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As empresas do setor portuá-
rio têm planos de investir cer-
ca de R$ 44 bilhões nos próxi-
mos anos, segundo levanta-
mento feito pela Associação
Brasileira de Terminais Por-
tuários (ABTP), a pedido do
governo federal. Desse total,
cerca de R$ 10 bilhões virão
dos terminais de contêineres
– hoje um dos nichos mais ren-
táveis do setor. A entidade ou-
viu 84 empresas de todo o
País, mas algumas delas não in-
formaram os projetos planeja-
dos para os próximos anos. Ou
seja, o potencial de investi-
mento é ainda maior.

“Mas todos esses planos vão
depender do pacote que será
anunciado nas próximas sema-

nas, podendo (o valor) ser maior
ou menor”, afirmou o presiden-
te da ABTP, Wilen Manteli, que
participou ontem do Fórum Bra-
sil Competitivo, promovido pe-
lo Grupo Estado em parceria
com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Para o execu-
tivo, o atual modelo do setor por-
tuário há muito tempo não aten-
de às necessidades do País. Os
dois principais problemas, recla-
ma ele, estão no marco regulató-
rio e na gestão.

Além disso, há um excesso de
burocracia que trava e encarece
as operações portuárias. “Hoje o
empresário não sabe a quem se
dirigir para resolver qualquer
coisa. Todo mundo manda.” A
lista vai de Tribunal de Contas
da União (TCU), agências regu-
ladoras a ministérios. No Porto
de Vitória, destaca ele, são 28 en-
tidades interferindo diariamen-
te na operação. “Isso significa
tempo improdutivo.”

O presidente do Conselho Te-
mático Permanente de Infraes-
trutura (Coinfra) da Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI), José de Freitas Mascare-
nhas, também criticou a qualida-
de dos terminais portuários. Du-
rante o evento, ele mostrou que
pesquisas feitas com empresá-
rios colocam os portos como o
elo mais ineficiente da logística

brasileira. “Os acessos terres-
tres estão estrangulados, as dra-
gagens ainda não melhoraram
os canais marítimos e as Compa-
nhias Docas (estatais que admi-
nistram os portos) não são pro-
fissionalizadas. É o predomínio
da ineficiência.”

A mudança na administração
portuária deverá ser incluída no
pacote do governo. Ainda não se
sabe qual a fórmula a ser adota-

do, mas todos reivindicam altera-
ções. Para Manteli, o modelo
atual é “anacrônico e com menta-
lidade burocrática”. Segundo
ele, o setor está engessado com
normas contábeis, que “impe-
dem que o administrador do por-
to use os recursos como qual-
quer empresa privada”. Para
Manteli, a solução seria a adoção
de Parcerias Público-Privadas
(PPPs). “O instrumento mais

adequado seria esse, onde o capi-
tal predominante é o privado. A
União participaria com o poder
de veto em algumas matérias.”

Embora seja o maior entrave,
Mascarenhas afirma que os pro-
blemas não se limitam aos por-
tos. No Brasil, a participação dos
transportes no custo total do
produto é quase o dobro da verifi-
cada nos Estados Unidos. Numa
carga de soja que vai para a Ale-

manha, esse custos representam
28,3% no Brasil e 15,1% nos Esta-
dos Unidos. Se o destino for Xan-
gai, na China, esses porcentuais
sobem para 30,2% e 19,4%, res-
pectivamente. “Precisamos me-
lhorar a inteligência do governo
para melhorar. Temos esperan-
ça que a EPL (Empresa de Plane-
jamento Logístico) venha a fa-
zer esse papel.”

Financiamento. Pelo menos
um dos entraves aos investimen-
tos pode estar perto do fim, se-
gundo o presidente da Associa-
ção Brasileira da Infraestrutura
e Indústrias de Base (Abdib),
Paulo Godoy. Ele calculou que o
mercado de debêntures em pro-
jetos de infraestrutura possa cap-
tar R$ 50 bilhões por ano, dentro
de seis ou sete anos.

Dizendo-se otimista, Godoy
destacou que a projeção depen-
de da existência de bons proje-
tos e da criação de um mercado
secundário mais efetivo, o que
poderia atrair inclusive investi-
dores estrangeiros. O ambiente
mais favorável do mercado de de-
bêntures de infraestrutura teria
origem na nova legislação que
trata da regulação dessas debên-
tures, a ser sancionada pela presi-
dente Dilma Rousseff. /
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Redução do custo de energia deve
baratear produtos, diz Lobão
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Setor portuário planeja investir R$ 44 bi
Desse valor, R$ 10 bilhões virão dos terminais de contêineres, de acordo com levantamento feito com 84 empresas, a pedido do governo federal

Entraves. Propostas para o sistema portuário foram debatidas no Fórum Brasil Competitivo
● Expectativa
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Apesar de a redução do custo da
energia para a indústria não ter
sido condicionada pelo governo
a um repasse automático aos pre-
ços finais de produtos, o minis-

tro de Minas e Energia, Edison
Lobão, avaliou que a disputa no
mercado deverá forçar esse mo-
vimento. Os potenciais impac-
tos das medidas na inflação e na
competitividade das exporta-
ções brasileiras foram ressalta-

dos pela presidente Dilma Rous-
seff no anúncio do pacote.

“A população será alcançada
duas vezes, nas contas de luz e
no consumo de mercadorias.
Não é apenas um repasse direto
ao industrial. É a ele sim, mas,
como se trata de um mercado
competitivo, ele terá de vender
seu produto mais barato”, disse
Lobão ontem, durante o progra-
ma de rádio Bom Dia Ministro.

O ministro rebateu as críticas
de parte da oposição em relação
ao anúncio do pacote em meio
ao período de campanha eleito-
ral nos municípios. Ele classifi-
cou essas análises como inopor-
tunas. Segundo Lobão, se as me-
didas fossem tomadas após as
eleições, os benefícios só pode-
riam ser aplicados nas contas de
luz no meio de 2013, e não no
começo do próximo ano. “Que-

ríamos aplicar os descontos o
mais rápido possível.”

Investimentos. Lobão esclare-
ceu que as empresas de geração,
transmissão e distribuição de
energia terão de continuar reali-
zando investimentos. “A necessi-
dade de investimento continua.
Novas subestações terão de ser
construídas, postes terão de ser
repostos normalmente.”

O ministro disse ainda não
acreditar que alguma concessio-
nária de energia opte por devol-
ver a concessão ao governo a par-
tir de 2015, em vez de aceitar a
renovação em 2013. “Mas, caso
alguma resolva abrir mão da con-
cessão, o governo tem os instru-
mentos para garantir a continui-
dade da prestação dos serviços
até nova licitação desses ati-
vos.”/ COLABOROU TANIA MONTEIRO

WILEN MANTELLI
PRESIDENTE DA ABTP
“Todos esses planos vão
depender do pacote que
será anunciado, podendo (o
valor) ser maior ou menor.”

“Hoje o empresário não
sabe a quem se dirigir para
resolver qualquer coisa.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2012, Economia & Negócios, p. B6.




