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Antaq deveria reformular concessões
Segundo Pedro Brito,
órgão deve atrair investimento
privado, sem perder modelo
de porto público

Paulo Justus
pjustus@brasileconomico.com.br

O papel da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários
(Antaq) deve ser o de estabe-
lecer um novo modelo de con-
cessão para os portos, de for-
ma a atrair o investimento
privado. Essa é uma das ava-
liações do ex-ministro da Se-
cretaria de Portos Pedro Brito,
que é cotado para assumir a
diretoria da Antaq. Brito diss-
se que ainda não fala pela
agência, mas revelou a agenda
que considera essencial para o
trabalho do órgão.

Segundo ele, além das con-
cessões, a Antaq deve resolver
a disputa em torno da concei-
tuação de carga própria e de
carga de terceiros. Os termi-
nais públicos questionam na
Justiça a possibilidade de os
terminais privados movimen-
tarem carga de terceiros. “Essa
questão de carga própria e car-
ga de terceiros que é algo que
não existe em lugar algum do

mundo. A carga é simples-
mente a carga e tem de ser
transportada”, diz Brito.

Além do imbróglio jurídico,
o ex-ministro afirma que a
Antaq precisa definir um mo-
delo mais claro de concessões
de portos. “No caso do setor
elétrico existe uma lei de con-
cessões específica. Isso não
ocorre no setor portuário.”
Esse novo modelo, na visão de
Brito, não implica o abandono
do sistema atual de porto pú-
blico com operação privada.

Essas diretrizes, somadas aos
programas em curso para au-
mento da capacidade dos por-
tos, como o Programa Nacional
de Dragagem, segundo ele, serão
ferramentas importantes para
elevar a participação do modal
hidroviário no transporte nacio-
nal. “O Brasil é o único país do
mundo que não se beneficia da
conectividade entre seus portos
marítimos e sistemas hidroviá-
rios”, afirmou, durante palestra
realizada na Feira Intermodal,
no início do mês.

Brito aguarda a publicação de
seu nome no diário oficial e a
sabatina na Comissão de In-
fraestrutura no Senado, antes de
assumir o cargo na Antaq.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Terminais
Portuários (ABTP), Wilen Man-
teli, a questão mais delicada
hoje na operação dos portos é a
grande burocracia. “O proce-
dimento de importação ou ex-
portação envolve prestação de
contas a cerca de sete órgãos
do governo. Nossa reivindica-
ção é que esse procedimento
seja feito por meio do uso in-
tensivo da informática”. Além
da informatização, Manteli
afirma que o funcionamento
dos postos da Receita Federal
por 24 horas também contri-
buiria para aumentar a efi-
ciência dos portos brasileiros.

Já o gerente da Associação
Brasileira dos Terminais Re-
troportuários e das Empresas
Transportadoras de Contêine-
res (ABTTC), Wagner Cruz de
Souza, o problema do setor
hoje não se encontra nas
águas, mas sim em terra. “O
acesso rodoviário hoje é um
dos maiores gargalos logísti-
cos enfrentados atualmente. É
preciso que haja maior utili-
zação dos demais modais de
transportes, principalmente o
ferroviário, para a chegada de
cargas”, afirma. ■

Novo modelo
poderia se espelhar
na lei de concessões
do sistema elétrico,
na opinião de
ex-ministro

● Novo modelo de concessões
a ser proposto pela Antaq
poderia seguir exemplo da lei de
concessões do setor elétrico.

● Ainda no campo legal,
a agência poderia resolver a
disputa em torno de carga
própria e de carga de terceiros.

● Essas iniciativas, somadas
à dragagem e à informatização,
seriam cruciais para crescimento
do modal hidroviário.
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