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Embora em pleno funcionamento, os portos brasileiros já sentem o impacto da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). Para as duas principais associações de usuários dos portos (Usuport), o
desaquecimento da economia interna, com a paralisação de alguns segmentos da indústria, vem sendo
apontado como um dos principais efeitos da crise nas operações portuárias.
De acordo com o diretor-presidente da Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro (UsuportRJ), André de Seixas, a depender do tipo de produto movimentado, algumas associadas paralisaram
completamente suas importações e já trabalham apenas com os estoques. A queda tende a ser mais
sensível para aqueles produtos que não são considerados pelos consumidores como de “primeiríssima”
necessidade. Outro fator também que vem desestimulando as importações, segundo ele, é o alto preço
do dólar.
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O setor de consumo também foi o mais impactado na análise dos usuários dos portos do estado da
Bahia. Segundo a rmou o diretor-executivo da Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport-BA),
Paulo Roberto Batista Villa, a paralisação das indústrias, como é o caso do setor automotivo, por
exemplo, provou uma queda na quantidade de contêineres capaz de afetar outros segmentos e até
mesmo escalas de navios portas-contêiner.
Já no que se refere às indústrias de base, como química, petroquímica, cobre, minérios, entre outros,
muito fortes no estado, o impacto do coronavírus foi praticamente nulo. Villa a rmou ainda que embora
tenha havido um aumento de 19% nas exportações no primeiro trimestre do ano se comparado ao
mesmo período do ano passado, a previsão é de que, a partir deste mês, tanto as exportações quanto as
importações sofram queda.
Para Seixas, a queda do consumo e a desaceleração na maioria dos países provavelmente vão impactar
as exportações brasileiras. “Todos (os países) estão passando por momentos complicados e setores
como o automobilístico, construção civil, linha branca, dentre outros, certamente sofreram impactos
nesses países o que será sentido por nossa exportação”, destacou. Ele acredita que a “tábua de salvação”
das exportações no país está sendo o agronegócio.
Uma das principais ações que vêm sendo tomadas pela Usuport-RJ para enfrentar a atual crise, segundo
Seixas, é a apresentação de algumas medidas junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviárias
(Antaq), com vistas ao equilíbrio do setor e a redução dos custos para os usuários. A associação também
está atuando por demanda em relação às associadas.
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Seixas destaca ainda que os órgãos anuentes que atuam nos portos estão atuando com bastante
equilíbrio e “consciência” para lidar com a pandemia sem restringir às operações portuárias. No entanto,
apesar de ainda não ter havido nenhuma exigência especí ca por partes desses órgãos, não é possível
descartar que futuramente venha a ter. “A nal de contas estamos diante do desconhecido e sem prazo
para uma solução”, frisou.
Para o Usuport-BA, os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu estão funcionando normalmente, em regime de
cooperação entre os agentes presentes nos portos. De acordo com Villa, todos os órgãos anuentes e
intervenientes tomaram medidas importantes para enfrentar a pandemia e para que não houvesse
problemas nos portos. Ele informou que as únicas regras mais severas impostas por esses órgãos se
dirigiram ao segmento de passageiros. Já sobre o setor de cargas, as exigências se voltaram apenas para
as medidas de segurança e higiene.
Villa a rmou que a Usuport-BA vem se reunindo com frequência com as associadas para ouvir suas
demandas, além de monitorar constantemente os atos normativos e divulgar para as associadas. No
entanto, ele acredita que o mais importante neste momento é re etir sobre como o setor portuário deve
sair dessa crise.
“O Brasil deve começar a planejar o futuro pós-pandemia para entrar com força nos mercados mundiais,
melhorando muito a infraestrutura e serviços portuários, dando m a uma série de tarifas e serviços que
bloqueiam a competitividade dos exportadores e importadores, como THC2, escaneamento,
armazenagem e outras”, opinou Villa.
Ele disse ainda que as ferrovias também precisam ser modernizadas, bem como todos os serviços
logísticos devem passar por transformações. “A pandemia serviu para mostrar nossas verdades,
vulnerabilidades e forças. Agora é o momento das grandes transformações e reformas”, nalizou.
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