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Leilão de áreas portuárias será em 9 de dezembro

Por Fernanda Pires e Daniel Rittner

O primeiro leilão de novas concessões portuárias, envolvendo quatro terminais

nos portos de Santos (SP) e de Vila do Conde (PA), está marcado para o dia 9 de

dezembro. A data foi acertada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários

(Antaq) com a BM&F Bovespa, em São Paulo, onde ocorrerá o certame. Os

editais dos novos contratos de arrendamento serão publicados na segunda-feira,

confirmou ontem o novo ministro da Secretaria de Portos (SEP), Helder

Barbalho.

O governo mudou de estratégia e vai agora destinar os valores arrecadados nos

leilões de áreas portuárias ao Tesouro, e não mais às companhias docas, estatais responsáveis por administrar os portos

localmente. A alteração preocupa o setor privado e trabalhadores. O temor é que, devido à necessidade de o governo fazer

caixa, o dinheiro seja usado para outros fins que não a melhoria da infraestrutura portuária comum. Originalmente, a SEP

havia decidido reverter o dinheiro diretamente para o caixa dos portos.

O ministro garantiu, contudo, que o dinheiro das outorgas irá para os portos. Em sua primeira visita a Santos, ontem,

Barbalho afirmou que a mudança é para eliminar o risco de que eventuais problemas enfrentados pelas administradoras

portuárias possam "evitar ou prejudicar" a chegada dos recursos. O Brasil tem 37 portos públicos, sendo a maior parte deles

administrada pela União, por meio de sete companhias docas. Os demais são delegados a municípios, estados ou a

consórcios públicos.

O Valor apurou que a decisão foi tomada com base na enxurrada de ações trabalhistas e processos movidos contra as

Docas. Na avaliação do governo, os recursos da outorga poderiam acabar sendo retidos para eventual pagamento das ações

na Justiça.

"Vejo dois problemas. O primeiro é retirar recursos da administração portuária, que pode perder a capacidade de manter o

seu dia a dia, como arcar com a folha de pagamento. O segundo é a falta da garantia de que o recurso volte para o porto em

forma de investimentos", diz o sócio-diretor da Agência Porto Consultoria, Fabrizio Pierdomenico, que já atuou na SEP e na

Codesp, a maior companhia docas e administradora do porto de Santos, responsável por 27% da balança comercial em

valores.

Wilen Manteli, presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários, diz que o ideal é que os recursos dos leilões

mantenham os portos atualizados, especialmente após o esvaziamento promovido pela Lei dos Portos, de 2013, que

deslocou para Brasília processos antes feitos pelas docas. "O governo deveria promover um PDV [Plano de Demissão

Voluntária], para ter um contingente mais adequado. As docas têm de assumir sua missão, que é administrar o porto como

um todo, investindo em acessos aquaviários e terrestres e inclusive coordenando o trabalho da praticagem", defende

Manteli.

A uma plateia repleta de empresários, o ministro disse que o governo quer criar o "cenário adequado" para que o Brasil

cresça e avance. Questionado se a recessão poderia atrapalhar o pacote, Barbalho afirmou que o segmento há muito

aguardava a possibilidade para deslanchar investimentos, o que "nos dá a confiança de que cumpriremos essa agenda". Hoje
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ele permanece em Santos, onde visitará operadores.

Na segunda-feira, serão lançados os editais de arrendamento de três terminais em Santos - dois para a movimentação de

celulose e um para grãos -, além de um terminal de grãos em Vila do Conde. Os investimentos previstos chegam a R$ 1,1

bilhão.

Uma dificuldade que o governo poderá ter nas licitações é o novo terminal de grãos em Santos - um dos quatro editais. A

prefeitura é contra a manutenção da atividade na região da Ponta da Praia, onde ficará o novo terminal, e baixou uma lei

impedindo novas instalações do tipo nessa zona, próxima à área urbana.

A União conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, uma liminar suspendendo os efeitos da lei, mas a prefeitura recorreu. O

prefeito Paulo Barbosa (PSDB) sugere que essa atividade seja transferida para locais mais remotos, como a área continental.

Segundo Barbalho, o edital trará exigências para reduzir os problemas de poluição, garantindo tecnologia moderna. "Não

vamos recuar da nossa posição", disse Barbosa, que se reuniu com o ministro.
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