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DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR
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e Cláudia Bredarioli
redacao@brasileconomico.com.br

O aumento consistente das expor-
tações do Brasil — de US$ 55 bi-
lhões para US$ 201 bilhões, na úl-
tima década — e as boas perspec-
tivas econômicas do país chamam
a atenção de portos estrangeiros,
em especial da Europa e dos Esta-
dos Unidos. Eles planejam atrair
empresas brasileiras com facilida-
des logísticas e incentivos fiscais
para a instalação de unidades de
distribuição e produção, da mes-
ma forma que portos como Suape,
no Brasil, oferecem incentivos
para receber investimentos. A
meta é garantir maior fluxo de na-
vios e cargas em seus cais para
ampliar a geração de receita.

A lógica por trás do movimen-
to é simples. Segundo Marcos
Vendramini, consultor da área
portuária, o que determina o mo-
vimento de um porto é o perfil de
sua interlândia (zona de influên-
cia econômica) e a facilidade de
acesso para cargas. Assim, quan-
to mais empresas localizadas nas
proximidades de um porto,
maior tende a ser sua capacidade
de atrair armadores. “Só não es-
tão vindo para o Brasil os asiáti-
cos, porque eles não precisam,
estão com o mercado todo”, diz.

Um dos indícios do aumento
do interesse é numérico. Realiza-
da na semana passada, Intermo-
dal, uma das maiores feiras de lo-
gística do país, recebeu 32 portos
estrangeiros com expositores,
30% mais que na edição anterior.

Outros indícios são qualitati-
vos. Um exemplo emblemático é o
do porto de Houston, no Golfo do
México. Conhecida como capital
mundial da energia, por ser o cen-
tro nervoso da indústria petrolífe-
ra americana, a cidade tornou-se
no ano passado a principal porta
de entrada de produtos brasileiros
nos EUA por via marítima, dei-
xando para trás Nova York. Mas
representantes da Câmara de Co-
mércio e da autoridade portuária
locais acreditam que o potencial
de ampliação do intercâmbio com
o Brasil ainda é grande.

“Se as barreiras ao etanol bra-
sileiro caírem, seremos a porta de
entrada natural para o produto”,

afirma John Cuttino, representan-
te no Brasil da autoridade portuá-
ria e da Câmara de Comércio de
Houston. Segundo ele, há grande
potencial também em áreas como
óleo e gás, com o desenvolvimen-
to do pré-sal, e materiais de cons-
trução, que vinha crescendo até o
estouro da bolha imobiliária em
2008. “Nosso alvo são as grandes
empresas brasileiras de energia,
manufatura, alimentos e logísti-
ca. Queremos recrutá-las para o
Texas”, diz Cuttino.

Segundo ele, empresas brasi-
leiras como Eliane, Odebrecht,
Porto Belo, Tramontina e
Braskem já mantém algum tipo
de operação própria em Hous-
ton. No ano passado, o fluxo co-
mercial entre o Brasil e Houston
chegou a US$ 11,3 bilhões. O re-
sultado foi 34% superior ao do
ano anterior, e bem superior a
média de crescimento de 20%
ao ano, que segundo Cuttino, foi
registrada na última década.

Outra região com grande inte-
resse em empresas brasileiras é
Marselha, na França, que hoje
praticamente não recebe merca-
dorias brasileiras. Dirk Becquart,
diretor comercial e vice-presi-
dente da autoridade portuária de
Marselha, diz que há grande po-
tencial em áreas como biocom-
bustíveis e grãos, como soja. E
também para produtos industria-
lizados de nicho, que possam ser
distribuídos a partir de Marselha
para o restante da Europa. “Esta-
mos mais próximos do Brasil que
Rotterdam e outros portos do Nor-
te do continente”, afirma. Por ora,
o executivo diz que os contatos no
Brasil serão feitos através da par-
ceria que Marselha mantém com o
porto de Santos. Mas adianta que,
em cerca ddois anos, provavel-
mente será necessário estabelecer
no país um representante próprio.

Na Alemanha, o porto de Bre-
men também adota estratégias
de aproximação do mercado bra-
sileiro para captação de mais car-
ga no país. “O Brasil a se mostra
cada vez mais importante ao co-
mércio. Tornou-se imprescindí-
vel conhecer as necessidades dos
clientes desta região e desenvol-
ver soluções para atendê-las”,
afirma Klaus Platz, diretor co-
mercial da Via Bremen. ■

Exportação em
alta atrai portos
estrangeiros
Movimento pode ser favorável para empresas brasileiras que
pretendem ampliar atuação nos Estados Unidos e na Europa

NO BALANÇO DO MAR

Uso do modal marítimo cresceu em linha com as exportações 
brasileiras na última década
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Santos ainda é a principal porta de
saída de carga do Brasil e concentra
muitas empresas ao seu redor
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“Nosso alvo são as grandes
empresas brasileiras de
energia, de manufatura,
alimentos e logística”

John Cuttino
Representante do
porto de Houston

Marcela Beltrão
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LEIA MAIS Pedro Brito, ex-ministro
da Secretaria dos Portos,

defende mudança na matriz
de transporte brasileira, com
ampliação da intermodalidade
e criação de zonas de apoio.

Previsto como novo diretor
da Agência Nacional

de Transportes Aquaviários
(Antaq), Brito defende captação
de investimento privado e
manutenção de modelo público.

Restrições da
estrutura portuária

reduzem possibilidades para
os cruzeiros de turismo;
governo prevê investir R$ 741
milhões em terminais turísticos.

Roterdã é
hoje principal
acesso à UE
Entram pelo porto holandês
desde aço e soja até contêineres
com produtos industrializados

Roterdã é hoje a principal porta de
entrada de produtos brasileiros na
Europa, sejam eles commodities
agrícolas e minerais ou produtos
manufaturados. O Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) levan-
ta apenas os principais mercados
de destino de produtos brasilei-
ros, não as cidades por onde eles
entram nesses mercados. Mas
grandes exportadores como a
Vale, consultores e representantes
de portos brasileiros referedam a
informação.

Segundo Robert Grantham,
diretor comercial do porto de Ita-
jaí, o segundo maior do Brasil em
movimentação de contêineres,
atrás de Santos, além de Roterdã
outros portos importantes de
entrada de produtos manufatu-
rados na Europa são Antuérpia,
na Bélgica; Hamburgo, na Ale-
manha; Le Havre, na França; Al-
geciras e Valência, na Espanha; e
Livorno e Gênova, na Itália. Na
Ásia, Xangai e Hong Kong, na
China, e Kelang, na Malásia,
funcionam não só como portos
de destino, mas como entrepos-
tos de distribuição para outros
meracados asiáticos importan-
tes, como o próprio Japão.

Com o interesse de futura-
mente passar a fazer parte desse
rol, o porto de Lisboa aposta alto
na agricultura brasileira. Em cin-
co anos, a previsão é ao menos
duplicar a quantidade de carga
recebida do Brasil dos atuais 7%
de todo o movimento do porto
para mais de 14%. Entre as estra-
tégias que começam a ser adota-
das para alcançar esse objetivo
está a de usar diferentes modais
para transportar a carga porta a
porta. Desenvolvem, por exem-
plo, logística para retirar laranja
do local de plantio, no interior de
São Paulo, e fazer a entrega na re-
gião de Madri, na Espanha.

A intenção é conseguir equi-
librar o fluxo de navios que vêm
cheios de Portugal para o Brasil,
mas muitas vezes retornam va-
zios. “Poderemos nos tornar a
principal porta de entrada aos
produtos brasileiros com desti-
no ao norte da Europa”, diz o
diretor administrativo do porto
de Lisboa, Luis Barroso, expli-
cando que a empresa portuária
ganhou mais eficiência e com-
petitividade ao ter conseguido
reduzir de quatro dias para me-
nos de 24 horas o tempo de des-
pacho de cargas.

Por estar localizada no Su-
doeste dos Estados Unidos,
Houston também quer ser visto
como ponto estratégico para a
distribuição de cargas nos EUA.
Bem servido por ferrovias e ro-
dovias, pode servir como entre-
posto para empresas brasileiras
que queiram alcançar mercados
que não estejam atendidos dire-
tamente a partir do Brasil.

O porto americano, que tem
em seu entorno o segundo
maior complexo petroquímico
do mundo, recebeu principal-
mente combustíveis minerais e
petróleo (58%). Mas também
máquinas industriais, produtos
químicos orgânicos, plásticos,
veículos e autopeças.

Assim como Houston, Mar-
selha é um grande centro petro-
químico e concentra um parque
industrial diversificado. Tem
desde indústrias de microele-
trônica até produtos agrícolas,
como queijos e vinhos. O porto
de Marselha enfrentou uma sé-
rie de greves no último ano. Mas
tem programada para as próxi-
mas semanas a privatização da
mão de obra e quer retomar a
credibilidade para atrair parte
das cargas que hoje entram na
Europa pelo porto holandês de
Roterdã. ■ D.S. e C.B.

Outros portos,
como o de Lisboa,
começam a disputar
com a Holanda em
destino de cargas
para a Europa

PORTA DE ENTRADA

Braskem estuda distribuição própria nos EUA a partir de Houston

A Braskem é uma das empresas
brasileiras que, em seu processo
de internacionalização nos EUA,
se estabeleceu em Houston, no
Texas. O primeiro escritório na
cidade foi aberto para a venda
de resinas termoplásticas,
cerca de quatro anos atrás.
Há cerca de um ano, satisfeita
com os resultados da iniciativa,
a empresa resolveu ampliar a
operação e passou a negociar
também produtos químicos
básicos (líquidos e gases)
diretamente com distribuidores
locais, eliminando atravessadores.
“Ganhamos em margem”, conta

Rodrigo Carnaúba, gerente de
exportação de petroquímicos
básicos da Braskem e responsável
pelo escritório em Houston.
Agora, segundo ele, a companhia
estuda a distribuição própria
a partir da cidade. O projeto
está em fase inicial de estudos
e poderá ser colocado em prática
em “um ou dois anos”, diz.
Hoje, de acordo com o executivo,
o escritório negocia anualmente
US$ 650 milhões, só de químicos
básicos. Entre os fatores que
pesam a favor de Houston,
Carnaúba cita a alta concentração
de contatos comerciais do setor

de petróleo e petroquímica,
as facilidades logísticas abertas
por uma malha ferroviária ampla
e o custo de implantação de um
escritório na cidade, considerado
mais baixo que o de um escritório
em São Paulo, por exemplo.
Além da operação de venda
de químicos básicos e resinas
termoplásticas, a Braskem
tem nas proximidades de
Houston uma fábrica de resinas
termoplástica (polipropileno).
Ela foi uma das três herdadas
com a compra da Sunoco
nos EUA, no ano passado, por
cerca de US$ 350 milhões. D.S.

Marcela Beltrão
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