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A partir de hoje, os portos
do Rio de Janeiro, San-
tos e Vitória passam a
operar 24 horas por dia,

reduzindo um dos principais
entraves ao comércio exterior
brasileiro. A Secretaria Especial
de Portos (SEP) anunciou na
sexta-feira o início do programa
Porto 24h em oito grandes ter-
minais, dentro do esforço do
governo para desburocratizar e
dar mais eficiência ao sistema
portuário para aumentar a com-
petitividade do País.

No dia 3 de maio, os portos
de Suape (PE), Paranaguá (PR),
Rio Grande (RS), Itajaí (SC) e
Fortaleza (CE) entrarão em fase
de experiência para começar a
funcionar 24 horas por dia em
caráter definitivo no dia 6 de
maio. O novo regime prevê que
equipes de fiscalização dos di-
versos agentes públicos que at-
uam nos portos vão operar ele-

tronicamente integrados, du-
rante os sete dias da semana e
24 horas por dia, para liberar
cargas, embarcações e veículos. 

A expectativa do governo
com as mudanças é reduzir os
custos em 25%. O objetivo deve-
rá ser atingido com a diminui-
ção do tempo de movimenta-
ção de mercadorias, tanto im-
portadas quanto de exportação.
Agilizar o funcionamento dos
portos é uma antiga reivindica-
ção do setor privado. Os gastos
com a adequação das ativida-
des serão bancados pelos pró-
prios órgãos fiscalizadores.

Porto do Rio

Em preparação, o Diário Ofi-
cialda União  publicou na sexta-
feira instrução para tornar 24
horas a alfândega no Porto do
Rio. O texto orienta funcioná-
rios para trabalhar no novo es-
quema, com atendimento em
horário integral, incluindo fins

de semana e feriados. 
O presidente da autarquia,

Jorge Mello, confirmou na sex-
ta-feira que todas as atividades
de logística estavam funcionan-
do normalmente, conforme a
programação da SEP. Ele acres-
centou que a Marinha, Polícia
Federal, Receita Federal e Vigi-
lância Sanitária estavam em re-
gime de prontidão.

O gestor ressaltou que o por-
to já trabalhava 24 horas inter-
namente. A diferença, segundo
ele, é que agora opera na sua to-
talidade, com entradas e saídas
de cargas diuturnamente. Mello
disse que por se tratar do pri-
meiro dia, a demanda não esta-
va tão grande, mas que espera
aumento da movimentação nas
próximas semanas. “Esta opera-
ção logística é uma solicitação
do empresariado,  compreen-
demos que existe a necessidade
do serviço”, frisou. 

A alteração está prevista na
medida provisória que fixa novo

marco regulatório do setor, em
discussão no Senado. Na próxi-
ma quinta-feira, o relatório do
senador Eduardo Braga (PMDB-
AM) deverá ser votado na co-
missão mista que analisa a MP.

Coordenado pela Comissão
Nacional das Autoridades nos
Portos (Conaportos), o progra-
ma Porto 24 horas envolve cin-
co ministérios – Planejamento,
Casa Civil, Agricultura, Desen-
volvimento e Marinha –, além
da Polícia Federal, da Receita e
da vigilância sanitária (Anvisa). 

Atualmente os agentes des-
ses órgãos cumprem o horário
comercial, salvo em situações
de emergência. Para chegar ao
novo arranjo, o governo infor-
mou que investiu na informati-
zação dos processos logísticos
para reduzir a burocracia e gerir
o fluxo de mercadorias de modo
a evitar filas e congestionamen-
tos. (Com agências)

CCoollaabboorroouu  OOssnnii  AAllvveess

Portos vão passar a
operar 24 horas por dia
Terminais do Rio de Janeiro, Santos e Vitória já estão funcionando sob o novo regime, 
que será estendido a partir de maio a Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza

INFRAESTRUTURA

China cancela compra de soja 
DA AGÊNCIA ESTADO

Mais uma empresa chinesa
cancelou a compra de soja do
Brasil por atrasos na entrega do
produto, afirmou na sexta-fei-
ra, em Pequim, o senador Blairo
Maggi (PPS-MT), que se reuniu
com importadores para avaliar
o impacto do apagão logístico
nacional sobre o humor de seu
principal cliente agrícola. Mag-
gi não revelou o nome da com-
panhia chinesa nem o tamanho
da carga, mas disse que são “vá-
rios navios” destinados a uma
esmagadora de soja que impor-
ta o produto por meio de uma
trading do Japão.

É o segundo caso em um mês
de cancelamento provocado
por atrasos dos embarques no
Brasil, onde navios estão espe-
rando em média 65 dias para se-
rem carregados nos portos – ca-
da dia parado custa US$ 25 mil.
“É o fim do mundo”, disse Mag-
gi, que está entre os maiores
produtores de soja do Brasil. Se-
gundo ele, “é muito ruim” a per-
cepção dos importadores chi-
neses em relação aos problemas
logísticos brasileiros.

O setor teme que os atrasos
nos embarques leve os clientes
chineses a optarem pelo produ-
to norte-americano quando
houver uma situação de excesso
de oferta no mercado de soja –
neste ano, os estoques mun-
diais estão em níveis historica-
mente baixos em razão da que-
bra da safra nos Estados Unidos.

“Nós estamos perdendo a

Cepea

DA AGÊNCIA REUTERS

Os preços da soja em grão voltaram a subir
no mercado brasileiro na semana passada, im-
pulsionados por altas no mercado interna-
cional e por maior demanda por farelo de soja
para exportação, informou o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea) na
sexta-feira.

Segundo pesquisas do centro, com o final da
colheita da soja no País, o transporte do produ-

to até unidades consumidoras e exportadoras
começa a ocorrer em volumes menores, e com is-
so os preços começam a se recuperar. Além disso,
acrescentou o Cepea, os vendedores per-
manecem retraídos para novos negócios de
pronta entrega, o que favorece ajustes positivos.

O indicador Esalq/BM&FBovespa, referência
para o produto transferido para armazéns no
porto de Paranaguá, subiu 2,7% entre 11 e 18 de
abril, atingindo R$ 60,05 por saca de 60 quilos
na quinta-feira.

Preços começam a se recuperar

credibilidade”, disse Glauber
Silveira, presidente da Associa-
ção dos Produtores de Soja
(Aprosoja), que acompanhou
Maggi na visita à China.

Segundo o senador, eles ou-
viram a mesma mensagem de
todos os importadores com
quem se reuniram: “Eles nos
disseram que darão preferência
à soja americana em detrimen-
to à brasileira, por causa da pre-
visibilidade no embarque”.

Neste ano, a opção é limita-
da pela restrição da oferta nos
EUA. Mas, se não houver pro-
blema na próxima safra, Sil-
veira estimou que pode haver
um aumento de 15 milhões a
20 milhões de toneladas no
chamado “estoque de passa-
gem”. Em sua opinião, a maior
parte dessa “sobra” poderá fi-

car encalhada no Brasil.
Há um mês, a maior impor-

tadora chinesa de soja, Sunrise,
cancelou a compra de quase 2
milhões de toneladas do produ-
to em razão de atrasos nos em-
barques em portos brasileiros.
Na época, o gerente de grãos e
óleos da empresa, Shao Guorui,
disse que a Sunrise analisava a
possibilidade de compensar o
cancelamento dos contratos
com a aquisição de soja na Ar-
gentina a partir de abril. Segun-
do ele, a companhia deveria ter
recebido seis navios em feverei-
ro e seis em março, mas a che-
gada dos carregamentos foi
adiada para abril, em razão do
apagão logístico que atinge os
portos nacionais.

A China é o principal consu-
midor da soja brasileira e res-

pondeu por quase 70% dos US$
17,5 bilhões em exportações
do produto no ano passado.
Maggi ressaltou que a demora
nos embarques gera prejuízos
às processadoras de soja chi-
nesas, que enfrentam dificul-
dades para cumprir os contra-
tos com seus clientes. 

O senador deu o exemplo da
esmagadora COFCO, que para-
lisou a operação de uma fábrica
por não ter recebido o produto
comprado do Brasil no prazo
previsto. “O navio está há 65
dias parado no Porto de Santos.
Depois que for carregado, ele
vai demorar mais 30 dias para
chegar à China”, observou.

Sem soja, a empresa não con-
seguiu cumprir contratos com
seus clientes, entre os quais es-
tão fabricantes de ração animal.

CAFÉ

DA AGÊNCIA ESTADO

A colheita de café na área
de atuação da Cooperativa
Regional de Cafeicultores em
Guaxupé (Cooxupé), no sul
de Minas, principal região
produtora do País, deve
adiantar um pouco, iniciando
na primeira quinzena de
maio. Algumas microrregiões
até já colhem, mas o volume
ainda não é expressivo.

“O clima foi favorável, com
temperaturas um pouco mais
altas, adiantando o desen-
volvimento dos grãos”, infor-
ma o presidente da Cooxupé,

Carlos Alberto Paulino da
Costa. A Cooxupé é conside-
rada a maior cooperativa de
café do mundo e uma das
maiores exportadoras do
produto no Brasil.

Segundo Costa, os cafeicul-
tores cooperados deverão en-
tregar este ano cerca de 3,5 mi-
lhões de sacas, o que corres-
ponde a uma queda de cerca
de 15% em comparação com o
ano passado (4,1 milhões de
sacas). Ele argumentou que o
café tem como característica a
bianualidade (um ano de safra
cheia é seguido de outro com
baixa colheita).

Cooxupé deve iniciar
colheita mais cedo

Curta

SAFRINHA DE MILHO 2012/2013 PODE DOBRAR

O Brasil deverá colher um recorde de 41,55 milhões de
toneladas na segunda safra de milho, que está sendo plantada,
estimou na sexta-feira a consultoria Safras & Mercado,
elevando a previsão ante os 40,03 milhões de toneladas
projetados em março. Caso as projeções se confirmem, a
chamada “safrinha” terá praticamente dobrado desde as cerca
de 22 milhões de toneladas colhidas nas safras 2009/2010 e
2010/2011. A consultoria Safras afirma que o crescimento nas
projeções leva em conta um incremento de 10,3% na área, que
deve alcançar 7,68 milhões de hectares, ante os 6,96 milhões
de hectares cultivados na segunda safra de 2012. O avanço da
área deverá ser puxado po Goiás e Mato Grosso.

A economista Dilma Vana Rousseff tenta, sem sucesso,
há pouco mais de dois anos criar um ambiente favorável
ao investimento produtivo, visando a uma expansão sus-
tentável e de longo prazo do Produto Interno Bruto (PIB).
Sentada na cadeira deixada por Lula, ela até que encarou
sem pestanejar alguns desafios herdados, como o proces-
so de desindustrialização, mas também fechou os olhos
para outros tantos obstáculos como o inchaço da máqui-
na pública e a inflação persistente.

O maior erro, contudo, foi ter deflagrado uma guinada
intervencionista que já compromete a sua própria missão
de levar o Brasil a se desenvolver sem sobressaltos. O que
seria consagrado como a construção de um Estado indu-
tor do desenvolvimento acabou se resumindo a um orga-
nismo candidato a tutor ou protetor dos ramos tidos co-
mo estratégicos, sem se preocupar com as conseqüências
fiscais de investidas sem fim patrocinadas pelo Tesouro,
de centenas de bilhões de reais.

Mesmo de posse do diagnóstico correto - o de que o ci-
clo de crescimento puxado pelo consumo doméstico está
esgotado e, portanto, precisa ceder espaço para a busca
de mais capacidade e eficiência da oferta local -, a presi-
dente da República optou por mudar o cenário mediante
um destrambelhado dirigismo estatal. Em vez de arejar o
espaço econômico com menos custos para todos os cam-
pos, sem exceção, e oferecer atrativos reais para qualquer
empreendimento privado, ela colocou em prática teses
dos tempos da ditadura, como a do valor central dado um
Estado empresário.

Dilma chegou ao Planalto na esteira da popularidade
recorde de seu antecessor e principal apoiador e também
graças ao salto de 7,5% da economia nacional registrada
em 2010, ano da sua eleição. "O pibão foi bão", comentou
logo após a divulgação do resultado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março do ano
seguinte. Passados os pibinhos de 2,7% e 0,9% em 2011 e
2012, revelou em dezembro último, com o mesmo sota-
que mineiro renascido na campanha eleitoral, o seu pre-
tensioso desejo por um "pibão grandão" este ano.

Os esforços e as aspirações sinceras de Dilma não se
traduzirão, contudo, em uma expansão econômica an-
ual de 3,5%, um limite de cristalizado em razão do so-
matório de recentes escolhas equivocadas com os inibi-
dores clássicos, como a infraestrutura saturada, a carga
tributária elevada e as legislações ultrapassadas. A ideo-
logia no poder nublou uma verdade inconteste, mostra-
da por vizinhos como Chile, Colômbia e Peru, a de que
crescer é competir. No mundo atual, todos mercados
concorrem e buscam a vitória com vantagens relativas e
custos menores.

A conjuntura externa ainda incerta, a dificuldade
crescente em alinhar indicadores domésticos como
câmbio e inflação e os efeitos colaterais de medidas de
estímulo tomadas ao sabor de urgências, sem a devida
ponderação, converteram a auspiciosa agenda da presi-
dente em um conturbado combate cotidiano contra as
frustrações em série.

Desandou rápido o seu plano de consolidar o disputa-
do mercado consumidor do Brasil enquanto busca prote-
ger e ampliar o parque fabril ameaçado pelas inúmeras
contrariedades. A razão disso tudo se resume na perda de
confiança, que levou a retomada do crescimento a se
apresentar hoje bem mais resistente que a alta de preços.

Galinha gorda
Insistir em estímulos ao consumo com problemas es-

truturais para atender a demanda se traduziu apenas em
mais comida para o dragão inflacionário. A síndrome do
vôo da galinha, analogia feita pelos economistas para
descrever a dificuldade da economia nacional sustentar
surtos de crescimento por muito tempo, não só se confir-
mou como está mostrando atraso em novas decolagens
da penada. Isso porque a galinha está gorda demais com
gastos públicos de custeio para dar um salto.

Pelo menos em uma peça fora do lugar o governo teve
de mexer, tardiamente. Com uma política fiscal frouxa e o
segundo estouro do teto da meta de inflação, o Banco
Central (BC) ficou praticamente sem alternativa e teve de
subir os juros semana passada. A decisão do Comitê de
Politica Monetária (Copom) de elevar a taxa básica (Selic)
em 0,25 ponto, para 7,5% veio acompanhado da palavra
"cautela" porque a economia mundial não indica uma re-
cuperação importante no curto e médio prazos.

O BC demorou demais para reagir à carestia (uma pala-
vra que parecia ficar no passado) ter virado com o perso-
nagem tomate piada nacional com repercussão no exte-
rior. A confiança já escassa na praça quase desapareceu
de vez. A ata da reunião que será divulgada quinta-feira
próxima pode sanar dúvidas sem, entretanto, melhor de
vez desequilíbrios deixados por análises incorretas e fa-
lhas na comunicação.

O ciclo gradativo de aumentos da Selic foi iniciado. O
triste é que o combate à inflação e o estímulo à produção
iriam requerer medidas mais ousadas, além dos "tiros de
metralhadora" sugeridos pelo ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega. Mais triste ainda é perceber que o Plano Dil-
ma 1, de reconfigurar a economia, saindo de uma matriz
baseada no consumo para outra baseada na competitivi-
dade da produção, foi engavetado antes mesmo da che-
gada à metade da sua gestão presidencial.

A agenda eleitoral antecipada agora é "o" Plano Dilma.
Apenas em 2015, se for reeleita, é que ela tentará avançar
na sua tese. Mas é difícil acreditar que a presidente ou um
adversário que a vencer nas urnas consiga governar sem
uma repactuação com o setor privado, a exemplo do es-
forço que Lula fez em 2004.

É uma pena quando se sabe que o Brasil precisa reto-
mar velhas reformas esquecidas e urgentemente escolher
onde pode e deve ser o mais competitivo do planeta e in-
vestir já nas cadeias produtivas e nos recursos humanos
envolvidos.

Crescer é competir

Brasil S/A
por Antônio Machado
machado@cidadebiz.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A2. 




