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O
‘Encontro gestão no merca-
do de motores: navegação 
fluvial e apoio portuário’, 
promovido pela Ivens Con-

sult Informação Estratégica e reali-
zado pela primeira vez na Marintec, 
atraiu a atenção de dirigentes do 
setor no último dia do evento.

“O mapa da geografia do traba-
lho no Brasil, produzido pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), mostra o 
avanço da urbanização promovida 
pela expansão de agronegócio em 
direção ao Norte, criando um cor-
redor contínuo desde o Sudeste, e 
impulsionando a expansão dos portos 
do Nordeste”, disse Ivan Leão, dire-

tor da consultoria. 
“Investimentos da 
iniciativa privada 
na exportação de 
grãos pelo siste-
ma fluvial Ma-
deira-Amazonas 
e Tapajós-Ama-

zonas e a construção de frotas e de 
terminais portuários fluviais e marí-
timos são os indicadores desta mu-
dança do eixo logístico em direção ao 
Norte e Nordeste”, complementou.

A demanda por motores para os 
segmentos de transporte fluvial e de 
apoio portuário e o desenvolvimento 
desses setores nas regiões Norte e 
Nordeste, principalmente, foram os 
principais tópicos das palestras feitas 
por representantes de players dessa 
indústria. “O PIB mundial estimado 
em cerca de US$ 78 trilhões tem nos 
motores a base do transporte e a ge-

ração de força de tração de processos 
industriais. Caminhões e geração de 
energia são as principais aplicações 
dos motores. No Brasil, hoje, dois no-
vos segmentos apresentam aumento 
de demanda: a navegação fluvial e 
o apoio portuário representado por 
rebocadores que realizam as mano-
bras dos grandes navios nos portos. 
São segmentos pequenos no total 
do faturamento da indústria, mas, 
representam indicação da transfor-
mação em andamento”, ressaltou o 
diretor da Ivens.

O consultor de vendas da Sotreq, 
representante da fabricante norte
-americana de motores Caterpillar, 
Daniel Andrade, falou sobre os de-
safios aos fornecedores de motores. 
Segundo ele, o aumento da atividade 
no novo eixo logístico impõe desafios 
críticos à necessidade de presença 
local para oferecer cobertura à de-
manda da frota, estoque de peças no 
Brasil e expansão da rede de serviços 
técnicos especializados. “O atendi-
mento será realizado com a utilização 
de novas tecnologias, como o moni-

toramento remoto com sistemas de 
telecomunicações do desempenho do 
motor, gestão da frota e manutenção 
por sistemas preditivos”, afirmou.

O diretor de transporte da Car-
gill, Rodrigo Koelle, apresentou as 
estatísticas do aumento da deman-
da por grãos – mais 155 milhões de 
toneladas de milho e mais 96 mi-
lhões de toneladas de soja, até 2028.  
O Brasil, principal exportador de 
soja e segundo maior exportador de 
milho, é o que apresenta maiores 
condições de expansão da área plan-
tada, em comparação com os EUA e 
Argentina, que também estão entre 
os maiores produtores de grãos. “As 
previsões são de aumento de 24 mi-
lhões de toneladas nas exportações 
de grãos do Brasil”, disse Rodrigo 
Koelle, destacando que é essencial 
que autoridades e empresários es-
tejam atentos a essa nova demanda, 
para atuar de forma competitiva. “O 
novo eixo logístico pede soluções em 
três áreas principais: novas licitações 
de terminais portuários; conclusão 
da BR 163; Inclusão da Ferrogrão 

Eixo logístico Norte-
Nordeste cria nova demanda

eventos
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no PPI/ Programa de Parceria de In-
vestimentos”, informou o executivo.

Oportunidades crescentes 
O presidente executivo da Com-

panhia de Navegação da Amazô-
nia (CNA), Rildo Oliveira, fez uma 
apresentação sobre a empresa que 
está em operação há 73 anos e é 
líder no transporte de combustíveis 
no rio Amazonas, com uma frota 
de 17 empurradores; 31 balsas-
tanque de casco duplo e cinco bal-
sas de carga geral. “A CNA utiliza 
recursos de última geração, como 
sistema de monitoramento da frota 
via rádio e satélite; mantém a frota 
conectada via internet; e promove 
contínuo treinamento de pessoal, 
implantando o conceito de gestão 
integrada com foco em segurança 
e respeito ao meio ambiente”, des-
taca, observando que o aumento 
da frota de transporte fluvial cria 
demanda para estaleiros, fornece-

dores de motores e pessoal técnico 
qualificado. 

O gerente de Manutenção da 
Wilson, Sons Rebocadores, Leandro 
Aversa, destacou as atividades da 
empresa, que tem uma frota de 75 
rebocadores, com projetos da Damen 
Shipyard, construídos no Estaleiro 
do Grupo Wilson, Sons, em Guarujá 
(SP). “Nossos rebocadores realizaram 
58.620 manobras, em 2015. Opera-
mos em toda a costa brasileira e no 
rio Amazonas. Estamos investindo 
na construção de nove novos rebo-
cadores, três para entrega no final de 
2016 e seis para entrega até o final 
de 2017”, explicou Aversa. “Cerca 
de 75% da frota são dotados de mo-
tores MCP Caterpillar série 3500, 
com propulsores Schottel ou Rolls 
Royce”, destacou o executivo.

Para ele, os maiores desafios 
do setor, hoje, são a capacitação 
tripulação, incluindo o conheci-
mento da gestão; conhecimento da 

tecnologia aplicada; qualificação 
dos prestadores de serviços locais. 
“A migração da demanda para o 
Nordeste e Norte determina a busca 
por fornecedores com excelência 
na prestação de serviços, o que nos 
leva a parcerias com escolas técni-
cas”, enfatiza.

Os estaleiros também têm opor-
tunidades nesse mercado. A dire-
tora industrial da Indústria Naval 
do Ceará (Inace), Flávia Barros, 
afirmou que o estaleiro está atuan-
te na construção de empurradores 
fluviais e rebocadores portuários. 
“Estamos nos preparando para esta 
demanda. Fornecemos dois empur-
radores com nova concepção de 
projeto da Robert Allan, para a Car-
gill, e estão em construção quatro 
empurradores fluviais, para a Svit-
zer”, disse a executiva, salientan-
do que a presença do estaleiro no 
Nordeste é estratégica para atender 
esse novo mercado.    

Indústria naval quer ‘levantar ferros’


