
Maior porto do mundo é exemplo para o Brasil
Itaguaí pode copiar Cingapura, que liga 124 países e tem mais de 4 vezes o movimento de todos terminais brasileiros
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• CINGAPURA. O britânico Stam-
ford Raffles, fundador da Cin-
gapura moderna, talvez não ti-
vesse idéia do alcance de suas
palavras quando declarou, em
1823, que a cidade-estado da
Ásia seria "um porto livre, com
comércio aberto a navios e
embarcações". Hoje, 184 anos
depois, Cingapura abriga o
maior porto em movimentação
de carga do mundo.

O gigantismo das instalações
impressiona. São quatro termi-
nais de contêineres que, no to-
tal, ocupam uma área de 423
hectares. Anualmente, são des-
carregados ali 24 milhões de
TEUs (Twenty Equivalent Unit,
unidade de referência para as
cargas industriais, de maior va-
lor agregado, abrigadas em con-
têineres) — mais de quatro ve-
zes a movimentação de todos
os portos do Brasil juntos.

A autoridade portuária de Cin-
gapura (PSA, na sigla em inglês)
já está construindo um novo
terminal de contêineres. Nas
duas áreas multifuncionais do
porto, outros 18 milhões de to-
neladas de granel (cargas como
minérios e outras matérias-pri-
mas) chegam a Cingapura anual-
mente. Ou melhor, passam pelo
país, já que 85% do total des-
carregado no porto são reem-
barcados para outros destinos.

Cingapura é o chamado hub
port, porto que recebe e redis-
tribui carga para o mundo in-
teiro. Faz conexões com mais de

600 portos em 124 países e res-
ponde por um quarto do volume
mundial de transbordo de car-
gas. Há apenas três outros super
hubs: Hong Kong, Roterdã (Ho-
landa) e Gioia Tauro (Itália).

Especialistas afirmam que o
Porto de Itaguaí, no Estado do
Rio, tem as melhores caracte-
rísticas geográficas para se tor-
nar um super hub do Atlântico
Sul. Localizado às margens das
águas abrigadas da Baía de Se-
petiba, Itaguaí tem a seu redor
70% do PIB brasileiro e a in-
dústria mais dinâmica da Ame-

rica do Sul. Tem ainda uma pro-
fundidade natural de 19 a 21
metros em seu canal central.
Isso é imprescindível devido às
grandes proporções dos navios
de ponta, com capacidade para
transportar até oito mil TEUs.

Informatização agiliza
embarque e desembarque
Em Cingapura, o calado (pro-

fundidade) é menor, de até 16
metros, segundo os técnicos da
PSA. Mas a localização estra-
tégica e a eficiência fazem a
diferença. Pelo estreito de Me-

laka, onde está o porto, passam
todos os navios da Europa em
direção a China, Coréia do Sul e
Japão. E, ainda, os petroleiros do
Oriente Médio rumo a esses paí-
ses. É a rota marítima mais mo-
vimentada do mundo. Não por
acaso, o porto tem um lucro
anual de US$ 670 milhões.

A gestão do porto faz jus à sua
localização. Cada um de seus
139 guindastes movimenta 30
contêineres por hora. E os ca-
minhões que chegam até o porto
têm sua carga fotografada e pe-
sada, por um sistema informa-

tizado, em apenas 25 segundos,
pois a documentação é checada
previamente pela internet.

— É mais rápido do que o
pedágio de São Paulo — brin-
cou um empresário brasileiro
que está na comitiva de 25
executivos levados pela Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI) para um curso de
gestão em Cingapura.

Mauro Mendes Ferreira, di-
retor da Bimetal, indústria me-
talúrgica de Mato Grosso, diz
que no Porto de Santos costuma
levar de três a quatro dias para
ter uma carga de importados
liberada. Em Cingapura, a PSA
se compromete a esvaziar cada
embarcação em menos de 24
horas. O porto recebe diaria-
mente 60 navios, e praticamente
tudo é automatizado: o sistema
sabe exatamente o que contém
e o destino de cada contêiner do
pátio, e apenas cinco mil fun-

cionários trabalham ali.
No Brasil, a ineficiência dos

portos aumenta os custos para
as empresas. O país paga US$ 6
bilhões por ano com frete ma-
rítimo, diz o engenheiro Pedro
Elia, cuja tese de doutorado foi
sobre o Porto de Itaguaí:

— Com esse dinheiro, dava
para transformar Sepetiba (o
Porto de Itaguaí) em um belo
filhote de Cingapura. Apesar
do avanço dás exportações, o
Brasil só participa com 2% do
comércio mundial. E 80% da
carga transportada no mundo
circulam por mar.

Para ele, só Itaguaí tem po-
tencial para ser um hub port no
Atlântico Sul, já que Buenos
Aires tem um limite de pro-
fundidade e Santos sofre ura
estrangulamento logístico. •

(*) A repórter viajou a convite do
Instituto Euvaldo Lodi/CNI
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