an
example of development for the
entire state” he said.
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Artigo

Kleber Menezes

A “nova” lei dos portos

C

onhecido adágio jurídico reza que “lei boa é lei
velha”. Sem querer me
imiscuir numa seara fora de meu
contexto profissional, engenheiro
e empresário que sou, me sinto
forçado a concordar que tratandose de nosso atual marco regulatório, a Lei Federal n° 12.815/2013,
tal assertiva é mais do que verdadeira.
A “velha” lei dos portos, a
n°8.630, saudada à época de sua
promulgação, em 1993, como
“lei de modernização dos portos”,
pereceu na primavera de seus 20
anos de vida. Contudo, antes de
sequer amadurecer, e muito longe de envelhecer, foi condenada
à morte - sem julgamento justo,
asseguro! - acusada de obsoletismo e entrave ao crescimento do
comércio exterior nacional.
Aqueles que cresceram no
universo portuário junto com a
finada lei, como o escriba que
os entedia com este texto, e os
demais cidadãos brasileiros que
nesses últimos vinte anos comemoraram seus inegáveis avanços,
mas que se ressentiram com a
falta de clareza de alguns de seus
dispositivos e se indignaram com
os quinze longos anos de espera
pelo seu decreto regulamentador,
o famigerado 6620/2008, o qual
muito mais confundiu do que esclareceu, assistiram com espanto
e perplexidade a sua substituição
por um “novo” marco regulatório,
dado à luz através de um instrumento legal de excepcionalidade
e urgência disponível ao Poder
Executivo, no caso a famigerada
Medida Provisória n° 595/2012,
que cobriu de insegurança e incertezas o mundo portuário .
Construída hermeticamente
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nos gabinetes de Brasília, sem a devida
discussão técnica com as autoridades
portuárias regionais e os demais agentes envolvidos com o setor portuário, a
chamada “MP dos Portos”, incorporando-se uma série de dispositivos, alguns
de flagrante casuísmo, que se não a
mutilaram, em muito a transformaram,
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A falta de discussão
madura concorreu para
que o diploma legal não
produzisse resultados

virou lei, a de n° 12.815/2013, não
sem antes entrar para a história como
a mais longa sessão do Congresso
Nacional. A falta de uma discussão
madura e democrática de seu conteúdo, o que se teria obtido através do
trâmite de um Projeto de Lei, ou mesmo, e bem melhor, de um Projeto de
Emenda à lei então vigente, concorreu para que este novo diploma legal
não produzisse os resultados tão esperados pelo setor portuário.
Convém registrar que a abertura plena do ambiente concorrencial ao setor
privado, revogando-se as exigências de
carga própria e liberando os terminais
privativos (que agora se denominam
privados) para a movimentação geral
de cargas, criou um ambiente concorrencial mais abrangente, e foi saudado
pelo mercado como o principal avanço
da nova lei. De pronto, e antes que me
considerem um reacionário e saudosista
- e graças a uma emenda de última hora
- asseguro que todos os meus interesses
empresariais foram preservados, alguns,
inclusive, muito potencializados.
Mas, e no contexto geral, qual o
balanço que faço do que se produziu?
Ora, minhas críticas à atual lei dos
portos não são muitas, e talvez por
isso tanto me revolto em não se ter
produzido um diálogo maduro durante a sua construção. Poderiam ter sido
muito melhor aproveitadas as grandes
conquistas dos últimos vinte anos, se
ao invés da presunção governamental
de mudar a lei então vigente tivesse
existido uma racional intenção de
aperfeiçoá-la.
Como não tenho a pretensão de
transformar este espaço tão honrosamente oferecido pelos amigos do SINDOPAR num rosário de lamúrias, pois
a simples edição deste Anuário num
ano tão difícil para o setor portuário
paraense, dependente direto do claudicante comércio exterior brasileiro, já
representa uma grande vitória, vou me
ater a evidenciar apenas dois dos graves
equívocos da nova lei.
O primeiro, e o que me parece a

Os técnicos que
construíram este
modelo deverão ter
seus argumentos
mais clara demonstração do senso
centralizador que prevalece hoje no
governo brasileiro, foi a transformação dos Conselhos de Autoridade
Portuária, os CAP, uma das marcas da
antiga lei, de órgão deliberativo para
colegiado consultivo da autoridade
portuária. Sinto um gosto amargo e
uma grande frustração em concluir
que as centenas de horas de trabalho
não remunerado que cidadãos brasileiros despenderam em prol da construção de um novo modelo de gestão
portuária, através de regulamentos,
normas e resoluções, foram em vão,
e que de supostos relevantes serviços
prestados, fomos considerados entraves ao desenvolvimento setorial. Não
pretendo prosseguir, pois sei que o
futuro, quiçá não muito distante, corrigirá este grave equívoco.
O segundo, e que em alguns casos
pelo Brasil afora poderá arruinar o festejado ambiente concorrencial agora
estabelecido, foi a alteração do conceito de “área do porto organizado”. Pelo
novo modelo, na nova área do porto,
apenas empreendimentos portuários públicos poderão se desenvolver e serem
explorados. Isso altera radicalmente a
concepção do modelo anterior, que permitia, e diria até incentivava, a concentração dos empreendimentos portuários
públicos e privados numa determinada
região. A proximidade entre esses empreendimentos, desde que evitando-se
as interferências operacionais, só tinha
vantagens a oferecer: o meio ambiente
estaria mais seguro, na medida em que
os planos de auxílio mútuo permitiriam
uma pronta e mais eficaz resposta aos

eventuais acidentes e derramamentos
de óleo; os investimentos públicos em
infraestrutura (estradas, energia e etc.)
seriam melhor aproveitados, posto que
compartilhados entre todos; e por fim,
as autoridades públicas (Aduana, Polícia Federal, Autoridade Marítima, Anvisa, dentre muitas outras) teriam maior
eficácia no desempenho de suas atividades liberatórias e fiscalizadoras.
O Brasil é muito grande, e certamente os técnicos que construíram este
modelo deverão ter os seus argumentos
para justificarem esse absurdo. Mas
posso assegurar que na Amazônia, pela
sua imensidão territorial e carência de
infraestrutura de toda a sorte, seria impossível que um empreendimento portuário privado pudesse prosperar e ser
competitivo, tendo que se estabelecer
distante dos polos portuários já consolidados, tendo para tanto que agregar no
seu investimento, além da infraestrutura
operacional, toda uma infraestrutura de
acesso, energia e apoio.
Graças ao bom senso da Autoridade Portuária local, no caso a
Companhia Docas do Pará, e de um
competente e insistente trabalho por
parte das entidades representativas
das classes empresarias portuária e de
navegação junto ao Poder Concedente, foi possível a construção de um
consenso que possibilitará a redução
das áreas dos portos organizados, de
modo a permitir um convívio harmônico público-privado em prol do
compartilhamento da infraestrutura
consolidada e da garantia da preservação do ambiente concorrencial. O
desastre, enfim, foi evitado.
Não obstante o mar revolto, como
já dizia o poeta lusitano Fernando
Pessoa, “navegar é preciso”. No nosso caso, a tarefa será rumarmos a um
porto seguro!
Kleber Menezes é Diretor Executivo
da Associação dos Terminais Portuários Privados e Estações de Transbordo
de Cargas da Hidrovia Tocantins e Estuário do Rio Pará - ATOC.
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ESSAY - Kleber Menezes

The new law of ports

A

A known legal adage
states that “good law is
old law.” As an engineer
and entrepreneur that I am, I feel
forced to agree that regarding our
current regulatory framework, the
Federal Law No. 12,815 / 2013,
this assertion is more than true.
The “old” law of ports; n °
8630/1993, hailed as “the law of
modernization of ports,” died after 20 years, accused of obsolescence and being an obstacle to the
growth of national foreign trade.
The deceased law had undeniable progress, but lacked clarity in
some of its features and took fifteen years waiting for the decree
6620/2008, which has regulated
it. It was replaced by a “new”
regulatory framework, Provisional Measure No. 595/2012, which brought insecurity to the port
world.
Elaborated in the offices of
Brasilia, without technical discussion with the authorities and
other actors in the port sector,
the “Ports MP” incorporated
several casuistries and became
the law 12,815 / 2013. The lack
of debate, which would have been
obtained through the processing
of a Law Project or, even better,
an Amendment Project to the old
law, contributed for this new Act
not to produce the expected results by the port sector.
It should be noted that the full
opening of the competitive environment for the private sector, revoking the own load requirements
and authorizing the private terminals to handle general cargo,
created a broader competitive environment, and was hailed by the
market as the main advance of the
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new law. Before they consider me
a reactionary and nostalgic person, I assure that a last-minute
amendment has preserved all my
business interests, somehave been
even leveraged a lot.
Without intending to turn this
space into a rosary of whimper,
because the simple edition of this
yearbook in such a difficult year
for the port sector of Pará, depends directly on the limping Brazilian foreign trade, is already a
great victory, I will highlight just
two of the serious mistakes of the
new law.
The first one, and what seems
to me as the clearest demonstration of the centralizing sense that
prevails today in the Brazilian government, was the transformation
of the Port Authority Councils,
the CAP, from deliberative agency
into an advisory collegiate of the
port authority. I feel a great frustration in concluding that the
hundreds of hours of unpaid work
spent in favor of the construction
of a new port management through regulations, rules and resolutions, were in vain. I know the future, perhaps not too distant, will
correct this serious mistake.
The second one was the
change of the concept of “organized port area”. According to
the new model, in the new port
area, only public port works can
develop and be explored. This
radically changes the design
of the previous model, which
allowed and encouraged the
concentration of public and private port projects in a region.
The proximity of these works, as
long as avoiding the operational
interference, only had advanta-
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ges to offer: The environment
would be safer, as the plans for
mutual assistance would enable
a prompt and effective response
to the eventual accidents and oil
spills; public investments in infrastructure (roads, power, etc.)
would be better used, since they
would be shared among all; and
finally, public authorities (Customs, Federal Police, Maritime
Authority, ANVISA, among many
others) would be more effective
in performing their authorizing
and supervisory activities.
The technicians who built this
model should have arguments to
justify this nonsense. But I can
assure that in the Amazon, for its
immense size and lack of infrastructure, it would be impossible
for a private port work distant
from consolidated port poles
could thrive and be competitive,
having to add to its investment
the operational infrastructure,
access, energy and support.
Thanks to the good sense of the
local Port Authority, Pará Docks
Company, and of a competent and
insistent work of the port and navigation entrepreneurial classes
by the Granting Authority, we
have reached a consensus that
will enable the reduction of the
areas of organized ports and the
public-private harmonious coexistence in favor of sharing the
consolidated infrastructure and
ensuring the preservation of the
competitive environment. The disaster was ultimately avoided.
Despite the rough seas, as the
Lusitanian poet Fernando Pessoa
used to say: “sailing is necessary.” In our case, the job will be to
go to a safe place!
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Fiepa defende união em

prol do Estado

Governo e iniciativa privada devem investir nos portos

C

om a intenção de contribuir
com o desenvolvimento do
setor portuário paraense,
a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) mantém diálogo
aberto e permanente com autoridades portuárias e agentes intervenientes por meio de comissões, que têm
como meta representar a indústria nas
questões que envolvem diretamente
a competitividade do setor. Segundo
o presidente da Fiepa, José Conrado
Santos, a proposta dessa ponte de
debate é buscar soluções viáveis, a
fim de acabar ou mitigar os impactos
negativos causados pelos gargalos da
infraestrutura e logística regional.
“Quanto aos avanços do sistema portuário, precisamos de ações
mais firmes e que se estabeleçam de
maneira mais célere. O volume de
investimentos que o Pará receberá
nos próximos anos dinamizará ainda
mais nossa economia. Mas para que
esses investimentos sejam internalizados, permitindo o desenvolvimento socioeconômico, precisamos
sanar os problemas históricos deste
Estado, elevando a competitividade
do setor”, afirma José Conrado. “O
modal hidroviário é importantíssimo para garantir competitividade ao
setor industrial. O custo logístico e as
vantagens comparativas precisam ser
postos em discussão para convencer
nossas autoridades que esta é a melhor
saída para baratear os custos da indústria nacional. Utilizamos muito pouco
nosso potencial hidroviário. Precisamos que o governo invista, de fato, na
matriz logística brasileira”, avalia.
O presidente da Fiepa aponta os
principais desafios e gargalos que atra-
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presidente da
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palham o desenvolvimento da indústria paraense. “Logística, incentivos
fiscais e verticalização da produção.
Essas são as três principais demandas do setor na atualidade. Existem
vantagens comparativas que nos dão
uma posição de destaque em relação
aos demais Estados. No entanto, estas vantagens são pouco exploradas e
não conseguem impulsionar o crescimento da indústria paraense sem que

estejam acompanhadas de ações públicas que atendam as demandas do
setor”, considera.
Conrado também destaca alternativas para melhorar a malha
logística do Estado, assim como
investimentos importantes que precisam ser levados adiante. “Há uns
dois anos, a Ação Pró-Amazônia,
instituição vinculada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) e

HTTP://WWW.MANTEGAINTERNACIONAL.COM.BR/GALERIAS/GALERIAS-FOTO/PANAMA/

}Novo Canal do

Panamá: demanda
certa na navegação

O Pará será
importante
elo para
conectar a
América do
Sul com a
América do
Norte, África
e Europa
que congrega as nove federações de
indústrias da Amazônia Legal, lançou o Projeto Norte Competitivo.
Idealizado pela Fiepa, o projeto de
melhoria logística indicou 34 obras
prioritárias, as quais somam um investimento de cerca de R$ 7 bilhões
e que viabilizariam nove eixos de
integração, reduzindo os custos logísticos da Amazônia Legal, além de aumentar a competitividade da região.
Apesar de ter sido apresentado há
dois anos aos nossos representantes
políticos, o projeto ainda está atual.
Se nossos governantes conseguirem
tirar do papel os projetos indicados,
a questão logística irá melhorar bastante, elevando a competitividade do
setor”, frisa.
Outra alternativa importante, segundo Conrado, é chamar a iniciativa privada para debater questões referentes
ao setor, contribuindo, assim, com seu
desenvolvimento. “A iniciativa privada,
assim como o governo, pode investir
no setor portuário, implantando novos
portos na região amazônica e facilitando a integração intra e interregional,

além do transporte de cargas. Claro
que, para os empresários investirem em
novos empreendimentos, é necessário
que a administração pública incentive
a iniciativa privada. Ambas as partes
precisam trabalhar juntas e coesas para
desenvolver os setores produtivo e portuário. A administração pública cria as
oportunidades para que a iniciativa privada invista recursos e dinamize a economia regional”, explica.
“Em 2016, será inaugurado o novo
Canal do Panamá, que impactará diretamente o Estado. Estamos na zona de
influência do canal, o que deverá nos
trazer uma posição mais vantajosa e que
possibilite a dinamização da economia
local. Pensando nisso, empreendedores
já anunciaram e estão instalando portos
em locais estratégicos no território paraense a fim de atender a demanda que
surgirá com o Canal do Panamá. O Pará
será importante elo para conectar a América do Sul com a América do Norte, África e Europa. Fui visitar as obras do canal e
constatei presencialmente o potencial que
aquela região terá no transporte de cargas”,
destaca o presidente.

A iniciativa
privada, assim
como o governo,
pode investir no
setor portuário,
implantando
novos portos na
região amazônica
e facilitando a
integração intra e
interregional

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

121

INTERVIEW - José Conrado Santos

Fiepa supports the Federal
Government in favor of the State

i

n order to contribute to the
development of Pará port
sector, the Federation of Industries of the State of Pará (Fiepa) remains open and ongoing
dialogue with port authorities and
actors involved in commissions,
which aim to represent the industry on issues directly involving
the sector’s competitiveness. According to the president of Fiepa,
José Conrado Santos, the purpose of this debate is to seek viable
solutions, in order to end or mitigate the negative impacts caused
by the limitations of infrastructure and regional logistics.
“Regarding the progress of
the port system, we need firmer
action and their establishment
of in a faster way. The volume of
investments that Pará will receive
in the coming years will boost our
economy even more. But for these investments to be internalized,
allowing the socio-economic development, we need to remedy the
historical problems of this state,
raising the sector’s competitiveness,” said José Conrado.
“The waterway mode is important to ensure competitiveness in
the industrial sector. The logistics
cost and comparative advantages
need to be brought into discussion
to convince our authorities that
this is the best solution to lower
the costs of the domestic industry.
We use very little of our hydro potential. We need the government
to invest in the Brazilian logistics
matrix, “he says.
The president of Fiepa addres-
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ses the key challenges and obstacles that hinder the development
of the industry of Pará. “Logistics, tax incentives and vertical
integration of production. These
are the three main demands of the
sector today. There are comparative advantages that give us a
prominent position in relation to
other States. However, these advantages are little explored and
cannot boost the growth of the
industry of Pará without being
accompanied by public actions
that meet the demands of the industry,” he considers.
Conrado also highlights alternatives to improve the State logistics network, as well as important
investments that need to be taken
forward. “About two years ago,
the Pro-Amazon Action, an institution linked to the National
Confederation of Industry (CNI),
which brings together the nine
federations of the Legal Amazon
industries, launched the Project
Competitive North. Conceived by
Fiepa, the logistics improvement
project indicated 34 priority projects, which total an investment of
about RS $ 7 billion and would
enable nine axes of integration,
reducing logistics costs of the
Legal Amazon, and increase the
region’s competitiveness. Although it was introduced two years
ago to our political representatives, the project is still updated.
If our leaders manage to execute
the listed projects, the logistics
scenario will greatly improve, increasing the sector’s competitive-
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ness,” he emphasizes.
Another important alternative,
according to Conrado, is calling
the private sector to discuss issues relating to the area, thus
contributing to its development.
“The private sector, as well as
the government, can invest in the
port sector, implementing new
ports in the Amazon region and
facilitating intra and inter-regional integration, in addition to
crago transport. Of course, for
entrepreneurs to invest in new
projects, it is necessary that the
government encourage the private sector. Both parties need to
work together to develop productive and port sectors.
The government creates opportunities for the private sector
to invest resources and streamline the regional economy,” he explains. “In 2016, the new Panama
Canal will be inaugurated, which
will directly impact the state. We
are in the zone of influence of the
channel, which should bring us a
more advantageous position and
that allows stimulation of the local economy. Thinking about it,
developers have announced and
are installing ports at strategic locations in Pará territory in order to
meet the demand that will arise with
the Panama Canal. Pará will be an
important link to connect South
America with North America, Africa and Europe. I have observed the
works of the canal and have seen
the potential that the region will
have in cargo transportation,”
said the president.
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ALBRAS

A

Alumínio Brasileiro S/A (Albras) é
uma companhia brasileira, de capital fechado, com quase 30 anos de
operação no munícipio de Barcarena,
a 40 quilômetros de Belém. Pioneira
na região, é reconhecida internacionalmente pela qualidade do metal
que produz e possui uma capacidade
de produção de 460 mil toneladas de
alumínio primário por ano.
Um sistema integrado de gestão norteia todo o trabalho na busca da exce-

PALAVRA DO DIRETOR VICE-PRESIDENTE
TAKASHI NAKAMURA
Trinta anos de operação na Amazônia serão
completados pela Albras em 2015. A indústria foi
pioneira na região e atualmente é a maior produtora de alumínio primário do Brasil, com quatro linhas de produção e capacidade instalada
de 460 mil toneladas por ano. A implantação do
projeto em Barcarena foi a realização de um sonho, construído por brasileiros e japoneses, idealizadores do projeto da produção do alumínio na
Amazônia. O Pará é um dos melhores lugares
para a produção do alumínio. Após a implantação da Albras, houve a inauguração da Hydro
Alunorte, a maior refinaria de alumina do mundo,
e além disso, temos o Porto de Vila do Conde,
que é estrategicamente um dos pilares para a
cadeia de produção do alumínio com a recepção
de matéria-prima e escoamento da produção. A
Albras gera riquezas para o Brasil, para o Pará,
contribuindo para a geração de emprego e renda,
qualificação de mão de obra. Mesmo no cenário
desfavorável para os negócios do alumínio no
Brasil e no mundo, a Albras mantém a operação
com produção de alumínio primário em elevado
grau de pureza.
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lência empresarial, que enfatizam de
maneira consistente o compromisso
com todas as partes interessadas e
com a cultura da excelência, necessária em organizações que buscam se
manter entre as melhores do mundo.
A Albras possui certificações internacionais: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 e SA 8000 para seus sistemas de
Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental, Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2
3
4
5

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
Alumínio Brasileiro S/A foi a primeira indústria a se instalar em Barcarena. Como pioneira na região foi a
responsável pela vinda de trabalhadores de todo o país e pela qualificação e inserção da mão-de-obra local
no mercado industrial. A metalúrgica integra um processo produtivo que permite a transformação de uma
riqueza natural abundante na Amazônia, a bauxita, em produto de larga aceitação internacional, o alumínio.
É reconhecida como uma das principais produtoras do metal no Brasil, com capacidade de produção de 460
mil toneladas de alumínio por ano, em quatro linhas de produção.
O operador portuário contribui de forma positiva para o superávit do Brasil, sendo um importante contribuinte de encargos e tributos para economia nacional, além de ser o principal intermediário entre a produção
nacional e os comércios nacional e internacional.
Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
A Albras movimenta anualmente no Porto de Vila do Conde 300 mil toneladas de alumínio primário para
exportação, e 90 mil toneladas para o mercado interno, utilizando o transporte de cargas via cabotagem.
Além disso, a Albras importa pelo porto as matérias-primas usadas na fabricação do metal. As principais
são 175 mil toneladas de coque calcinado de petróleo, 36 mil toneladas de piche eletrolítico, e ainda, 12 mil
toneladas em transporte de cargas diversas.
Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Albras é atualmente a maior produtora de alumínio primário do Brasil, atua como operador portuário
no Porto de Vila do Conde desde outubro de 2009, onde movimenta exclusivamente suas cargas. É uma
companhia brasileira produtora de alumínio primário, inaugurada no ano de 1985. Completando 30 anos de
operação em 2015, a empresa abastece os mercados nacional e internacional.
Um acordo geopolítico entre Brasil e Japão foi o ponto de partida para a implantação do projeto do alumínio
no Pará. Hoje, as duas acionistas da Albras são a Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd. (NAAC), formada
por um consórcio de empresas japonesas, entre trading companies, consumidoras e produtoras de alumínio
e o Japan Bank for International Cooperation, instituição do governo japonês, que detêm 49% das ações, e
a Hydro, empresa de economia mista norueguesa e uma das maiores do mundo, que assumiu os outros 51%
em 2011.
O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E qual
a influência deste contexto para o setor portuário?
O modal hidroviário é fundamental para a região Norte do Brasil, que possui distâncias extremamente extensas e falta da exploração dos rios navegáveis. Tudo isso influencia diretamente as atividades do setor
portuário paraense. A falta de infraestrutura adequada ao grupo portuário e condições ainda bastante carentes
das estradas e rodovias da região Norte, oneram os custos finais das cargas movimentadas pelos portos.
Fazem-se necessários estudos e o interesse político em solucionar os entraves atuais, que impedem que mais
rios do Pará tornem-se navegáveis. A melhoria da estrutura portuária paraense é uma condição essencial para
que o Estado cresça de forma sustentável e ganhe projeção nacional.
Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Atualmente a principal reivindicação do setor, na esfera federal, tem sido a conclusão das eclusas e o derrocamento do Pedral do Lourenço, favorecendo o escoamento de minérios e produção agrícola do sul e
sudeste do Pará por meio da hidrovia do Tocantins, o que auxilia na interligação do Estado com os principais
mercados brasileiros.

ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
Telefone: (91) 3754-6000
E-mail: albras@albras.net

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

127

ATLÂNTICA MATAPI

O

Grupo nasceu às margens
do Rio Matapi, no Estado do
Amapá, há mais de 30 anos, de
onde se expandiu para o Estado do
Pará, Amazonas e Rondônia, com
um braço forte também no Estado vizinho do Maranhão. No início
de 2012, o grupo deu um salto na
implementação da infraestrutura
operacional com investimentos na

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
OSVALDO PINTO
O Grupo Atlântica Matapi desde 1986 desbrava grandes rios, trilha novos caminhos e
vem criando uma incrível história de sucesso
em toda a Amazônia. Toda a logística oferecida
por nosso grupo a nossos clientes prima pela
redução de tempo e custos, agregando valor à
sociedade e em especial ao meio ambiente. A
experiência e conhecimento da região tornam o
nosso grupo referência no norte do País. Mais
do que oferecer um simples transporte de carga
com segurança, qualidade e rapidez, o nosso
grupo acredita em soluções logísticas inovadoras que tragam diferencial e consigam agregar
valor aos nossos clientes, superando suas expectativas. Acreditar na Amazônia, nas pessoas
e no trabalho que todos realizam é o que fortalece a essência do grupo Atlântica Matapi.
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frota rodoviária.
O Grupo Atlântica Matapi é formado pelas empresas Rio Matapi
Navegação Ltda., empresa multimodal de navegação fluvial e
transporte terrestre, e Atlântica
Navegação e Logística Ltda., empresa de logística, operação portuária, apoio à navegação, transporte e retroporto.

QUESTÕES RELEVANTES

1

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
O operador portuário tem o comprometimento de desenvolver, administrar e fazer
cumprir leis, normas e regulamentos dos portos, objetivando promover um cenário
produtivo, respeitando e tornando as operações economicamente viáveis, ecológica
e socialmente corretas.

2

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
O complexo operacional do Grupo Atlântica Matapi tem contribuído com o desenvolvimento dos portos paraenses, observando as leis, aumento na produtividade com
segurança dos trabalhadores e respeito ao meio ambiente: em 2014 contribuímos com
80% da movimentação de carga geral no porto de Outeiro, 100% de movimentação
com big bags com cinzas volantes em Belém e 5% da movimentação de cargas no
Porto de Vila do Conde (números em valores aproximados).

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
O Grupo Alântica Matapi está há mais de 30 anos no mercado. É uma empresa de
tradição e confiabilidade, atuando nos principais portos do Estado do Pará (Belém,
Outeiro, Vila do Conde, Santarem, Marabá, Itaituba/Miritituba, entre outros); Amazonas (Manaus, Itacoatiara, Coari); Rondônia (Porto Velho); Amapá e São Luís (Itaqui), no Maranhão.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor portuário?
Falta tudo. Não temos hidrovias no Norte do Brasil, temos rios navegáveis. Não temos portos apropriados que garantam operações produtivas, redução de tempo nos
portos e redução de custos até ao momento. Mas já notamos que investimentos de
grandes grupos neste setor vão mudar este cenário em médio prazo e somente quem
acompanhar esse desenvolvimento vai sobreviver. Isto vai trazer um impacto positivo
nas movimentações portuárias.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Promover abertura de crédito com menos juros e impostos para o setor de logística portuária e incentivar a criação de cursos especializados para o setor.

ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E
LOGISTICA LTDA
Fone/Fax: (91) 3227-6767
e-mail: matapi@matapi.com.br
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AMAZON LOG

A

Amazon Log iniciou suas atividades em outubro de 1999. Nesses
15 anos vem buscando a excelência
na atuação como operador portuário e agência de navegação, com o
objetivo de atender às demandas de
exportadores e importadores. Possui
expertise nos diversos tipos de carga, podendo atuar de forma variada e

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
PELÁGIO CARVALHO
O lançamento do anuário do SINDOPAR já é
um marco para o setor portuário paraense. Mo‑
mento em que podemos reﬂetir e discutir o setor
de tamanha relevância para o desenvolvimento
regional e do Brasil. Os portos do Norte do País
encontram‑se geograficamente bem posiciona‑
dos em comparação aos demais portos nacionais, entretanto, este fato por si só não nos torna
mais competitivos. A infraestrutura de acesso é
precária, faltam investimentos em estradas e hidrovias e se avizinha um novo problema com a
construção de hidrelétricas nos rios das calhas
norte e sul do Amazonas. Não podemos admi‑
tir que a navegação nos rios seja interrompida
e mesmo inviabilizada pela falta de eclusas.
Aguardamos ansiosamente o derrocamento do
Pedral do Lourenço e a liberação da navegação
no Tocantins à montante da usina de Tucuruí.
Queremos ver destinada aos portos paraenses
a movimentação das riquezas geradas no Estado em benefício do próprio Estado e do povo
do Pará.
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de acordo com as necessidades dos
clientes, com um foco nos produtos
da floresta.
Busca atuar de forma planejada,
utilizando recursos de ponta visando
garantir um rápido e eficiente atendimento aos navios de carga nos portos de Belém, Vila do Conte, Santarém, Santana, Munguba e Manaus.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2
3
4
5

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
O operador portuário tem como missão principal a movimentação de cargas nos portos
organizados, quer seja nos embarques para exportação, como nos recebimentos das
cargas de importação. Todo o comércio exterior brasileiro tem a participação ativa dos
operadores. Por nossos portos passam 95% das cargas que entram e saem do País. Dentro deste contexto, a Amazon Log está apta a atender aos diversos tipos de demandas
de carga nos portos. Granéis sólidos, carga geral, cargas de projeto, bem como soluções
logísticas regionais fazem parte do portfólio de serviços que disponibilizamos para o
mercado há mais de 15 anos.

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
Movimentamos cerca de 400.000 ton /ano nos diversos portos em que atuamos.

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Amazon Log está há quase 16 anos ininterruptos em operação nos portos paraenses,
de Belém, Vila do Conde, Outeiro e Santarém, e Santana, no Amapá.

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte
brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor portuário?
O modal hidroviário, indiscutivelmente, é o mais viável economicamente, e ambientalmente o mais correto. Não se justifica a movimentação de grandes volumes ou em
grandes distâncias a utilização de outro modal, salvo quando isto for impossível. Entendemos que, por estarmos na Amazônia e com os rios que temos, com investimentos
adequados, poderíamos aumentar significativamente os volumes de carga em nossos
portos sem causar grandes impactos nas cidades e rodovias. Apenas um comboio com
6.000 ton de carga, por exemplo, tira das rodovias cerca de 200 carretas.

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Uma legislação mais flexível no que se refere a investimentos no setor portuário brasileiro, com menos interferência do Estado; o retorno das atribuições do CAP, ou seja,
que ele volte a ser deliberativo; investimentos nos acessos aos portos, tornando a logística “inland” mais competitiva, com a conclusão das obras da ferrovia Norte-Sul e
o ramal ferroviário para o Porto de Vila do Conde; melhoria nas rodovias de acesso
ao porto, além de investimentos em hidrovias e o necessário incentivo ao transporte
hidroviário.

AMAZON LOGISTICS LTDA
Fone: (91) 3205-1000/ Fax: (91) 3205-1020
e-mail: pelagio.carvalho@amazonlog.com.br
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E

HYDRO ALUNORTE

mpresa sólida com 20 anos de atuação, a Hydro Alunorte - Alumina
do Norte do Brasil S/A, instalada em
Barcarena - PA, é uma companhia brasileira, um elo essencial na verticalização da bauxita no Pará e está ao centro
da cadeia produtiva do alumínio.
A operação se iniciou em 1995 com
duas linhas de produção e capacidade
produtiva de 1,6 milhão de toneladas de
alumina por ano. A refinaria passou por
PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
JOEL CÂMARA

A Hydro Alunorte nasceu com vocação para
ser grande. Com sua capacidade instalada de 6.3
MMPTY (milhões de toneladas por ano), é reconhecida internacionalmente como a maior refinaria de alumina do mundo. Abastece toda a alumina necessária para produzir o alumínio da Albras.
É responsável por cerca de 90% de toda a movimentação de carga do Porto de Vila do Conde, um
dos maiores em movimentação entre os portos
públicos do Brasil.
Adotando e absorvendo com muita seriedade
o lema da Hydro de ser “Melhor, Maior e Mais
Verde”, atingiu em 2014 os números recordes
históricos de segurança e de produção, obtendo
também resultados bastante expressivos em seus
indicadores de custo e eficiência.
Tendo obtido em 2014 sua recertificação na
SA8000 sem nenhuma não conformidade pelo
BVC (Bureau Veritas Certification), a Hydro Alunorte prima por construir um ambiente de trabalho de crescimento, respeitoso e cordial para com
seus empregados e comunidades vizinhas.
Empregando cerca de 83% de paraenses em
sua força de trabalho, a maioria das comunidades
vizinhas à fábrica, a Hydro Alunorte é brasileira e
paraense com muito orgulho!
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três expansões de sua capacidade produtiva, alcançando 6,3 milhões de toneladas e aumentando para sete linhas de
produção e se tornando a maior refinaria de alumina do mundo.
Certificada nas normas internacionais
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA
8000, a Hydro Alunorte busca ser referência permanente de qualidade, eficiência e
excelência no cenário mundial, um exemplo paraense do Brasil para o mundo.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2
3
4
5

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
Alumina do Norte do Brasil S/A, instalada em Barcarena -PA, é uma companhia brasileira, com 20
anos de operação. A empresa produz alumina, principal insumo para a fabricação do alumínio, que
abastece os mercados nacional e internacional.
A refinaria de alumina é reconhecida internacionalmente como a maior do mundo, com capacidade produtiva de 6,3 milhões de toneladas por ano. Pertencente ao grupo Hydro, que tem como principal produto o
alumínio, a empresa mantém operações portuárias no Porto de Vila do Conde desde sua instalação.
Do total de cargas transportadas no Brasil, atualmente cerca de 15% utiliza a modalidade marítima.
Isso demonstra a importância estratégica para a economia nacional das operações portuárias. A extensa costa marítima brasileira é forte impulsionadora da modalidade, proporcionando o aumento das
operações portuárias no país, facilitando o acesso ao transporte marítimo e estimulando a competitividade da indústria nos mercados nacional e internacional.
Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
A Hydro Alunorte movimenta anualmente cerca de 12 milhões de toneladas em cargas nas operações
portuárias em Barcarena. Entre elas têm destaque as matérias-primas usadas na indústria, como a
bauxita, vinda de Porto Trombetas (município paraense de Oriximiná), a soda cáustica e o carvão (em
torno de 650 mil toneladas/ano). O produto final, o hidrato de alumina, também é exportado pelas
operações em Vila do Conde.
Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Hydro Alunorte é operador portuário, em Vila do Conde, desde 1995. As operações do porto foram
projetadas para atender o polo industrial do alumínio. Atualmente, este porto está se tornando um dos
mais importantes corredores logísticos do Estado do Pará, sua localização estimula a exportação para
os principais países do mundo.
A empresa comercializa mais de cinco milhões de toneladas de alumina por ano, representando 60%
da produção nacional, e ainda 300 mil toneladas de hidrato, sendo uma das maiores indústrias exportadoras da região Norte.
O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E
qual a influência deste contexto para o setor portuário?
Um grande investimento é necessário em infraestrutura e logística das estradas e portos brasileiros. É
importante o fortalecimento e maior facilidade dos acessos rodoviários aos portos existentes no país,
bem como, a construção de novos portos e terminas ao longo da costa brasileira.
A oportunidade está nas cidades satélites, que precisam, principalmente, desafogar os portos e
as estradas hoje congestionados no escoamento da produção nacional e recebimento de importação. A construção de novos portos e ampliação dos atuais pode incrementar a competitividade
e alavancar a exportação.
Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
A Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP) tem proposta com as principais reivindicações do setor e estas já foram entregues ao governo federal. Tem destaque neste contexto, a maior
participação da iniciativa privada no setor e dando maior segurança jurídica com menor interferência
do Estado na gestão e administração portuária, além das limitações na criação e expansão dos terminais privados.

HYDRO ALUNORTE
Fone : 08007210794 (das 9 às 17h)\(91) 3754-9000
e-mail: canaldireto@hydro.com
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BF FORTSHIP

C

om base na prévia experiência
de seu fundador no comércio
de produtos primários no início
do século 20, a Brandão Filhos foi
fundada em 1939, primeiro, como
exportadora de sisal, passando
posteriormente à produção e exportação de cacau e café no sul e
sudoeste da Bahia.

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
FRANCISCO J. T. SANTANA
Dedico esse pequeno texto a meu inesquecível chefe, A.L. Martin, dentre outros inesquecí‑
veis chefes, a quem devo tudo o que aprendi ou
construí. Ou àqueles que se sintam ‑ como eu
‑ provocados por ele. Confesso que, diante de
meu chefe, sinto-me muito envergonhado por
jamais ter conseguido, enquanto geração do
futuro, tornar nosso País em um local civilizado. Não foi por falta de sangue, suor e lágrimas.
Disso, ele certamente sabe, lá no céu, de onde
nos contempla, e a todos os brasileiros, com o
sentimento de estarrecimento e inquietação que
também se encerra no peito de todo e qualquer
homem de bem, no país do nunca, Brasil. De
certa forma, me resta, agora um irremediável
pessimista, uma ponta de otimismo por aqueles
a quem o futuro desse país pertence: - as novas
gerações. Mas que um dia, derradeiramente, o
futuro chegue. Fica a provocação.
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Reconhecida pela expertise de
seus executivos nas diversas
áreas da indústria de transporte, a Brandão Filhos Fortship tem
participação ativa nos setores de
Agenciamento Marítimo, Operação
Portuária (carga de projeto, contêineres e granéis sólidos), Afretamento e Logística.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2
3

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
Os operadores portuários são responsáveis por tudo que se movimenta de
carga nos portos de nosso País, seja na exportação, importação ou cabotagem. Nossa economia, extremamente dependente do mercado externo, principalmente na exportação de commodities, ainda se ressente da escassez de
infraestruturas portuárias, e sobrevive tão-somente pelo esforço empreendido
pelos operadores portuários.

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
A BF movimenta 100% de toda a carga containerizada movimentada no porto de Belém, que ainda é o porto majoritário na movimentação de contêineres
no Estado do Pará.

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
O Grupo Brandão Filhos, na sua origem, tem mais de 55 anos no mercado,
sendo que 11 anos no Estado do Pará.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de
transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor
portuário?
O modal hidroviário brasileiro inexiste. E não existe porque o Estado brasileiro teme que não possa controlá-lo se viesse a existir. O Estado brasileiro
sempre foi e é cada vez mais intervencionista. O governo brasileiro morre
de medo de eficiência e progresso. Modal hidroviário é tudo que roda sobre
águas, seja do mar, de lagos ou rios, consequentemente, é elo entre portos
que deveriam existir da forma mais desregulamentada e livre possível. Se
assim fosse, a inciativa privada já teria resolvido todos os problemas do custo
Brasil. E talvez todos os problemas do Brasil.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Não se constrói portos com ideologia ou loteamento de cargos públicos. O
governo precisa devolver a autoridade sobre a atividade ao setor privado através dos CAPs, que é o modelo que funciona em todo o mundo civilizado. A
lei 12.815 consegue ser pior do que a pior parte da 8.630 de 1993 em todos
os aspectos.

BF FORTSHIP (PA) AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA
Fone: (91) 3212-6321/5941/ Fax: (91) 3212-5040
e-mail: ricardo@brandao.com.br
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SANTOS BRASIL

A

Santos Brasil foi criada em
1997 com o objetivo de participar do leilão de arrendamento do
Terminal de Contêineres de Santos, no Guarujá. Quando ganhou a
concessão do Tecon Santos, o terminal movimentava 284.000 TEU/
ano. Hoje, o terminal é um dos
mais competitivos e mais moder-

PALAVRA DO DIRETOR
CAIO MOREL
Para nós, da Santos Brasil, é um orgulho participar de mais uma edição do Anuário do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do
Pará. A publicação se tornou uma ferramenta in‑
dispensável para trabalhadores e organizações
conhecerem as companhias que operam em
prol do desenvolvimento econômico do Estado
e do comércio exterior brasileiro. Em 2014, o
terminal portuário que operamos em Barcarena,
Tecon Vila do Conde, registrou um crescimento
exponencial no número de operações.
Acreditamos no Pará e na força da economia de um dos Estados que mais cresceu entre 2013 e 2014. Por isso, já investimos mais de
R$ 30 milhões na nossa instalação portuária no
Porto de Vila do Conde. Com o apoio de orga‑
nizações engajadas no objetivo de aumentar a
competitividade do Estado, como o SINDOPAR,
vislumbramos grandes resultados que devem
favorecer o mercado local e a comunidade paraense como um todo.
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nos do país.
Maior operadora de contêineres
do Brasil e referência na operação
portuária e logística na América do
Sul, a Santos Brasil está presente
em três portos brasileiros e atende
de forma ampla a todas as etapas
da cadeia logística, do porto até o
transporte e distribuição.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
O setor portuário é um dos protagonistas para o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro.
Cerca de 95% de tudo o que entra e sai do País, passa por seus portos. Com fortes investimentos na
capacitação de mão de obra e na modernização dos três terminais de contêineres que opera (Tecon
Vila do Conde – PA, Tecon Santos – SP e Tecon Imbituba – SC), a Santos Brasil tem contribuído
diretamente para a elevação do patamar de eficiência deste setor. Foram R$ 3 bilhões, calculados a
valor presente, nos últimos 17 anos.
Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
Em 2014, o Tecon Vila do Conde movimentou cerca de 38.500 contêineres.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Santos Brasil foi criada em 1997 para operar o Tecon Santos (Guarujá, SP). Atualmente, a empresa opera três terminais de contêineres - Tecon Santos, Tecon Imbituba, em Imbituba (SC), e Tecon
Vila do Conde, em Barcarena (PA) -; o terminal de exportação de veículos (TEV), na margem esquerda do Porto de Santos, em Guarujá; e o terminal de Carga Geral, também em Imbituba (SC). O
Tecon Santos é o maior da América do Sul e o mais eficiente do País. Sua produtividade, determinada por contêineres movimentados por hora (MPH), passou de 11 MPH, na época da privatização em
1997, para 109 MPH em 2014. O Tecon Vila do Conde, localizado em Barcarena, a 96 quilômetros
de Belém, Pará, está situado no Complexo Industrial e Portuário de Vila do Conde. Desde que a
Santos Brasil assumiu sua operação, em 2008, o terminal recebeu investimentos superiores a R$ 30
milhões, desenvolvendo ainda mais seu potencial para cabotagem, as rotas fluviais e a exportação,
proporcionada pela proximidade com as rotas marítimas internacionais.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro?
E qual a influência deste contexto para o setor portuário?
O modal hidroviário avança em um processo gradativo e vem ganhando competitividade no Brasil desde o
meio da década de 1990. A Santos Brasil, por exemplo, tem aumentado significativamente suas operações
desde o segundo semestre de 2013, com cabotagem via barcaças, especialmente na região Norte, devido ao
grande potencial fluvial da região. O menor tempo de transporte e de carregamento contribui para redução
do custo final dos produtos. As barcaças que operam no Tecon Vila do Conde têm capacidade para transportar entre 45 e 50 contêineres por viagem. O aumento do uso do modal hidroviário é fundamental para
obter-se uma matriz de transportes equilibrada, eliminando gargalos em rodovias.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
A aceleração das obras de infraestrutura e acessos é certamente necessária para atrair mais cargas
ao Porto de Vila do Conde. Avaliamos que já houve um grande avanço nos modais rodoviário e
portuário. E isso se reflete nos resultados positivos que atingimos em 2014. Aguardamos agora a
aceleração das obras da Ferrovia Norte-Sul, que naturalmente trará competitividade ao Estado do
Pará, e um maior aproveitamento de dutovias, hidrovias e ferrovias, a fim de obter uma matriz de
transportes mais equilibrada.

Santos Brasil S/A
Fone: (91) 3322-7575
e-mail: ricardo.medina@santosbrasil.com.br
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MAJONAV

E

m 1983, nascia, em SantanaAP, a Majonav, com seus serviços voltados ao setor madeireiro, porém com o passar dos anos,
surgiu a necessidade de novos horizontes para o empreendedorismo
moderno.
Grupo empresarial está preparado para todo e qualquer desafio
de transporte rodoviário, fluvial e
operações portuárias. Solidamen-

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
NELSON NUNES AIRES
Nosso grupo constitui-se de algumas empresas, todas do ramo de serviços, temos muito chão
já percorrido, mas a consciência que ainda temos
muito chão a percorrer. Minha família tem a vocação da logística no sangue, nossa empresa consegue soluções inimagináveis para nossos clientes e
assim temos conseguido sobreviver com coragem
e amor ao que fazemos. Neste sentido, a 3ª geração da minha família já começa a ter assento e
voz nos negócios, a certificação ISSO 9001 nos
deu outros horizontes, temos hoje a noção da organização e do comprometimento com o sistema.
Tenho o bastão de executivo principal nas mãos e
a confiança plena da minha família para tocar os
negócios, mas já inicio a preparação para a próxima geração.
O objeto social do operador portuário é uma
das minhas meninas dos olhos, pelo mercado que
acredito ainda muito inexplorado e, para ocupar
um espaço considerável neste mercado, temos
trilhado um caminho árduo de muito trabalho, mas
que não posso negar, me dá muito prazer.
Tenho orgulho do meu negócio, tenho orgulho
da minha família, tenho orgulho da Majonav.
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te estabelecido com uma logística
diferenciada e o intuito de atender
a todas as necessidades dos clientes, oferece hoje novas alternativas em serviços como: armazenagem e portos próprios para operar
em Belém, Santarém e Itaituba. A
empresa recentemente adquiriu o
certificado de Qualidade ISO 9001.
E hoje encontra-se em fase de implantação da norma ISO 14001.

QUESTÕES RELEVANTES

1

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
O sistema de transportes e, em especial, o hidroviário, é por um lado, um reflexo
da economia regional/nacional e, por outro, um fator que impulsiona o desenvolvimento. Além disso, o modal é imprescindível para a circulação das mercadorias
e para o ganho de escala, sobretudo, internacional. O transporte marítimo é essencial para as importações e exportações brasileiras, gera repercussões macroeconômicas positivas e acelera a reprodução do capital. A realidade econômica brasileira e mundial sempre precisou preocupar-se com o transporte de suas mercadorias
e, sendo assim, os portos dentro da história, sempre foram um fator preponderante
para esse comércio e consequentemente para o desenvolvimento da nação. O operador portuário, juntamente com a Lei de modernização dos portos de 1993, tem
como enfoque principal tentar organizar melhor esse manancial econômico que
são os portos, com a finalidade de torna-los lucrativos e assim enriquecer ainda
mais a nação.

2

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
Nos últimos 5 anos movimentamos aproximadamente 10 milhões de toneladas de
carga para nossos clientes, muitas destas cargas não passam pelo porto público,
haja vista que somos operadores logísticos e movimentamos muita carga de navegação interior, temos porto próprio e nele a movimentação é significativa.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
Em portos públicos atuamos no Porto de Belém, Outeiro, Vila do Conde e Santarém. Também temos portos próprios, em Santana, no Amapá, em São Francisco,
e em Vila do Conde, no Pará. Temos 45 anos de mercado, nosso fundador Manoel
Maria Aires, criou nossa companhia em fins de 1969.

4
5

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor portuário?
Com toda a vênia necessária, falta inteligência, falta a União fazer conta. Nossos
portos são os mais privilegiados concernente à localização. Somos os portos mais
próximos dos mercados consumidores de commodities, o custo de logística no
Brasil beira os 12% do PIB, quando na Europa é 6% e nos EUA 8%. O que nos
deixa incomodados é que temos tudo, faltam apenas algumas adaptações ao que
Deus nos deu gratuitamente e nada é feito.
Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Obras de acesso aos portos, neste momento temos 3 obras prioritárias: BR-163,
derrocamento do Pedral do Lourenço e Ferrovia Norte/Sul, neste último caso,
vejam como são curiosas as coisas que acontecem no Brasil, a Ferrovia se chama
Norte/Sul e começa no Sul, que engraçado!

MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA
AMAZÔNICA LTDA
Fone: (91) 4008-9300/Fax: (91) 3227-0311
e-mail: majonav@majonav.com.br
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MS TERRAPLENAGEM

E

m 1995, no município de Ananindeua-PA, foi fundada a MS
Ferreira Carvalho, cujo segmento
de atuação era locação de caminhões e máquinas pesadas.
Com a demanda crescente por
serviços especializados no segmento de Terraplenagem e vislumbrando as oportunidades ofertadas
pelo mercado, em junho de 2003,
fundamos a MS Terraplenagem
Ltda, no município de BarcarenaPA, cujo objetivo era prestar os

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
LUÍS FELIPE ASSUNÇÃO
A MS tem a honra e satisfação de fazer parte
de um grupo seleto de grandes empreendedores que, de alguma forma, buscam a melhoria
contínua do segmento da operação portuária,
tendo esta como filosofia de trabalho respon‑
sável. Este trabalho árduo e constante, sempre
competente, visando um futuro melhor, com a
mais eficiente distribuição de emprego e renda,
segue de mão dadas com a sociedade, investindo em dias melhores, procurando sempre
respeitar os seus pares, convidando-os a participar de novos investimentos, preservando o
meio ambiente, adotando processos de melhoria contínua, preservando o maior patrimônio da
empresa, que são seus colaboradores, clientes
e fornecedores, agregando valores aos seus
serviços, com qualidade e satisfação.
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melhores serviços em construção
civil, terraplenagens, transportes
de resíduos industriais, locação de
caminhões e máquinas pesadas,
transporte de produtos perigosos
e operações portuárias.
Tem como missão ser reconhecida como a melhor empresa do
segmento na Região Norte, superando desafios, gerando emprego
e renda, buscando resultados que
superem as expectativas de nossos clientes e sócios.

QUESTÕES RELEVANTES

1

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
Desenvolvimento se faz com estudos, pesquisas, planejamento, investimento, organização e principalmente gestão. Na logística
portuária o reflexo desta façanha se deu com a chegada, de fato, do operador portuário, que por muitas vezes ficava à sombra dos
grandes armadores e agentes de navegação, não era reconhecido.
A importância deste se deu pelo desempenho das atividades de movimentação de cargas, com novos investimentos pelos portos Brasil afora e só foi reconhecido, em âmbito nacional e internacional, quando o setor se organizou e postou a sua “figura” competente e
empreendedora na logística portuária, batizado de operador portuário.
A organização da mão de obra e os investimentos nos portos públicos e privados são frutos de uma árdua e eficiente busca da classe,
que hoje tem projeção nos mercados interno e externo, haja vista os grandes projetos para o futuro, com a abertura de novas vias e
linhas no modal hidroviário.

2

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
Com 11 anos atuando no mercado da logística portuária, os registros estatísticos de movimentação de carga, dos últimos 12 meses, são de
aproximadamente 250 mil toneladas movimentadas diretamente, como operador portuário, no Porto de Vila do Conde. Porém não se pode
descartar, que pela infraestrutura e eficiência de uma equipe oferecida pela MS a seus contratantes, participamos ativamente dos números
operados pelos nossos maiores clientes, Alunorte e Albras, nos embarques de hidrato, alumínio, coke-grab e carga geral, que neste período
movimentaram mais de 830 mil toneladas, com a utilização da nossa frota de equipamentos e operadores.
Contribuímos também na movimentação de cargas de projeto, em parceria com a Santos Brasil, disponibilizando nossa frota de equipamentos pesados como: guindaste de 30 a 220 tons, carretas rebaixadas de 2-3-4 eixos, com “dolly”, carretas carga seca e outros.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
Há 20 anos atuamos ajudando o progresso do nosso Estado do Pará, iniciando com os serviços de terraplenagem, nos idos de 1995,
com uma pequena frota, a então MS Ferreira Carvalho, surge em Ananindeua, com suas primeiras caçambas, pá carregadeiras,
tratores e retroescavadeiras.
Em junho de 2003, a MS Terraplenagem já conta com uma frota mais robusta e uma infraestrutura organizada. Hoje com mais de
200 equipamentos disponíveis para as mais variadas atividades operacionais, orgulha-se de competir e ser escolhida entre as melhores para desempenhar o seu papel no desenvolvimento da região.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor portuário?
Quando se evidencia o modal hidroviário, para que ele ganhe relevância no cenário nacional, não se pode ignorar a importância para o setor
portuário e do transporte como um todo, que é a calha Araguaia-Tocantins. O derrocamento do Pedral do Lourenço é fator primordial para
que se viabilize e multiplique a capacidade de movimentação da produção e a estabilidade do comércio em geral, que depende do transporte,
pois o Brasil é um “continente”, não pode ficar à mercê da sazonalidade para a navegação nas suas hidrovias. O setor portuário, neste contexto,
se sente atraído e privilegiado pela busca de melhores opções de escoamento da produção. O operador portuário deve cada vez mais se engajar
nesta luta, pois dela resultará o tão esperado reconhecimento do valor das nossas hidrovias.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Todo o empenho do operador portuário não será suficiente e não teremos resultados satisfatórios, se não houver uma mudança de
postura do poder público, se não formos assistidos por gestão pública competente, voltada para as necessidades do setor produtivo
– o escoamento da produção. Para o setor, é necessária uma política de gestão pública dedicada e compatível com a realidade dos
portos do Brasil.
Precisamos de mais empenho e flexibilidade do poder público, mais operacionalidade nos investimentos em projetos de acessibilidade aos portos do Norte do Brasil, que passariam a ser referência em escoamento da produção e que tornar-se-iam o principal corredor
de exportação deste “continente” chamado Brasil, sendo o Estado do Pará o Portal da Amazônia.

MS TERRAPLENAGEM LTDA
Fone: (91) 3754-1544/ Fax: (91) 3754-3904
e-mail: adm@msterraplenagem.com.br
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MOVIMENTO

E

m 2006, o empresário Edvaldo
Rebouças de Melo resolveu investir em locação de equipamentos
para as indústrias no polo de Barcarena. A partir daí, a empresa continuou a investir em máquinas de
grande porte como escavadeiras,
tratores, caminhões munck e outros
equipamentos conforme a necessidade do mercado.

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
EDVALDO REBOUÇAS DE MELO
A Movimento sente-se mais uma vez
prestigiada pela participação do 2º Anuário do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Pará, pois nos
dedicamos todos os dias para que o
nosso setor venha a melhorar, atraindo investimentos, novos negócios para
o desenvolvimento do nosso Estado,
em especial, o Porto de Vila do Conde,
onde atuamos.
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Em 2011, percebendo a movimentação no mercado de serviço portuário, resolveu investir nesta área,
qualificando-se operador portuário
nos portos de Belém e Vila do Conde. Com isso, torna-se um dos maiores operadores portuários do Estado
do Pará, movimentando acima de
500.000 toneladas por ano entre minérios, carga animal e consumo.

QUESTÕES RELEVANTES

1

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
A importância é que sem o operador portuário não teríamos um agente de
intermediação com o mundo, porque através do operador é que conseguimos
enviar nossas riquezas e importar nossas necessidades.

2

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
Em média, 740.000 toneladas por ano.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Movimento atua no Porto de Vila do Conde e em Belém, e está no mercado portuário desde 2011.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de
transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor
portuário?
Faltam investimento em uma nova frota de barcaça e infraestrutura marítima, e isso influenciará na melhora da logística para a exportação de carga.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
A derrocagem do Pedral do Lorenço para que possamos escoar as cargas de
sul e sudeste do Estado do Pará.

MOVIMENTO TRANSPORTE E
LOCAÇÃO DE MÁQUINA LTDA
Fone: (91) 3754-2801/ Fax: (91) 3754-3472
e-mail: contato@movimento-pa.com.br
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NORTE EMPREENDIMENTOS

F

undada em 29/08/2007, a Norte
Empreendimentos está situada na cidade de Barcarena, Estado
do Pará, no Brasil. A Norte busca
incessantemente melhorias internas para seus colaboradores, na
criação de um ambiente de trabalho produtivo e saudável, levando
soluções logísticas não só para os
portos de Belém e Vila do Conde,
como para todo o Brasil.

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
WASHINGTON CORDEIRO
Certificada como operadora portuária em
Vila do Conde (Barcarena‑PA), a Norte Em‑
preendimentos possui equipamentos de
ponta para operação em navios graneleiros,
transportando cargas de qualquer lugar do
mundo.
Além de sua própria região, a Norte Empreendimentos está estudando parcerias
produtivas em outros portos, com operadores portuários, agências marítimas e armadores para o obter atendimentos mais especializados e efetivos ao cliente, visando
sempre a boa parceria com todas as partes
envolvidas no setor.
Nosso foco é a operação portuária e aluguel de equipamentos, para os quais, sempre atuamos fazendo novos investimentos,
mediante à necessidade de nossos clientes
e parceiros.
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A Norte Empreendimentos é locadora de equipamentos para operações portuárias de carregamento
e descarga de navios para todo o
Brasil. No Pará, atua como operadora portuária nos portos de Vila do
Conde e Belém, desenvolvendo suas
atividades de logística de transporte, operações portuárias, armazenamento de diversas cargas, com segurança e confiabilidade.

QUESTÕES RELEVANTES

1

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
O Brasil possui hoje um sistema portuário responsável por mais de 90% da
movimentação de carga realizada com o mercado internacional, como também participa, de forma efetiva, do intermodal na movimentação de carga
em todo o País. Todos os produtos importados e exportados do país, necessariamente utilizam o operador portuário nas operações de carga e descarga.
No ano de 2013 a movimentação nos portos brasileiros foi de 931 milhões
de toneladas. As exportações fecharam em US$ 242,2 bilhões, enquanto que
as importações encerraram o ano em US$ 239,6 bilhões. Esses números são
fundamentais para a economia nacional.

2

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
A Norte Empreendimentos movimenta mais de 1.200.000 toneladas por ano em
granéis.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Norte Empreendimentos atua desde 2007 nos portos de Belém e Vila do Conde. Além de atuar como locador de equipamentos nos portos de Pecem-CE, Mucuripe-CE, Temib-SE e Macapá-AP.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto para o setor portuário?
A falta de planejamento em infraestrutura para quem trabalha diariamente com o
comércio de importação e exportação é o maior problema. A falta de modernização, influência política na gestão, e a excessiva burocracia acabam dificultando a
organização do setor.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Sem dúvida, maiores investimentos em infraestrutura, formulação de políticas
e diretrizes para fomento do setor portuário, além da execução de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária. Tudo
isso visando dar segurança e eficiência ao transporte intermodal.

NORTE EMPREENDIMENTOS
Fone: (91) 3754-1664
e-mail: washington@norteempreendimentos.net
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NORTE TRADING

O

Grupo Serveporto iniciou suas
atividades no ano de 2000. No
ano de 2010, passou a atuar na área
de agenciamento marítimo, através
da empresa Serveporto Agência
Marítima, agenciando navios. No
ano de 2009, foi adquirida a Norte
Trading, que tinha como objetivo
complementar os demais serviços
já oferecidos pelo Grupo Serveporto, que desde sua certificação, no

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
RONALDO LOPES
Acreditamos que a Norte Trading Operadora
Portuária, em 2014, se consolidou efetivamente
como empresa atuante nos portos do Pará. Cumprimos de forma responsável nossas atividades de
operadora portuária, não ficando restritos apenas
na responsabilidade de movimentação, estendemos nossos interesses na qualidade, rapidez e
preço justo aos nossos clientes. Priorizamos a relação com os clientes, atendendo a necessidades
específicas, o que torna o serviço mais personalizado e, por consequência, estreitamos os laços
comerciais, gerando satisfação e qualidade nas
entregas dos serviços.
Estamos esperançosos que, apesar do ano
de 2015 ser mais desafiador em termos de tomada de decisão, estaremos sempre prospectando novos negócios, incentivando novos empreendimentos e investindo no aprimoramento
dos recursos humanos e físicos da empresa.
Nosso intuito será de fortalecer a região Norte,
assumindo o compromisso público com o desenvolvimento do setor portuário.
146

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

ano de 2012, vem desempenhando
várias operações.
A empresa “Norte Trading Operadora Portuária” faz parte do Grupo Serveporto Serviços Gerais e
Apoio Portuário e Agenciamento Marítimo e está habilitada para
operar no Porto de Belém, Terminal Portuário do Outeiro, Porto de
Vila do Conde, Santarém, Manaus
e Santana.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
A Norte Trading acredita que a movimentação de carga não é a sua maior responsabilidade, tem consciência
de sua importância no setor, pois movimenta o comércio nacional e internacional, gerando emprego e renda,
assim como riqueza. Agrega valor aos seus serviços, respeitado o meio ambiente e a sociedade, bem como
promove as atividades portuárias dando incentivo a novas iniciativas de investimento.
Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
A Norte Trading, nos últimos 12 meses, movimentou o total de 213.851,490MT nos portos de Vila do
Conde e Belém. Sua maior demanda é na operação de carregamento de boi vivo, seguindo de granéis
sólidos e carga solta.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Serveporto atua desde 2009 e é um grupo empresarial que abrange três grandes organizações: Serveporto Serviços Gerais e Apoio Portuário, Serveporto Agência Marítima e a mais nova conquista, Norte Trading Operadora Portuária. Todas surgiram da perspectiva de atender às várias necessidades de outras empresas ligadas ao Porto de Vila
do Conde, no que tange a serviços de agenciamento, operação e apoio portuário, e com uma pretensão de expansão
de serviços aos demais portos vizinhos, como Porto de Santarém, Porto de Macapá e Manaus. O que vem ocorrendo
graças ao empenho e dedicação de seus colaboradores em conjunto com a Diretoria, buscando desenvolver serviços
de qualidade e confiabilidade juntamente com um bom atendimento.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E qual a
influência deste contexto para o setor portuário?
A Norte Trading trabalha para que o setor hidroviário se expanda, principalmente na região Norte, que possui vários corredores estratégicos de transporte que conectam regiões produtoras à região amazônica, bem
localizada para a interação com o comercio exterior. Para isso, precisa-se de iniciativas nos setores regulatórios, melhoramento de frotas, investimento em mão de obra qualificada, redução no tempo para obtenção
de licenças, redução na deficiência da estrutura pública de apoio ao setor hidroviário e, claro, o não fracasso
nas licitações do derrocamento do Pedral do Lourenço, que há anos inviabiliza a navegação no trecho. A
ampliação na utilização do modal hidroviário na região fomentaria a produção e escoamento de cargas, não
apenas de grão, mas demandaria a movimentação de outras cargas.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
A Norte Trading espera que em 2015 o governo federal apoie mais as questões do setor portuário, entretanto,
já notamos avanço no que tange à nova medida que mantém facultado aos operadores portuários da contratação dos trabalhadores pelo OGMO, tal ação forçará a mão de obra avulsa a se qualificar melhor, melhorando
sua eficiência e competitividade.O que não pode ocorrer é a monopolização por parte do OGMO, hoje temos
de ter ciência de que a velocidade dos portos, o pleno funcionamento, o preço e a qualidade dos serviços
prestadores pelos operadores portuários são fundamentais para a competitividade.
O Brasil precisa crescer e o crescimento está diretamente ligado ao nível de produção e comercialização dos
seus bens e insumos. Todos os setores precisam se engajar, não apenas os empresários, mas o governo e os
trabalhadores que precisam ser mais competitivos nessa economia tão globalizada.

NORTE TRADING OPERADORA
PORTUÁRIA LTDA
Fone: (91) 3754-0789
e-mail: comercial@nortetrading.com

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

147

OCRIM

O

crim S.A Produtos Alimentícios
é um Grupo industrial que iniciou suas atividades com a instalação de um moinho de trigo em Nova
Odessa, no interior de São Paulo,
há 62 anos.
A história evolui com a consolidação de suas marcas, através de
modernos moinhos, duas fábricas
de rações. Além de uma indústria
de massas e biscoitos, com equipamentos de última geração.
Hoje suas marcas constituem o

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
AMEDEO H G M ASINARI DI SAN MARZANO
A logística e o mercado em geral estão em
constantes mudanças. A Ocrim tem se atentado
a isso. Modernizamos bastante o nosso parque
fabril para poder atender da melhor forma às
exigências de todos os agentes de mercado. Estamos fazendo o mesmo na parte de recepção
dos grãos, onde sempre temos cenários diferentes que nos obriga a trabalhar de uma forma
dinâmica. Dito isso, acredito que nunca devemos nos acomodar e sempre estar atentos às
novidades do mercado, para nos adaptarmos o
mais rápido possível e, consequentemente, ter
uma evolução constante.
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dia a dia dos brasileiros, através de
grupos de panificadores, como também produtos decorrentes dela, garantindo sua qualidade e tradição.
No Município de Ananindeua, Estado do Pará, encontra-se a Fábrica de Massas e Biscoitos Trigolino,
que possui equipamentos que correspondem à mais alta tecnologia
mundial, e onde são produzidos
biscoitos doces, salgados, amanteigados e um completo portfólio em
larga escala produtiva.

QUESTÕES RELEVANTES

1

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
É de extrema importância para o comércio e indústria interestadual
e intercontinental. A entrada e saída de basicamente todos os bens
produzidos.

2

Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
Toda carga movimentada (trigo em grãos) pela Ocrim tem por objetivo o abastecimento de sua unidade produtiva de Belém.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
A Ocrim é uma empresa nacional fundada no Estado de SP em 1951.
Desde de 1954 a empresa atua no Pará. Durante todo este tempo a
empresa já esteve presente em vários setores da economia paraense.
Hoje concentra-se na moagem de trigo e fabricação dos seus derivados (massas e biscoitos). A distribuição desses produtos no oeste do
Pará é feita através da nossa filial de Santarém.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no
setor de transporte brasileiro? E qual a influência deste contexto
para o setor portuário?
O modal hidroviário já é importante, interligando melhor as rodovias
e ferrovias aos portos, especialmente os do interior. O modal hidroviário de transporte continuará se expandido.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Acredito que o governo investindo em infraestrutura e deixando as
regras claras, sem muito intromissão no setor, estará fazendo a sua
parte.

OCRIM S.A PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
Fone: (91) 3344-3881/Fax: (91) 3344-3882
e-mail: ocrimblm@ocrim.com.br
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PLENA

A

Plena é resultado de um sonho de um visionário empresário (Luis Mendes) que constituiu
em 08/09/2003 a maior empresa do
Grupo Vida. A Plena é uma das três
empresas do grupo e é muito preocupada com as diretrizes de segurança e capacitação de nossa mão
de obra, sempre preocupada em
oferecer todas as condições para o
pleno desenvolvimento de nossos
empregados.
A Plena Serviços Ltda, uma empresa brasileira, de capital fechado, com 10 anos de operação no
munícipio de Barcarena, faz parte do Grupo Vida (Plena, Sucesso
Rent-a-Car e Sucesso Máquinas e
Equipamentos), empresa genui-

PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE
LUÍS MENDES
Nós sabemos que para uma vida plena de
sucesso, dependemos da nossa capacidade de
melhorar continuamente a qualidade, custo e o
atendimento aos nossos clientes, focados no
respeito ao meio ambiente, na confiança e na
transparência, que são valores primordiais em
nossas relações de parceria.
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namente paraense. Hoje somos o
maior terceirizado do Município,
com aproximadamente 800 funcionários, atuando no polo industrial
de Barcarena, PA.
Estamos nos preparando para as
certificações internacionais: ISO 9001,
ISO 14001, SA 8000.
Hoje somos a maior terceirada no
polo industrial de Barcarena, com
mais de 800 funcionários distribuídos em diversos contratos com Vale,
Alunorte, Albrás, YRCC, ADM Portos,
Biopalma, Tecop, gerando trabalho,
renda e mais qualidade de vida para
a população da região, por meio de
empregos, impostos, iniciativas de
apoio às comunidades vizinhas e
projetos sociais.

QUESTÕES RELEVANTES

1
2

Qual a importância do operador portuário para a economia nacional?
Os portos sempre tiveram uma relação muito direta com a história das cidades, visto que, ao buscar as
condições geográficas favoráveis às suas construções, levaram em consideração a proximidade com
as águas calmas e profundas, além das posições estratégicas que possibilitasse o desenvolvimento do
comércio. Para entender a importância dos portos para o Brasil, basta dizer que os mesmos são utilizados por 95% do comércio exterior nacional. Em 1997 foram movimentados 414 milhões de toneladas.
Do transporte efetuado através dos portos brasileiros, 81% se referem à navegação internacional de
longo curso. Os portos são, portanto, um setor vital para nossa vida econômica.
Quanto a sua empresa movimenta em cargas pelos portos paraenses?
A totalidade de nossa movimentação é nos portos paraenses. A Plena hoje é a maior empresa do Grupo
Vida, um grupo empresarial sólido, muito preocupado com as diretrizes de segurança e capacitação
de nossa mão de obra.

3

Onde atua e há quanto tempo sua empresa está no mercado?
Atuamos em Barcarena-PA, fornecendo soluções e serviços de logística para o transporte de pessoas e
cargas há 17 anos. Como operador portuário, estamos no mercado desde 2009 para atender à crescente
demanda do porto de Vila do Conde, que por sua localização, será um dos maiores do Brasil. É por
acreditar nesse potencial que estaremos investindo em breve no TLA (Terminal Logístico Amazônia).
Será o maior e mais completo terminal logístico privado da América do Sul. A empresa conta com
aproximadamente 800 funcionários e está em busca de certificações internacionais: ISSO 9001, 14001
e AS 8000, metas para 2016.

4

O que falta para que o modal hidroviário ganhe relevância no setor de transporte brasileiro? E
qual a influência deste contexto para o setor portuário?
Esse é e será um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil. O transporte
marítimo ainda não tem todo o seu potencial devidamente utilizado. Sua importância está diretamente
ligada à intermodalidade, à geração de novos empregos, ao aumento na movimentação de cargas no
país e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional. Apesar de todas as dificuldades
que enfrenta com portos ainda inadequados, burocracia e altas tarifas, para citar apenas alguns, o setor
movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano. Fica fácil imaginar o quanto este número pode
melhorar se houver uma preocupação e um trabalho efetivos para alterar este quadro, e com a malha
hidroviária que temos, faltam projetos de investimentos para integrar os setores produtivos das regiões
centrais do País com as estruturas portuárias existentes no litoral, com consequente crescimento de
nossas operações e da economia do Estado.

5

Quais as reivindicações do setor para o governo federal?
Para obtermos uma maior competitividade em âmbito nacional, o governo deve conduzir, de forma
integrada com o setor privado, o desenvolvimento econômico, investindo em segmentos da infraestrutura, como transportes, energia, telecomunicações, áreas essenciais para dotar nosso Estado de uma
estrutura capaz não só de viabilizar a competitividade das atividades das empresas, como também de
formar um polo de atração para novas e modernas organizações. A instalação de setores de alta tecnologia demanda uma infraestrutura mais sofisticada, que ofereça desde mão de obra técnica qualificada
até um sistema logístico de transportes para garantir as condições necessárias de transporte e armazenamento das mercadorias, dentro dos prazos solicitados, a custos competitivos.

PLENA TRANSPORTES
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Fone: (91) 3754-2152/ Fax: (91) 3754-2152
e-mail: luis@grupovida.net.br
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Mão de obra na rota da

OGMO

qualificação

Órgão Gestor atua em favor do trabalhador avulso

O

Órgão Gestor de Mão de
Obra (Ogmo) foi criado em função da Lei
8.630/93, que determinava que
os operadores portuários deveriam constituir, em cada porto
do Brasil, órgão para gerir a
mão de obra do trabalho portuário avulso (TPA), cuja finalidade
era modernizar a gestão atuando
como um verdadeiro RH nos Portos, gerindo e treinando a mão de

obra dos avulsos antes gerenciados pelos próprios Sindicatos.
No Ogmo dos Portos de Belém e
Vila do Conde, a administração é
realizada por uma diretoria colegiada, subdividida em cinco frentes, que tem Pelágio de Carvalho
como Diretor Administrativo;
Flávio Seixas, na Diretoria Operacional; José Canto, na Diretoria Jurídica; Marcelino Cavalcante, na Direção Institucional; e

Ricardo Medina, na Diretoria de
Tecnologia, contando ainda com
a S. Lobato, empresa terceirizada
na gestão operacional do Órgão.
Segundo o diretor Pelágio
de Carvalho, antes da edição da
lei em 93, a gestão da mão de
obra nos portos era feita pelo
próprio sindicato, que organizava as escalações, fazia pagamentos etc. A partir de 93 ,
essa parte da administração da

ATRIBUIÇÕES DO OGMO DE ACORDO COM LEI

Administrar
o fornecimento da
mão de
obra do
trabalhador
portuário e
do trabalhador portuário avulso.
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2
Manter, com
exclusividade, o
cadastro do
trabalhador
portuário e
o registro do
trabalhador
portuário
avulso.

3
promover o
treinamento
e a habilitação profissional do
trabalhador
portuário,
inscrevendo-o no
cadastro;
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4
Selecionar
e registrar o
trabalhador
portuário
avulso.

5
Estabelecer
o número
de vagas,
a forma e
a periodicidade para
acesso ao
registro do
trabalhador
portuário
avulso.

6
Expedir os
documentos
de identificação do
trabalhador
portuário.

7
Arrecadar e
repassar, aos
respectivos beneficiários, os
valores devidos
pelos operadores portuários,
relativos à
remuneração
do trabalhador portuário
avulso e aos
correspondentes encargos
fiscais, sociais
e previdenciários.

Fonte: www.antaq.gov.br

1

mão de obra passou a ser missão do Ogmo.
Em termos de avanços, Pelágio ressalta que, com a gestão da
mão de obra pelo Ogmo, o sistema
passou a contar com uma estrutura
mais adequada, com mão de obra
treinada e apta a desenvolver suas
atividades em portos e navios com
equipamentos cada vez mais modernos. O grande desafio do dia a
dia é, além de suprir mão de obra
adequada para as diversas atividades portuárias, fazê-lo com pontualidade e eficiência .
“Eu queria acrescentar aí a
questão da padronização. Vários
sindicatos ficaram centralizados em um único órgão, que é o
Ogmo”, completou o diretor institucional Marcelino Cavalcante
da Silva.

Avanços
A atual diretoria está comprometida em fazer do Ogmo um órgão cada mais eficiente e moderno. Segundo o diretor jurídico José
Canto, foi mudado o estatuto do
órgão, que antigamente tinha uma
figura de um presidente e hoje tem
uma diretoria colegiada que toma
as decisões de acordo com os interesses e a política da instituição.
“Nós também profissionalizamos a
gestão, contratamos uma empresa,
que é a S. Lobato, para a área administrativa. A diretoria colegiada
determina a política do órgão e a S.
Lobato implementa”, completa.
O número de cinco diretorias
mostra uma nova modalidade de
gestão administrativa. O colegiado com diretorias específicas

vem com a função de promover a
moderna gestão de negócios.
“Cabe ao Ogmo garantir a
mão de obra para as operações
portuárias e, por outro lado, fazer
com que os trabalhadores sejam
pagos adequadamente. A outra
função do Ogmo é a capacitação dessa mão de obra, sempre
buscando atender à demanda do
mercado”, completa Silvio Lobato, diretor da S. Lobato.
Flávio Seixas destacou a importância do Anuário do Sindicato dos
Operadores Portuários do Pará.
Para ele, a publicação é uma coletânea da área portuária muito importante para o setor. “O Sindopar
está fazendo uma coleta de dados e
de informações da área portuária e
vem com isso a fechar uma lacuna
que existia no setor.”

}A diretoria colegiada do Ogmo:
da esquerda para a direita, Sílvio
Lobato, Marcelino Cavalcante,
Dr. José Canto, Flávio Seixas e
Pelágio Carvalho
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OGMO

Workforce in the qualification route

t

he Workforce Management
Agency
(Ogmo) was created
according to the Law 8.630 /
93, which requires port operators to build, in each port
in Brazil, a workforce management in the sector, in order
to modernize the management.
In Pará, the agency consists
of a collegiate board, subdivided into five parts, which has
Pelágio de Carvalho as CEO;
Flavio Seixas, as operational
director; José Canto, as the Legal director; Marcelino Cavalcante, as institutional director,
and the S. Lobato company in
administrative management.
According to the director
Pelágio de Carvalho, formerly the workforce management
and the search for ports were
made by the Federal Government itself, which organized
the facilities, made payments
etc. With the enactment of the
law, that part of the administration and management has
become mission of the Workforce Management Agency.
In terms of progress, Pelágio points out that, the management has lost the corporatist
spirit and paved the way for
improvement of this workforce, to provide a more qualified
service. The Workforce Management Agency has an obligation to contribute, offering
training for the qualification
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of the workforce, in order to
comply with the legislation.”
The evolution occurred with
an improvement of services of
temporary workers” says the
CEO Pelágio de Carvalho.
“And there is the standardization. Several unions were
centralized in a single agency,
which is Ogmo” added the institutional director Marcelino
Cavalcante da Silva.
ADVANCES
The current directory promoted changes in Ogmo’s
structure at the time it took
over. According to the legal director, José Canto, the
agency’s statute was changed,
which formerly had a president and now it has a executive
directory that makes decisions
according to the interests and
the policy of the institution.
“We also professionalized the
management, we set up a company, which is S. Lobato, for
the administrative area. The
executive directory determines the agency’s policy and S.
Lobato implements them” he
adds.
The number of five directories shows a new type of administrative management. The
collegiate with specific directories comes with the function
of promoting the modern business management.
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The director Pelágio de
Carvalho says that the demand always comes first than
the infrastructure. For him, the
ports always have a problem,
“Because whether the port is
undersized, or it is an access
problem. But it does not really
affect Ogmo, which acts more
in business management.”
Ogmo has an agreement
with the employer unions and
with the workforce unions to
enforce collective issues of
work. According to Marcelino
Silva, the agency, in addition
to an operational work, also
makes a social work, working
with the workers and mediating the relationship between
workers and port operators.
“It is up to the agency to ensure the workforce to port
operations and, on the other
hand, ensures that workers are
paid properly. The other function of Ogmo is the training of
this workforce, always seeking
to meet the market demand”
adds Silvio Lobato.
Flavio Seixas emphasized
the importance of the Yearbook of the Association of Port
Operators of Pará. For him,
the publication is a collection
of the port area in this pattern.
“Sindopar is searching data
and information of the port
area and came to close a gap
that was opened on the area in
question.”
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Vital Jorge Lopes

Economia só ganha com

a cabotagem
Vantagens também envolvem segurança e ecologia

m entrevista ao Anuário do
SINDOPAR, o diretor presidente e de Relações com
Investidores da Log-In, Logística Intermodal, Vital Jorge Lopes,
fala sobre as vantagens da navegação
de cabotagem e os desafios enfrentados na região Norte. Este modal de
transporte mostra-se seguro, ecologicamente correto, pois diminui o tráfego rodoviário e a maior emissão de
gases na atmosfera, mais econômico e
está em flagrante crescimento nas distâncias internas.
Segundo Vital Lopes, a estratégia
da Log-In é desenvolver soluções para
logística de cargas na cabotagem brasileira, mediante contratos de longo
prazo. Desde 2010 a empresa movimenta o minério de bauxita para a
Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A. O projeto, de 25 anos, prevê
viagens consecutivas entre os Portos
de Trombetas e Vila do Conde, ambos
no Estado do Pará. A operação movimentará em torno de 150 milhões de
toneladas de minério de bauxita a granel no período. O contrato prevê volume de 6 milhões de toneladas por ano,
em condição de take or pay, com suas
receitas dolarizadas e gatilho de gestão
de oscilação das condições internacionais do preço do combustível.

E

}Qual a importância da navegação de cabotagem para o transporte
de cargas no Brasil?
}De acordo com o estudo do Instituto de Logística e Supply Chain
(ILOS), de 2012, a matriz de transporte brasileira está dividida de uma
forma em que o modal rodoviário
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}Vital Jorge
Lopes,
diretor
presidente
da Log-In

absorve hoje 67% de tudo que é transportado, ficando o modal ferroviário
com 19% e, em terceiro lugar, temos
a cabotagem com 10%. Frente a este
panorama, é fácil perceber que a cabotagem tem um grande potencial de
crescimento e importância no cenário
econômico, ainda mais se levarmos
em consideração que o Brasil tem mais
de 8 mil km de costa navegável e cerca
de 65% de sua população vivendo em
regiões litorâneas.
Também como estimado pelo

ILOS, para cada 1% de crescimento
no PIB, a movimentação de contêineres cheios na cabotagem cresce,
em média, 3,5% enquanto o setor de
transporte como um todo cresce 1,5%.
Especialistas dizem que o modal rodoviário tem perfeita aderência à navegação. Este movimento permitirá a
redução de custos logísticos da cadeia
de transportes, eficiência ambiental e
segurança para as cargas e estradas.
}Em termos econômicos, quais as

vantagens da navegação de cabotagem para os diversos setores empresariais brasileiros?
}A cabotagem é um modal que apresenta o melhor custo benefício para
distâncias acima de 1.500 km, sendo
cada vez mais procurado como opção
de transporte pelas empresas. Como
é uma opção que reduz o volume de
caminhões nas estradas, consequentemente, as empresas ficam menos expostas a acidentes e reduzem os prejuízos relacionados a eles.
A cabotagem proporciona, também,
a redução do número de roubos e avarias. Dados preliminares da Associação
Nacional do Transporte de Cargas e
Logística (NTC) referentes ao ano de
2013 apontam mais de 15 mil ocorrências de roubo de cargas em todo o País,
o que equivale a um prejuízo superior
a R$ 1 bilhão. Por último, citamos o
desenvolvimento econômico mais intenso do Norte e Nordeste brasileiros,
nos últimos anos, como fator que também vem impulsionando a cabotagem
no Brasil.
}Em números, o que a cabotagem

representa para a economia do
Brasil?
}Como já mencionamos, a cabotagem
representa a alternativa para a melhoria

A cabotagem
representa a
alternativa para a
melhoria da
competitividade
da produção
industrial brasileira

}O que o transporte por cabota-

da competitividade da produção industrial brasileira. Os números acerca
da cabotagem se referem ao seu percentual dentro da matriz de transporte
brasileira (10%), sendo o modal que
mais cresceu nos últimos anos - cerca
de 7% ao ano -, além de ser o que apresenta o maior potencial de crescimento
nos próximos 10 anos, podendo mais
do que dobrar neste período, segundo
especialistas. No caso da Log-In, nossa
taxa de crescimento tem ultrapassado
a média nacional, com percentual em
torno de 22% ao ano, um volume expressivo.

}Em toneladas de carga, quanto a

gem significa quanto às questões
ambientais?
}Excluindo-se o desmatamento da
Amazônia e outros biomas, o setor de
transportes é o principal responsável
por emissões de CO2 no Brasil. Atualmente, os caminhões respondem principalmente pelas emissões de dióxido
de carbono na atmosfera e fica claro
perceber que, se houver uma aderência
cada vez maior à cabotagem, o nosso
meio ambiente poderá se beneficiar
com este movimento. Utilizar mais racionalmente todos os modais é o que a
Log-In defende, na medida em que investe na oferta da cabotagem no País.
cabotagem movimenta hoje e qual o
potencial?
}Em um cenário desafiador, a Log-In
obteve um recorde histórico de volumes na cabotagem, atingindo 39,1 mil
TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) no terceiro trimestre
de 2014, representando um crescimento de 38,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. E este crescimento
aconteceu mesmo em um cenário de
baixo crescimento econômico, greves e feriados decorrentes da Copa do
Mundo no mês de julho e um quadro

}Transporte
de
contêineres
pela Log-In:
números
expressivos
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político conturbado. No período, os
segmentos com maior crescimento foram: materiais de construção, cerâmica
e telhas (+281%), químicos e petroquímicos (+93%), embalagens (+71%) e
eletroeletrônicos (+49%). O segmento
de alimentos e bebidas continua sendo
o mais representativo, correspondendo por 22,3% do volume (em TEUs)
transportado no terceiro trimestre.
}O que a cabotagem oferece em ter-

mos de segurança do transporte de
carga?

ferroviário?

}A cabotagem é um modal que ofere-

ce o melhor custo-benefício para distâncias a partir de 1.500 km. Mas para
citarmos o principal benefício, falaríamos na questão já mencionada sobre a
possibilidade de redução do número de
roubos e avarias.

}Sobre consumo de combustível, de

que maneira se pode aferir a eficiência da cabotagem?
}O transporte por cabotagem chega a
consumir 8 vezes menos combustível

}Log-In em

operação:
integridade da
carga garantida

}A cabotagem proporciona uma sé-

rie de vantagens para os usuários,
destacando-se a segurança quanto a
furtos e roubos, praticamente inexistentes neste modal, além de garantir
maior integridade das cargas, com
índices de avarias bem inferiores aos
do transporte rodoviário. Atualmente, a cada 100 mil viagens rodoviárias no Brasil, temos 41,4 roubos de
carga. Por outro lado, nos últimos 2
anos (2012 e 2013), em aproximadamente 150.000 viagens, a Cabotagem Log-In teve apenas 7 casos de
furtos ou roubos.

}Do ponto de vista do custo, quais

os benefícios da cabotagem em relação ao transporte rodoviário e
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para mover a mesma quantidade de
carga. Para se ter uma ideia, o consumo
de combustível (litros por 1.000Tku)
em caminhões é de 40,0; no trem de
11,6 e, em navios, de 4,6, o que faz da
cabotagem ser também um modal com
eficiência energética relevante.
}O Brasil tem infraestrutura por-

tuária para atender à navegação de
cabotagem?
}Apesar do bom desempenho que vem
apresentando, o setor enfrenta desafios
como os gargalos nos portos, assimetria do preço do bunker em relação ao
diesel que abastece os caminhões que,
se superados, ampliariam ainda mais o
crescimento. Especificamente sobre os
portos, uma maior oferta de serviços

portuários de qualidade acarretaria a
redução dos gargalos e propiciaria aos
operadores logísticos diminuir o prazo
de entrega de produtos, desonerando o
valor final do serviço. Outros pontos se
referem à necessária redução dos encargos trabalhistas sobre as tripulações
e respectivo trânsito de cargas e na liberação dos recursos do Fundo de Marinha Mercante, entre outros.
}Que investimentos a cabotagem

espera do governo para alavancar o
setor?
}Como dito acima, o Brasil precisa
de investimentos nos portos como
um todo, tanto em estrutura física quanto em oferta de serviços de
qualidade. Um aspecto que merece
atenção seria a questão da dragagem nos portos brasileiros para terem capacidade de suportar navios
de maior calado, cada vez mais
frequente na costa nacional. O Terminal Portuário de Vila Velha, por
exemplo, operado pela Log-In, tem
previsão de uma obra de dragagem
que está atrasada. A finalização das
obras resultaria num avanço significativo para a melhoria do fluxo dos
navios de maior dimensão. Esta busca pela excelência na oferta de serviços portuários ajudaria os operadores logísticos na redução do prazo de
entrega dos produtos, tornando o valor do serviço menos oneroso o que
acabaria por baratear o preço para o
cliente final.

}Quais os projetos da Log-In para a

região Norte, especialmente o Pará?

}A Log-In possui serviço regular quin-

zenal de cabotagem chamado Costa
Norte Express e abrirá em janeiro 2015
um escritório regional em Vila do Conde para atender seus clientes e oferecer
a cabotagem como solução definitiva
para todo o Pará.

}Qual o potencial de carga que é

prospectado pela Log-In no Pará?

}Como mencionado, a Log-In está

investindo na região e tem projetos de
incrementar ainda mais a cabotagem,
permitindo à região o acesso a bens e
produtos com melhores condições de
custo e competitividade.
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INTERVIEW ‑ Vital Jorge Lopes

Economy gains from cabotage

I

n an interview to SINDOPAR Yearbook, the CEO
of Log-In (Intermodal Logistics), Vital Jorge Lopes talks
about the advantages of coastal
navigation and the challenges
faced in the North. This mode of
transport is shown to be safe, environmentally friendly because
it reduces road traffic and greenhouse gases in the atmosphere,
cheaper and it is in sharp growth
in internal distances.
What is the importance of coastal shipping for the transport of
cargo in Brazil?
According to the study of Logistics and Supply Chain Institute (ILOS), 2012, the Brazilian
transport matrix is divided in a
way that the road transportation
today absorbs 67% of everything
that is transported, 19% is absorved by railways and, thirdly, we
have the cabotage with 10%. Facing this scenario, it is easy to see
that cabotage has a great growth
potential and importance in the
economic scenario, especially if
we consider that Brazil has over
8000 km of navigable coast and
about 65% of its population living
in coastal regions.
In economic terms, what are
the advantages of cabotage navigation for Brazilian business
sectors?
Cabotage is a modal presenting
the best value for distance above
1,500 km, increasingly being sought as a transport option for companies.
Cabotage provides also the
reduction of theft, damages and
accidents. Preliminary data from
the National Association of Cargo Transportation and Logistics
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(NTC) for the year of 2013 indicates more than 15,000 cargo theft
incidents throughout the country,
which is equivalent to a loss of
more than R$ 1 billion. Finally, we
mention the more intense economic development of the North and
Northeast Brazil, in recent years,
as a factor that is also boosting cabotage in Brazil.
In numbers, what does cabotage represent to the economy of
Brazil?
As already mentioned, cabotage is the alternative to improve the
competitiveness of Brazilian industrial production. It is the modal
with the highest growth in recent
years - about 7% a year - and it
is the one with the highest growth
potential in the next 10 years with
the chance of growing more than
100% during this period, acoording ot experts. In the case of LogIn, our growth rate has exceeded
the national average, with a percentage of around 22% per year, a
significant volume.
How many tons of cargo does
cabotage handle today and what
is the potential?
In a challenging environment,
Log-In has obtained a historic
record in volumes in cabotage,
reaching 39,100 TEUs (unit equivalent to one 20-foot container)
in the third quarter of 2014, an
increase of 38.1% over the same
period last year. And this growth
happened even in a scenario of
low economic growth, strikes and
holidays arising from the World
Cup in July and a troubled political framework. During the period, the segments with the highest
growth were: building materials,
ceramics and tiles (+ 281%),
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chemicals and petrochemicals (+
93%), packaging (+ 71%) and
electronics (+ 49%). The segment
of food and beverages remains the
most representative, accounting
for 22.3% of the volume (in TEU)
transported in the third quarter.
What does cabotage offer in terms of security of cargo transport?
Cabotage provides a number
of advantages for users, such as
security regarding theft and robbery, practically non-existent in
this modal, and it ensures greater
integrity of cargo, with damage
rates really below in comparison
to road transport. Currently, in a
number of 100,000 road trips in
Brazil, there are 41.4 cargo thefts.
On the other hand, in the last 2
years (2012 and 2013), in approximately 150,000 trips, the Log-In
Cabotage had only 7 cases of theft
or robbery.
About fuel consumption, how
can the efficiency of cabotage be
measured?
The transport by cabotage
consumes up to 8 times less fuel
to move the same amount of cargo. Fuel consumption (liters per
1.000Tku) in trucks is 40.0; in
train, it is 11.6, and in vessels, 4.6,
which makes the cabotage also a
modal with relevant energy efficiency.
What are the Log-In’s projects
for the North, especially regarding Pará?
Log-In has a regular bimonthly
cabotage service called North Coast Express and will open in January 2015 a regional office in Vila
do Conde to serve its customers
and provide cabotage as the definitive solution for all Pará.

MOVIMENTAÇÃO DE
CARGAS NOS PORTOS
DO PARÁ
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A operação de cargas
nos portos paraenses

PORTOS
Soma de Valor
%
Vila do Conde............................77.286.191 ................................. 81%
MIRAMAR..................................10.932.805 ................................. 11%
Belém .........................................2.979.649 .................................... 3%
Santarém ...................................2.780.880 .................................... 3%
Outeiro........................................2.074.476 .................................... 2%
TOTAL........................................96.054.001 ..........................100,00%

DADOS LEVANTADOS POR: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ),
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP) E ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO).

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

MOVIMENTAÇÃO TOTAL DE CARGAS NOS PORTOS DO PARÁ NO PERÍODO
DE 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
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EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DAS CARGAS NOS PRINCIPAIS PORTOS
NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

ANO
Soma de Valor
%
2.010 ..........................................19.992.513 ................................. 21%
2.011 ..........................................20.302.594 ................................. 21%
2.012 ..........................................19.491.268 ................................. 20%
2.013 ..........................................18.185.399 ................................. 19%
2.014 ..........................................18.082.227 ................................. 19%
TOTAL........................................96.054.001 ............................... 100%

EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DAS CARGAS NOS PRINCIPAIS PORTOS
NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014 em R$
Movimentação de Carga em R$
499.812.825,00
565.021.191,02
550.238.495,64
545.198.262,02
536.347.806,26
R$ 2.696.618.580

2014
536.347.806,26

2010
499.812.825,00

2011
565.021.191,02

2013
545.198.262,02
2012
550.238.495,64
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Fonte: Antaq, CDP e OGMO

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
Total

VILA DO CONDE................PESO (t).................................%
2010....................................16.548.005 ..........................21%
2011....................................16.614.022 ..........................21%
2012....................................15.176.813 ..........................20%
2013....................................14.396.509 ..........................19%
2014....................................14.550.842 ..........................19%
TOTAL................................77.286.191 .................. 100,00%

BELÉM.................................PESO (t).................................%
2.010 .....................................675.992 .............................23%
2.011 .....................................569.430 .............................19%
2.012 .....................................460.279 .............................15%
2.013 .....................................663.288 .............................22%
2.014 .....................................610.660 .............................21%
TOTAL.................................2.979.649 ................... 100,00%

MIRAMAR............................PESO (t).................................%
2010.....................................2.192.143 ...........................20%
2011.....................................2.162.072 ...........................20%
2012.....................................2.162.478 ...........................20%
2013.....................................2.088.604 ...........................19%
2014.....................................2.327.508 ...........................21%
2013....................................10.932.805 .................. 100,00%

OUTEIRO....................... Soma de Valor............................%
2010.......................................317.649 .............................15%
2011.......................................493.945 .............................24%
2012.......................................569.383 .............................28%
2013.......................................394.918 .............................19%
2014.......................................298.581 .............................14%
TOTAL.................................2.074.476 ................... 100,00%

SANTARÉM................... Soma de Valor............................%
2010.......................................258.724 ...............................9%
2011.......................................463.125 .............................17%
2012.....................................1.122.315 ...........................40%
2013.......................................642.080 .............................23%
2014.......................................294.636 .............................11%
TOTAL ................................2.780.880 ................... 100,00%

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DAS CARGAS NOS PORTOS DO PARÁ
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MOVIMENTAÇÃO TOTAL DE CARGA NOS PRINCIPAIS PORTOS DO
PARÁ POR NATUREZA

NATUREZA

VILA DO CONDE %

Granel Sólido (t)

61.402.925 . . . . . 93,45%

1.273.597 . . . 1,94%

1.584.022 ......2,41%

1.447.744 .......2,20%

196 .................0,00%

65.708.484

Granel Líquido (t)

9.976.555 . . . . . . 46,05%

24.924 .........0,12%

731.350 ........3,38%

350 .............0,00%

10.931.840 .........50,46%

21.665.019

Carga Geral Solta (t)

3.934.094 . . . . . . 73,80%

491.416 ........9,22%

274.625 ........5,15%

630.171 ........11,82%

768 .................0,01%

5.331.074

Peso Bruto Conteiner (t)

1.972.618 . . . . . . 58,89%

1.185.923 .....35,41%

190.883 ........5,70%

..................0,00%

0 ...................0,00%

3.349.424

Total

77.286.192 		

2.975.860 		
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%

SANTARÉM

%

2.780.880 		

OUTEIRO

%

MIRAMAR...............%

2.078.265 			

TOTAL

10.932.804 96.054.001

VILA DO CONDE

BELEM

SANTAREM

OUTEIRO

Granel Sólido (t)

93,45%

1,94%

2,41%

2,20%

0,00%

100,00%

Granel Líquido (t)

46,05%

0,12%

3,38%

0,00%

50,46%

100,00%

Carga Geral Solta (t)

73,80%

9,22%

5,15%

11,82%

0,01%

100,00%

Peso Bruto Conteiner (t)

58,89%

35,41%

5,70%

0,00%

0,00%

100,00%
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MIRAMAR

Total geral

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

NATUREZA

BELÉM

PARTICIPAÇÃO DO PORTO DE VILA DO CONDE NA MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA POR NATUREZA

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PARTICIPAÇÃO DO PORTO DE BELÉM NA MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA POR NATUREZA
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PARTICIPAÇÃO DO PORTO DE MIRAMAR NA MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA POR NATUREZA

PARTICIPAÇÃO DO PORTO DE SANTARÉM NA MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA POR NATUREZA

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PARTICIPAÇÃO DO PORTO DE OUTEIRO NA MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA POR NATUREZA
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO CARGA
GERAL NO ANO DE 2010

CLASS. PRODUTOS

VALOR

%

1º

ALUMÍNIO E SUAS OBRAS

394.950

35,51%

2º

ANIMAIS VIVOS

309.429

27,82%

3º

MANGANES

97.991

8,81%

4º

MADEIRA

69.815

6,28%

5º

COQUE DE PETRÓLEO

58.278

5,24%

6º

ENXOFRE, TERRAS E PEDRAS, GESSO E CAL

52.770

4,74%

7º

ALUMINA

36.798

3,31%

8º

ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS

15.259

9º

PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS

13.260

1,19%

63.736

5,73%

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

10º OUTROS

1,37%
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO CARGA GERAL
NO ANO DE 2011

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO CARGA GERAL
NO ANO DE 2012
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO CARGA
GERAL NO ANO DE 2013

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO CARGA
GERAL NO ANO DE 2014
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Fonte: Antaq, CDP e OGMO

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO CARGA
GERAL NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014.

172

CLASS. PRODUTOS

2.010

2.011

2.012

2.013

1º

ALUMÍNIO E SUAS OBRAS

35,51%

43,35%

40,99%

30,51%

28,24%

2º

ANIMAIS VIVOS

27,82%

21,06%

20,82%

27,99%

28,84%

3º

ENXOFRE, TERRAS E PEDRAS, GESSO E CAL

4,74%

0,00%

9,81%

5,68%

6,32%

4º

CIMENTO

0,96%

11,36%

0,00%

9,78%

0,58%

5º

MADEIRA

6,28%

5,96%

2,06%

0,61%

1,76%

6º

MINÉRIOS ESCORIAS E CINZAS

0,00%

0,00%

0,09%

5,73%

10,41%

7º

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

0,07%

0,63%

4,12%

4,94%

5,06%

8º

REATORES, CALDEIRAS, MÁQUINAS

0,00%

0,05%

8,62%

0,98%

2,10%

9º

VARIEDADES E BAZAR

1,11%

3,48%

2,10%

2,40%

3,42%

10º

OUTROS

23,51%

14,12%

11,38%

11,39%

13,27%
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
SÓLIDO NO ANO DE 2010

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
SÓLIDO NO ANO DE 2012

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
SÓLIDO NO ANO DE 2011
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
SÓLIDO NO ANO DE 2013

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
SÓLIDO NO ANO DE 2014
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Fonte: Antaq, CDP e OGMO

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
SÓLIDO NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

CLASS. PRODUTOS

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

1º

BAUXITA

49,20%

47,26%

40,64%

42,54%

39,83%

2º

ALUMINA

35,12%

33,94%

35,03%

35,11%

37,73%

3º

CARVÃO MINERAL

4,83%

4,49%

4,94%

4,49%

4,72%

4º

COQUE DE PETRÓLEO

3,34%

4,26%

4,02%

4,54%

4,23%

5º

ENXOFRE, TERRAS E PEDRAS, GESSO E CAL

0,61%

0,96%

8,27%

4,77%

2,41%

6º

TRIGO

1,20%

1,33%

1,54%

2,43%

1,91%

7º

MANGANES

2,61%

1,41%

1,16%

0,84%

1,68%

8º

CIMENTO

1,23%

3,03%

0,00%

0,36%

0,00%

9º

PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS

0,00%

0,00%

0,60%

0,49%

3,56%

10º

OUTROS

1,86%

3,32%

3,81%

4,44%

3,94%
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
LÍQUIDO NO ANO DE 2010

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
LÍQUIDO NO ANO DE 2011

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
LÍQUIDO NO ANO DE 2012
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PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
LÍQUIDO NO ANO DE 2013

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
LÍQUIDO NO ANO DE 2014
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CLASS. PRODUTOS

2.011

2.012

2.013

2.014

70,78%

72,70%

70,43%

1º

COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS 69,79%

67,94%

2º

SODA CÁUSTICA

28,45%

29,73%

27,15%

24,68%

25,72%

3º

ALCOOL ETILICO

1,14%

1,80%

0,96%

1,22%

2,78%

4º

PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS

0,00%

0,00%

0,86%

1,00%

0,00%

5º

CARGA DE APOIO

0,00%

0,00%

0,03%

0,29%

0,67%

6º

GORDURA, ÓLEOS ANIMAIS/VEGETAIS

0,00%

0,23%

0,00%

0,11%

0,41%

7º

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

0,24%

0,22%

0,22%

0,00%

0,00%

8º

COQUE DE PETRÓLEO

0,39%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9º

ABASTECIMENTO COMBUSTÍVES

0,00%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Antaq, CDP e OGMO
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Fonte: Antaq, CDP e OGMO

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO GRANEL
LÍQUIDO NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA EM CONTÊINER NO PRINCIPAIS PORTOS
DO PARÁ EM TONELADAS NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA EM CONTÊINER NOS PRINCIPAIS
PORTOS DO PARÁ EM TEU´S NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

Fonte: Antaq, CDP e OGMO
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA EM CONTÊINER NOS PRINCIPAIS
PORTOS DO PARÁ EM QUANTIDADE (UNIDADE) NOS ANOS DE 2010, 2011,
2012, 2013 E 2014

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

QUANTIDADES DE NAVIOS ATRACADOS NOS PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ
NOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014.
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA POR SENTIDO EXPORTAÇÃO/EMBARQUE
E IMPORTAÇÃO/DESEMBARQUE

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA POR SENTIDO EXPORTAÇÃO/EMBARQUE
NOS PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ EM 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA POR SENTIDO IMPORTAÇÃO/DESEMBARQUE NOS PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ EM 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA POR TIPO DE NAVEGAÇÃO NOS ANOS
DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA POR TIPO DE NAVEGAÇÃO NOS ANOS
DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA NA NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO NOS
PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA NA NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM NOS
PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA NA NAVEGAÇÃO DE INTERIOR NOS
PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014
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MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA NA NAVEGAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO
NOS PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014

ANO

MMO

2010

36.961.123

2011

33.059.235

2012

39.270.253

2013

30.228.115

2014

44.138.242

Fonte: Antaq, CDP e OGMO

VOLUME APLICADO EM MMO NOS PRINCIPAIS PORTOS DO PARÁ EM
2010, 2011, 2012, 2013 E 2014
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Deputado estadual Sidney Rosa
186

Polo estratégico para o

crescimento

Deputado vê no Pará a alternativa logística brasileira

O

Pará é a grande solução em
logística brasileira. Quem
afirma é o deputado estadual
Sidney Rosa, que não vê outro caminho para solucionar os obstáculos que
emperram o desenvolvimento estadual e nacional. O parlamentar acredita
que o primeiro passo para a concretização disso é a compreensão, por
parte do Governo Federal, de visualizar grandes investimentos não como
gastos, mas como peças fundamentais
para o crescimento regional. “Geograficamente não há outra opção para a
produção brasileira, a não ser passar
pelo Pará. O problema é que, ainda
que tenhamos 20 anos do Plano Real,
nós ainda não temos a cultura do planejamento no Brasil. Basta fazer contas simples para termos indicadores de
investimentos formidáveis a partir da
localização do Pará e de sua condição
na logística brasileira”, afirma o deputado, antecipando sua linha de atuação
parlamentar.
Entre as rotas para alavancar a
logística estão Pedral do Lourenço,
rodovia Cuiabá-Santarém e Ferrovia Norte-Sul e demais vias internas
do Estado, sejam elas rodoviárias ou
hidroviárias. “Devemos avançar bastante nos próximos quatro anos. Finalmente Brasília, depois de não querer
enxergar o Pará e as coisas positivas
que o Estado tem, não pode mais deixar de lado o fato que somos a grande
solução brasileira em logística. Inúmeras iniciativas mostram claramente
sermos uma alternativa relativamente
barata do ponto de vista de não ter ou-

}Deputado estadual
Sidney Rosa aponta
caminhos para o
desenvolvimento

tro Estado no Brasil que viabilize investimento com retorno em tão curto
espaço de tempo”, garante.
Sidney Rosa destaca a reabertura
do canal do Panamá, nos próximos
dois anos, como outra rota para impulsionar o desenvolvimento do modal
hidroviário paraense. “A inauguração
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do canal proporcionará quase triplicar
a capacidade de carga dos navios de
60 para 170 mil toneladas. Pelo fato
de o Porto de Belém ser o mais próximo da Europa é natural que os investimentos venham para cá, até porque
o frete aqui é bem menor. Esse é um
fator que nos dá enorme vantagem

O Estado é
como se fosse
uma grande
fazenda de
Brasília, por
meio da qual
produzimos
tudo para a
capital do
País, que, por
sua vez, não
nos dá nada
em troca

}Porto de Belém:

proximidade da Europa
atrai investimentos

competitiva, porém, nós precisamos
melhorar a operação em si”, pondera.
O deputado considera que o crescimento do Estado se tornará mais visível
nos próximos quatro anos. Segundo ele,
um dos principais entraves que dificultam
a aceleração do desenvolvimento regional
é que os interesses do Estado e da União
eram desalinhados, ou seja, caminhavam
na contramão. “O Pará tinha interesses que
o Governo Federal não conseguia perceber. Agora ficou claro que os interesses do
Estado são os mesmos do Brasil, porque
à medida que o custo logístico melhora, a
agricultura do Centro-Oeste ganha, pois
os preços dos grãos recuam e a agricultura brasileira se torna mais competitiva. Eu
acredito que governo percebeu isso que
nós tanto falávamos e não éramos compreendidos”, frisa.
Nos próximos quatro anos, Sidney
pretende exercer plenamente o mandato
de deputado estadual e lutar para que os
recursos públicos sejam mais bem aplicados. “O crescimento demográfico do
nosso Estado é extraordinário. Somos
mais de oito milhões de habitantes. O
desafio para nós é que, além do crescimento, possamos alcançar efetivamente
o desenvolvimento”, ressalta. “Vamos
buscar acelerar isso. Às vezes, perde-

mos tempo com o apagar de incêndios
diários que esquecemos que o foco central é plantar iniciativas e medidas para
que, a médio e longo prazos, possam
efetivamente resultar em unidades de
geração de emprego e renda”, diz. “Temos que ter um projeto estratégico para
os próximos 15 anos, ou seja, até 2030.
Quem não tem planejamento não sabe
para onde vai. Precisamos de um projeto que contemple as diversas regiões e
atividades econômicas”, acrescenta.
Outro desafio é resgatar o sentimento de unidade entre as regiões do Estado, segregado pela consulta nas urnas
sobre a divisão do Pará, em 2011.
“Enfrentamos o plebiscito, uma
discussão interna que só nos trouxe
desgaste, no sentido que se colocou a
população para discutir suas próprias
deficiências, não demandas. Eram
paraenses contra paraenses, quando
a raiz do problema não está conosco.
Está na baixa transferência de recursos que a União faz para o Pará injustamente. O Estado é como se fosse
uma grande fazenda de Brasília, por
meio da qual produzimos tudo para
a capital do País, que, por sua vez,
não nos dá nada em troca”, critica o
parlamentar.

Brasília, depois
de não querer
enxergar o Pará
e as coisas
positivas que o
Estado tem, não
pode mais deixar
de lado o fato que
somos a grande
solução brasileira
em logística
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INTERVIEW - Sidney Rosa

Strategic zone for growth

p

ará is the great solution
in Brazilian logistics.
The state representative Sidney Rosa sees no
other way to solve the obstacles
that hamper the state and national development. The congressman believes the first step to
achieve this is the understanding
by the Federal Government, to
visualize large investments not
as expenses but as fundamental
to regional growth. “Geographically there is no other option for
the Brazilian production, but to
pass through Pará. The problem
is that even though we have 20
years of the Real Plan, we still
lack a planning culture in Brazil.
It only takes simple calculations
to notice indicators of formidable
investment that could take place
in Pará due to its location and
condition in the Brazilian logistics” said the deputy, thinking
about next four-year term.
Among the routes to leverage the logistics, there are Pedral
do Lourenço, Cuiabá-Santarém
highway and North-South Railway and other internal ways of
the State, whether road or waterways. “We will probably advance a lot in the next four years.
Finally, Brasilia, after not wanting to acknowledge Pará and
the positive things that the state
has, cannot leave aside the fact
that we are the great Brazilian
solution in logistics. Numerous
initiatives clearly show we are a
relatively inexpensive alternative
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from the standpoint of not having
another state in Brazil that enables investment return in such a
short time” he says. Sidney Rosa
highlights the reopening of the
Panama Canal, in the next two
years, as another route to boost
the development of the waterway
modal of Pará.
“The channel opening will
provide almost triple the load
capacity of vessels from 60 thousand to 170 thousand tonnes. It is
natural for Pará to attract investments because the Port of Belem
is the closest to Europe, besides
the freight here is much lower.
This is a factor that gives us tremendous competitive advantage,
however, we need to improve the
operation itself.”
The deputy believes that the
state’s growth will become more
visible in the next four years. According to him, one of the main
obstacles that hinder the acceleration of regional development
is the fact that the interests of the
State and of the Federal Government were different, walked in opposite directions. “Now it became
clear that the state’s interests are
the same as Brazil’s, because as the
logistics cost improves, the Midwest
agriculture wins because grain prices get lower and Brazilian agriculture becomes more competitive.
I believe that the government realized that we both spoke and were
not understood.
During the next four years,
Sidney intends to fully exercise
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the state deputy mandate and fight for public resources to be best
applied. “The population growth
of our state is extraordinary. We
are more than eight million inhabitants. The challenge for us is
to, in addition to growth, effectively achieve development” he
says. “We will seek to accelerate
it. Sometimes, we lose so much
time with the daily issues that we
forget that the main focus is to
plant initiatives and measures to
ensure that, in the medium and
long term, they can effectively
result in employment and income
generation units” he says. “We
must have a strategic project for
the next 15 years, ie until 2030.
We need a project for the various
regions and economic activities”
he adds.
Another challenge is to rescue
the sense of unity among the regions of the state, damaged by the
query on the division of Pará, in
2011. “We face the plebiscite, an
internal discussion that only damaged us, in the sense that placed
the population to discuss their
own shortcomings, not demands.
It was Pará vs. Pará, when the
root of the problem is not with
us. It is in the unfair low amount
of resources that the Federal
Government transfers to Pará.
The state is like a large farm of
Brasília, through which we produce everything to the country’s
capital, which does not give us
anything in return” criticizes the
parliamentary.
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Deputado federal Joaquim Passarinho
190

Deputado quer choque

na economia
Ponto de partida é a regulamentação da Lei Kandir

R

ecém-diplomado deputado
federal, Joaquim Passarinho
está disposto a não medir
esforços para lutar no Congresso Nacional pela regulamentação da compensação da Lei Kandir, pela criação
de áreas de livre comércio no Estado
e pela revisão da taxação de energia.
A prioridade, segundo ele, é promover
um choque de aceleração na economia do Estado, e, com isso, financiar
grandes projetos. “Vivemos o dilema
de sermos um Estado rico e ao mesmo
tempo pobre. Temos muitas riquezas
naturais, mas não temos recursos, porque a maioria das nossas riquezas é
exonerada”, ressalta.
O representante da bancada paraense frisa que as perdas provocadas
pela falta de regulamentação da Lei
Kandir estão prestes a completar 18
anos. O valor dos recursos que o Pará
deixou de receber ao longo de quase
duas décadas é incerto, mas estima-se
que a quantia ultrapasse a bagatela de
R$ 30 bilhões. Recurso esse que não
retornou aos cofres paraenses e, consequentemente, deixou de ser investido
em educação, saúde, logística, transporte, infraestrutura e outros segmentos essenciais para o desenvolvimento
regional. “A falta de regulamentação
da Lei Kandir atingiu fundamentalmente o Estado, porque a economia
paraense está centrada na exportação
de minério. Por isso, os Estados devem ser recompensados pela União
por essa perda”, declara Joaquim.
Para mudar esse quadro, o governo
Jatene ajuizou ação junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF), pedindo aos
ministros do órgão providências, enquanto o Congresso não legisla sobre
o assunto. “Como não há regulamentação, o Governo Federal compensa
ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ
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}Joaquim

Passarinho,
deputado
federal pelo
Pará

o Estado da forma que quer. Tem ano
que chega a 30%, em outros chega a
60%. O repasse fica ao léu da disponibilidade de recursos e boa vontade
do governante. Por conta disso, o Pará
não tem como fazer uma programação
das despesas. Esse é o grande nó que
nós temos hoje”, reclama. “Então, vamos trabalhar pela regulamentação da
Lei Kandir, para buscar esses recursos
todos”, acrescenta.
O deputado destaca que a escassez no repasse de recursos reflete
diretamente, de forma negativa, no
desenvolvimento do Estado. “A não
arrecadação representa menos tudo.

Menos educação, menos saúde, menos
estradas. “Nós tivemos uma avaliação de governo sobre várias obras de
infraestrutura que precisamos fazer.
Por exemplo, um hospital para ser
construído nesse Estado tem um custo
de construção que é o mesmo necessário para mantê-lo. Então, um hospital como a Santa Casa, que custou R$
120 milhões para o Pará, precisa de R$
120 milhões por ano para se manter
funcionando com dignidade. Isso significa que o problema para nós não é
construir, mas, sim, manter. Como eu
mantenho essa infraestrutura se a principal atividade econômica do Pará é a

exportação, e o Estado não está recebendo por isso?”, questiona.
Outra prioridade de Joaquim Passarinho é lutar pela aprovação de
Emenda Constitucional que desvincule a taxação de energia do ICMS
do petróleo, que hoje é colocado em
patamar de igualdade, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
“Nós temos a maior hidrelétrica do
País, Tucuruí, e vamos ter a segunda,
que é Belo Monte. Somos grandes
exportadores de energia de fonte limpa para o Brasil. Isso significa que,
em breve, vamos produzir a maioria
da energia a ser consumida pelo País,
no entanto, ficaremos apenas com o
ICMS que consumimos aqui. Mesmo
que as duas hidrelétricas produzam
a todo vapor, nós não vamos conseguir nem 10% desse imposto. Ou
seja, não ganhamos nada, além dos
problemas e impactos ambientais.
Os royalties das áreas alagadas ficam apenas para alguns municípios,
não para o Estado”, explica. “Então,

Nossa proposta é
brigar pela criação
de três áreas de
livre comércio,
nos municípios de
Marabá, Santarém
e Barcarena
isso cria bolsões de riqueza no Pará,
como temos hoje em Parauapebas e
Canaã dos Carajás, porque os royalties ficam lá, mas isso beneficia três,
quatro municípios, sendo que o Pará
tem 144”, pondera.
Para o deputado, o Estado carece de
força política no cenário nacional. Isso
porque, enquanto a bancada federal

paraense conta com 17 parlamentares,
a paulista possui 70. “O Estado é pequeno quando se trata de representação
política. O Nordeste nos dá um pouco
de aula em relação a isso, pois o Norte
não se une. Devemos ter estratégias”,
constata. “Outro ponto que nós estamos
para trás é em relação às áreas de livre
comércio. O Pará é o único Estado do
Norte que não possui nenhuma. Nossa
proposta é brigar pela criação de três
áreas, nos municípios de Marabá, Santarém e Barcarena”, garante. “Muito se
fala sobre isso e em outros aspectos,
mas cadê os projetos? Por enquanto,
nós estamos apenas no discurso. Se eu
vou conseguir não sei, mas vou tentar.
O projeto de regulamentação da Lei
Kandir eu vou apresentar, o de emenda constitucional do ICMS de energia
eu vou apresentar e o de transformação
dessas áreas em livre comércio eu vou
apresentar. Estou colocando três pontos
rápidos, por meio dos quais conseguimos melhorar a economia do Estado”,
considera.
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INTERVIEW - Joaquim Passarinho

Congressman wants a shock in
the economy

n

ewly elected congressman, Joaquim Passarinho is willing to spare
no effort to fight in Congress for
regulating the compensation of
Kandir Law, the creation of free
trade areas in the state and the
energy taxation review. The priority, he said, is to promote an acceleration shock in the State economy, and thereby finance large
projects. “We live the dilemma of
being a rich and a poor state and
at the same. We have many natural resources, but we do not have
resources, because most of our
natural wealth is exonerated” he
points out.
The Congressman of Pará
stresses that the losses caused by
the lack of regulation of Kandir
Law are about to turn 18 years
old. The amount of funds that
Pará stopped receiving over almost two decades is uncertain,
but it is estimated that the amount
exceeds R$ 30 billion. This resource has not returned to Pará
and therefore has ceased to be invested in education, health, logistics, transportation, infrastructure and other key segments for
regional development. “The lack
of regulation of Kandir Law basically has reached the state because Pará’s economy is centered
on the export of ore. Therefore,
the States should be rewarded by
the Fedral Government for that
loss.”
To change this situation, the
government of Pará filed a lawsuit in the Federal Supreme Court
(STF), asking the ministers of the
organ for arrangements, as Con-
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gress does not legislate on the
subject. “Since there is no regulation, the federal government pays
the state the way it wants. In some
years, it reached 30%, in other
years, it reaches 60%. Because
of this, Pará has no way to make
a schedule of expenditure. This is
the big knot that we have today”
he complains. “So we will work
for the regulation of Kandir Law,
to be able to receive all these resources” he adds.
The Congressman points out
that the shortage in the transfer
of funds has directly reflected in a
negative way, in the development
of the state. “The lack of transfer represents fewer investiments
in all areas. Less education, less
health, fewer roads. “We have
had a review of government on
various infrastructure projects
that we need to do. For example,
a hospital to be built in that State
has a construction cost which is
the same needed to keep it. Then,
a hospital such as Santa Casa,
which ahs cost R$ 120 million
to Para, needs R$ 120 million a
year to keep running with dignity.
This means that the problem for
us is not to build, but rather maintain. How can I maintain this infrastructure if the main economic
activity of Pará is the export, and
the state is not getting anything
for it?” he asked.
Another
priority,
in
Passarinho’s opinion, is fighting
for approval of a Constitutional
Amendment that unlinks the oil
energy taxation (ICMS), which is
now placed on an equal level as
envisaged in the Constitution of
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1988. “We have the largest dam in
the country, Tucuruí , and we will
have the second biggest one, which is Belo Monte. This means that
soon, we will be producing most
of the energy being consumed by
the country, however, we will only
receive the taxation on the energy consumed here. Even if the
two hydroelectric plants produce
in full swing, we will not receive
even 10% of this tax. That is, we
gain nothing but problems and
environmental impacts. Royalties
from the flooded areas are only
for some municipalities, not for
the state, which has 144 municipalities” he explains. “So, this
creates areas of wealth in Pará,
as we have today in Parauapebas
and Canaã” he adds.
For the congressman, the
state lacks political force on the
national scene. This is because,
while Pará has 17 congremen,
São Paulo has 70. “The state is
small when it comes to political
representation. We have strategies” he notes. “Another important point that is free trade areas.
Pará is the only state in the North
that has none. Our proposal is
to fight for the creation of three
areas in the municipalities of
Marabá, Santarém and Barcarena” he said. “Much is said about
this and other aspects, but where
are the projects? For now, we’re
discussing it. I don’t know If I’ll
make it, but I’ll try. I will submit
the regulatory project of Kandir
Law, the constitutional amendment of energy taxation and the
processing of these areas in free
trade ones.” he considers.
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CLYTHIO VAN BUGGENHOUT
194

Cargill amplia terminal

em Santarém

Meta é embarcar 5 milhões de toneladas de grãos/ano

O

engenheiro naval Clythio Backx Van Buggenhout, diretor
da Cargill, considera fundamental para o crescimento do modal
hidroviário brasileiro a localização
privilegiada dos portos do Norte, principalmente os do Pará, e destaca que
com as obras de infraestrutura o setor
portuário no Estado do Pará vive um
momento ímpar. “Todos os investimentos estão voltados para a região que
não para de crescer e abriga os portos
que prometem ser a solução do Brasil:
Belém, Vila do Conde, Santarém, Altamira, Itaituba e Óbidos, além do terminal portuário de Miramar e Outeiro”,
afirma. A localização estratégica dos
portos que estão próximos à Europa,
o custo-benefício no sistema modal de
escoamento e outros diferenciais, segundo o engenheiro, fazem da região
Norte alvo para grandes investimentos.
Mas para que isso continue, reitera, a
conclusão de obras como BR-163, Ferrovia Norte-Sul, Pedral do Lourenço e
outras se fazem necessárias.
Clythio é formado pela Universidade de São Paulo (USP) e atua no
setor portuário há sete anos, sendo que
cinco destes como diretor da Cargill,
empresa que produz e comercializa
internacionalmente produtos e serviços
alimentícios agrícolas, financeiros e industriais há 150 anos. De 2007 a 2009
foi presidente da Companhia Docas do
Pará (CDP).
Clythio é também oficial de Marinha, formado na Escola Naval no Rio
de Janeiro, e está na reserva há quase
10 anos. Seu posto, capitão-de-mare-guerra do Corpo de Engenheiros da
Marinha, onde trabalhou com projeto,
construção e preparo de navios durante 20 anos, com grande foco em submarinos. Uma passagem marcante foi
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}Engenheiro

naval Clythio
Buggenhout,
diretor da Cargill

quando serviu na Base Naval de Valde-Cães, em Belém, do ano 2000 a
2003, como superintendente industrial
e chefe do Departamento Industrial.
Na oportunidade, projetou e liderou a
construção das primeiras LAR – Lancha de Ação Rápida - construídas em
alumínio naquela Base Naval, e que
aos poucos desencadeou uma coisa
muito maior e de grande valor que é
a construção, mediante convênio com
diversos programas de governo, das
lanchas-escola e ambulanchas. Estas
estão sendo construídas às centenas,
em mais de uma Base Naval inclusive
em Val-de-Cães, e que estão prestando

um maravilhoso serviço de alto valor
social na Amazônia.
}Quais os investimentos no terminal
graneleiro de Santarém?
}A Cargill está presente em Santarém
desde 2003, com um terminal graneleiro localizado no porto público da
cidade. No terminal é realizado o transbordo, armazenamento e exportação de
soja e milho. São milhões de toneladas
de grãos exportados ao ano, sendo
aproximadamente 95% proveniente de
Mato Grosso e 5% da região oeste do
Pará. Em maio de 2014, tiveram início
as obras de ampliação do terminal da
Cargill em Santarém. Para o projeto

de expansão, que contará com investimento total de R$ 240 milhões, além de
grandes melhorias nas instalações anteriores da área 4, originalmente ocupada
pelo terminal, serão desenvolvidas as
áreas 4A e 4B, também pertencentes
à Companhia Docas do Pará (CDP) e
previstas para uso pela Cargill desde a
licitação pública ocorrida em 1999. As
obras terão duração de cerca de 15 meses e visam atender à demanda crescente de grãos produzidos no Centro-Oeste
do País.
}Quais os benefícios que essa am-

Os investimentos
estão voltados para
a região que
abriga os portos
que prometem ser
a solução do Brasil

pliação traz?

}O terminal da Cargill em Santarém

tem capacidade para embarcar dois
milhões de toneladas de grãos ao ano.
Com a ampliação, haverá um aumento
da capacidade de embarque anual para
cerca de cinco milhões de toneladas por
ano. Essa ampliação trará a oportunidade de novos negócios para a região e a
geração de novos empregos. O objetivo da Cargill com o projeto é contribuir
com o agronegócio brasileiro e com o
desenvolvimento sustentável da região
de Santarém, colaborando para que o
município seja reconhecido como uma
das principais rotas para o escoamento
de grãos no Brasil.
O projeto de expansão inclui a instalação de um descarregador de barcaças,
com capacidade de descarga de 1.500
toneladas de grãos por hora, cerca de
três vezes nossa capacidade real atual.
Uma das vantagens deste sistema é
possibilitar a transferência de carga das
barcaças diretamente aos navios. O píer
também vai ser completamente revisto,
visando atender com segurança navios
graneleiros de maior porte.

}Quais medidas serão tomadas para

atender o fluxo da BR-163?
}Além deste aprimoramento, a ampliação também vai aumentar a capacidade
de armazenamento das atuais 60 mil
toneladas para 114 mil toneladas. Para
isso, será feita a instalação de mais três
silos metálicos com capacidade individual de 18 mil toneladas. Também
serão instalados descarregadores de caminhões com maior capacidade e novas balanças, visando atender ao fluxo
rodoviário que sobe pela BR-163.
}Os investimentos se estendem tam-

bém para a Estação de Transbordo
de Cargas de Miritituba?
}Em conjunto com a expansão do
Terminal de Santarém, a Cargill também está investindo na construção de
uma Estação de Transbordo de Cargas
(ETC) no distrito de Miritituba, em
Itaituba. O investimento de R$ 161
milhões deve propiciar a principal alternativa de transporte de grãos para
Santarém, pela via fluvial (hidrovia),
reduzindo o fluxo e, consequentemente, o impacto rodoviário. A Licença de

Instalação, que autoriza a construção da
ETC em Miritituba, foi concedida em
20 de novembro de 2014, e as obras foram iniciadas em seguida. O prazo para
conclusão do projeto é de 15 meses.
}Em que consiste a atuação da Car-

gill no projeto Soja Mais Sustentável?
}A Cargill também investe em programas para apoiar o desenvolvimento sustentável no campo por meio de
ações de educação e treinamento como
o Projeto Soja Mais Sustentável e o
programa setorial Soja Plus, além de
ser signatária da Moratória da Soja, que
prevê o compromisso de não adquirir e
comercializar soja proveniente de áreas que foram desflorestadas após julho
de 2008 e estão localizadas no bioma
Amazônia.
O Programa Soja Mais Sustentável é realizado com o apoio da ONG
The Nature Conservancy (TNC) desde
2004. O projeto incentiva produtores
de soja a cumprirem o Código Florestal
brasileiro, por meio de ações de conscientização sobre produção sustentável
e estímulo à adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). Ao longo de 10
anos de trabalho conjunto, as ações da
Cargill com a TNC no Programa Soja
Mais Sustentável no Pará contribuíram
com a melhoria da gestão ambiental
das propriedades e na diminuição dos
índices de desmatamento ilegal em
457 propriedades em 6 municípios do
Estado, num total de 99.101 hectares.
A Cargill participa ainda do Protocolo Verde de Grãos no Pará, iniciativa
construída entre o setor produtivo, o
Ministério Público Federal e o Programa Municípios Verdes com o objetivo
de auxiliar a regularização ambiental
das propriedades rurais.

SOBRE A CARGILL

A

Cargill completou um século e meio de tradição,
a empresa tem parceria
com produtores, clientes, governos
e comunidades. Conta com 143 mil
funcionários em 67 países que estão comprometidos em alimentar o

mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem
e trabalham. A sede global da Cargill é em Minneapolis, no Estado de
Minnesota, nos Estados Unidos. No
Brasil há 50 anos, a Cargill é consi-

derada uma das maiores indústrias
de alimentos do país. Com sede em
São Paulo, a empresa está presente em 16 Estados brasileiros por
meio de unidades industriais e escritórios em 156 municípios e mais
de 9 mil funcionários.
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INTERVIEW - Clythio Van Buggenhout

Cargill expands terminal in Santarém

T

he marine engineer, Clythio Backx Van Buggenhout, director of
Cargill, considers the prime location of the northern ports, especially
ports of Pará, essential for the growth of
the Brazilian waterway modal and points
out that, with the infrastructure works,
the port sector in the State of Pará lives
a unique moment. “All investments are
focused on the region that continues to
grow and is home to ports that promise to
be the solution of Brazil: Belém, Vila do
Conde, Santarém, Altamira, Itaituba and
Óbidos, besides the port terminal of Miramar and Outeiro” he says. The strategic
location of the ports that are close to Europe, the cost-effectiveeness in the modal
system of drainage and other advantages,
according to the engineer, make the NOrth region a target for large investments.
But for this to continue, the completion of
works such as BR-163 Highway, NorthSouth Railway, Pedral do Lourenço and
others are necessary.
Clythio graduated from the University
of São Paulo (USP) and has been operating in the port sector for seven years,
and five of these as a director of Cargill,
a company that has been producing and
marketing internationally agricultural,
financial, industrial, food products and
services since 150 years ago. From 2007
to 2009 he was president of the Docks
Company of Pará (CDP).
Clythio is also an official of Navy, graduated from the Naval Academy in Rio
de Janeiro, and has been in reserve for
almost 10 years. His post, captain of the
sea-and-war Navy Corps of Engineers,
where he has worked with projects, constructions and preparations of ships for 20
years with a strong focus on submarines.
He served in the Naval Base of Val-deCães in Belém from 2000 until 2003, as
industrial superintendent and head of the
Industrial Department. On the occasion,
he designed and led the construction of
the first LAR - Quick Action Boat - built
in aluminum in that Naval Base, and gradually set off a much bigger and great
value project, which is to build, through
an agreement with various government
programs, school-boats and ambulanceboats. Hundreds of these are being built,
providing a wonderful service of high social value in the Amazon.
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What are the investments in the grain
terminal of Santarém?
Cargill has been having a grain terminal in Santarém since 2003. In the
terminal, the transshipment, storage
and export of soybeans and corn are
performed. Millions of tons of grain are
exported annually, with about 95% coming from Mato Grosso and 5% from
the west region of Pará. The areas 4A
and 4B will be developed, also belonging to the Docks Company of Pará
(CDP) and planned to be used by Cargill since after the public bidding held
in 1999 for the expansion project, which is in progress and will have a total
investment of R$ 240 million, in addition to major improvements in the previous facilities in the area 4, originally
occupied by the terminal.
What are the benefits of this expansion?
The terminal of Cargill in Santarém
has the capacity to ship two million
tonnes of grain per year and, with the
expansion, this number will reach five
million. This enlargement will bring
opportunity for new business to the region and the generation of new jobs.
The goal of Cargill with the project is to
contribute to the Brazilian agribusiness
and sustainable development of the
Santarém region, contributing for the
city to be recognized as one of the main
routes for the transportation of grains
in Brazil.
The expansion project includes the installation of a weir barges, with discharge
capacity of 1,500 tons of grain per hour,
about three times our current real capacity and cargo transfer directly from barges
to vessels. The pier will also be completely revised, to serve, with security, larger
bulk carriers.
Cargill is also investing in the construction of a Cargo Transshipment Station (ETC) in the district of Miritituba,
in Itaituba. The investment of R$ 161
million should provide the main alternative to grain transportation to Santarem,
through waterway, reducing the flow and
consequently the road impact. This construction has begun in late 2014 and the
deadline for completion of the project is
15 months.
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What measures will be taken to meet
the flow of BR-163 Highway?
In addition to this improvement, the
expansion will also increase the current
storage capacity from 60,000 tons to
114,000 tons. For this, the installation of
three metal silos with an individual capacity of 18 thousand tons will be made. In
addition, dischargers trucks with greater
capacity and new balances will be installed.
What is Cargill’s operations regarding the project “More Sustainable
Soy”?
Cargil has been implementing the
“More Sustainable Soy” program with
the support of The Nature Conservancy
(TNC) since 2004. The project encourages soybean farmers to meet the Brazilian
Forest Code, through awareness campaigns on sustainable production and encouraging adherence to the Environmental Rural Registry (CAR). Over 10 years
of joint work of Cargill and TNC, Pará,
has contributed to improve the environmental management of the properties and
the reduction of illegal deforestation rates
in 457 properties in six municipalities in
the state, a total of 99,101 hectares. Cargill also participates in the Grain Green
Protocol in Pará, a initiative built by the
productive sector, the Federal Public Ministry and the Green Cities Program with
the goal of assisting in environmental regularization of rural properties.
About Cargill
Cargill has completed a century and
a half of tradition, the company has
partnership with producers, customers,
governments and communities. It has
143,000 employees in 67 countries who
are committed to feeding the world in a
responsible manner, reducing environmental impacts and improving the communities in which they live and work. The
global headquarters of Cargill is in Minneapolis, Minnesota, USA. Cargill has
been in Brazil for 50 years and it is considered one of the country’s largest food
industries. Headquartered in São Paulo,
the company is present in 16 Brazilian
states through industrial units and offices
in 156 municipalities and more than 9000
employees.
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Vice-almirante Edlander Santos
198

Marinha atua em defesa

do eixo Norte

Comandante do 4º DN anota importância dos portos

“a

consolidação do
eixo Norte para as
exportações brasileiras é um caminho inexorável,
deixando patente a importância
dos portos do Pará e da necessidade da melhoria de sua infraestrutura.” Essa é a opinião do
vice-almirante Edlander Santos,
comandante do 4º Distrito Naval,
sobre o potencial do modal hidroviário para a região da Amazônia
e para o Brasil. Para o vice-almirante, as vantagens competitivas
do Pará são inegáveis, sobretudo
porque a posição estratégica do
Estado e de seus portos traduz o
caminho mais curto para os centros importadores.
Edlander Santos assumiu o
4º DN da Marinha do Brasil em
dezembro de 2013, no lugar do
almirante de esquadra Ademir
Sobrinho. É natural do Rio de
Janeiro e entre os cargos assumidos está o de capitão dos portos
fluvial da Amazônia Ocidental.
O militar também já dirigiu o
Centro Tecnológico da Marinha
em São Paulo, foi subchefe de
Operações do Comando de Operações Navais, comandante do 6º
Distrito Naval, comandante da
Primeira Divisão da Esquadra,
subchefe de Organização e Assuntos Marítimos do Comando
de Operações Navais e diretor
do Departamento de Pessoal, En-
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}Vice-

almirante
Edlander
Santos,
comandante
do 4º Distrito
Naval

sino e Cooperação do Ministério
da Defesa.
Em entrevista à segunda edição do Anuário do SINDOPAR,
o comandante do 4º DN também
destacou a importância da parceria entre Marinha e os operadores portuários para garantir
o bom desempenho do setor de

navegação e defendeu iniciativas
governamentais que permitam a
superação dos obstáculos para o
desenvolvimento e a modernização dos portos.
}Qual o papel da Marinha no
Estado do Pará?
}Esta é uma pergunta cuja respos-

ta caberia com mais propriedade
em um livro, tamanha a relevância e diversidade das atividades
aqui desenvolvidas pela Marinha
do Brasil (MB).
O Estado do Pará localiza-se
em uma região de especial interesse para a MB. Aqui se conjuga o
maravilhoso encontro de duas das
mais importantes riquezas do País:
A Amazônia Azul e a Amazônia
Verde. As peculiaridades regionais,
onde se associam os aspectos marítimos e fluviais, potencializam a
atuação da Marinha.
Podemos analisar o papel da
MB sob duas vertentes.
A primeira diz respeito a nossa destinação constitucional de
contribuir para a defesa nacional. Nessa seara, atuamos com os
nossos Navios-Patrulha cuidando
para que a nossa soberania seja
mantida nos rios, mar e, especialmente, nas fronteiras marítima e
fluvial.
Em sua outra vertente, a Marinha atua em diversas áreas, como
atribuições subsidiárias, dentre as
quais assinalamos:
1) a destacada atuação das
Capitanias na implementação e
execução da Lei de Segurança do
Tráfego Aquaviário, com o propósito de assegurar a salvaguarda
da vida humana, a segurança da
navegação, no mar e vias interiores e a prevenção da poluição
hídrica;
2) a importante contribuição
do Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar (CIABA) e Capitanias na formação e qualificação
dos profissionais aquaviários;
3) a relevante atuação do Serviço de Sinalização Náutica do
Norte (SSN-4), que tanto tem
contribuído para a segurança e
desenvolvimento das hidrovias;
4) o significativo apoio, logístico e de inteligência, às operações dos órgãos federais e estaduais (DPF, RF, IBAMA, SEMA,

A consolidação
do eixo Norte
para as
exportações
brasileiras
é um caminho
inexorável
PM, DPC, etc); e
5) as fundamentais atividades
em prol das populações ribeirinhas, nas quais se inserem os atendimentos de cunho social, médico
e odontológico, bem como, as
ações que visam a mitigação deste terrível flagelo que é o escalpelamento provocado pelos eixos de
embarcações.
Enfim, podemos afirmar que
se os rios e o mar são importantes
para o Estado, o Pará, então, não
pode prescindir, consequentemente, de uma Marinha bem aparelhada, forte e atuante.
}De que forma a Marinha está
relacionada ao setor de Portos?
}Em um primeiro plano, a interação da Marinha com os Portos
se dá pelo relacionamento entre
a Autoridade Portuária e Autoridade Marítima, representada pela
Marinha do Brasil, cujas atribuições são complementares.
A MB, também, participa na
elaboração, execução e fiscalização de diversos projetos que
visam à implementação de novas
infraestruturas portuárias e de
melhorias naquelas já existentes.
Aqui se incluem a supervisão e/ou
a execução de sinalização náutica
dos acessos aos portos e levantamentos batimétricos (medição da
profundidade) em portos e hidro-

vias, além da elaboração de projetos e/ou gestão de dragagem/derrocagem (técnica de engenharia
utilizada para remoção de materiais, solo, sedimentos e rochas do
fundo de corpos de água através
de equipamentos denominados
“dragas”) de portos e hidrovias.
Promove, ainda, a formação,
qualificação e de forma complementar, o treinamento dos Trabalhadores Portuários Avulsos.
Estes cursos e treinamentos são
realizados no CIABA e Capitanias, contando com o concurso do
Órgão Gestor de Mão de Obra do
Trabalho Portuário (OGMO).
}Como funciona o trabalho de
parceria com o setor de navegação?
}A navegação, tanto a regional
como aquela voltada à exportação, é uma atividade estratégica
para o Estado do Pará, condicionando o seu nível de desenvolvimento econômico e social. O
trabalho de parceria com o setor
de navegação é amplo e funciona
por meio de:
- realização, rotineira, das Inspeções Navais e Vistorias Programadas em todas as embarcações,
com o propósito de assegurar as
suas condições de segurança;
- qualificação de profissionais
aquaviários por meio do Ensino
Profissional Marítimo (EPM);
- controle da entrada e saída
das embarcações de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas, além do acompanhamento do
tráfego e permanência das embarcações nas Águas Jurisdicionais
Brasileiras (AJB);
- controle da inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de Propriedade destas;
- regulamentação do serviço de
praticagem e o estabelecimento
das zonas em que a utilização deste serviço seja obrigatória, além
de especificação das embarcações
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A posição
estratégica
do Estado
e de seus
portos traduz
o caminho
mais curto
para os
centros
importadores

}Presença da

Marinha garante
a segurança e o
desenvolvimento
das hidrovias

dispensadas;
- condução de Inquéritos Administrativos para apuração e
esclarecimentos dos acidentes e
fatos da navegação; e
- determinação dos equipamentos que devem ser homologados
pelos navios e plataformas, estabelecendo os requisitos necessários.
No estado do Pará, a Capitania
dos Portos da Amazônia Oriental
(CPAOR) e a Capitania Fluvial
de Santarém (CFS) desenvolvem
o Programa de Segurança da Navegação (PSNA) que tem seu objetivo fundamental de estimular
e edificar a mentalidade fluvial
voltada para a segurança das embarcações, de seus tripulantes,
passageiros e cargas e obter na
redução da ocorrência de acidentes e reduzir o risco de poluição
no meio hídrico que é executado
através de parcerias com as em-
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presas de navegação que estejam
interessadas em desenvolver sua
responsabilidade social perante
ao mercado e sociedade na qual
estão inseridas.
}Por sua posição estratégica, os
portos do Pará são o caminho
mais curto para Europa, Ásia
e Estados Unidos. Existem, no
entanto, limitações logísticas
que impedem o crescimento do
modal hidroviário na região. Há
projetos da Marinha voltados
para a mudança desse cenário,
a curto, médio e longo prazos?
}A Marinha corrobora a ideia de
que a consolidação do eixo norte
de exportação é a melhor solução
para a exportação de commodities
do País, haja vista o estrangulamento dos portos do Sul e Sudeste. Desta forma, apoiamos todas
as iniciativas governamentais ou

da iniciativa privada para a implementação de projetos que visem
à superação dos óbices ao modal
hidroviário na região.
No que tange às limitações impostas pela geografia, principalmente as baixas profundidades, a
Marinha tem desenvolvido projetos
em parceira com o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), a Companhia
Docas do Pará, empresas privadas
e instituições de ensino locais, para
melhor utilizar o que a natureza fornece em termos de derrotas e utilização das marés, tendo sempre em
mente o conceito de “working with
nature”, já utilizado em países com
estrutura hidroviária plenamente
desenvolvida.
}Uma das reivindicações do
setor portuário do Pará é o aumento de calado do canal do

Quiriri, na região do Marajó,
para facilitar o acesso de navios
de grande porte aos portos de
Belém e Vila do Conde. Estudos
nesse sentido estão sendo desenvolvidos pela Marinha e Companhia Docas do Pará (CDP)
há três anos. O senhor tem informações sobre o andamento
desse trabalho? De que maneira
essa obra pode contribuir para
o aumento da movimentação no
setor portuário paraense?
}O calado máximo para navegar
no canal do Quiriri era de 12,2m.
Contando com a parceria da CDP
e Iniciativa Privada, o SSN-4
elaborou um plano de trabalho
dividido em três fases. As duas
primeiras fases foram concluídas
com grande êxito, permitindo que
o calado máximo fosse aumentado
para 13m, em novembro de 2014.
Hoje, já iniciamos a terceira
fase cuja meta é alcançar, ao me- de acesso aos nossos portos. O
nos, 14m, e, de forma otimista, senhor concorda com essa afiraté 15m de calado máximo para mação?
os navios que demandam os por- }Não há dúvida que o melhoratos e terminais de Vila do Conde. mento contínuo das vias e termiHá de se ressaltar a importância nais de escoamento da produção
estratégica do trabalho desenvol- pelo modal aquaviário é de funvido pelo Serviço de Sinalização damental importância tanto para
Náutica do Norte (SSN-4) na busca o Pará como para o País. Pelo
de maiores calados para o acesso meio hídrico circulam, aproximaaos portos do complexo portuário damente, 95% do nosso comércio
de Vila do Conde com o objetivo de exterior (importações e exportapropiciar uma maior competitivida- ções), cujo valor, em 2014, girou
de na logística de transporte para o em torno de USD 454,1 bilhões.
escoamento da produção das regiAo analisarmos, especificaões Norte e Centro-Oeste.
mente, a situação do Estado do
Pará, verificamos sua vocação
}O Presidente do Sindopar, natural para constituir um novo e
Alexandre Carvalho, tem repe- importante eixo de exportação do
tido em todos os seus discursos país. Temos que transformar esta
que o Estado do Pará ainda vocação natural em realidade.
será a 3ª economia do Brasil, e
As vantagens competitivas do
diz também que o Estado preci- Pará são inegáveis. Ele possui uma
sa ter atenção com seus portos, extensa malha hidroviária que interpois parte significativa do de- liga todo o seu interior ao mar. A
senvolvimento regional se dará posição estratégica do Estado e de
quando houver maior facilidade seus portos traduz o caminho mais

As vantagens
competitivas do
Pará são inegáveis.
Ele possui uma
extensa malha
hidroviária que
interliga todo o seu
interior ao mar.

curto para os centros importadores.
A estes fatores fixos, somam-se
outros não menos significativos,
tais como: o avanço da fronteira
agrícola do País no sentido Norte
e, o esgotamento da capacidade dos
portos do Sul e Sudeste para realizar
o escoamento de grãos “vis à vis”
crescimento anual médio da safra
de 5%.
Diante deste panorama, não
há como discordar da afirmativa
do Presidente do SINDOPAR. A
consolidação do eixo Norte para
as exportações brasileiras é um
caminho inexorável, deixando patente a importância dos portos do
Pará e da necessidade da melhoria de sua infraestrutura, que em
se concretizando contribuirá para
um incremento no PIB do Pará.
}O Anuário dos Operadores
Portuários do Pará, publicado
pelo Sindopar (Sindicato dos
Operadores Portuários do Estado do Pará), pretende apresentar um diagnóstico preciso do
setor com a finalidade de traçar
planos estratégicos para o desenvolvimento da economia do
Estado e do Brasil. Qual a relevância de um documento dessa
natureza para a Marinha, na
sua opinião?
}O Anuário dos Operadores Portuários do Pará constitui-se em
uma importante ferramenta para
todas as instituições governamentais ou privadas que, de forma direta ou indireta interagem com a
logística do transporte aquaviário.
Devemos considerar que o fundamento básico para a elaboração
de um planejamento estratégico,
tão necessário para o sucesso das
atividades ligadas ao setor, é, sem
sombra de dúvidas, a disponibilidade de um correto diagnóstico.
O Anuário, de forma brilhante, se
propõe a cumprir este papel.
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INTERVIEW - Edlander Santos

Navy acts in defense of the northern axis

T

he opinion of the Vice Admiral
Edlander Santos, commander of
the 4th Naval District, is that the
competitive advantages of Pará are
undeniable, especially because the strategic
position of the state and its ports are the shortest route for importers centers.
In an interview to the second edition of
SINDOPAR Yearbook, the commander of
the 4th Naval District also highlighted the
importance of the partnership between the
Navy and the port operators to ensure the
performance of the shipping industry and
defended government initiatives that overcome the obstacles to the development and the
modernization of ports.
What is the role of the Navy in the State
of Pará?
The state of Pará is located in a region of
special interest for the Brazilian Navy. There is
the wonderful meeting of two of the most important wealth of the country: The Blue Amazon and the Green Amazon. The regional peculiarities, which are associated with the sea and
river ways, potentiate the action of the Navy.

We can analyze the role of the Navy of
Brazil under two aspects.
The first concerns our constitutional mission to contribute to the national defense.
In this area, we work with our Ships Patrol
making sure that our sovereignty is maintained in the rivers, sea and especially in sea
and river borders.
In a further aspect, the Navy operates in
several areas, such as subsidiaries assignments, among which:
- The outstanding performance of the
captaincies in the implementation and enforcement of the Maritime Traffic Safety Law, in
order to ensure the safety of life, the safety of
navigation at sea and inland waterways and
the prevention of water pollution;
- The important contribution of the Instruction Center Admiral Braz de Aguiar
(CIABA) and of the Captaincies in training
and qualification of seafarers professionals;
- The relevant actions of the North Nautical Signaling Service (SSN-4), which both
have contributed to the security and development of the waterways;
- The significant logistical and intelligence support and the operations of federal and
state agencies (DPF, RF, IBAMA, SEMA,
PM, CPS, etc.); and
- The fundamental activities for the benefit
of coastal communities in which they operate
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the social, medical and dental care, as well
as actions aimed at mitigating this terrible
scourge of scalping caused by boat axes.
Finally, we can say that the rivers and the
sea are important to the state of Pará, then,
consequently, a well-equipped, strong and
active Navy it is necessary.
How is the Navy related to the ports
sector?
In a first level, the interaction of the Navy
with the Ports is through the relationship
between the Port Authority and Maritime
Authority, represented by the Navy of Brazil,
whose duties are complementary.
The Navy of Brazil also participates in
the preparation, implementation and monitoring of various projects aimed at implementing new port infrastructures and at improving the existing ones. This includes the
supervising and / or implementing nautical
signaling of access to ports and bathymetric
surveys (depth measurement) in ports and
waterways, besides developing projects and
/ or managing dredging / overthrown (engineering technique used to remove materials,
soil, sediments and bottom rocks of water bodies through equipment called “dredges”) of
ports and waterways.
It also promotes the training, qualifications and in a complementary manner, the
training of Port Temporary Workers.
How does the partnership with the shipping industry work?
Navigation, both regionally and that export-oriented, is a strategic activity for the
State of Pará, improving their level of economic and social development. The partnership with the shipping industry is extensive
and works through:
- Frequent Marine inspections on all vessels, in order to ensure their safety conditions;
- Qualification of the waterway professionals through the Maritime Professional
Education (EPM);
- The control of the entry and exit of vessels in ports, docks, marinas and anchorages,
and monitorship of traffic and stay of vessels
in Brazilian Jurisdictional Waters (AJB);
- Control of the registration of vessels
and inspection of the Property Registration
of them;
- Regulation of pilotage service and the
establishment of zones where the use of this
service is compulsory, in addition to specifying the exempted vessels;
- Administrative Investigations to deter-

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

mine and clarify facts and accidents of navigation; and
- Identification the equipment that must
be approved by ships and platforms, establishing the necessary requirements.
In the state of Pará, the Captaincy of the
Eastern Amazon Ports (CPAOR) and the River Captaincy of Santarém (CFS) develop
the Navigation Security Program (PSNA)
whose main objective is to stimulate and
build the river mentality focused on the safety of vessels, their crews, passengers and
cargo and on reducing accidents and the
risk of pollution on the aquatic environment
that runs through partnerships with shipping
companies that are interested in developing
its social responsibility to the market and society in which they operate.
Due to their strategic position, the ports of
Pará are the shortest way to Europe, Asia and
the United States. There are, however, logistical constraints that hinder the growth of the
waterway mode in the region. Are there Navy
projects focused in changing this scenario, in
a short, medium and long term?
The Navy supports the view that the
consolidation of northern export axis is the
best solution for export commodities of the
country, due to the facet that the South and
Southeast ports are already packed. Thus,
we support all government or private sector
initiatives for the implementation of projects
aimed at overcoming the obstacles to the waterway mode in the region.
With regard to the limitations imposed by
geography, especially the lower depths, the
Navy has developed projects in partnership
with the National Department of Transport
Infrastructure (DNIT), the Pará Docks Company, private companies and local educational institutions to better use what nature
provides in terms of losses and use of tides,
keeping in mind the concept of “working
with nature”, already used in countries with
fully developed waterway structure.
One of the demands of the port sector
of Pará is the increase of the Quiriri canal
draft, in the Marajó region. Do you have
information on the progress of this work?
How does this work may contribute to the
increased movement in Pará port sector?
Today, we have already started the third
stage and goal is to reach at least 14m, and,
optimistically, up to 15m of maximum draft
for ships entering ports and Vila do Conde
terminals.
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Artigo

Cesar Borges

Os desafios do novo modelo
do setor portuário

o

setor portuário vive
um momento de grandes desafios. As novas
perspectivas de desenvolvimento do país preconizam um
aumento expressivo no fluxo
de mercadorias nos portos, responsáveis por 95% do escoamento da produção brasileira.
O Governo Federal entendeu que a modernização do setor é um processo irreversível
e iminente, que requer ações
de curto, médio e longo prazos para que ele seja sustentável. A criação da Secretaria de
Portos, em 2007, e a edição no
novo marco regulatório do setor, em 2013, são os pilares que
marcaram o reconhecimento
da importância do setor.
A nova modelagem aumentou as expectativas de aumento
da movimentação e da eficiência dos portos, com redução de
custos da atividade, eliminando, assim, as barreiras ao fluxo
de comércio brasileiro.
Projeções recentes demonstram que a taxa de crescimento da movimentação de carga
– granel sólido, granel líquido,
carga geral e contêiner - até
2030 é de 5,7% ao ano, passando de 931 milhões de toneladas em 2013, para 2,26 bilhões
de toneladas. No primeiro semestre de 2014, a movimentação cresceu 5% em relação
ao mesmo período do ano anterior, segundo levantamento
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.
De 2010 a 2014, crescemos

204

17,3% se considerarmos o total
de cargas transportadas na navegação de longo curso.
A movimentação de contêineres cresceu 12% em
2013, em comparação a 2012.
Os nossos Terminais de Uso
Privativo (TUPs) conteinei-
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A nova modelagem
aumentou as expectativas
da movimentação e da
eficiência dos portos

ros estão operando no mesmo
nível de produtividade dos
portos mais desenvolvidos do
mundo, como Singapura ou
Antuérpia. A oferta nesses terminais é maior que a demanda
e isso reduziu em mais de 30%
o preço da operação de contêineres.
Este cenário requer um cuidadoso trabalho de gestão e um
arcabouço legal sólido, capazes
de garantir o suporte necessário
para que o sistema portuário
brasileiro evolua tanto do ponto
de vista operacional quanto tecnológico, na mesma velocidade
do crescimento da demanda.
Somente assim conseguiremos dar as respostas necessárias e em tempo hábil para as
necessidades do segmento e, da
mesma forma, obter o retorno
econômico, social e ambiental
justos para o país.
A nova lei mudou a perspectiva de exploração de portos, tornando mais ágeis e transparentes
as autorizações para terminais
privados. Os TUPs agora podem
movimentar cargas de terceiros.
Essa mudança já garantiu investimentos de R$ 10 bilhões com novas autorizações para 26 terminais
em todo o Brasil e três expansões
de instalações já existentes. A expectativa com os novos empreendimentos é aumentar a capacidade
de movimentação em mais de 135
milhões de toneladas.
Além disso, aguardamos a
liberação do Tribunal de Contas da União (TCU) para dar
início imediato ao Programa de
Arrendamentos Portuários, que
integra o Plano de Investimento
em Logística (PIL-Portos) - um
grande processo de concessões
que vai totalizar R$ 15,8 bilhões em investimentos dentro
dos portos públicos, com ex-

Existem,
atualmente, 14
Terminais de Uso
Privado no Pará
pectativa de implementação ao
longo dos próximos cinco anos.
Os portos do Pará (Vila do Conde, Outeiro e Santarém) pertencem ao Bloco I de arrendamentos, justamente o que está sendo
analisado neste momento pelo
TCU. São 20 áreas públicas
com investimentos previstos da
ordem de R$ 4 bilhões.
Pela primeira vez nos últimos 30 anos, foi concebida uma
modelagem que trouxe uma visão combinada dos corredores
logísticos. Isso permitiu planejar as intervenções de forma
integrada aos planos de investimento dos outros modais de
transporte.
É o que estamos vivenciando
no Corredor Norte. A estratégia
de ampliação dos portos na região foi concebida em conjunto
com as expansões de rodovias e
ferrovias.
Foi concluído em 2014 o trecho da Ferrovia Norte-Sul de
Palmas/TO à Anápolis/GO, interligando a região Centro-Oes-

Essa mudança
já garantiu
investimentos de
R$ 10 bilhões

te ao Norte do País até Açailândia/MA. Estão sendo estudadas
através de PMI as concessões
das linhas ferroviárias de Açailândia/Barbacena, Sapezal/Porto Velho e Sinop/Miritituba.
Além da ampliação da malha
ferroviária, está sendo concluída a pavimentação da BR-163
no estado do Pará. Em Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul,
a rodovia está em obras de duplicação a partir de duas novas
concessões do PIL. A duplicação e pavimentação da rodovia
possibilitarão melhores condições para escoamento da produção de grão pelos terminais da
região Norte.
Existem, atualmente, 14 Terminais de Uso Privado (TUPs)
em operação no Pará. Outros seis
receberam autorização para operar no Estado após a Lei dos Portos e a expectativa é um aporte de
R$ 850 milhões com esses novos
investimentos na região.
Além dos arrendamentos e da
regulamentação do processo de
autorizações para Terminais de
Uso Privado, outras duas vertentes orientam o investimento em
ampliação e racionalização da
infraestutura portuária brasileira:
a segunda fase do Programa Nacional de Dragagem (PND 2) e a
possibilidade de promover a prorrogação antecipada de contratos
de arrendamento celebrados após
1993, ao amparo da antiga Lei
dos Portos.
Desta forma, podemos ver
que se trata de um conjunto
de ações coordenadas que têm
como objetivo colocar o sistema
portuário brasileiro em sintonia
com as novas necessidades do
mercado.
Cesar Borges é ex-ministro chefe
da Secretaria de Portos/PR.
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ESSAY - Cesar Borges

The challenges of the new port
sector model

T

he port sector is experiencing
a period of great challenges. New perspectives of the
country’s development suggest significant increase in the flow of goods in
ports are responsible for 95% of the
flow of Brazilian production.
The Federal Government considered that the modernization of the
sector is an irreversible and imminent process, which requires actions
of short, medium and long term so
that it is sustainable. The creation of
the Ports Department in 2007 and the
changes in the new regulatory framework for the sector in 2013 are the
pillars that marked the recognition of
the importance of the sector.
The new model has increased the
growth expectations of the flow and
port efficiency, with activity cost reduction, thus eliminating barriers to
Brazilian trade flow.
Recent projections show that the
growth rate of cargo handling - solid
bulk, liquid bulk, general cargo and
container - until 2030 is 5.7% per
year, from 931 million tons in 2013
to 2.26 billion tons in the first half of
2014. The movement grew 5% over the
same period last year, according to a
survey of the National Agency for Waterway Transportation - ANANTAQ.
From 2010 to 2014, it grew 17.3% if
we consider the total cargo transported on long distance shipping.
The handling of containers increased 12% in 2013, compared to 2012.
Our Private Use Container Terminals
(PUCTs) are operating at the same
level of productivity of the most developed ports in the world such as
Singapore and Antwerp. The supply
at these terminals is greater than the
demand and this has reduced by more
than 30% the price of the containers
operation.
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This scenario requires careful management efforts and a solid legal
framework that could provide the necessary support for the Brazilian port
system to evolve both operationally
and technologically, as fast as the growth in demand.
Only then, we will be able to give
the necessary answers in time for the
segment’s needs and, likewise, to obtain the fair economic, social and environmental return for the country.
The new law changed the perspective of operation of ports, making
it agile and transparent commitments
to private terminals. The public phones can now move third-party charges. This change has already secured
investments of R $ 10 billion in new
commitments for 26 terminals throughout Brazil and three expansions
of existing facilities. The expectation
with the new developments is to increase the handling capacity of over 135
million tons.
We also need to wait for the Federal Court of Accounts (FCA) authorization to start immediately the Port
Rentals Program, part of the Logistics
Investment Plan (LIP-Ports) - a major
process of grants that will sum up a
total of R$ 15.8 billion in investments
within the public ports, with expected
implementation over the next five years. The ports of Pará (Vila do Conde,
Outeiro and Santarém) belong to the
Block I rentals, precisely what is being
analyzed at this time by FCA. There
are 20 public areas with planned investments of around R$ 4 billion.
For the first time in 30 years, a
model was designed that brought a
combined vision of logistics corridors. This allowed planning interventions in an integrated manner to the
investment plans of other modes of
transportation.

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

It is what we are experiencing in
the North Corridor. The strategy of
expansion of ports in the region was
designed in conjunction with the expansion of roads and railways.
In 2014, the section of the NorthSouth Railway from Palmas / TO to
Anapolis / GO, linking the Midwest
region to the North of country until
Açailândia / MA. The concessions
of Açailândia / Barbacena, Sapezal
/ Porto Velho and Sinop / Miritituba
railway lines are being studied through PMI.
In addition to the expansion of
railway network, the paving of BR163 highway in the state of Pará is
being completed. In the States of
Mato Grosso and Mato Grosso do
Sul, the highway is being duplicated of through two new PIL concessions. The duplication and highway
paving will enable better conditions
for transport of grain production
through the terminals of the North. There are currently 14 Private
Use Terminals (PUTs) operating in
Pará. Another six were permitted
to operate in the state after the Port
Law and the expectation is a contribution of R$ 850 million with these
new investments in the region.
In addition to rentals and regulations the authorization process for Private Use Terminals, two other sections
guide the investment in expansion and
rationalization of the Brazilian port
infrastructure: the second phase of the
National Dredging Program (NDP 2)
and the possibility of promoting the
early extension of leasing contracts
concluded after 1993 under the terms
of the old Port Law.
Thus, we can see that this is a set
of coordinated actions that aim to put
the Brazilian port system in line with
the new market needs.
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Diretoria do Sindopar

Sindicato é porta-voz

de operadores
SINDOPAR levanta bandeiras e ganha prestígio nacional

O

Sindicato Patronal dos Operadores Portuários do Estado do Pará (SINDOPAR)
se destaca e se consolida no cenário
regional como entidade máxima de
representação da categoria. Após 20
anos da data de sua fundação, em 11
de abril de 1994, o sindicato comemora as conquistas alcançadas ao longo
de duas décadas, sobretudo depois do
lançamento do primeiro Anuário, que
proporcionou visibilidade nacional às
ações da entidade, além de apresentar
um panorama do sistema hidroviário
paraense.
Sob a liderança de uma gestão afinada, o SINDOPAR segue de olho
em novos objetivos. À frente da instituição estão o presidente, Alexandre
Carvalho; o vice-presidente, Nelson
Aires; e o diretor, Ronaldo Bonfim.
Juntos, eles traçam metas para impulsionar ainda mais o fortalecimento da
categoria. Para isso, a diretoria conta
com a Frente Parlamentar de Nave}Nelson Aires,

Alexandre Carvalho e
Ronaldo Bonfim, do
SINDOPAR
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gação e Portos (FPNP), a qual tem a
missão de lutar pela concretização de
grandes obras, como o derrocamento
do Pedral do Lourenço, a ampliação
da Ferrovia Norte-Sul e o asfaltamento da BR-163 (Cuiabá-Santarém).
As ações do sindicato têm, entre
inúmeras metas, a realização de palestras, treinamentos e participação
efetiva em seminários. “Antes, o
SINDOPAR era uma entidade sem
voz, ninguém queria ouvir o setor
portuário, estamos tentando mudar
isto. Hoje, o sindicato tem força e representa uma categoria cada vez mais
fortalecida”, afirma o presidente Alexandre Carvalho. “Isso é fruto de uma
gestão ousada, que procura a todo instante firmar parcerias e lutar em prol
de seus associados”, destaca o diretor
Ronaldo Bonfim.
De olho nos grandes projetos e
investimentos, o vice-presidente do
sindicato, Nelson Aires, ressalta as
condições favoráveis do Estado, que

fazem do Pará a rota logística mais viável para ligar o País a Europa, Ásia e
Estados Unidos. “O Estado possui um
potencial enorme e não há outro caminho para solucionar os obstáculos
logísticos que temos atualmente. As
grandes obras precisam sair do papel
e se tornar realidade”, considera.
A união do sindicato promete impulsionar o setor hidroviário, por meio
de movimentos e ações que impõem a
conclusão de obras paradas no Estado.
“Hoje vemos que todos se mostram
solidários com nossos movimentos
e nossas ações. Será justamente essa
união de esforços e solidariedade que
vai trazer mais cargas para a nossa
região, e quem ganha com isso é o
próprio operador portuário”, declara
Alexandre Carvalho.
O SINDOPAR é administrado por
uma diretoria eleita pela Assembleia Geral Ordinária para mandato de três anos,
com representação igualitária de associado, composta por três membros titulares.

}Operação no

porto de Belém

“Estamos trabalhando para termos um
documento que represente nosso setor
com dignidade e isenção, os números
estão expostos com clareza, todos verão
que há decréscimos de cargas operadas
aqui nos nossos portos e precisamos nos
dar as mãos, trabalhadores, empresários
do setor, autoridades e sociedade civil
para mudar isso”, relata Alexandre Carvalho.
“O setor portuário fornece mais de
8.000 empregos, entre diretos e indiretos, o que é um número significativo
de pessoas e isto deve ser olhado com
cuidado pelas autoridades, sobretudo
porque, em muitos momentos onde
cabe uma orientação, são aplicadas
multas e que nem sempre são a expressão da realidade do fato que as
causou”, diz Nelson Aires.
Segundo Alexandre Carvalho, o
objeto do SINDOPAR é a representação do setor. “Temos tratado este
objeto específico com muita atenção
e esmero, mas esta administração tem
ido muito mais adiante. A atual diretoria do SINDOPAR tem conseguido
mostrar que as obras de infraestrutura
de acesso aos portos necessariamente
têm que ser realizadas, com elas teremos um futuro brilhante, sem elas
vamos minguar”, reafirma.
“O setor deve perceber o que esta
diretoria faz pelos operadores tem um

custo muito baixo, o custo benefício é
muito favorável aos operadores e, por
conseguinte, devemos apoiar com toda a
veemência tudo que o presidente solicita”, recomenda Ronaldo Bonfim.
O presidente Alexandre Carvalho
destaca que as obras que o SINDOPAR pede mudariam a face do Pará:
“Hoje a direção do sindicato dorme e
acorda pensando nisso, absolutamente
todas as obras requeridas pelo sindicato dos operadores são federais, dependem da União para ser realizadas,
mas não será por falta de pedido e de
perseverança que deixarão de ser realizadas. O SINDOPAR encara estes
desafios com dignidade, coragem e
perseverança”.

Dias atrás circulou nos jornais
paraenses e até nos jornais de outros
Estados que uma barragem em Marabá será construída sem eclusa. A
diretoria do SINDOPAR se opõe a
esse formato de obra. “Não podemos
alijar a navegação, o Pará tem vocação para a navegação, é muita falta de
planejamento. Explico melhor, eclusa
é uma espécie de tanque que faz com
que a embarcação possa subir ou baixar o nível da barragem. Fazer uma
barragem no Pará sem eclusa é como
se amputássemos as mãos de Tarsila
do Amaral ou do Candido Portinari
quando tinham 10 anos. Um absurdo”, diz o Presidente do SINDOPAR,
Alexandre Carvalho.

}Porto de Vila do

Conde: rota logística
mais viável para a
Europa

ANUÁRIO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ

209

Sindopar’s Directory

The Union is the operators’ voice

T

he Employers’ Union of
Port Operators of Pará
(SINDOPAR)
stands
out and is consolidated in the
regional scenario as a representative entity of the category.
After 20 years from the date of
its founding in April 11, 1994,
the union celebrates the achievements over two decades, especially after the launch of the
first directory, which provided
national visibility to the entity’s
shares, in addition to presenting
an overview of the waterway
system of Pará.
Under the leadership of a
tuned management, SINDOPAR
focus on new goals. The president, Alexandre Carvalho; Vice
President, Nelson Aires; and
the director, Ronaldo Bonfim
are ahead of the institution. Together, they trace targets make
the category stronger. For this,
the directory has the Parliamentary Front of Navigation
and Ports (FPNP), which has
the mission to fight for the realization of major projects, such
as the overthrow of the Pedral
do Lourenço, the expansion of
the North-South Railway and
paving the BR-163 Highway
(Cuiabá-Santarém).
The actions of the union
have, among many goals, lectures, training and effective participation in seminars. “Some
time ago, SINDOPAR was a
voiceless entity, no one wanted
to listen to the port sector and
we are trying to change that.
Today, the union is strong and
is an increasingly strengthened
category” says President Alexandre Carvalho. “This is the
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result of a bold management,
which seeks at all times to establish partnerships and fight on
behalf of its member” says the
director Ronaldo Bonfim.
Observing large projects and
investments, the vice president
of the union, Nelson Aires, highlights the favorable state conditions, which make Pará the
easiest logistical route to connect the country to Europe, Asia
and the United States. “The
state has a huge potential and
there is no other way to solve
the logistical obstacles we have
today. The great works need to
become reality” he considers.
The union promises to boost
waterway sector, through movements and actions which require the completion of the works
in the state. “Today we see that
everyone show solidarity with
our movements and our actions.
This joint effort and solidarity
is what will bring more cargo to
our region, and the winner will
be the port operators” says Alexandre Carvalho.
SINDOPAR is managed by
a directory that was elected by
the Annual General Meeting for
a term of three years, composed
of three full members. “We are
working to have a document
that represents our industry
with dignity and independence,
the numbers are displayed clearly, everyone will see that there
are decreases of loads operated
here in our ports and we need to
join hands to change that” says
Alexandre Carvalho.
“The port sector provides
more than 8,000 direct and indirect jobs, which is a signifi-
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cant number of people and this
should observed carefully by
the authorities, especially because, in many situations that
could be solved by orientation,
fines are applied and that sometimes don’t express the reality of
the fact that caused them” says
Nelson Aires.
“The sector should realize
that what this directory do for
the operators has a very low
cost, the cost benefit is very favorable to operators and therefore we should support these
actions strongly” recommends
Ronaldo Bonfim.
President Alexandre Carvalho points out that the works
required by SINDOPAR would
change the face of Pará: “Today the union’s leadership
thinks about it all the time. All
the works required by the union
of the operators are federal and
depend on the Federal Government to be carried out. SINDOPAR faces these challenges with
dignity, courage and perseverance.”
Days ago, in Pará’s newspapers and even in the newspapers
of other states, there was some
news about a dam that will be
built in Marabá without a lock.
The directory of SINDOPAR
opposes this work format. “We
cannot get rid of navigation,
Pará is intended for navigation.
This is a lack of planning. Let
me explain, a dam is a kind of
tank that enables vessels to raise or lower the dam level. Make
a dam in Pará without a lock is
an absurd” says the President
of SINDOPAR, Alexandre Carvalho.
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Artigo

Gisele Santos Fernandes Góes

Cenário do trabalho portuário
com a edição da lei 12.815/13

A

lei 8.630/93 – intitulada
Lei de Modernização
dos Portos – teve como
alavanca primordial a necessidade
de implementação de uma sistemática de organização de mão de
obra, transferindo das entidades
sindicais de avulsos toda a arregimentação de trabalhadores portuários avulsos para o OGMO – órgão
gestor de mão de obra, como um
intermediador obrigatório nos portos organizados e nas instalações
portuárias situadas no seu interior.
Tentou-se criar com a Lei
8.630/93 uma espécie de “convivência harmônica” entre os atores
sociais do trabalho portuário – os
operadores portuários, os sindicatos, os trabalhadores avulsos,
enfim, preponderando o núcleo
do porto organizado, logicamente
para fortalecê-lo.
Lamentavelmente, não foram
alcançados os níveis desejados e,
diante de um quadro econômico
internacional de competitividade, o Brasil precisou ajustar-se
no setor portuário, deslocando
o foco da mão de obra no seio
do porto organizado, para um
maciço investimento da iniciativa privada, impulsionando as
exportações e desenvolvimento
econômico pátrio.
Os olhares da Lei 12.815/13,
portanto, estão na preservação das
linhas mestras, à guisa de ilustração, do OGMO como gestor da
mão de obra avulsa (artigos 32 e
ss da citada lei). Fica nítida a lógica de impulso às exportações,
tanto é que há o planejamento de
construção de 62 novos terminais,
ocasionando investimentos no im-
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porte de 5 bilhões de reais, gerando
incremento da capacidade portuária
em torno de 40 milhões de toneladas por ano.
O trabalhador não foi esquecido, vez que a novel legislação foi
fruto de vários debates com as categorias e entidades que integram
o setor portuário, tais como os sin-
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Os atores sociais do
segmento portuário devem
adotar postura sempre
plural, priorizando o diálogo

dicatos, centrais, federação, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, associações, tanto
é que ela ratifica a necessidade da
capacitação e a multifuncionalidade
do trabalhador portuário (como já
acontece na Europa), aproximando
a Marinha desse propósito, inclusive no Pará com as atribuições do
CIABA; reforça maior proteção
social aos trabalhadores com medidas, como a aposentadoria especial;
renda mínima, conforme previsão
da Convenção 137 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e a
concessão de benefício assistencial
aos TPAs com mais de 60 anos.
Restam lúcidos os esforços em
prol do setor econômico, compreenda-se especificamente, direcionados para a iniciativa privada,
entretanto, tentou-se achar uma
perspectiva de fonte de equilíbrio,
como, por exemplo, com o regime de duplicidade de prestação
de serviço entre o TPA e a contratação com vínculo por prazo indeterminado, pois o operador portuário localizado na área do porto
público que se utiliza da mão de
obra de trabalhador avulso, desde
que exerça opção pela contratação de trabalhadores mediante
vínculo, é obrigado a ofertar as
vagas aos trabalhadores avulsos
registrados junto ao OGMO.
Do outro lado, merece ser pontuada a inovação, no que pertine à
autorização somente aos terminais
privados quanto à contratação de
trabalhadores com registro selecionados livremente no mercado de
trabalho e, sob esse viés, traduzindo-se na desnecessidade de estarem
registrados junto ao OGMO ou de
se utilizarem da mão de obra do
trabalhador avulso, a qual é muito
mais dispendiosa, e inclusive podendo movimentar cargas próprias
e de terceiros, o que era vedado pelo
regime antecedente.
Pelo breve cenário exposto, ob-

O fortalecimento
de todos existirá
nessa teia
de cooperação
serva-se que os atores sociais do
segmento portuário devem adotar
postura sempre plural, priorizando
o diálogo e a flexibilidade das condutas para sobrevivência como um
todo da operacionalidade do sistema e enfrentamento de empresas
estrangeiras no panorama internacional.
Os trabalhadores devem aceitar
os trabalhos no momento da escalação eletrônica, as vagas oferecidas
de modo proporcional com a carteira assinada, no sentido de galgar a
meta de valorização da carreira por
isonomia entre MMO e o salário,
todavia buscando parametrização
razoável de mercado para que os
operadores portuários não fujam do
procedimento do TPA e queiram
apenas o modelo de CTPS.
De outra banda, os operadores
portuários e entidades sindicais
devem dialogar nos instrumentos
coletivos (convenções coletivas
ou acordo coletivos de trabalho)
quanto às cláusulas de repercussão financeira, para adequação ao
padrão dos portos do exterior com
dose de bom senso, contudo, sem
perder de vista jamais como circunstância essencial, o meio ambiente do trabalho seguro e hígido
ao trabalhador. Se, hodiernamente, é permitido o regime bipartite
entre TPAs e CTPS que, ao menos, busquem uma paridade, objetivando uma proporcionalidade
que atenderá a todos.
As entidades sindicais precisam
cumprir suas atribuições, informando, mediando e auxiliando, sem

obstaculizar o processo como um
todo, extremamente complexo.
Os interesses são, em regra,
muito divergentes, aflora o binômio capital X trabalho que não mais
pode ser visualizada como relação
de opostos, mas sim convergência a
favor da subsistência de ambos.
A parceirização não significa
inércia dos trabalhadores ou dos
operadores ou dos sindicatos ou
empresas, ao revés, trata-se de caminho para todos galgarem níveis
de satisfação e de excelência.
O Ministério Público do Trabalho,
por meio da sua Coordenadoria atrelada ao trabalho portuário e aquaviário
(CONATPA), empreende a lógica do
diálogo, da parceria e da mediação ao
lado de todos os operadores, trabalhadores portuários, empresas e entidades
sindicais, especialmente com a própria
instituição do Ministério do Trabalho,
tanto é que, nos dados do Anuário do
Ministério Público, divulgados em
2014 pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), foram instaurados mais de 300 procedimentos,
60 Termos de ajustamento de conduta
firmados, 157 recomendações expedidas, e foram só ajuizadas na Justiça 25
ações por parte do órgão ministerial do
trabalho
O fortalecimento de todos, enquanto agentes de um fenômeno
social amplo, existirá nessa teia de
cooperação e sentimento de conjunto, valendo ressaltar também o
indispensável posicionamento dos
entes políticos, mantendo a autonomia privada, sem deixar de lado seu
compromisso com o pacto federativo nacional, cujo pilar é o Estado
Democrático de Direito.
Gisele Santos Fernandes Góes é
Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região (MPT) - Doutora (PUC-SP).
Mestre (UFPA). Professora de Direito Processual Civil (UFPA).
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Current scenario of Port Work with the
enactment of Law 12,815 / 13

T

he Law 8.630 / 93 - entitled
Port Modernization Act - has
had as its primary lever the
need to implement a system
of labor organization, transferring
from the unions all the regimentation
of temporary port workers to OGMO
- managing agency of workforce.
Unfortunately, the desired levels of
“peaceful coexistence” between social actors in the port work have not
been achieved and, because of an
international economic framework
of competitiveness, Brazil has had to
fit in the port sector, shifting the focus of workforce within the organized
port for massive investment from the
private sector, boosting exports and
Brazil’s economic development.
The Law 12,815 / 13 is focused
on the preservation of the guidelines,
by way of illustration, of OGMO as
casual workforcer manager (Articles
32 et seq of the aforementioned law).
The incentive to exports is clear, so
there is the construction planning
of 62 new terminals, causing investments of 5 billion reais, generating
increased port capacity of around 40
million tonnes per year.
The worker has not been forgotten, since this law was the result of
several discussions with the categories and entities that are part of the
port sector, such as unions, agen-
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cies, federation, Ministry of Labor,
associations, so much that the law
confirms the need for training and
multifunctionality of port workers
(as in Europe), approaching the
Navy to this purpose, including
in Pará with the tasks of CIABA;
reinforces greater social protection
for workers with measures such as
special retirement; minimum income, as in the Convention 137 of the
International Labor Organization
(ILO) and the granting of assistance benefit to TPAs over 60 years.
On the other hand, innovation
deserves to be punctuated, in respect
to the authorization only to private
terminals to hire freely selected registered workers in the labor market and, from this angle, translating
into in no need of being registered at
OGMO or no need of using independent workers, which is much more
expensive, and they can even move
their own and third parties’ cargos,
which was forbidden by the previous
regime.
Through the brief exposed scenario, it is observed that social actors in
the port sector should adopt always
plural stance, prioritizing dialogue
and the flexibility of actions.
On the other hand, the port operators and unions should engage in collective instruments (collective agree-
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ments of labor) regarding the terms
of financial impact, to fit the pattern
of foreign ports with common sense,
however, without ever forgetting, as
an essential condition, a healthy and
safe workplace.
The unions need to fulfill their
duties, informing, mediating and helping without hindering the process as
a whole.
The partnership does not mean
inertia of workers or operators or
unions or companies. This is the way
to achieve levels of satisfaction and
excellence for everyone.
The Public Ministry of Labor,
through its Coordination linked to
work in ports and waterways (CONATPA), undertakes the logic of dialogue, partnership and mediation next
to all operators, port workers, companies and unions, especially with the
Labor National Agency. More than
300 procedures, 60 Terms of conduct
adjustment, 157 recommendations
were done, and 25 lawsuits were filed in court by the Public Ministry of
Labor.
Gisele Santos Fernandes Góes
Chief Prosecutor of the Regional
Labor Attorney of the 8th Region
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