
Em 28 de janeiro de 1808, o príncipe
regente Dom João VI assinou a Carta
Regia, que abria oficialmente os
portos brasileiros para o comércio
às nações amigas. Daquela época,
em que era difícil fazer com que
as mercadorias transportadas em
"lombos de mulas" chegassem aos
navios, aos dias de hoje, pouca coisa
mudou. A ineficiência operacional
e a burocracia para o desembaraço
das mercadorias estão presentes
na maioria dos portos. Tanto que
um contêiner demora 18 dias,
em média, para deixar o porto de
Santos, o rnais movimentado do

País, segundo uma pesquisa do
Centro de Estudo de Logística do
Instituto Coppead da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Ern Hong
Kong, na China, essa média é de
cinco dias. Isso explica, de acordo
com Meton Soares, vice-presidente
da Confederação Nacional dos
Transportes, porque dos 54 portos
brasileiros nenhum se compara aos
internacionais. Pelo Plano Logístico
divulgado pela entidade, o Brasil
precisaria de, pelo menos, RS 12
bilhões por ano para melhorar
a estrutura portuária. Portanto,
bastante diferente dos R$ 2,7 bilhões

anuais previstos pelo Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC),
do governo federal.

Um dos sinais de que os portos
brasileiros não vão bem são as filas
de caminhões para o desembarque de
produtos, principalmente na época
da colheita de soja. O de Salvador,
apesar de exibir os títulos de porto de
maior movimentação de contéineres
das regiões Norte e Nordeste e
de segundo maior exportador de
frutas do País, não é exceção nesta
história. Pelo contrário. O estudo do
Instituto Coppead o classifica como
o pior porto do País, entre os 18 de
maior movimento. O tempo que um
caminhão demora para carregar ou
descarregar pode ultrapassar seis
horas. Os navios têm de aguardar,
em média, oito horas para atracar e,
em dias de grande movimento, esse
prazo chega a 24 horas. Para não
atrasar ainda mais o cronograma,
muitos navios deixam de utilizar o
porto baiano.

A saída de quem precisa colocar
seus produtos da região no mercado
externo tem sido a utilização
de outros portos. É o caso da
petroquímica Braskem que, em
períodos de pico de exportação,
envia parte dos contéineres por um
navio de cabotagem até Santos, uma
viagem de 2 mil quilômetros. Essa
manobra eleva o custo em 6%, mas de
acordo com Elton Pássaro, gerente de
logística da empresa, é melhor fazer
isso do que esperar o próximo navio
em Salvador. Como conseqüência,
o porto de Salvador registrou em



2006 uma redução de 7% no volume
de cargas. O terminal, segundo o
último levantamento da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq), ocupa a 29.a posição no
ranking de movimentação de cargas,
com aproximadamente 2,8 milhões
de toneladas, ou apenas 0,40% do
comércio exterior brasileiro.

Calado raso
O estudo, que considerou Salvador o
pior porto do Brasil, entrevistou 200
executivos de companhias usuárias.
Para 65%, o porto é deficiente e
apenas 5% o classificam como
excelente. Numa escala de 10 pontos,
em que a média nacional foi de 6,3, o
porto baiano atingiu 5,1. As melhores
notas ficaram com os terminais
privados de Ponta da Madeira, no
Maranhão (9,3 pontos), e Tubarão,
no Espírito Santo (9,0 pontos) e o
estatal de Suape, em Pernambuco
(8,3 pontos). A nota baixa é reflexo
da carência de equipamentos,
maquinário obsoleto, deficiência de
espaço, monopólio da administração
e tarifas altas.

Alguns dos problemas são fáceis
de serem corrigidos, como o
de construir um abrigo para os
caminhões que fazem o embarque
ou o desembarque de mercadorias.
Outros são de soluções complexas,
como a melhoria das rodovias que
conduzem ao porto e a eliminação da
lentidão do armazenamento. O porto
sofre também com o calado raso.
A profundidade no cais principal,
o do terminal de contêineres, é
de 12 metros - o mínimo ideal é
de 13,5 metros -, o que impede o
atracamento de cargueiros modernos,
A solução técnica é uma dragagem de
aprofundamento, serviço que não é
executado há oito anos.

Em setembro, quando da posse do
novo presidente da Companhia das
Docas do Estado da Bahia, Marco
Antônio Medeiros, o ministro-chefe
da Secretaria Especial de Portos,
Pedro Brito, anunciou que o governo
federal destinaria R$ 1,4 bilhão para

obras de dragagem em 15 portos
brasileiros, entre eles o de Salvador.
Para saber qual o valor que caberia
a Salvador, a Codeba teria de enviar
um projeto, o que aconteceu ainda
naquele mês. Ainda não se tem
informações se a verba saiu, mas
o fato é de que Medeiros tem pela
frente a tarefa de resolver um dos
maiores problemas do porto, o
terminal de contêineres administrado
pelo grupo Wilson, Sons. A atracação
tem 200 metros e a maioria dos
navios já tem mais de 220 metros.

Briga na Justiça
Se, por um lado, a falta de espaço é
motivo de reclamações dos usuários,
por outro, abre oportunidades para
investidores. A modernização da área
já chamou a atenção de pelo menos
três grupos, caso da operadora
logística Intermarítima. A empresa,
que conta com o interesse de fundos
de investimentos, entre eles o GP,
pretende montar um novo terminal,
que deverá custar cerca de R$ 45
milhões. O projeto foi apresentado
ao governo em 2006, mas até agora
a burocracia vem impedindo que ele
se concretize, por falta de licitação.
Para Paulo Villa, diretor executivo da
associação de usuários do porto, que
reúne 55 empresas, o novo terminal
seria fundamental, pois concorreria
com o já existente.

O edital para a nova obra deverá
sair no segundo semestre deste ano.
Porérn, o que parece ser a solução
poderá ser alvo de conflito. A Wilson
pretende ingressar na Justiça, assim
que a licitação sair, com o argumento
de que o novo terminal impederia a
ampliação do atual, inviabilizando
o seu negócio. Tem também a seu
favor o fato de possuir um projeto
de expansão de seu terminal, que
irá consumir R$ 150 milhões. A
empresa alega já tê-lo entregue à
Codeba em 2005. O problema é que
toda a vez que tem a oportunidade de
convencer a diretoria da companhia,
ela é substituída. Verdade ou não,
Medeiros é o quinto presidente da
Codeba em cinco anos.
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