
O Brasil está pagando o preço do sucesso" 
Sonia Moraes e Ariverson Feltrin 
 
Com a indefectível gravata borboleta no traje do cotidiano, Julian Thomas, 46 anos, está no 
Brasil desde 1984, quando aos 23 anos entrou no grupo Hamburg Süd na condição de trainee. 
Filhos de pai alemão e mãe inglesa, Thomas, a partir do Brasil, ganhou o mundo. Foi gerente 
da Hamburg Sud na Argentina, esteve nos Estados Unidos e, com essa experiência na 
bagagem retornou para cá já na condição de diretor geral para a costa leste da América do 
Sul.  
 
Com cancha de vários anos no Brasil, Thomas não é um crítico ácido das logística marítima 
brasileira. Sem deixar de apontar as feridas e as mazelas da infra-estrutura e da legislação 
que cerca a navegação, sabe também reconhecer que se fez no Brasil muito nos últimos anos. 
"A privatização evoluiu muito. O sistema portuário recebeu investimentos de US$ 1 bilhão, 
mas é preciso mais para acompanhar a demanda. Digo sempre que o País está pagando o 
preço do sucesso por ter crescido tanto no comércio exterior.  
 
A Hamburg Süd está em operação há 137 anos no mundo. "Nascemos para promover o 
comércio entre Alemanha, Brasil e Argentina. Trazíamos produto acabado e levávamos 
matéria-prima. Começamos com carga e passageiros, depois o negócio evoluiu para 
passageiros e retornou às cargas.  
 
Gazeta Mercantil - Quais as consequências da greve dos auditores fiscais para a 
empresa?  
 
O impacto maior tem sido na liberação de cargas na importação, que vem congestionando os 
portos. Na exportação, a demora é na liberação de mercadorias que são direcionadas para o 
canal amarelo.  
 
Gazeta Mercantil - Quanto tempo está demorando para liberar as mercadorias?  
 
No canal amarelo, que retém 15% das mercadorias, o risco é de perder uma semana, por ter 
que esperar o próximo navio. Sem greve a liberação é feita em questões de horas.  
 
Gazeta Mercantil - A Hamburg Süd já contabilizou as perdas causadas pela greve dos 
auditores fiscais?  
 
A gente ainda não fez um balanço das perdas com a greve neste ano. Mas temos um balanço 
de todos os problemas que tivemos nos portos ao longo de 2007.  
 
Gazeta Mercantil - E qual foi o impacto?  
 
Em 2007, com todas as paradas enfrentadas pela empresa, seja por causa de greve, mau 
tempo ou congestionamento nos portos,. o prejuízo foi de US$ 62 milhões, que é dividido em 
navios parados, escalas perdidas e aumento do consumo de combustível. Deste total, US$ 14 
milhões foram provenientes de custos adicionais nos portos, como a armazenagem de carga 
frigorífica, o remanejamento da carga dentro do terminal e o transbordo de cargas. Outros 
US$ 38 milhões são custos do navio parado mais o custo para aumentar a velocidade e 
recuperar as horas perdidas. E US$ 10 milhões são custos pela não geração de frete por causa 
dos navios parados.  
 
Gazeta Mercantil - Onde a empresa teve maior perda?  
 
Do prejuízo total, o maior foi no Brasil. Só no porto de Santos tivemos 6.300 horas perdidas. 
Em Buenos Aires foram 259 horas e em Montevidéu foram 1.191 horas.  
 
Gazeta Mercantil - Quanto foi o balanço no cancelamento de escalas?  
 



Em 2007, das 2.811 escalas totais na rota Brasil, Argentina e Uruguai, tivemos que cancelar 
108 e perdemos 527 janelas de atracação por causa de atrasos em outros portos. No total 
perdemos 18.250 horas esperando nos portos, o que dá 760 dias de navios.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a sua expectativa para 2008?  
 
Não vejo um quadro de melhora na situação atual em curto prazo. O volume de mercadorias 
aumentou muito e os investimentos não acompanharam esse crescimento.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a situação atual dos portos?  
 
No Brasil, tendo como base 2006, o déficit de capacidade nos portos era de 1,2 milhão de 
unidades de contêineres.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua expectativa para o futuro do setor portuário no Brasil?  
 
Para 2012, na base atual, sem crescimento, mas incluindo alguns projetos que estão em 
andamento, o déficit será de 5,7 milhões de Teus. Isso significa que os portos não comportam 
o volume atual de cargas, que já está além da capacidade. É esse fato que impacta na 
produtividade.  
 
Gazeta Mercantil - A produtividade no Brasil ainda é baixa?  
 
Se compararmos a produtividade entre os portos constatamos que o Brasil ainda tem muito 
que melhorar. O porto de Hamburgo, por exemplo, tem 65 movimentos por hora. Em Buenos 
Aires o movimento é de 55 por hora e em Santos, no terminal da margem esquerda, operado 
pela Santos-Brasil, o ritmo é de 41 movimentos por hora.  
 
Gazeta Mercantil - Até que ponto a expansão do movimento de contêineres em 
Santos afetou a produtividade?  
 
Estamos operando além do limite. Isso é o preço do sucesso. Nos últimos 10 anos o 
crescimento do movimento total no porto de Santos foi de 136%. Já de 2001 a 2007 a 
capacidade da área retroportuária cresceu 27%, a extensão de berços teve expansão de 6% e 
a quantidade de guindastes aumentou 79%.  
 
Gazeta Mercantil - O que é preciso fazer para Santos dar conta da demanda 
crescente?  
 
Para atender o grande volume é preciso que Santos adicione 780 mil metros quadrados à sua 
área retroportuária. Ou seja é preciso que saia dos atuais 900 mil metros quadrados para 
1,680 milhão de metros quadrados de área retroportuária para contêineres. Isso é um grande 
problema.  
 
Gazeta Mercantil - O que levou a Hamburg Süd a entrar como sócia na construção do 
novo porto em Itapoá, no litoral de Santa Catarina?  
 
A Hamburg Süd terá 30% em Itapoá. Outros 70% são da Port Invest, controlada pela 
Battistella e grupo GP.  
 
Gazeta Mercantil - Quais providências precisam ser tomadas para melhorar o setor 
portuário brasileiro?  
 
É preciso investir mais em infra-estrutura geral. A Hamburg Süd tem investido há anos em 
navios maiores para ter mais economia de escala. Para isso, é preciso de portos compatíveis, 
maiores. O projeto Itapoá é uma combinação da necessidade de atender o crescimento de 
Santa Catarina e ter um porto concentrador de carga na região Sul, que possa atender nossos 
navios maiores. Isso não vai eliminar Santos.  
 



Gazeta Mercantil - Quanto é o total de investimento neste porto?  
 
No total, US$ 300 milhões  
 
Gazeta Mercantil - É a primeira vez que a Hamburg Süd investe em porto?  
 
Na minha gestão, vou fazer 25 anos na empresa, é a primeira vez. Mas a companhia já fez 
investimentos no passado. Porto não é nosso core business, mas estamos interessados neste 
negócio, pois onde há falta capacidade é preciso investir para atender a capacidade desses 
grandes navios.  
 
Gazeta Mercantil - Qual tem sido a evolução da capacidade dos navios?  
 
Em 1978, os navios para contêineres tinham capacidade de até 530 TEUs. Em 1981, pularam 
para 1.200 TEUs. Em 1990, a capacidade foi elevada para 2.000 TEUs. Em 2005, surgiram os 
navios de 5.500 TEUs. Em maio deste ano chega o primeiro dos navios de 5.900 TEUs e, para 
2010, já encomendamos navios de até 7.100 TEUs.  
 
Gazeta Mercantil - Além do tamanho o que muda nesses novos navios?  
 
A revolução é a produção de navios sem guindastes. Isso é o reflexo do desenvolvimento 
positivo nos portos brasileiros. Há 10 anos atrás ninguém imaginava que o Brasil receberia 
navios sem guindastes. Aqui não é tudo ruim. Também foram feitos vários investimentos, mas 
não foram suficientes para atender o tamanho crescente da demanda.  
 
Gazeta Mercantil - O grupo tem a Aliança, o braço de cabotagem, que certamente 
precisa de navios feitos no Brasil. Há encomendas  
 
Estamos no momento tentando viabilizar este negócio. O grande problema é o financiamento 
durante o risco de construção, pois os modelos até agora não têm sido seguros para a 
empresa concretizar os negócios.  
 
Gazeta Mercantil - A empresa tem algum contrato fechado?  
 
Estávamos em vias de rever o projeto de construção de quatro navios aqui. Mas ainda é cedo 
para falar sobre esse assunto.  
 
Gazeta Mercantil - Quem irá construir esses navios?  
 
Estamos negociando com a Eisa do Rio de Janeiro. Já havíamos conversado anteriormente com 
o Mauá Jurong.  
 
Gazeta Mercantil - Em quanto tempo a encomenda estará colocada?  
 
Acredito que dentro de três meses. Acho que será possível baixar o preço do aço. É um insumo 
que encarece o navio brasileiro. Aqui, uma embarcação custa 50% mais caro que na Ásia, por 
exemplo.  
 
Gazeta Mercantil - Quantos navios a Aliança tem na cabotagem?  
 
Temos 10 navios, todos com bandeira brasileira. Desses, quatro foram contruídos entre 1992 e 
1994, dois foram feitos em 1990 e outros entre 1982 e 1984. Os mais velhos têm capacidade 
de 1.200 TEUs e os mais novos levam 2.500 TEUs. A Hamburg Süd tem ainda na cabotagem 
mais dois navios afretados. Ambos são graneleiros. Nossa tripulação é de 420 brasileiros.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a posição da Aliança na cabotagem?  
 
A empresa é a maior operadora de cabotagem no Brasil e o maior armador privado.  
 



Gazeta Mercantil - A cabotagem está estrangulada no País?  
 
Não, a cabotagem não está estrangulada. No início do ano, época de pequenos volumes, 
chegamos a tirar os navios de linha para fazer a manutenção porque há ociosidade. Em outras 
épocas, estamos conseguindo atender o mercado. Se houver demanda ainda temos folga 
dentro das regras atuais para afretar mais dois navios de 2.500 TEUS e garantir o atendimento 
do País.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são os problemas na cabotagem hoje?  
 
O problema da cabotagem no País é a falta de infra-estrutura, com déficit nos terminais. Os 
custos atingem os práticos e o preço do combustível. Na cabotagem o combustível paga 
PIS/Cofins e o ICMS. Isso resulta 78% a mais que o preço pago por tonelada para uma 
operação internacional, de longo curso. É um peso muito grande para a cabotagem.  
 
Gazeta Mercantil - Mesmo assim a cabotagem é viável?  
 
Na comparação com o caminhão, a cabotagem continua interessante para distâncias acima de 
1.500 quilômetros Nessa condição, o cliente paga 15% menos no navio.  
 
Gazeta Mercantil - E os custos com a praticagem?  
 
Os práticos (profissionais que conduzem os navios nos portos) são corporações autorizadas 
pela Marinha em todos os portos. No Brasil esses práticos custam muito caro. Em Santos, para 
um navio de 2.000 TEUs se gasta US$ 7.200 por escala com os práticos para entrar e sair com 
o navio. O custo de 9,4 milhas em Santos é de US$ 767. Em Long Beach é 50% menos para 
quase a mesma distância. Lá se gasta US$ 348. Em Hong Kong o gasto de US$ 131 para 14 
milhas e em Montevidéu são gastos US$ 115,68 para 19 milhas. Esse é um problema geral. 
Não só da cabotagem, mas do longo curso também.  
 
Gazeta Mercantil - O que o Brasil melhorou?  
 
Estamos falando do preço do sucesso. Com a privatização dos terminais portuários houve 
investimentos de US$ 1 bilhão nos últimos 10 anos.  
 
Gazeta Mercantil - Qual investimento será necessário para os portos?  
 
É preciso investir mais US$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos para recuperar essa falta de 
capacidade e eliminar o déficit do setor portuário e se preparar para o crescimento que virá no 
futuro.  
 
Gazeta Mercantil - Apesar dos problemas, o Brasil tem reduzido os custos?  
 
Ao longo dos últimos 17 anos a Hamburg Süd reduziu de US$ 600 por contêner movimentado 
para atuais US$ 250 por contêiner. No entanto estamos ainda longe de Roterdã, que pratica 
US$ 100.por contêiner  
 
Gazeta Mercantil - Quantos navios a Hamburg Süd tem pedidos para o longo curso?  
 
Ao todo são 17 navios.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a frota total da Hamburg Süd?  
 
Temos 120 navios. Na rota do Brasil estamos operando com 46 embarcações. O País 
representa 40% de nosso faturamento global.  
 



 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 abr. 2008, Transportes, p. C6. 
 


