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A
Diretoria Colegiada da Agên-
cia Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) aprovou
licitação para arrendamento

de área no Porto do Itaqui, em São Luís,
para instalação de terminal portuário
de papel e celulose. Será o primeiro cer-
tame do Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI) na área portuária em
2018. Na mesma reunião ordinária,
também foram aprovadas licitações
para arrendamento de duas áreas e in-
fraestrutura públicas no porto de Para-
naguá, no Paraná.

A área no Porto do Itaqui, esti-
mada em 53.454 m², a ser licitada,
será especializada na movimenta-
ção de carga geral de origem flores-
tal (IQI19). O investimento previsto
é da ordem de R$ 221,008 milhões.
O contrato será de 25 anos prorro-
gável por até 70 anos.

A expectativa é de que os editais
para licitação das três áreas sejam
publicados no portal da Antaq ainda
este mês. Com isso, os leilões já po-
derão ser realizados a partir do final
de junho, uma vez que se cumprirá
o prazo regulamentar de cem dias
após o lançamento dos editais.

O projeto do Porto do Itaqui é de
construção e operação de um ter-
minal portuário para movimenta-
ção de celulose - IQI 18. A área em
que será instalado o arrendamento
é uma área greenfield de aproxima-
damente 53 mil m². Está prevista
nos estudos de viabilidade a cons-
trução, entre outros, de um arma-

zém de 275 x 88 metros, com capa-
cidade de 73 mil toneladas; de três
ramais ferroviários, com extensão
total de 2.395 metros; e de um berço
de atracação de 264 x 40 metros. 

A obra concentrará maior movi-
mentação de cargas no porto, crian -
do 63 empregos diretos com o po-
tencial de atrair outras cargas. Dessa
forma, fica clara a alta prioridade na

agenda governamental, a impor-
tância da parceria entre o setor pú-
blico e privado e os resultados po-
sitivos para todo o setor de carga
geral do estado.

Suzano Papel e celulose
O Terminal fará parte da cadeia logís-
tica da fábrica da Suzano Papel e ce-
lulose em Imperatriz/MA por meio da

exportação do produto. Atualmente,
o empreendimento já exporta celu-
lose pelo Porto de Itaqui, porém, por
instalações portuárias provisórias.

Um ponto de destaque dos de-
safios dessa parceria é a necessidade
de oferecer mais segurança jurídica
e previsibilidade à iniciativa privada,
de forma a estimular investimentos
e ampliar terminais – além de me-

lhorar a eficiência operacional e com-
petitividade dos portos nacionais.

Todo esse processo teve início em
2017, quando a Antaq realizou au-
diência pública de 16 de janeiro a 24
de março, visando contribuições,
subsídios e sugestões para dar anda-
mento ao processo, que foi aprovado
pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), por meio do Acórdão

123/2018, de 6 de fevereiro deste ano.
Esta nova etapa de licitações re-

presenta uma inovação no Pro-
grama de Arrendamentos Portuá-
rios, de modo a reaproximar o Poder
Público Federal às Autoridades Por-
tuárias locais, uma vez que houve
maior participação das Autoridades
nos processos de elaboração e/ou
atualização dos estudos técnicos.

Números
O PPI, lançado pelo Governo Fede-
ral em 2017, visa ampliar e fortalecer
parcerias público-privadas. Focado
em projetos de infraestrutura e de-
sestatização, o PPI tem empreendi-
mentos em vários estados do país. �

Antaq aprova licitação para
instalar terminal no Itaqui
Edital para arrendamento da área de 53.454 m² a ser licitada deve ser publicado ainda neste mês; atualmente, 
a fábrica da Suzano exporta celulose pelo Porto de Itaqui, porém, por instalações portuárias provisórias

Operação de movimentação de carga de celulose nas instalações do Porto do Itaqui, em São Luís, para o mercado externo

NÚMEROS

R$ 221

25 

Milhões é o valor do
investimento previsto na
instalação do terminal
portuário para
movimentação de celulose

Anos é o tempo do contrato
de arrendamento da área do
terminal, podendo ser
prorrogado por mais 70
anos

Administradores farão
encontro no Maranhão
O evento surgiu com o propósito de reunir presidentes,
conselheiros e colaboradores do Conselho Federal de Administração

De 21 a 23 de março a capital São
Luís sediará a VI Convenção do Sis-
tema CFA/CRAs, com o tema Mu-
dança, Tecnologia e Sustentabilidade.
O evento surgiu com o propósito de
reunir presidentes, conselheiros e co-
laboradores do Conselho Federal de
Administração e Conselhos Regio-
nais de Administração que tratam de
temas de importância para o profis-
sional de Administração do Brasil. O
evento ocorre das 9h às 18h, no Hotel
Pestana.

A diretoria do CFA, presidida pelo
administrador Wagner Siqueira, está
em São Luís desde segunda-feira,
dia 19, quando na oportunidade
tem se reunido com seus diretores
para alinhar as pautas a serem de-
batidas durante a Convenção. A
abertura oficial da Convenção acon-
tece no dia 21, às 9h, com a presença
de cerca de 200 profissionais de Ad-
ministração de todo o Brasil, que es-
tarão reunidos os três dias de evento.
Na oportunidade, o administrador
Marco Cavalcante falará sobre o
tema “Mudança, tecnologia e sus-
tentabilidade”.

Tema
O presidente do CFA, Wagner Si-
queira, informou que o tema esco-
lhido para a convenção apresenta
qual é o propósito do CFA, que é dar
oportunidade para que os CRAs
sejam mais participativos, autôno-
mos e tenham condições de sobre-
viver. “Para isso é importante que a
gente trabalhe com os CRAs e en-
tregue para eles as novas tecnolo-
gias. Para isso, o CFA está investindo
maciçamente para oferecer aos Re-

gionais a modernidade que possa
permitir que eles tenham a susten-
tação necessária para o seu dia a
dia”, destacou.

No Maranhão, por exemplo, ado-
tou a pouco faz alguns meses o SIFA
- Sistema Integrado de Fiscalização
e Atendimento, para automatizar
todos os processos de relaciona-
mento com o profissional de Ad-
ministração do estado.

O Conselho Regional de Admi-
nistração do Maranhão é o anfitrião
do evento. De acordo com o presi-
dente, Samuel Melo Junior, a con-
venção é um momento de reflexão
e construção sobre os assuntos que
permeiam a profissão de Adminis-
tração. “Nós nos sentimos lisonjea-
dos por estarmos sediando um
evento desta magnitude”.

Na opinião do presidente do
CRA-MA, Samuel Melo Junior, o pre-
sidente do CFA, Wagner Siqueira,

tem feito uma gestão alicerçada na
implantação de tecnologias e isso
tem sido bastante positivo. “Mas,
para implantar essas tecnologias,
precisamos preparar as pessoas para
estarem recebendo de forma re-
ceptiva esses processos. É uma que-
bra de paradigmas para a constru-
ção de uma nova cultura para o
Sistema”, destacou.

Como parte da programação da
Convenção do Sistema CFA/CRAs
está a capacitação de presidente,
conselheiros federais e regionais,
profissionais e funcionários do sis-
tema. Durante os dias de evento
temas como Práticas de Gestão, Pe-
rícias Judiciais, Fiscalização e Re-
gistro, Comunicação e Desenvolvi-
mento serão ministrador por
especialistas.

Confira a programação completa
do evento no site do www.cra-
ma.org.br. �

Presidente do CFA, Robson Braga, fala sobre perspectivas de negócios

Micro pretende
investir nos
próximos meses
Compra de equipamentos, reforma da empresa
e ampliação de estoque lideram ranking 

BRASÍLIA 

Dados apurados pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) mostram
que em termos percentuais, um
terço (33%) dos micro e pequenos
empresários do comércio e servi-
ços manifestaram a intenção de
promover investimentos em suas
empresas no horizonte de 90 dias. 

O Indicador de Demanda por In-
vestimento avançou 6,4 pontos em
12 meses, passando de 34,3 pontos
em fevereiro de 2017 para 40,7 pon-
tos em fevereiro de 2018. Apesar do
crescimento, o resultado ainda é
considerado modesto. Quanto mais
próximo de 100, maior o apetite
para promover investimentos nos
próximos três meses.

Já a quantidade de empresários

que não pretende investir chegou
a 48% em fevereiro de 2018 – entre
estes, a maioria (38%) diz não ver
necessidade, 32% mencionam o
fato de o país ainda estar em crise
e 18% não pretendem investir por
falta de recursos e/ou crédito. Por
outro lado, entre os que pretendem
investir, a maior parte (53%) visa o
aumento das vendas, seguido por
atender a demanda que aumentou
(21%) e para adaptar a empresa a
uma nova tecnologia (20%).

“A partir do momento em que
observarmos maiores quedas reais
dos juros e um ambiente econô-
mico mais estável, haverá certa-
mente um estímulo maior para in-
vestimentos nas empresas”, afirma
o presidente da CNDL, José Cesar
da Costa. �

Varejo criará
10,6 mil
empregos
temporários
na Páscoa
RIO DE JANEIRO

O varejo terá a melhor Páscoa dos
últimos cinco anos, com uma mo-
vimentação de R$ 2,2 bilhões, a ge-
ração de 10,6 mil empregos tem-
porárias e um aumento de 3,5% no
volume de vendas. A expectativa é
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que divulgou ontem (20) as
estimativas em relação à Semana
Santa deste ano, comparativamente
à do ano passado, já descontada a
inflação do período.

Confirmada a projeção, esse
seria o melhor desempenho das
vendas reais do varejo nesta data
comemorativa desde os 4,8% de
crescimento verificado em 2013. Na
mesma data no ano passado, o va-
rejo registrou o primeiro aumento
no volume de vendas. �
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