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Resumo:  

 O presente trabalho trata sobre os obstáculos ao desenvolvimento do setor 

portuário brasileiro, e maneiras para como o setor pode melhorar sua competitividade. 

Em princípio, é feita uma análise da legislação portuária brasileira, através de duas 

importantes leis de modernização para o setor: A Lei dos Portos, de 1993, e a Nova Lei 

dos Portos, de 2013. Em sequência, é feito um comparativo da infraestrutura logística dos 

Portos de Santos, Rotterdam, e Xangai. Por fim, mostra-se as deficiências que o Porto de 

Santos possui em relação a esses demais portos, o que já foi feito em termos de melhoria 

e progresso, e o que ainda pode ser feito em termos estruturais para tornar o porto mais 

competitivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O comércio internacional é parte vital na economia de qualquer país. É por meio 

dele que as nações se conectam, através do intercâmbio dos mais diversos produtos. Por 

conta do comércio, que nenhuma nação precisa produzir absolutamente tudo que precisa. 

As nações podem, como mostra David Ricardo, produzir somente os bens que possuem 

a maior vantagem, ou seja, maior produtividade: produzir mais, proporcionalmente com 

o menor custo. Essa é a teoria das vantagens comparativas, apresentada em 1817, e que 

rege as relações comerciais do mundo até os dias de hoje. Tal modelo também é a base 

para as Cadeias Globais de Valor, modelo cada vez mais comum em diversas linhas de 

produtos, o qual diferentes partes de um mesmo produto são produzidas em países 

diferentes, e por fim montados em um terceiro país, todos esses fazendo aquilo que 

possuem a maior vantagem comparativa. Ao longo dos séculos, e graças a esses modelos, 

o comércio internacional tem crescido cada vez mais em volume, e se tornado cada vez 

mais eficiente. 

 Entretanto, eficiência pressupõe duas coisas essenciais para que ela aconteça: 

infraestrutura e logística. A primeira, dita sobre toda a estrutura que aquele país possui 

para fazer o seu comércio, seja ela a portuária, a ferroviária, e a rodoviária. A logística é 

a junção de toda a infraestrutura, em prol de comercializar os produtos com o menor custo 

possível. E para isso acontecer, a infraestrutura precisa ser moderna, atualizada, para que 

funcione com a melhor eficiência possível. Uma infraestrutura deficitária e atrasada faz 

com que a logística de transporte de mercadorias, tanto dentro do país, quanto seu envio 

para o exterior, seja dificultosa, logo custosa. E é isso que acontece com o Brasil. Toda a 

infraestrutura brasileira é deficitária, seja as rodovias em péssimas condições, as 

ferrovias, praticamente inexistentes, e os portos, ultrapassados. Nesse trabalho, será 

discutido especificamente a respeito dos portos brasileiros, em um panorama com grandes 

portos do exterior, modernos e eficientes. 

O setor portuário brasileiro encontra muitos atrasos e gargalos que prejudicam a 

competitividade do país no comércio internacional. As dificuldades encontradas nos 

portos brasileiros variam desde a estrutura, até a burocracia do país, que é uma das mais 
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complexas do mundo, e influencia no chamado Custo Brasil. Esse termo foi cunhado para 

designar todos os fatores que influenciam para o alto custo das operações comerciais no 

país, em relação a outros países do mundo. Dentre todos os fatores, os principais são a 

precária infraestrutura dos modais de transporte brasileiros, todos eles (portuário, 

rodoviário e ferroviário), e a alta burocracia envolvida nas transações comerciais, que faz 

com que as mercadorias demorem mais para ser despachadas, no caso das exportações, 

ou liberadas das alfândegas, no caso das importações. Essa demora aumenta diretamente 

no custo final dos produtos, pois cada dia que uma mercadoria fica parada em um porto, 

ou em um caminhão, se reflete em acréscimo no valor final. 

 Nesse trabalho, será feito um panorama do histórico portuário brasileiro, e o 

histórico de modernizações, partindo da Lei 8.630/93, a chamada “Lei dos Portos”, que 

foi responsável por dar os primeiros passos na modernização dos portos brasileiros, dando 

início as privatizações, e deixando os portos mais competitivos em relação aos demais do 

mundo. Outro marco importante é a lei 12.815/13, a “Nova Lei dos Portos”, sancionada 

pela presidente Dilma Rousseff, que avançou um pouco mais nas modernizações, criando 

os terminais de uso privativo, e seus usos, misto e exclusivo. Apesar das notáveis 

melhorias desde 1993, os portos brasileiros ainda estão longe de estarem nos mais altos 

padrões de competitividade internacional, o que atrasa, e aumenta o custo das mercadorias 

do país. 

 Nesse trabalho, será mostrado quais são os principais gargalos dos portos 

brasileiros, que variam tanto da estrutura dos terminais em si, quando a infraestrutura que 

circundam os portos, e servem eles, como rodovias e ferrovias que dão acesso aos 

terminais. De acordo com o IPEA (2009), os principais entraves dos dez maiores portos 

brasileiros são: o baixo calado dos portos, que impede que navios mais modernos, de 

maior porte, acessem os terminais, e consequentemente, encarecendo o custo das 

mercadorias, pois elas precisam vir em navios menores, logo mais custosos. Outro grande 

obstáculo são a estrutura dos terminais, pois muitos não possuem estrutura adequada para 

embarque, e armazenagem das mercadorias, ocasionando atrasos, e em alguns casos, 

perda de mercadorias. Por fim, em todos os dez terminais há dificuldades no acesso, seja 

pela ausência de rodovias e/ou ferrovias adequadas, ou as existentes são insuficientes para 

o fluxo de cargas que saem, ou partem dos terminais. 
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Merece uma atenção algo que é um gargalo internacional, que não só no Brasil 

tem gerado obstáculos para os portos, e o tráfego de mercadorias, que é o tamanho cada 

vez maior dos navios de carga, que requer dos portos um calado cada vez mais profundo 

para suportá-los. No Brasil, nas últimas décadas, de acordo com o IPEA (2009) bilhões 

de reais já foram investidos em obras de dragagem, e ainda seriam necessários quase 3 

bilhões de reais em obras desse tipo em todos os terminais analisados. No começo de 

2021, aconteceu o famoso caso do navio Evergreen, que devido a seu imenso porte, ficou 

cerca de uma semana encalhado no canal de Suez, interrompendo todo o fluxo do 

comércio global, e causando um prejuízo de centenas de bilhões de dólares. Qual é o real 

custo da tecnologia por trás do aumento do tamanho dos navios? Esse trabalho busca 

mensurar se as consequências, que são o aumento de entraves nos portos, compensam a 

evolução tecnológica que causa o aumento do tamanho dos navios. 

 Por fim, esse trabalho fará um comparativo do Porto de Santos, o maior terminal 

portuário brasileiro, com outros terminais de destaque do mundo: Roterdã, nos Países 

Baixos, que é o maior terminal portuário do continente europeu, e principal ponto de 

conexão marítimo do continente com o resto do mundo, e o Porto de Xangai, na China, 

que é o maior porto do mundo em volume de movimento de carga. Esse comparativo 

busca entender quais são as principais melhorias que o Porto de Santos, e todos os outros 

terminais portuários brasileiros de grande volume de cargas, necessitam fazer para o 

Brasil se tornar mais competitivo no comércio internacional. 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA A PARTIR DE 1970 

  

 Nesse trabalho, não me proporei a fazer uma análise de todo o histórico portuário 

brasileiro, desde a Abertura dos Portos às Nações Amigas em 1808, pois aqui busco fazer 

uma análise histórica mais recente, focando no que é importante para mostrar o cenário 

portuário brasileiro atual. Por isso, a análise histórica começa em 1970, ano que foram 

criadas as principais autarquias do setor portuário e hidroviário do país, que o levaram, 

anos mais tarde, a uma completa defasagem em relação ao exterior. 

 Em 1975, foi promulgada a lei 6.222, que acaba com o Departamento Nacional de 

Portos e Vias Navegáveis, e cria a Empresa de Portos Brasil S.A. (PORTOBRAS), que 
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funcionava como uma “holding” ligada ao Ministério dos Transportes. Essa empresa 

ficou responsável por supervisionar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as 

atividades relacionadas com a construção, administração, e exploração dos portos e vias 

navegáveis interiores. (SILVA, 2019). Em suma, a PORTOBRAS foi o ápice da 

centralização do setor portuário brasileiro, pois todos os portos do país eram controlados 

e administrados por ela, sem qualquer espaço para a atuação da iniciativa privada. 

 Na década seguinte, é promulgada a nova constituição brasileira, de 1988, sendo 

o primeiro mecanismo legal do país que aborda diretamente a questão da “exploração 

portuária”, atribuindo à União a exploração direta, ou permitia a mesma, mediante 

autorização, permissão, ou concessão. Logo, passa a caber somente à União o papel de 

legislar sobre os portos. (SILVA, 2019). 

 Dois anos mais tarde, os problemas dessa centralização excessiva da 

administração portuária começam a aparecer, pois faltava política e recursos para o setor. 

Em 1990, são extintas a PORTOBRAS e o Ministério dos Transportes, e o setor de 

Transportes passa a ficar subordinado ao Ministério de Infraestrutura. Passados dois anos, 

em 1992, o país está passando por uma profunda instabilidade política, devido ao 

impeachment do presidente Fernando Collor, portanto o Estado não consegue mais 

administrar os terminais e equipamentos portuários, que se tornam cada vez mais 

obsoletos e ultrapassados. Logo, a costa nacional brasileira fica subaproveitada. Itamar 

Franco assume a presidência, e ele decide debater um novo projeto de lei para o setor 

portuário brasileiro. O projeto é aprovado, com um bom arcabouço legal, e se torna o 

primeiro grande marco regulatório do setor no país, a Lei 8.630/93 (SILVA, 2019), que 

será melhor explicada no tópico abaixo. 

 

2.1 Lei 8.630/93- Lei Dos Portos 

 

 A lei 8.630/93, mais conhecida como Lei dos Portos, ou Lei de Modernização 

Portuária, é uma lei extensa e complexa, que se caracteriza como um grande marco 

regulatório, uma vez que ela, por si só revogou sete leis anteriores, além de cinco 

decretos-leis, e sete decretos, mostrando-se de fundamental importância para o início da 

reforma privatizante que o país iria implementar. Ela foi elaborada para solucionar 
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problemas, como por exemplo: a ineficiência, baixa produtividade, muita burocracia, e a 

falta de investimentos, através da descentralização da gestão portuária e da inclusão da 

iniciativa privada na operação, por meio de arrendamentos de áreas e instalações. 

(SILVA, 2019). 

 A lei muda o modelo de gestão dos portos brasileiros. No mundo, existem quatro 

meios principais de gestão portuária: Public Service Port, Tool Port, Landlord Port, e 

Private Service Port. Ambos os primeiros concentram-se majoritariamente na realização 

dos serviços por entes públicos, enquanto o Landlord Port prioriza o equilíbrio dos 

interesses entre os setores públicos e privados. O Private Service Port, por sua vez, é 

totalmente concentrado nos interesses privados (SILVA, 2019). 

 O modelo brasileiro, que era do tipo Public Service Port passa a ser do tipo 

Landlord Port. Esse modelo é o mais comum, funcionando com a autoridade estatal sendo 

um órgão regulador, enquanto as operações portuárias, principalmente o manuseio de 

cargas, são realizadas por empresas privadas. A infraestrutura portuária é alugada à 

empresas privadas para elas administrarem, entretanto o Estado mantém a propriedade da 

terra, por isso o nome “Landlord”, que significa proprietário em inglês. A forma mais 

comum de arrendamento é um contrato de concessão, pelo qual uma empresa privada 

recebe um arrendamento de longo prazo em troca do aluguel, o qual é calculado pelo 

tamanho da instalação, e aporte necessário para construir, ampliar, ou atualizar um 

terminal. Os operadores privados também são responsáveis por fornecer equipamentos 

para garantir que os padrões operacionais sejam observados. Os operadores também são 

responsáveis pela sua própria superestrutura, como edifícios, escritórios e armazéns. A 

mão de obra empregada, de modo geral, é privada, da própria empresa administradora do 

porto, podendo em algumas exceções ter funcionários fornecidos pela autoridade 

portuária (SILVA, 2019). 

 Logo, o governo brasileiro deve administrar os Portos Organizados, através de 

dois novos agentes: A Autoridade Portuária (AP), e o Conselho de Autoridade Portuária 

(CAP). Além de administrar, a União se propõe a realizar investimentos na infraestrutura 

portuária, além do acesso aos terminais, como estradas e ferrovias. (SILVA, 2019). 

 O conselho de autoridade portuária constitui-se por um órgão administrativo, 

instituído regionalmente, ou seja, cada porto tem o seu CAP, com funções normatizadoras 

da atividade portuária, cabendo ainda a este Conselho o poder de julgar em grau recursal 
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decisões emanadas da administração do Porto sob a jurisdição, bem como órgão de mão 

de obra avulsa. Portanto, com o CAP, buscou-se assegurar o desenvolvimento do setor 

portuário, o cumprimento das normas instituídas pela lei, desenvolver mecanismos para 

a atracação de cargas, e estimular a competitividade e produtividade dentro do setor 

portuário. (BATISTELLI, 2008). 

 Em cada porto organizado (PO) deve existir obrigatoriamente um CAP, e um 

Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). As funções desse órgão se dão, entre: fazer a 

seleção e registro dos trabalhadores portuários, prover-lhes treinamento, remuneração, 

fiscalizar as normas de segurança, aplicar sanções aos trabalhadores quando necessário e 

previstas em lei, fornecer aos trabalhadores a mão de obra necessária na movimentação 

de carga, dentre outros. Ou seja, fornece todo o tipo de suporte para a plena atuação dos 

trabalhadores nos afazeres portuários. O OGMO atua dentro da área do porto organizado, 

e é destinado a operar nos portos públicos, podendo operar em instalações de uso privado, 

se estas estiverem dentro da área do PO. (BATISTELLI, 2008). 

 Cabe definir aqui também as mudanças realizadas na estrutura dos portos. A lei 

define pontos como: o que é o porto organizado, a área do porto organizado, as operações 

portuárias, e o que são os terminais de uso privativo. Em primeiro lugar, o porto 

organizado é toda a estrutura construída e aparelhada para servir às necessidades da 

navegação, da armazenagem de cargas, e da movimentação de passageiros e cargas, 

concedido ou explorado pela União, sob a jurisdição de uma autoridade portuária. Já a 

área do porto organizado é aquela que compreende as instalações portuárias, sejam quais 

forem, como por exemplo ancoradouros, docas, cais, píeres, entre outros. A operação 

portuária, por sua vez, é definida como toda movimentação de passageiros e cargas, além 

de sua armazenagem, sendo essas cargas provenientes de transporte aquaviário, realizado 

no porto organizado por operadores portuários. Por fim, a instalação portuária de uso 

privado fica estabelecida pela exploração da pessoa jurídica de direito público ou privado, 

dentro ou fora da área do porto organizado, que envolve a movimentação de passageiros 

ou cargas, armazenagem, que seja destinada ou proveniente de transportes aquaviários. 

(SILVA, 2019). 
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2.1.1 Os entraves para a aplicação da lei dos portos 

 

 Como já dito, o setor portuário brasileiro, não tinha condições de estar nos 

mesmos níveis de competitividade de portos internacionais. Logo, quando a Lei dos 

Portos é sancionada, muitas eram as barreiras para a sua aplicação. Em primeiro lugar, 

seriam altos os custos, pois os portos brasileiros se encontravam abandonados e mal 

administrados, necessitando de altos investimentos em equipamentos e pessoal. A 

ineficiência do setor portuário público brasileiro se torna um fator determinante para que, 

com a Lei dos Portos, os terminais de uso privativo ganhassem força, pois o Estado não 

possuía recursos suficientes para desenvolver todas as atividades portuárias com 

qualidade. (BATISTELLI, 2008). 

 Devido aos cofres estatais estarem em baixa, a única alternativa foi a abertura ao 

capital privado para a adequação aos portos para o mundo globalizado. 

Consequentemente, os portos de uso privado exigiram a desvinculação dos monopólios 

trabalhistas, criados pelos sindicados portuários, para assim poderem escolher seus 

próprios trabalhadores para a realização dos serviços portuários. Logo, se instaura um 

conflito de interesses entre os OGMOs e os sindicatos, sendo a principal razão desses 

conflitos o monopólio sindical da mão de obra. Quem dependia dos serviços portuários 

era obrigado a pagar por cada operário destinado ao descarregamento das mercadorias, 

mesmo se não fosse o número apropriado para o trabalho. Logo, a pressão exercida pelos 

sindicatos, e seus conflitos com os recém-criados OGMOs atrasava bastante a 

modernização necessária no setor (BATISTELLI, 2008). 

 

2.1.2 Agência nacional de transportes aquaviários (ANTAQ) 

 

 A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) foi criada pela Lei 

10.233/01, e instalada em 2002. É uma entidade que integra a Administração Federal 

Indireta, em regime autárquico especial, com caráter jurídico de direito público, 

independente administrativamente, com autonomia financeira e funcional, vinculada ao 

Ministério da Infraestrutura (SILVA, 2019). 
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 O objetivo da Agência é colocar em prática as políticas criadas pelo Ministério da 

Infraestrutura, seguindo os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação. É 

responsável por regular, supervisionar, e fiscalizar as atividades de prestação de serviços 

de transportes aquaviários e de exploração de infraestrutura portuária e aquaviária. 

(SILVA, 2019). 

 A ANTAQ atua em múltiplas esferas, como por exemplo: instalações portuárias 

de turismo e públicas de pequeno porto, terminais de uso privado, estações de transbordo 

de cargas, portos organizados e as instalações portuárias neles organizadas, navegação 

fluvial, lacustre e de travessia, e navegação de apoio marítimo, de apoio portuário, de 

cabotagem e de longo curso. (SILVA, 2019). 

 Por fim, a Agência também atua como uma mediadora de conflitos, arbitrando 

conflitos de interesses para impedir situações que configurem competição imperfeita ou 

infração contra a ordem econômica, sempre preservando o interesse público. (SILVA, 

2019). Logo, é um órgão essencial que centraliza toda a operação portuária brasileira. 

 

2.1.3 Secretaria de portos da presidência da república (SEP/PR) 

 

 A SEP/PR foi criada a partir de uma medida provisória em 2007, aprovada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As 

competências e atribuições da Secretaria, atrelada ao Ministério da Infraestrutura, estão a 

responsabilidade pela criação de políticas e diretrizes para o crescimento do setor de 

portos marítimos, além de colocar em prática certas medidas, programas e projetos para 

o apoio do desenvolvimento da infraestrutura portuária. (SILVA, 2019). 

 

2.1.4 Divisão entre os terminais de uso privativo (TPs) 

  

 Com a Lei dos Portos, e sua autorização sobre a implementação de Terminais de 

Uso Privativo (TPs), cuja definição está acima no texto, também ficou discriminada suas 

duas modalidades de uso: mista e exclusiva. O uso Exclusivo é quando o investidor e 
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dono do terminal somente transporta cargas próprias. 100% das movimentações são de 

cargas próprias dele. Já o uso misto, é quando esse investidor também transporta cargas 

de terceiros em suas instalações. (FILHO; SOUZA; HORA, 2018). 

 Entretanto, a lei não normatiza quais critérios deveriam ser seguidos para a 

emissão das autorizações, deixando vago também quais as regras de enquadramento para 

projetos de uma ou outra modalidade de terminal privativo. Com isso, no caso dos 

contêineres houve uma disputa de interesses entre o porto público e os portos privados. 

Para os interesses privados, os contêineres deveriam ser considerados cargas próprias, 

podendo assim ser operados nos terminais privativos. Já para o setor público, o contêiner 

é apenas uma embalagem transportadora de cargas de terceiros, devendo assim somente 

ser operados em portos públicos. Esse impasse gerou uma grande pressão no governo, 

que, em 2008, aprovou um decreto para esclarecer a contenda. (SILVA, 2019). 

 

2.2 Decreto 6.620/08 

 

 Em 2008, foi aprovado o Decreto nº 6.620/08, dispondo sobre as políticas e 

diretrizes com os objetivos de desenvolver e fomentar o setor portuário nacional, como 

por exemplo: preservar arrendamentos e autorizações concedidas pela Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários; estabelecer regras para a cobrança de tarifas; esclarecer a 

distinção entre cargas próprias e cargas de terceiros; definir os critérios e condições para 

a expansão das instalações portuárias, e estimular investimentos da iniciativa privada nas 

atividades portuárias. (SILVA, 2019). 

 O decreto regulamentou três possibilidades de investimentos para atingir esses 

objetivos, sendo elas: licitação para concessão/outorga de portos organizados; 

arrendamento de instalações portuárias mediante licitação; e para terminais de uso 

privativo foi criada uma outorga de autorização de sua construção e instalação. Por fim, 

resolvendo a contenda acima relatada, o decreto determina que os terminais de uso 

privativo devem se atentar majoritariamente as suas cargas próprias, e residualmente, 

transportar cargas de terceiros. (SILVA, 2019). 
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 No relativo à outorga/concessão de portos organizados, ficou acordado que a 

outorga/concessão de portos organizados marítimos pode ser feita ao setor privado, 

através de licitação, com prazo de 25 anos, renováveis por mais 25. Essa 

outorga/concessão também deve abranger as obras de construção e aparelhamento do 

porto, a exploração comercial e a conservação da infraestrutura e superestrutura portuária. 

Por fim, em caso de necessidade, por utilidade pública, os terrenos e as construções 

necessárias serão desapropriados, sendo o custo dessa desapropriação a cargo do 

funcionário. (SILVA, 2019). 

 Para também resolver o impasse que acontecia entre os terminais públicos e 

privados no relativo a contêineres, o decreto estabelece que os terminais de uso privado 

não podem movimentá-los, pois ficou decidido que a carga interna deles é de terceiros, 

logo, somente o porto organizado pode movimentá-las. Isso gerou um grande retrocesso, 

tanto legislativo quanto econômico, no país, pois investimentos privados já programados 

tiveram que ser cancelados. (SILVA, 2019). 

 

2.3 Governo Dilma Rousseff- Segundo Marco Regulatório 

 

 Com a lei 8630/93, o setor portuário brasileiro viu, pela primeira vez, uma 

mudança robusta, principalmente no relativo à participação de entes privados no setor, 

algo inédito na história, além da flexibilização das normas trabalhistas que regem as 

relações nos espaços portuários. O resultado foi um sistema mais eficiente e robusto do 

que antes. Entretanto, os portos ainda não conseguiam atingir todas as suas metas de 

eficiência, pois o custo estava muito alto, e o volume de investimentos, reduzido. Esse 

sucesso limitado também é uma consequência da própria legislação, que não foi 

liberalizante o suficiente, pois promoveu uma flexibilização apenas parcial das relações 

trabalhistas, e também aplicada incorretamente em alguns pontos, pois por exemplo, a 

administração portuária ainda estava a cargo das Companhias Docas, e a expansão da 

participação privada no setor portuário encontrou novos obstáculos com o decreto de 

2008, este que se afastava dos objetivos iniciais da Lei dos Portos. (CNI, 2018). 

 Por isso, em 5 de junho de 2013, a presidente Dilma Rousseff promulga a lei n° 

12.815, mais conhecida como “Nova Lei dos Portos”, lei essa que revoga ambas lei 
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8.630/93, e o decreto nº 6.620/08. A seguir, serão destacadas as mudanças que essa nova 

lei promoveu em relação as anteriores. 

 Logo em seu primeiro artigo, a lei já mostra que visa regular a forma que a União 

tem de explorar, direta ou indiretamente, os portos e instalações portuárias, além das 

atividades que os operadores portuários devem desempenhar. A lei também determina 

que toda e qualquer concessão, autorização ou arrendamento, contemplada por ela, serão 

outorgados à pessoa jurídica competente, mediante prova de seu desempenho, assumindo 

total responsabilidade. Já o artigo 2 apresenta, além de definições similares a da lei de 

1993, como porto organizado, área do porto organizado, operador portuário, entre outros, 

também define novas questões, antes esquecidas pela legislação anterior. (SILVA, 2019) 

 De acordo com a nova lei, a instalação portuária é aquela que pode ser localizada 

dentro ou fora da área do porto organizado (cuja definição foi mantida em relação a lei 

anterior), e é utilizada no transporte de passageiros e em transporte ou estocagem de 

mercadorias, advindas ou dirigidas ao transporte aquaviário. A estação de transbordo de 

cargas é a instalação portuária que tem sua exploração através de autorização, situa-se 

fora da área do porto organizado, e é utilizada exclusivamente para as operações de 

transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior, ou cabotagem. (CNI, 

2018). 

 A instalação portuária pública de pequeno porte é a instalação portuária que 

através de autorização é permitida sua exploração, situando-se também fora da área do 

porto organizado, sendo utilizada no transporte de passageiros ou mercadorias em 

embarcações de navegação interior. A instalação portuária de turismo também é 

explorada por meio de autorização e é utilizada somente para o embarque e desembarque 

de passageiros, tripulantes e bagagens, além de insumos utilizados em embarcações de 

turismo. (CNI, 2018). 

A lei também define termos mais básicos, como a concessão, que é a cessão 

onerosa do porto organizado, visando a administração e à exploração da infraestrutura 

portuária por prazo indeterminado. A delegação é a transferência, por meio de convênio, 

da administração e a exploração do porto organizado para Municípios, Estados, ou 

consórcio público. Por fim, o arrendamento é a cessão onerosa da área e infraestrutura 

pública situada dentro do porto organizado, a fim de se explorar por prazo determinado. 

(CNI, 2018). 
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Percebe-se que, logo em seu princípio, a nova lei dos portos já é mais robusta que 

a anterior, definindo itens anteriormente dúbios, e a primeira a sequer citar a navegação 

interna e a cabotagem, que são meios bastante econômicos de transporte de cargas dentro 

do território brasileiro, porém ainda pouco utilizados. Em sequência, no artigo 3°, a lei 

determina as orientações e diretrizes para a exploração dos portos organizados e 

instalações portuárias, com o objetivo de aumentar a competitividade brasileira.  

Essas diretrizes são comprometimentos por parte dos entes administrativos para 

realizar essas explorações, sendo eles: a expansão, modernização, e otimização da 

infraestrutura e superestrutura que integram os portos organizados e instalações 

portuárias; modicidade e publicidade dos preços e tarifas praticados no setor, a qualidade 

da atividade prestada e a efetividade dos direitos dos usuários; estímulo à modernização 

e o aprimoramento da gestão dos portos organizados e instalações portuárias, com a 

valorização e qualificação da mão de obra e a eficiência das atividades prestadas; 

promoção da segurança na entrada e saída das embarcações nos portos, e estímulo a 

concorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando o amplo acesso 

aos portos organizados, instalações e atividades portuárias. (CNI, 2018). 

O artigo 4° da lei 12.815/13 trata sobre a administração do porto organizado, que 

pode ser feita diretamente pela União, pela delegatória, ou pela entidade concessionária 

do mesmo. Percebe-se aqui mais mudanças em relação a legislação anterior. O artigo 

então trata das competências da autoridade portuária responsável por administrar o porto, 

que são: garantir que as leis, os contratos de concessão e os regulamentos sejam 

cumpridos; garantia do usufruto das vantagens advindas do melhoramento e 

aparelhamento do porto ao comércio e navegação; pré-qualificar os operadores 

portuários, conforme as normas ditadas pelo poder concedente; coletar os valores das 

tarifas provenientes de suas atividades; fiscalizar ou executar todas as obras, sejam elas 

de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação, das instalações 

portuárias; fiscalizar a atividade portuária, para que as atividades e trabalhos lá realizados 

ocorram com segurança, eficiência, regularidade, e respeito ao meio ambiente; promoção 

do recolhimento de embarcações ou casco de embarcações que podem vir atrapalhar o 

acesso ao porto; dentre outras atribuições. (CNI, 2018). 

A autoridade marítima portuária fica responsável por elaborar o respectivo Plano 

de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, submetendo tal plano à aprovação da 
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Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). A autoridade marítima 

responsável pela segurança do tráfego pode intervir no ordenamento das atracações, 

garantindo prioridade para atracação no porto de navios da Marinha do Brasil (SILVA, 

2019). 

No tocante à administração dentro da área do Porto Organizado, duas são as 

principais responsáveis: a autoridade marítima, e a autoridade aduaneira. À primeira, 

compete o estabelecimento, mantimento, e operação do balizamento do canal de acesso, 

e da bacia de evolução do porto; especificar as áreas de fundeadouro, de fundeio para 

carga e descarga, de inspeção sanitária, de polícias marítima, de navios de guerra e 

submarinos, de plataformas e demais embarcações especiais, de navios em reparo ou 

aguardando atracação, e de navios com cargas inflamáveis e/ou explosivas. Cabe também 

à autoridade marítima estabelecer e divulgar os valores máximos de calado e operação 

dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados sobre sua 

responsabilidade, além dos valores do porte bruto máximo e as dimensões máximas dos 

navios que trafegarão, em função das limitações e características físicas do porto. Já a 

autoridade aduaneira fica a cargo da delimitação da área de alfandegamento; organização 

e sinalização dos fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e pessoas. (CNI, 

2018). 

Será instituído um conselho de autoridade portuária para cada porto organizado. 

É um órgão consultivo da administração do porto, cujo regulamento detalha as 

atribuições, funcionamento, e a composição dos mesmos, assegurando a participação dos 

três pilares: poder público, classe empresarial e os trabalhadores portuários. A 

distribuição de vagas no conselho, de acordo com os três pilares, segue o seguinte padrão: 

50% de representantes do poder público, 25% de representantes da classe empresarial, e 

25% de representantes da classe trabalhadora. Se a entidade for de controle estatal, será 

assegurada a participação de um membro da classe empresarial, e um membro da classe 

trabalhadora no conselho administrativo, ou órgão equivalente de administração da 

entidade. (CNI, 2018).  
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2.4 Decreto n° 8.033/13 

 

Feito esse breve relato de como a nova lei dos portos dita uma regulamentação 

mais forte para o setor, é aprovado o Decreto 8.033/13, que determina as competências 

de cada órgão a respeito do setor portuário brasileiro. Em primeiro lugar, a Secretaria de 

Portos da Presidência da República (SEP/PR), fica responsável por elaborar o Plano Geral 

de Outorgas do Setor Portuário, garantir a atualização dos Planos de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Setor Portuário, propor as diretrizes para a regulamentação dos Portos e 

ser responsável por enviar ao Congresso relatórios detalhados sobre o setor portuário. 

(SILVA, 2019) 

 A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), por sua vez, fica 

responsável por conferir as transferências de controle societário e de titularidade na 

concessão e arrendamento, estudar propostas de investimentos que não haviam sido 

previstas nesses contratos, arbitrar de forma administrativa quaisquer que sejam as 

discordâncias entre os arrendatários e a Administração Portuária, arbitrar também, como 

ferramenta de um recurso, conflitos que existam entre os agentes que atuam dentro do 

Porto Organizado. (SILVA, 2019). 

Por fim, a Autoridade Portuária é a responsável pelo estabelecimento do 

regulamento do Porto Organizado; atua como primeira instância ao ocorrer conflitos entre 

os agentes que atuam na área, e possui competências estabelecidas nos contratos de 

concessões. (SILVA, 2019). 

 

2.5 Cenário Político Atual 

  

 Quando Jair Bolsonaro assume o governo do país, em janeiro de 2019, ele marca 

uma mudança grande de eixo político, pois após 16 anos de um governo de esquerda, o 

Brasil experimentaria a partir daí um governo de extrema-direita. O novo governo já 

assume com desafios no setor portuário, necessitando realizar investimentos e melhorar 

a infraestrutura dos portos brasileiros. Nos últimos anos, não muito foi feito, 
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principalmente devido à pandemia. Porém, em 2022, dois marcos para o setor 

aconteceram. 

 

2.5.1 Estímulo à cabotagem 

 

 Em janeiro de 2022, o presidente sancionou, com vetos, a Lei 14.301/2022, que 

cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem- BR do Mar. Com esse 

programa, o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem no Brasil vai ser 

liberado progressivamente, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em 

estaleiros brasileiros. (SENADO NOTÍCIAS, 2022). 

 As empresas que se habilitarem ao BR do mar perante o Ministério da 

Infraestrutura terão direitos e deveres. De acordo com o programa, nos primeiros quatro 

anos, as empresas poderão afretar um navio de casco nu, ou seja, alugar uma embarcação 

vazia para o uso na navegação de cabotagem. Após esse prazo, o afretamento de 

embarcações estrangeiras será livre. De acordo com o texto, após um ano de iniciada a 

vigência da lei, cada empresa poderá afretar dois navios, após dois anos, três, assim 

sucessivamente, até chegar aos quatro anos de vigência, quando a quantidade será livre, 

observadas as condições de segurança definidas em regulamento. (SENADO NOTICIAS, 

2022). 

 O texto determina que os navios estrangeiros deverão circular sem a bandeira de 

seu país de origem, pois a bandeira do país hasteada vincula diversas obrigações legais, 

desde comerciais, fiscais, tributárias, até mesmo trabalhistas e ambientais. As empresas 

brasileiras também poderão operar com esses navios estrangeiros sem precisar contratar 

a construção de navios no Brasil, ou ter frota própria. Haverá também a dispensa de 

autorização para afretar navios estrangeiros por viagem ou por tempo, para ser utilizada 

na navegação de cabotagem, quando para substituir outro navio que esteja em reforma 

nos estaleiros nacionais ou estrangeiros. No afretamento por tempo, não poderá haver 

limite para o número de viagens, e a empresa brasileira de navegação indicará a 

embarcação a ser utilizada, que poderá ser substituída apenas por imprevistos que 

inviabilizem a sua utilização. (SENADO NOTÍCIAS, 2022). 
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Entre os itens vetados pelo presidente da república estão a recriação do 

REPORTO, que era um benefício tributário para o setor portuário que foi extinto em 

dezembro de 2021. De acordo com a justificativa apresentada para o veto, a recriação 

desse benefício incorre em vício de constitucionalidade, pois significaria uma perda de 

receita para a União, ao passo que não houve a apresentação de medidas compensatórias 

e nem a estimativa do impacto orçamentário e financeiro desse item. Também, de acordo 

com a Presidência, o REPORTO estaria demasiadamente amplo e aberto, sem muitos 

critérios do que poderia ou não ser comtemplado pelos benefícios, abrindo margem para 

outros usos, o tornando incompatível com as diretrizes do Tribunal de Contas da União 

(TCU), para a comprovação dos montantes desonerados, e seu retorno para a sociedade. 

(SENADO NOTÍCIAS, 2022). 

 Outro item vetado determinava uma quantidade mínima de trabalhadores de 

nacionalidade brasileira nos navios afretados. O dispositivo estabelecia que no mínimo 

dois terços da tripulação dos navios deveria ser brasileira. De acordo com a Presidência, 

essa exigência acarretaria em um aumento de custos na operação desses navios, tornando 

essas navegações menos atrativas para empresas de baixo custo que quisessem aderir ao 

Programa. Com o veto, as embarcações afretadas somente precisarão ter brasileiros nos 

postos de Comandante, mestre de cabotagem, chefe de máquinas, e condutor de 

máquinas. (SENADO NOTÍCIAS, 2022). 

 Essa lei é importante para o aumento da quantidade de cargas transportadas pela 

Cabotagem no Brasil. O país tem uma geografia extremamente favorável para esse tipo 

de transporte, pois são praticamente 7,5 mil quilômetros de costa, fora outros 22 mil 

quilômetros de rios navegáveis. Entretanto, historicamente, a cabotagem é o modal com 

uma das menores quantidades de carga transportada, tendo uma média histórica pouco 

superior a 10%. Entretanto, esse cenário está mudando. Em 2021, houve um aumento de 

14% na quantidade de cargas transportadas por esse modal, segundo dados da Associação 

Brasileira de Armadores de Cabotagem (ABAC), e com essa nova lei, há um grande 

incentivo para o aumento cada vez maior. A cabotagem é muito mais vantajosa que o 

modal rodoviário, que detém a maior parcela do transporte de cargas no Brasil, pois têm 

uma maior eficiência e menor custo. O aumento do uso desse modal pode inclusive 

contribuir para a desaceleração da inflação, já que uma parcela considerável do custo de 

qualquer produto é o valor do transporte. 
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2.5.2 Primeira Desestatização Portuária Nacional 

 

 No Espírito Santo, em março de 2022, o governo federal realizou a primeira 

desestatização portuária do Brasil. Após leilão, a Companhia Docas do Espírito Santo 

passará a ser administrada pela FIP Shelf 119- Multiestratégia. Segundo o Ministério da 

Infraestrutura, serão 850 milhões de reais em investimentos, sendo 334,8 milhões para a 

ampliação dos portos de Vitória e de Barra do Riacho. O edital de licitação aprovado pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prevê a 

transferência do controle da Companhia e a concessão de ambos os portos. O contrato 

tem previsão de 35 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco. De acordo com o 

Ministério, devem ser gerados aproximadamente 15 mil empregos diretos e indiretos. 

(G1, 2022). 

 A CODESA era, até então, uma empresa pública federal vinculada à Secretaria 

Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura. A 

Companhia é responsável por administrar e explorar comercialmente os portos de Vitória 

e Barra do Riacho. A concessão de ambos os portos foi a primeira sob os moldes da Lei 

12.815/2013, a Nova Lei dos Portos. Segundo o Ministério, o projeto teve como objetivo 

a atração de parceiros privados com capacidade técnica, operacional e financeira, para 

trazer maior agilidade à gestão portuária, facilitando o desenvolvimento de novos 

negócios nos portos organizados. (G1, 2022). 

 Essa é a primeira vez que portos organizados passarão para o controle de uma 

empresa privada. Anteriormente, somente os Terminais de Uso Privado (TUPs), que eram 

de controle de empresas privadas. Os portos organizados, via de regra, são de controle da 

União, e somente seus terminais podem ser administrados por empresas privadas. Nessa 

desestatização, os portos organizados de Vitória e Barra do Riacho serão concedidos à 

iniciativa privada, algo inédito na história brasileira. No atual cenário do país, de falta de 

orçamento, esse é o único cenário para os portos nacionais obterem investimentos e 

melhorias, pois historicamente os governos tem investido muito pouco em nossos portos. 

Com um cenário de maior possibilidade para investimentos privados, há a possibilidade 

mais tangível para a melhoria da competividade dos portos brasileiros no comércio 

internacional. 
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3 COMPARATIVO ENTRE OS PORTOS DE SANTOS, ROTTERDAM, E 

XANGAI 

 

 Nesta seção, iniciarei o comparativo entre o Porto de Santos, o maior terminal 

portuário brasileiro, com o Porto de Rotterdam, nos Países Baixos, o principal porto da 

União Europeia, e considerado o maior porto do Ocidente, e o Porto de Xangai, na China, 

que é o maior porto do mundo. Esse comparativo do porto brasileiro, com portos de ponta 

do exterior visa mapear, de forma mais tangível, como os portos brasileiros podem 

melhorar, em vários aspectos, para se tornarem mais competitivos, e terem uma presença 

maior no comércio internacional. 

 

3.1 Porto de Santos  

 

 O Complexo Portuário de Santos é o conjunto de terminais voltados à 

armazenagem e movimentação de cargas e passageiros localizados ao longo do estuário 

de Santos, limite natural entre os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, sendo o maior 

porto da América Latina (PORTO DE SANTOS, 2022). No mapa abaixo, vê-se a 

ocupação atual das áreas do complexo, por tipo de carga: 
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Imagem: Ocupação do Complexo Portuário de Santos dividida por tipo de cargas. Fonte: 

https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/o-porto-de-santos/. Acessado em 12 de junho de 2022. 

 

 Em 2020, o Ministério da Infraestrutura aprovou o novo Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Na imagem abaixo, pode-se ver como será a 

ocupação futura do Complexo Portuário: 

Imagem: Futura ocupação do Complexo Portuário de Santos, destacando Áreas de Interesse, e terminais já 

https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/o-porto-de-santos/
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anunciados pelo Ministério da Infraestrutura. Fonte: https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/o-

porto-de-santos/. Acessado em 12 de junho de 2022. 

 

 A exploração do Complexo Portuário é prerrogativa da União, e se realiza de 

maneiras diferentes, dependendo da localização da área, se dentro ou fora do Porto 

Organizado. No Porto Organizado, as áreas pertencem à União, e seus limites são 

estabelecidos através de portaria ministerial. Dentro dele, os terminais atuam sob a 

jurisdição da Autoridade Portuária, a Santos Port Authority (SPA), que estabelece as 

normas e regulamentos de exploração do Porto. Fora da área do Porto Organizado, a 

União explora a atividade portuária concedendo os terminais aos agentes privados por 

meio de autorização, sendo esses os Terminais de Uso Privativo (TUPs). (PORTO DE 

SANTOS, 2022). 

 Além dos terminais e da SPA, atuam no complexo portuário vários agentes 

públicos e privados, encarregados de diversas funções, como fiscalização, 

assessoramento, fornecimento de insumos e mão de obra, entre outros. Após a primeira 

lei de modernização portuária, de 1993, a SPA deixou de operar cargas e terminais, 

passando a se responsabilizar somente pelos serviços de manutenção das infraestruturas 

aquaviária e terrestre comuns, e pelas funções de Autoridade Portuária introduzidas pela 

lei. (PORTO DE SANTOS, 2022). 

 O Porto de Santos opera uma grande variedade de cargas, sendo elas granéis 

sólidos, líquidos, carga geral solta, conteinerizada e cargas de projeto, e destaca-se 

anualmente nas análises de movimentação de carga nacional e internacional. Ele é o 

principal porto brasileiro em valores de carga movimentadas, responsável historicamente 

por no mínimo 25% do comércio exterior brasileiro, e figura anualmente entre os 50 

maiores portos do ranking da publicação britânica Lloyd’sList, referência das indústrias 

de portos e navegação, que analisa 100 portos sob a movimentação de contêineres. 

(PORTO DE SANTOS, 2022). 

 

 

 

 

https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/o-porto-de-santos/
https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/o-porto-de-santos/
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3.1.1 Infraestrutura 

 

 O Porto de Santos está a apenas 70 km da maior cidade do hemisfério sul, São 

Paulo, logo, está conectado a uma ampla rede de infraestrutura e transportes que 

movimenta milhões de toneladas de produtos por ano. Somente em 2019, foram 134 

milhões de toneladas. O Porto é bem servido de modais rodoviários e ferroviários, tendo 

acesso fácil ao sistema Anchieta-Imigrantes, considerado um dos principais corredores 

de comércio exterior brasileiro e um dos principais sistemas rodoviários de São Paulo, 

além das rodovias Presidente Dutra e Régis Bittencourt, que estão entre as mais 

movimentadas do Brasil. (PORTO DE SANTOS, 2022). 

 No sistema ferroviário, há algumas ferrovias que dão acesso ao Porto, como a 

malha paulista, malha norte, malha oeste e malha sul, da empresa Rumo, Corredor Centro-

Sudeste da VLI, e a estrada de ferro Santos-Jundiaí. O modal ferroviário transporta cerca 

de 30% das cargas totais do aeroporto, com um percentual crescente a cada ano. (PORTO 

DE SANTOS, 2022). Entretanto, quase a totalidade dessas ferrovias se localiza somente 

nas regiões sudeste e sul, fazendo com que cargas que venham de outras regiões tenham 

de ser transportadas somente pelas rodovias. Para uma maior eficiência, é necessário que 

essas ferrovias se expandam para mais estados, através da aplicação de projetos de 

expansão que já existem, para que cargas oriundas de outros estados também possam ser 

transportadas até o Porto de trem. 

 Outro quesito importante no que tange a infraestrutura é a dragagem. A tendência 

mundial da navegação são os navios cada vez maiores, pois eles trazem maior eficiência 

no transporte, com mais cargas podendo ser transportadas ao mesmo tempo, todavia, isso 

traz um desafio aos portos, pois precisam investir em obras de dragagem para poder 

receber esses navios de calado maior. O canal de navegação do Porto de Santos conta 

com extensão de 24,6km, profundidade de 15 metros, e largura média de 220m. (PORTO 

DE SANTOS, 2022). 

 Por estar localizado em um estuário, logo, não em mar aberto, o Porto de Santos 

possui um desafio adicional, pois recebe um grande volume de sedimentos advindos da 

Serra do Mar, e também das próprias marés, que podem assorear o canal e reduzir sua 

profundidade. Logo, a dragagem é crucial para a manutenção do funcionamento do Porto. 
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As obras seguem o devido rigor legal, com o canal sendo dividido em quatro trechos, 

dentro dos limites do porto organizado. 

 

Imagem: trechos do canal de navegação do Porto de Santos divididos para obras de dragagem. Fonte: 

https://www.portodesantos.com.br/informacoes-operacionais/dragagem/. Acessado em 15 de junho de 

2022. 

 

 Os sedimentos oriundos das obras são depositados no Polígono de Disposição 

Oceânica (PDO), que se localiza a aproximadamente 12 km da entrada do Porto, 

licenciada junto ao IBAMA para receber esse tipo de material. (PORTO DE SANTOS, 

2022). Por mais que as obras de dragagem no Porto sejam constantes, ele possui um limite 

físico por ser localizado em um estuário, e com o tamanho dos navios crescendo, pode 

chegar a um ponto que o Porto não conseguirá mais comportá-los, mesmo com as obras 

de dragagem, o que é um grande risco para a logística brasileira. 

 

 

 

https://www.portodesantos.com.br/informacoes-operacionais/dragagem/
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3.2 Porto de Rotterdam, Países Baixos 

 

 O Porto de Rotterdam é o principal porto da União Europeia, sendo a porta de 

entrada e saída do continente para o resto do mundo. O porto tem uma ampla estrutura de 

terminais e armazéns, sendo a maior do Ocidente. Os terminais do Porto de Rotterdam 

estão entre os mais modernos do mundo. Eles promovem um processamento rápido e 

automatizado de cargas, como contêineres, granéis secos, granéis líquidos, carga 

fracionada, e gás natural liquefeito. Esse último merece um destaque, pois o porto possui 

uma das maiores infraestruturas para o recebimento desse produto, sendo servido por uma 

ampla rede dutoviária que leva o gás para todos os cantos da Europa. (PORT OF 

ROTTERDAM, 2022). 

 O Porto de Rotterdam é um dos líderes em inovação mundial, e busca ser o mais 

tecnológico, automatizado, seguro, sustentável, e menos burocrático possível. O Porto 

oferece uma vasta rede de oportunidades para inovação e empreendedorismo, variando 

desde aplicações de blockchain, navegação automatizada, e aplicação da chamada 

“internet das coisas” em suas instalações. O objetivo é o porto ser inteligente e neutro em 

carbono, necessitando de inovações, e novas tecnologias. Em Rotterdam, são testadas 

inovações, implementadas novas tecnologias, e conectam-se empresas estabelecidas com 

novos parceiros. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 O Porto possui uma aceleradora chamada “PortXL”, que é focada em inovações 

marítimas, dando oportunidade à start-ups e scale-ups do mundo inteiro acelerarem suas 

ideias e inovações no ramo. Todos os anos os participantes ganham acesso à uma rede de 

mentores, investidores, companhias marítimas e patrocinadores. Uma das start-ups 

participantes em 2021 foi a “i4sea”, que desenvolve tecnologias de previsão do tempo em 

relação as operações portuárias. A empresa desenvolve modelos capazes de prever com 

precisão as variações de marés, correntes, ondas, ventos e chuvas, para assim adaptar as 

operações portuárias as diferentes variações climáticas. Em longo prazo, a autoridade 

portuária de Rotterdam e a i4sea conduzirão um estudo com o objetivo dessas 

informações climáticas favorecerem a navegação marítima global. (PORT OF 

ROTTERDAM, 2022). 
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O Porto também integra uma rede chamada Rotterdam Makers District, que é um 

ambiente que estimula e fortalece a cooperação e o empreendedorismo. O objetivo dessa 

rede é criar uma comunidade de empreendedores inovativos e de sucesso, integrados à 

um amplo ecossistema de empresas inovadoras, instituições de pesquisa, patrocinadores, 

e ambientes de desenvolvimento e testagem de novas ideias. (PORT OF ROTTERDAM, 

2022). Como pode-se perceber, o Porto usa muito bem a tecnologia para dinamizar suas 

operações, tornando-se o porto de preferência dos atores que querem comercializar com 

a União Europeia. 

 

3.2.1 Infraestrutura 

 

 Nesta seção, abordarei dois pontos da infraestrutura que envolve o Porto de 

Rotterdam: a infraestrutura portuária, e malha de transportes que serve o porto. Em ambos 

os aspectos, ele possui uma infraestrutura colossal capaz de viabilizar seu funcionamento. 

Dos tipos de cargas citados anteriormente, cada um possui uma infraestrutura específica. 

A respeito dos contêineres, o porto possui mais de vinte depósitos para eles, em uma área 

de mais de 120 hectares. Esses depósitos servem para, além da armazenagem de 

contêineres vazios, oferecer outros serviços, como venda, inspeções, modificações, 

limpeza e reparos de contêineres. Esses depósitos são essenciais para a cadeia logística 

de transportes, pois os importadores podem entregar seus contêineres vazios, e os 

exportadores podem pegá-los para efetuar seus envios. A grande quantidade de depósitos 

para contêineres com esses serviços profissionais oferecidos, juntamente com uma 

eficiência nessa rede de contêineres, faz o porto de Rotterdam um polo para esse tipo de 

material na Europa (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 O porto investe cada vez mais em sustentabilidade, logo, vêm investindo na 

cabotagem para a entrega de contêineres. Mais de 75% dos depósitos de contêineres já 

possuem cais próprios para esse transporte, proporcionando um envio mais eficiente e 

sustentável. Desde 2009, a cabotagem de/para os depósitos de contêineres do porto 

praticamente dobraram, e crescem anualmente em mais de 1 milhão de TEU (do inglês, 

twenty-foot equivalent unit, unidade de medida utilizada para calcular o volume de um 

contêiner). O porto também possui uma boa infraestrutura para contêineres tanque, 
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específicos para transporte de combustíveis, oferecendo serviços de armazenagem, 

limpeza, inspeção e manutenção dos mesmos. Também oferece facilidade para o 

abastecimento e transporte desses contêineres via cabotagem. Em média, o uso desse tipo 

de contêiner cresce cerca de 10% ao ano, e espera-se que o número de contêineres tanque 

dobre nos próximos 10 anos. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 O porto é o maior polo para granéis secos da Europa, logo, possui toda a 

infraestrutura necessária para armazenagem e transporte desse tipo de material. Alguns 

exemplos são: carvão mineral, minério de ferro, biomassa, commodities de agricultura, 

minerais industriais, e ferro velho. Para cada um desses, há uma estrutura específica e 

diferenciada, proporcionando a maior eficiência possível em armazenagem e transporte. 

O porto dispõe de uma boa localização, e grande profundidade média, possibilitando que 

mesmo os maiores navios que transportam esse material possam acessar as instalações 

com facilidade, sem impedimentos. Além disso, possui uma ampla variedade em termos 

de transporte, armazenagem, e demais serviços, estando também conectado ao resto do 

continente por uma ampla rede de modais de transporte, e facilidades de transbordo. Esses 

fatores fazem com que seja o porto preferencial dos players de comércio exterior para 

esse tipo de carga. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 Rotterdam também é líder no transporte de granéis líquidos, sendo o polo europeu 

de comércio com o resto do mundo. Desses granéis, alguns são: petróleo bruto, óleos 

minerais, produtos químicos, biocombustíveis, gás natural liquefeito e óleos comestíveis 

e gorduras. Em Rotterdam, se encontram a demanda, oferta, importação, exportação e 

produção desses materiais, a fazendo um grande centro comercial desse tipo de carga. O 

porto oferece uma ampla variedade de terminais, e serviços de negócios confiáveis na 

área. Além disso, o porto oferece a mais avançada tecnologia de transbordo de cargas do 

mundo. A autoridade portuária de Rotterdam e os agentes privados continuam investindo 

em inovação, e projetos de larga escala no porto para manter, e aumentar essa tecnologia, 

para preservar essa posição como porto mais avançado do mundo nesse quesito. (PORT 

OF ROTTERDAM, 2022). 

 O porto também está comprometido com a adaptação para novas formas de 

energia. Logo, está sendo construído um duto para transporte de hidrogênio líquido a 

partir do porto, pois em pouco tempo, ele se tornará parte importante no setor de granéis 

líquidos. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 
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Imagem: Armazenamento e transporte de granéis líquidos no Porto de Rotterdam, Países Baixos. Fonte: 

https://www.portofrotterdam.com/en/logistics/cargo/liquid-bulk. Acessado em 17 de junho de 2022. 

 

 As principais vantagens do porto de Rotterdam são seu acesso facilitado, por sua 

localização e profundidade, terminais de tanques independentes e armazenamento com 

capacidade de 31 milhões de m3 e é um polo comercial que concentra muitas transações 

comerciais. Ele também possui a sua própria indústria, incluindo cinco refinarias, 

terminais para armazenamento dos granéis líquidos, e 45 indústrias químicas, tudo dentro 

da área do porto. Além disso, como citado, possui a maior capacidade do mundo para 

transbordo de cargas, e continua investindo em capacidade, infraestrutura marítima e 

dutos. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 O setor de granéis líquidos em Rotterdam é conectado com o mundo inteiro, 

recebendo supernavios tanque que se conectam em Rotterdam para o transbordo de 

cargas. Por exemplo, combustível russo vai via Rotterdam para Singapura e China. O 

Etanol vem do Brasil, e também via Rotterdam vai para a Suécia. Óleo de palma da 

Malásia, via o porto, chega na indústria alimentar europeia. E o gás natural é transportado 

para a Alemanha, tornando o Porto de Rotterdam um intenso polo comercial e de 

produção. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

https://www.portofrotterdam.com/en/logistics/cargo/liquid-bulk
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 A respeito do gás natural liquefeito, Rotterdam possui uma infraestrutura 

específica para ele, pois ele possui propriedades diferentes dos demais combustíveis, o 

que requer medidas adicionais de segurança. O porto possui um terminal específico para 

o gás, chamado gate terminal. De lá, o gás vai direto para os gasodutos europeus, ou é 

transbordado para caminhões ou navios menores. Esse terminal é administrado por uma 

joint venture de duas empresas: Gasunie e Vopak. O gás liquefeito chega em grandes 

navios oriundos do Oriente Médio, Austrália, Ásia, entre outras localidades, e do terminal 

vai para os outros transportes. O Porto de Rotterdam também é líder na introdução do 

GNL como combustível para o transporte marítimo e rodoviário. O terminal possui uma 

capacidade de 12 bilhões de m3 para importação e reexportação. (PORT OF 

ROTTERDAM, 2022). 

 Por fim, no setor de cargas fracionadas, Rotterdam também é um polo no 

continente europeu. O porto tem a capacidade de lidar com qualquer tipo, peso, ou 

tamanho de carga, sendo o polo mais versátil da Europa em carga fracionada. O porto 

investe bastante em inovação, sendo uma boa base de operação para empresas desse setor. 

Entre os materiais transportados, estão: cargas pesadas, aço, materiais não-ferrosos, 

produtos florestais, offshore e automóveis. O porto possui todos os serviços necessários 

para cada tipo de carga. Possui a maior frota europeia de pernas de cisalhamento, e 

guindastes terrestres e flutuantes. Qualquer carga a partir de Rotterdam pode ser entregue 

em qualquer localidade do continente europeu em até 24h. (PORT OF ROTTERDAM, 

2022). 

 O porto investe muito em novas tecnologias e sustentabilidade. Suas soluções 

digitais trazem uma maior eficiência e transparência, e também minimizam quaisquer 

desperdícios, sejam eles de tempo, combustível, ou outros custos. Rotterdam investe em 

cadeias de valor verdes, e dá vantagens para empresas que ajudam a mitigar as mudanças 

climáticas. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 

3.2.2 Transportes intermodais 

 

 O Porto de Rotterdam possui uma ampla rede de transportes intermodais, fazendo 

com que, como já dito antes, ele esteja em até 24h de distância de qualquer localidade no 
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continente europeu. Os modais são: o ferroviário, o rodoviário, o dutoviário, além das 

hidrovias e cabotagem, que possuem papel de destaque no processo logístico. No ramal 

dutoviário, o porto possui mais de 1500 km de redes de dutos que transportam granéis 

líquidos como petróleo bruto, produtos químicos e gases industriais. Os dutos são 

controlados por diferentes empresas no porto. Há uma rede dutoviária específica para 

locais nos Países Baixos, Bélgica e Alemanha. A rede oferece um transporte seguro, 

eficiente, e ecologicamente correto. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 

 

Imagem: Rede dutoviária interligada ao Porto de Rotterdam. Fonte: 

https://www.portofrotterdam.com/en/logistics/connections/intermodal-transportation/pipeline-network. 

Acessado em 17 de junho de 2022. 

 

 As empresas podem se conectar pelos dutos com outras localidades via Porto de 

Rotterdam. Esses dutos são, em grande maioria, propriedade de empresas químicas e 

refinarias. Muitos dutos são exclusivos para o transporte de um único produto em uma 

rota fixa entre dois locais. Também há dutos de uso comum entre várias empresas para o 

transporte de um mesmo produto. O porto oferece às empresas a possibilidade de 

construção de novos dutos nos corredores dutoviários disponíveis. (PORT OF 

ROTTERDAM, 2022). 

 O modal ferroviário possui uma grande operação no porto. Semanalmente, mais 

de 400 trens contêineres chegam e partem dos terminais portuários. Além deles, o porto 

https://www.portofrotterdam.com/en/logistics/connections/intermodal-transportation/pipeline-network
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também conta com serviços diários de trens que transportam granéis secos e líquidos. O 

tempo de viagem é bem curto: em três horas, as cargas chegam à Alemanha, e como dito 

antes, chegam em qualquer destino europeu em até 24h. Rotterdam oferece boa 

infraestrutura de manuseio para transportes ferroviários, ou seja, qualquer tipo de carga 

pode ser levada ou trazida por meio desse modal. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 Para atingir os níveis de sustentabilidade requeridos pela União Europeia, o Porto 

tem o objetivo de aumentar em 50% o transporte de cargas pelas ferrovias nos próximos 

dez anos. Isso significa um aumento de 40 para 61 milhões de toneladas. Para isso, todo 

o setor ferroviário deve se comprometer com as inovações, e ser capaz de trabalhar 

utilizando novas tecnologias. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 O porto também possui uma ferrovia interna chamada PortShuttle, que serve para 

o transporte de cargas entre os terminais portuários, facilitando o transbordo de cargas e 

a reexportação. Essa ferrovia possibilita que as empresas logísticas, e companhias de 

navegação consolidem seus fluxos de cargas e tornem a logística dentro de Rotterdam 

mais eficiente. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 Rotterdam possui a localização ideal também para o transporte de cargas pelos 

rios europeus, pois se encontra em um estuário, acessível às localidades europeias pelos 

rios Maas e Reno. Por meio deles, também é possível chegar aos rios Main e Danúbio, 

dando acesso fluvial para o Mar Negro. O porto possui um sistema que coordena e busca 

as melhores rotas hidroviárias de/para Rotterdam. Possui uma grande frota de navios 

fluviais para esse tipo de transporte, que possibilita o transporte de cargas via rio Maas e 

Reno para os principais centros econômicos dos Países Baixos, França, Alemanha e 

Bélgica em até um dia, à Austria e Suiça, levando quatro dias. (PORT OF ROTTERDAM, 

2022). 

 Os milhares de navios fluviais pequenos e grandes que o porto dispõe podem 

transportar uma grande variedade de cargas, como contêineres e granéis secos e líquidos. 

O modal hidroviário é o mais sustentável quando se trata de longas distâncias, pois é 

possível transportar um grande volume de cargas em um único navio. Somente entre 

Rotterdam e Duisburg, Alemanha, são transportadas cerca de 16 mil toneladas de minério 

de ferro pelos rios todos os dias. O modal, que é eficiente em longas distâncias, também 

pode ser combinado com o modal rodoviário em distancias menores, oferecendo uma 

melhor alternativa ao transporte feito totalmente no modal rodoviário. Somente o 
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transporte por hidrovias é responsável por 50% da quantidade de cargas que chegam, e 

saem, para destinos europeus. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 O modal rodoviário é um bom meio para transportes de curta distância pelo Porto 

de Rotterdam. Os caminhões entregam as cargas diretamente na porta dos compradores, 

independentemente da localização ou do tempo. 40% das cargas que deixam o porto por 

caminhões permanecem na região de Rotterdam. Metade do total é destinada ao mercado 

holandês. Logo, somente 10% do total de cargas transportadas por caminhões ultrapassa 

as fronteiras dos Países Baixos. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). Portanto, percebe-se 

que realmente as estradas só são usadas para distâncias curtas, pois para distâncias 

maiores, há outros modais como o hidroviário, o ferroviário, e a cabotagem. 

 A rodovia A15 é a principal via de acesso ao porto. A via é bem conectada as 

demais estradas principais da Europa. Pontes, túneis e viadutos permitem um tráfego leve, 

mesmo em uma região densamente povoada. Um estudo publicado anualmente, chamado 

“TomTom Traffic Index” mostra que os congestionamentos em Rotterdam são baixos em 

comparação à demais portos do noroeste europeu. Em média, uma viagem ao Porto de 

Rotterdam leva cerca de 25% a mais de tempo em períodos de congestionamento. Isso é 

mais baixo que Hamburgo (34%) e Antuérpia (33%). O estudo concluiu que o maior 

congestionamento para Rotterdam vem das estradas arteriais, 33%. Os atrasos nas vias 

principais são mais baixos, cerca de 15% (Hamburgo 31%/ Antuérpia 34%). O porto 

trabalha com empresas parceiras para o fazer cada vez mais acessível e se manter como 

polo logístico e industrial da Europa. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). Isso mostra que 

a ampla gama de modais de transportes disponíveis contribui para que nenhum deles seja 

sobrecarregado com transporte excessivo de cargas. 

 Por fim, a cabotagem. O Porto possui duas áreas exclusivas para esse tipo de 

transporte, com partidas diárias de navios para mais de 200 portos europeus, em regiões 

como Reino Unido, Irlanda, Escandinávia, Países Bálticos, Mediterrâneo e Rússia. Os 

terminais possuem acesso 24h por dia, e conseguem embarcar as cargas com eficiência, 

pouco antes das partidas. A grande concentração em duas áreas para a cabotagem 

assegura um transbordo de cargas rápido. Elas estão conectadas com os diferentes modais 

citados anteriormente. As rotas internas do próprio porto para transporte asseguram uma 

troca eficiente de contêineres entre os vários terminais. (PORT OF ROTTERDAM, 

2022). 
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 Rotterdam proporciona uma integração eficiente do transporte de cabotagem com 

as chamadas “linhas alimentadoras”, que é o transporte internacional de longa distância. 

A cabotagem faz a conexão de cargas que se originam, ou possuem seu destino final em 

países europeus. As linhas alimentadoras se originam fora da Europa, e seu transbordo 

para países europeus acontece em Rotterdam. Essa combinação eficiente permite partidas 

mais frequentes, para ainda mais países europeus. (PORT OF ROTTERDAM, 2022). 

 

3.3 Porto de Xangai 

 

 Situado no meio da costa oriental da China, o Porto de Xangai está bem no delta 

do rio Yang-Tsé, logo, possui acesso fácil para os litorais norte e sul chineses, demais 

oceanos do mundo, assim como a própria bacia do rio, tendo uma ampla gama de 

hidrovias para o interior da China. O porto é bem servido de redes ferroviárias e 

rodoviárias, e possui um sistema altamente desenvolvido de coleta e distribuição de 

cargas. Ele ocupa uma localização geográfica privilegiada, com boas condições 

climáticas, e região de economia altamente desenvolvida. (SHANGHAI 

INTERNATIONAL PORT, 2022). 

 O operador portuário de Xangai, chamado de Shanghai International Port 

(Group) Co., LTD. (SIPG), é um conglomerado de larga escala fundado em janeiro de 

2003, como parte da reestruturação da Autoridade Portuária de Xangai. Tornou-se uma 

empresa de capital aberto em junho de 2005, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai 

em 26 de outubro de 2006, sendo a primeira de seu gênero a abrir seu capital na China. A 

SIPG é a maior empresa de operação portuária da China, e uma das maiores do mundo. 

(SHANGHAI INTERNATIONAL PORT, 2022). 

 As atividades da SIPG incluem administração portuária, serviços integrados de 

logística, serviços portuários, e investimentos portuários. Uma cadeia industrial de 

logística portuária, incluindo estivas, armazéns e transportes marítimos e terrestres foi 

instalada. A SIPG tem em Xangai 12 ramos, três organizações internas, 31 organizações 

secundárias, e outras 13 companhias com investimento equivalente. (SHANGHAI 

INTERNATIONAL PORT, 2022). 
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 O transporte de contêineres via Porto de Xangai chegou a 43.303 milhões de TEUs 

in 2019, sendo o maior porto em transporte e armazenagem de contêineres por mais de 

dez anos consecutivos. (SHANGHAI INTERNATIONAL PORT, 2022). De maneira 

geral, o Porto de Xangai é considerado o maior do mundo, ocupando uma área de 

praticamente 4km2. (SHIPHUB, 2022). 

 No porto, são transportados majoritariamente: carvão mineral, minério de metal, 

petróleo e derivados, aço e maquinário e equipamentos. No Porto de Xangai flui cerca de 

um quarto de todo o fluxo de cargas chinês, e concentra cerca de 99% do comércio 

exterior de Xangai. Mesmo estando no topo no que se refere a manuseio de contêineres, 

o porto continua investindo em inovações e novas tecnologias para aumentar a cada ano 

a sua capacidade de manuseio de cargas. (SHIPHUB, 2022). 

 A estrutura portuária o possibilita receber os maiores navios de contêiner do 

mundo. O porto possui mais de cem elevadores de tonelada, além de guindastes fixos, 

móveis e flutuantes. O porto possui 125 docas, e 19 terminais. Ele possui três terminais 

para carga fracionada, e dois para granéis nas áreas de Luojing, Wusong, e Longwu. Seu 

terminal de cruzeiros possui a capacidade de transporte de 1 milhão de passageiros por 

ano. (SHIPHUB, 2022). 

 Dentre as inovações do porto, estão o maior terminal de contêineres totalmente 

automatizado, sem a necessidade de funcionários, do mundo. O chamado “Porto de 

Yangshan” tem capacidade para 4 milhões de TEUs, e pretende se expandir para 6 

milhões de TEUs. O Porto de Xangai pretende manter sua posição de liderança entre os 

principais centros de navegação mundiais. Por isso, investe cada vez mais em tecnologias 

verdes, para proporcionar navegações mais ecologicamente corretas.  (SHIPHUB, 2022). 

 O Porto de Xangai é bem conectado com os portos ao redor. Uma conexão de 

destaque é o próprio porto de Yangshan, citado anteriormente, que se localiza em uma 

ilha, e é conectado ao continente por uma ponte de 32km de extensão, considerada uma 

das mais longas do mundo. Em agosto de 2019, foi nomeado pelo UNCTAD (Conferência 

das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em inglês) como o porto mais 

bem conectado do mundo. A Conferência o deu esse título baseado no volume de carga 

transportada, assim como inovações tecnológicas do porto. Partem de lá cerca de 2 mil 

navios de contêineres todos os meses, para mais de 280 destinos ao redor do mundo. 

(SHIPHUB, 2022). 
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 Por estar na China, o porto possui seus objetivos para o 14º Plano Quinquenal, 

que começou a valer em 2020. Nesses cinco anos, o porto pretende manter sua posição 

de liderança em quantidade de carga transportada, melhorar a integração regional com 

outros portos, e promover estratégias de crescimento sustentáveis. O porto pretende cada 

vez mais ser um polo mundial de comércio, então tem investido na integração com outros 

portos pela navegação hidroviária através da bacia do rio Yang-Tsé, integrando-a com os 

modais ferroviários e rodoviários. (SHANGHAI INTERNATIONAL PORT, 2022). 

 A SIPG considera uma prioridade a expansão e fortalecimento da indústria 

logística portuária. Isso é feito através da agregação de recursos logísticos de alta 

qualidade, com a integração das indústrias logísticas regionais dispersas. O Porto tem o 

objetivo de transformar a logística tradicional em uma logística moderna. A cadeia 

industrial logística portuária foi expandida para obter esse objetivo, como uma melhor 

integração entre projetos logísticos, logística terceirizada, e logística automotiva. 

(SHANGHAI INTERNATIONAL PORT, 2022). 

 

4 COMPARATIVO ENTRE OS TRÊS PORTOS- COMO O PORTO DE SANTOS, 

E DEMAIS PORTOS BRASILEIROS, PODEM MELHORAR PARA 

AUMENTAR SUA COMPETITIVIDADE? 

 Como foi mostrado na última seção, ambos os portos de referência são muito mais 

avançados que o Porto de Santos em todos os aspectos, seja em inovações tecnológicas, 

como na própria infraestrutura física. A logística portuária também está muito à frente, 

com ambos os portos, com foco para o de Rotterdam, sendo bem servidos em todos os 

modais de transporte, sem sobrecarga de nenhum deles. No porto holandês a gama de 

modais é vasta, e permite que cada tipo de carga, dependendo da distância até o porto, 

seja transportada no modal cujo envio é mais eficiente, em termos de custo e de tempo. 

Em Santos, tamanha variedade não existe. As ferrovias são limitadas, o transporte por 

hidrovias fluviais até o porto é nulo, e a cabotagem representa pouco no total transportado. 

No Brasil, como foi mostrado, o principal modal de transporte de cargas até o porto é o 

rodoviário, que é o mais custoso, e menos eficiente. Enquanto em Rotterdam, tal modal é 

utilizado somente para as viagens mais curtas, em sua maioria dentro dos próprios Países 

Baixos. 
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 Logo, em primeiro lugar, deve-se melhorar a qualidade dos modais de transporte 

dentro do Brasil. Os portos brasileiros devem colaborar com empresas para a construção 

e expansão de sistemas ferroviários, assim como aumentar o uso das hidrovias. Tanto o 

porto de Rotterdam quanto o de Xangai possuem uma rede de empresas parceiras em 

todos os setores logísticos, garantindo assim eficiência máxima de funcionamento do 

porto. Ao iniciarem colaborações com empresas, os portos brasileiros poderiam adequar 

a malha de transportes às suas necessidades, diminuindo assim o custo de operação. O 

Brasil poderia usar mais as hidrovias como modal de transporte, pois o país possui um 

potencial hidroviário imenso, com muitos rios totalmente navegáveis, e o utiliza muito 

pouco, bem menos que a Europa, que dispõe de bem menos rios que o Brasil, tanto em 

distância quanto em volume d’água. E a própria cabotagem, também muito utilizada tanto 

na China quanto na Europa, poderia ser mais utilizada aqui. E tais práticas são de fácil 

implementação, pois o modal hidroviário, e a cabotagem possuem baixo custo de 

implementação, pois não precisa-se construir muito, diferente de uma ferrovia por 

exemplo.  

Com a utilização maior das hidrovias e da cabotagem, o modal rodoviário poderia 

ser desafogado, já que é um dos principais responsáveis pelo alto custo Brasil. 

Congestionamentos grandes, e estradas em precárias condições, fazem com que a 

mercadoria exportada já chegue ao porto com um custo maior do que em Rotterdam ou 

na China, onde os modais são mais eficientes. Em Santos, por exemplo, é frequente 

congestionamentos de caminhões na chegada ao porto, que superam os 60km, e geram 

muitas horas de espera para a carga ser liberada no porto. (SOPESP, 2020). 

Congestionamentos assim não acontecem em Rotterdam e Xangai, onde as cargas chegam 

com rapidez, e menor custo. É essencial que se invista em novos modais e se desafogue 

o modal rodoviário para um menor custo, ainda mais com a gasolina no Brasil atingindo 

valores recordes. 

O Porto de Santos possui limitações físicas, como foi mostrado. Fica em um 

estuário, entre duas cidades importantes da baixada litorânea paulista, Santos e Guarujá, 

logo, não possui espaço para realizar grandes expansões, e ter uma área comparável aos 

portos de Rotterdam e Xangai. Entretanto, Santos pode se inspirar nas inovações usadas 

por ambos os portos, como terminais automatizados, uso de blockchain para auxiliar nas 

rotas e movimentações do porto, e diminuição da burocracia para embarque e 

desembarque de cargas. A demora na atracação de navios, e demora na liberação das 
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cargas para embarque e desembarque, também acarreta no aumento do custo desses 

produtos. O Porto necessita ser o mais eficiente possível para que as mercadorias que por 

ele trafegam tenham o menor custo para o consumidor final. 

Em suma, o que o comparativo feito mostra é que, tanto para o Porto de Santos 

quanto para qualquer outro porto brasileiro, o que falta é: eficiência, inovação, tecnologia, 

e maior variedade de modais de transporte. Se os portos brasileiros investirem nesses 

quatro pilares, o custo Brasil já pode ser diminuído significativamente. E algumas coisas 

já podem ser feitas no curto prazo, como o aumento do uso de hidrovias, e da cabotagem, 

que provavelmente acontecerá com a aprovação da Lei 14.301/2022. 

 

5 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 O que os estudos mostram é que, mesmo com todos os avanços na legislação, 

muito pouco está sendo feito  para solucionar os gargalos dos portos brasileiros. Os dados 

do Porto de Santos somente mostram melhorias no acesso viário ao porto, que conta com 

20 quilômetros de extensão, que contarão com quatro novas obras a serem realizadas nos 

próximos anos: segunda entrada para o Porto na cidade de Santos, duplicação do acesso 

rodoviário à Ilha Barnabé, novo viaduto na Ilha Barnabé, e a construção dos viadutos da 

Avenida Perimetral da Margem Esquerda. (PORTO DE SANTOS, 2022). 

 No que tange o modal ferroviário, há diretrizes para sua ampliação pelo Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos, por meio da eliminação de 

conflitos rodoferroviários, a partir, por exemplo, da construção de viadutos que permitam 

tráfego em desnível, e expansão da malha interna, com a construção de novas peras 

ferroviárias, pátios de manobra, linhas adicionais na região da Ponta da Praia, entre outras 

intervenções, que serão realizadas para ampliar a capacidade de recebimento de cargas, 

como a revitalização da via permanente para recebimento de vagões maiores. Tais 

intervenções somarão cerca de 1,5 bilhões de reais em investimentos. (PORTO DE 

SANTOS, 2022). 

 Nos arquivos e planejamento do porto, esses são os únicos projetos que constam, 

que estão muito aquém do necessário para fazer o porto se tornar competitivo 
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internacionalmente. Como dito, é necessário melhorar o modal ferroviário como um todo, 

para que mais cargas possam chegar ao porto pela via férrea, não somente fazer melhorias 

nas ferrovias internas do porto. Tais obras não possibilitarão que mais cargas cheguem, e 

saiam de lá por trens, que é o necessário para aumentar a eficiência, e diminuir o custo 

das operações do porto. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho, mostra-se a importância do setor portuário para o comércio 

internacional, pois é pelos navios que se dá quase todo o fluxo de mercadorias pelo 

mundo. Percebe-se que uma logística eficiente é crucial para o bom funcionamento desses 

portos, para que se mantenham os fluxos que sustentam as Cadeias Globais de Valor. 

Logo, os portos que concentram a maior parte dos fluxos comerciais globais, são aqueles 

que melhor conseguem unir a logística e a eficiência. 

 Em sequência, com um enfoque no Brasil, foi mostrado as mudanças legais que 

auxiliaram à modernização do setor portuário brasileiro. A Lei dos Portos, de 1993, e 20 

anos depois, a Nova Lei dos Portos. Até os anos 1990, os portos brasileiros sofriam com 

o descaso, o atraso, e a falta de investimentos. Com isso, a lei dos portos foi o primeiro 

passo para o estímulo a privatização, modernização, e investimentos no setor. Apesar de 

ter sido um avanço, a legislação não entregou a modernização e investimentos 

necessários, com os portos brasileiros ainda muito aquém do necessário para se tornarem 

mais competitivos no cenário internacional. Por isso, em 2013, Dilma Rousseff promulga 

a nova lei dos portos, dando mais incentivos à privatização, permitindo, por exemplo, o 

uso misto de terminais de uso privado. Por último, no Governo Bolsonaro, foram dados 

um maior incentivo à cabotagem, que é um modal eficiente e de baixo custo de transporte, 

e foi realizada a primeira privatização de um Porto Organizado da história do Brasil.  

 Apesar de o setor portuário estar caminhando rumo ao progresso, essa caminhada 

se dá em passos muito lentos, visto que problemas observados antes dos anos 90 

continuam presentes até os dias de hoje, como a falta de investimentos, que ainda é uma 

realidade na maioria dos portos brasileiros, dificuldade de acesso aos terminais, tanto por 

terra quanto pelo mar, e a burocracia portuária brasileira. Mesmo com tantos incentivos 
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legais, os portos nacionais se encontram em um estado de precariedade, que encarece as 

mercadorias em solo brasileiro. O porto de santos, que é o que tem a melhor infraestrutura 

dentre os portos nacionais, se encontra sobrecarregado, visto que recebe e exporta a maior 

parte dos bens no país inteiro. Os demais portos, sequer possuem estrutura para receber 

navios de grandes portes, portanto, é urgente que se realize novos investimentos, sejam 

eles estatais ou privados, para que o Brasil possa ter uma maior participação no comércio 

internacional. 

 Em sequência, foram escolhidos três portos de peso no comércio brasileiro e 

internacional, para a realização de um comparativo de sua infraestrutura. No Brasil, o 

Porto de Santos, que como dito é o porto brasileiro líder em movimentação de cargas, e 

o que detém a melhor infraestrutura nacional para transporte de cargas. No cenário 

internacional, foram escolhidos o Porto de Rotterdam, nos Países Baixos, que é o maior 

porto do hemisfério ocidental, e a principal porta de entrada e saída de mercadorias do 

continente europeu. Por fim, foi escolhido o Porto de Xangai, na China, que é o maior 

terminal portuário do mundo, e líder global em movimentação de contêineres. O 

comparativo, por fim, visa mostrar como os portos brasileiros podem melhorar, para 

serem mais competitivos globalmente. 

 O porto de santos está localizado em um estuário, o que por si só já é um problema, 

pois dificulta sua ampliação, e torna mais necessário investimentos em obras de 

dragagem. Tais obras são cada vez mais necessárias pois o tamanho dos navios aumenta 

a cada ano, trazendo assim a necessidade de um calado mais profundo nos portos. Em 

Santos isso é uma dificuldade, pois o estuário recebe sedimentos vindos dos rios, do mar, 

e da própria serra do mar. No tocante a infraestrutura, o porto possui ferrovias que o 

servem, dutovias, e uma ampla rede rodoviária, que está em ampliação. O porto está 

realizando obras para a melhoria das ferrovias internas ao porto, e de seus acessos 

rodoviários. Entretanto, os modais que servem o porto são insuficientes para o seu 

tamanho, e quantidade de cargas que transporta, principalmente o ferroviário, que é muito 

limitado e consegue levar e trazer cargas de/para poucas regiões do Brasil, sendo assim 

necessária a ampliação dessas ferrovias para mais cidades e estados brasileiros. 

 O Porto de Rotterdam, na Europa, possui uma infraestrutura muito grande de 

terminais, contando com terminais exclusivos para cada tipo de carga, e terminais 

exclusivos para a cabotagem dentro do continente europeu. O porto é líder em 
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informatização, e uso de tecnologias, incluindo a blockchain, para tornar as operações 

dele mais eficientes. A autoridade portuária de Rotterdam possui parcerias com empresas 

de todos os modais de transporte, para adaptá-los as necessidades do porto. Ele é servido 

por uma ampla rede ferroviária, dutoviária, rodoviária, e hidroviária, que o coloca a uma 

distância de no máximo 24h de qualquer lugar da Europa. Por possuir tanta variedade de 

modais, as cargas são transportadas no modal mais eficiente para elas. O modal de 

transporte vai variar de acordo com a distância, e tipos de carga, resultando que o frete 

seja feito sempre no modal de menor custo para aquela mercadoria. Essa eficiência, tanto 

do porto quanto da infraestrutura que o serve, faz com que as mercadorias tenham um 

menor custo comparado com o Brasil, por exemplo, que não dispõe de oferta tão grande 

de modais de transporte. 

 O Porto de Xangai, assim como o de Rotterdam, também dispõe de uma ampla 

infraestrutura de terminais, em uma grande área de 4km2. Todos os terminais são 

eficientemente conectados por diversos modais, com destaque para uma das maiores 

pontes do mundo, que interliga dois terminais do porto. Ele é bem servido por todos os 

modais de transporte, como o porto europeu, o que faz com que se barateie o custo das 

mercadorias que chegam e saem de lá. No quesito de tecnologia, o porto também é 

avançado, com destaque para um terminal que é completamente automatizado, sem 

necessitar de força humana para trabalhar lá. 

 Quanto ao comparativo, percebe-se dois pontos que o Porto de Santos, assim como 

os demais portos do Brasil, são deficientes: tecnologia, e modais de transporte. Santos 

não dispõe de grandes inovações tecnológicas, e apesar de dispor de uma boa gama de 

modais de transporte, a oferta não é tão ampla como a dos portos estrangeiros analisados. 

Em Santos, 60% das cargas chegam e saem do porto através das rodovias, que, de todos 

os modais de transporte analisados, é o menos eficiente para grandes deslocamentos, 

acarretando em um alto custo de frete, principalmente em um momento que os 

combustíveis passam pela maior alta da história. Logo, essa deficiência na logística 

interna no Brasil são o resultado do custo no país ser alto para as operações de transporte. 

 Investimento em tecnologia, e na ampliação de diferentes modais de transporte, 

principalmente o ferroviário, e um incentivo maior ao uso de hidrovias e da cabotagem, 

são fatores chave para diminuir o custo do transporte interno no Brasil, e das operações 

portuárias no país. E algumas soluções, como o uso das hidrovias e cabotagem, não 
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possuem um alto custo de implementação, e colaborariam para a diminuição imediata dos 

custos de frete das mercadorias em solo brasileiro. O projeto de lei de incentivo à 

cabotagem, sancionado em janeiro de 2022, e a privatização dos portos de Vitória e Barra 

do Riacho, que ocorreu em março do mesmo ano, abrem portas para a retomada de 

investimentos no setor portuário, e diminuição do Custo Brasil. Entretanto, não há 

garantia de que tais melhorias realmente ocorrerão, pois o Brasil já teve duas leis 

aprovadas em prol da modernização dos portos, que não trouxeram muitos resultados 

concretos. Por isso, a intensificação das privatizações é a única saída para que os portos 

brasileiros se tornem mais competitivos, pois o que a história mostra é que o Estado não 

possui ânimo para investir nos portos nacionais. Com as privatizações, tanto dos portos 

quanto dos modais de transporte, podem ocorrer as melhorias tanto aguardadas por 

décadas, pois é dessa maneira que os portos de Rotterdam e Xangai funcionam, sendo 

esse último uma das únicas empresas de capital aberto da China. Com o tempo, e 

investimentos privados, finalmente o Brasil poderá observar a diminuição dos custos de 

operação, frete, e aumento da sua participação no comércio internacional. 
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