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Notícias principais 
 
A Mercosul Line, subsidiária da operadora francesa CMA 
CGM, anunciou o lançamento de seu serviço semanal de 
cabotagem SUPEX, ligando Suape diretamente a Santos com um 
tempo de trânsito de três dias. O SUPEX é o terceiro serviço 
semanal de cabotagem da CMA CGM, além dos loops BRACO e 
PLATA existentes. De acordo com a Mercosul Line, o novo serviço 
traz forte eficiência para um ambiente sustentável, com 280 
milhões de quilômetros por ano de tráfego de caminhões 
retirados das rodovias brasileiras. 
 

 
Mapa: CMA CGM 

De acordo com a circular da empresa, o mv “CMA CGM 
VENTANIA”, com capacidade de 1.338 TEU, operará o serviço de 
transporte a partir de junho. 
 

 
Fonte: CMA CGM 

Algumas das características do serviço SUPEX são: 
1. Terceiro serviço com partida semanal com chamadas 

otimizadas: Partida – SANTOS Sábado, 07:00. Chegada – 
SUAPE terça-feira, 18:00. 

2. Tempo de trânsito: reduzido em 4 dias versus a atual 
média de serviços de Cabotagem no mercado atual. 

3. O prazo de entrega intermodal porta a porta reduziu 
significativamente (por exemplo, DOOR SÃO PAULO – 
PORTA RECIFE: até 6,5 dias). 

 
A CMA CGM VENTANIA atraca no Tecon Suape, o principal 
terminal de contêineres das regiões Norte e Nordeste do país.  
 
Os dados da CompCont mostram as tendências do movimento de 
contêineres de Suape nos dez anos anteriores: 
 

 
Fonte: DataLiner  

Portos, terminais e infraestrutura 
 
A Autoridade Portuária de Santos (Codesp) recebeu sete 
propostas, das quais duas são de diferentes consórcios, para 
realizar uma dragagem de emergência para manter a 
profundidade do canal no porto de Santos. O prazo para o envio 
de ofertas expirou na última sexta-feira. A Codesp consultou 12 
potenciais empresas para o trabalho emergencial de dragagem, 
mas somente sete delas enviaram propostas. As propostas 
aprovadas tecnicamente serão avaliadas considerando o custo e o 
tempo necessário para levar o equipamento de dragagem ao 
porto. 
 
A obra de dragagem em Santos, realizada pela Van Oord Maritime 
Operations e pela Boskalis do Brasil, foi concluída na segunda 
semana de abril, conforme planejado no contrato original de 
dragagem. A Codesp assegurou que a margem de segurança 
existente garantirá a manobrabilidade segura dos navios 
enquanto uma nova empresa é contratada para realizar a 
dragagem de emergência. 
 
Além do leilão emergencial de dragagem, a Codesp está 
preparando uma licitação para um contrato de dragagem de dois 
ou três anos para garantir a manutenção a longo prazo da 
profundidade do canal. No entanto, o contrato pode vir com uma 
ressalva; uma cláusula de rescisão a ser aplicada se o Governo 
Federal aprovar a privatização da concessão de dragagem. A 
Codesp também estipulou que a dragagem de emergência só será 
executada se houver risco de perda de calado operacional antes 
do início da dragagem de longo prazo. 
 
A FeMPINRA (Federação das Indústrias Portuária, Marítima e 
Naval) convocou uma greve no Porto de Buenos Aires na  
semana passada, que começou na quinta-feira às 17h e deverá 
durar até o meio-dia de 14 de maio. A paralisação afeta todos os 
trabalhadores e operações da cidade. três terminais de Buenos 
Aires: BACTSSA, APMT (Terminal 4) e Terminales Rio de la Plata. 
 
A FeMPINRA argumenta que as empresas portuárias não 
conseguiram cumprir os compromissos salariais acordados no 
Marco do Acordo Conjunto, estabelecido em 28 de agosto do ano 
passado. Os trabalhadores exigiram intervenção do Estado no 
assunto. 
 
A DatamarNews informou que o Ministério de Transporte da 
Argentina aprovou a documentação de licitação do Porto de 
Buenos Aires sob a Resolução 256/2019 para permitir que 
empresas nacionais e internacionais participem da licitação para 
operar o porto pelos próximos 50 anos. A Administração Geral 
dos Portos (AGP) fixou 2 de outubro para a abertura dos 
envelopes com as ofertas feitas pelos licitantes. O auditor da AGP, 
Gonzalo Mórtola, assinou a resolução 61/2019, que concede 
permissão aos interessados em apresentar propostas. 
 
O porto de Montevidéu registrou uma tendência de queda na 
movimentação de contêineres durante os primeiros quatro 
meses de 2019, após a decisão dos transportadores paraguaios 
de redirecionar as cargas em trânsito pelo Porto de Buenos Aires. 
De acordo com o Centro de Navegação do Uruguai (Cenave), a 
movimentação de contêineres caiu 12,3%, para 136.966 
contêineres entre janeiro e abril, ano a ano. No mesmo período, as 
exportações caíram 14,5%, as importações 14% e os contêineres 
em trânsito 9,7%, em relação ao mesmo período do ano passado. 
 



     DatamarWeek 
Negociações, Comércio Marítimo e Infraestrutura na Costa Leste da América do Sul 

Semana 201920    14 de Maio de 2019 

 
 

     
São Paulo +55-11-3588-3033 

www.datamar.com.br   datamarweek@datamar.com.br 

O mês de abril registrou uma movimentação de contêineres de 
35.876, queda de 2,1% ano a ano, de acordo com o Cenave. 
Embora as importações tenham caído 2,7%, as exportações 
aumentaram 11,9%, impedindo uma queda maior; os movimentos 
de contêineres vazios caíram 23,3% em abril, ano a ano. A receita 
de exportação registrou crescimento positivo em abril, após uma 
série de três resultados negativos, de 10,2%. 
 
Em fevereiro, a autoridade portuária argentina reduziu a taxa 
para as cargas em transito de US$ 1.000 para US$ 100 em uma 
tentativa de atrair clientes paraguaios usando o rio Paraguai-
Paraná. Com isso porto de Montevidéu enfrenta uma concorrência 
cada vez mais acirrada da vizinha Buenos Aires, que organiza um 
novo modelo de concessão para sua grande agenda de reformas. 
 
Os planos para a construção de uma ponte que ligará Mato 
Grosso do Sul a Carmelo Peralta, no Paraguai tem aumentado 
o movimento de carga no Porto de Murtinho. A ponte, que 
deverá ser inaugurada em 2023, permitirá que a carga chegue aos 
portos do Chile por meio da rota bioceana, oferecendo uma 
alternativa para a carga chegar aos mercados asiáticos. 
 
De acordo com estatísticas do governo do Mato Grosso do Sul, o 
porto de Murtinho embarcou um total de 600.000 toneladas de 
soja em 2018 e para este ano já fechou contratos para embarcar 1 
milhão de toneladas. A Navios South American Logistics está entre 
as empresas que esperam desenvolver um terminal no Porto de 
Murtinho. Segundo o jornal Correio do Estado, a empresa planeja 
construir três silos e um armazém com capacidade para 80 mil 
toneladas de grãos além de estrutura para receber três barcaças 
simultaneamente. 
 
A FV Cereais também adquiriu espaço na região para futura 
instalação de uma unidade de movimentação de carga a granel, 
com um investimento inicial de R$ 50 milhões, dois grupos 
argentinos já manifestaram igual interesse em investir na região, 
segundo jornal Correio do Estado. 
 
O governo do Mato Grosso do Sul espera que, até 2020, mais de 
1,5 milhão de toneladas de carga sejam movimentadas no porto, 
aumentando para 6 milhões de toneladas nos três anos seguintes. 
 
Logística 
 
Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonario se reuniu com seu 
colega paraguaio, Mário Abdo Benítez, em Foz do Iguaçu para 
assinar a autorização para o início das obras de construção 
para criar uma segunda ponte ligando os países. A ponte de 760 
metros que ligará as cidades fronteiriças de Foz do Iguaçu e 
Presidente Franco deverá estar em operação até 2022. 
 

 
 
Espera-se que a ponte desabone a Ponte Internacional da 
Amizade, juntando-se a Foz de Iguaçu com Cuidad del Este, que 
enfrenta constante congestionamento. A construção da ponte 

deve custar R$ 462,9 milhões e será financiada pela hidrelétrica 
de Itaipu, que é compartilhada pelos dois países. 
 
De acordo com o site do Ministério da Infraestrutura, seis 
terminais portuários, 22 aeroportos e 14.500 km de rodovia 
foram classificadas para o Programa de Parcerias de 
Investimento (PPI) do Brasil após a 9º reunião do Conselho 
(CPPI). O governo espera um total de R$ 38 bilhões em 
investimentos de entidades privadas. 
 

 
 
As áreas portuárias qualificadas são as seguintes: 

• Terminais STS20 e STS14 do Porto de Santos 

• IQI 03, 11, 12 e 13 no Porto de Itaqui 

• Desestatização do Porto de São Sebastião 
 
As seguintes rodovias também estão na lista: 

• BR-163 / MT e BR-230 / PA, de Sinop (MT) para 
Miritituba (PA) 

• BR-381 / MG e BR-262 / MG / ES, de Belo Horizonte 
para Governador Valadares, em Minas Gerais, e o trecho 
entre João Monlevade (MG) e Viana (ES) 

 
Outros 7.213 km de estradas divididos em 15 trechos de rodovia, 
abrangendo 13 estados, também foram aprovados para estudos. 
Além disso, a reunião da CPPI concluiu as discussões sobre o 
licenciamento ambiental da operação de dragagem do rio 
Tocantins (Pedal do Lourenço). 
A estatal argentina Belgrano Cargas está planejando 
recuperar um trecho de 120 quilômetros de ferrovia que 
atravessa Salta, Tucumán e Santiago del Estero, que não está 
em operação há mais de 30 anos. A linha férrea, conhecida como 
seção-C8, poderá transportar até 2 milhões de toneladas de grãos 
por ano, incluindo milho e soja, para terminais portuários em 
Santa Fé. 
 
O Ministério dos Transportes pretende reduzir os custos 
logísticos e melhorar a eficiência, utilizando este trecho da estrada 
de ferro como alternativa ao transporte rodoviário, reduzindo 
assim o tráfego rodoviário e a poluição ambiental. As obras, para 
as quais o governo argentino está investindo gira em torno de US$ 
66,2 milhões, somam 700 km de ferrovias já concluídas e mais 
400 quilômetros em construção. 
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Fonte: Wikipedia 

Café 
 
O Brasil é o maior produtor de café do mundo e exportou um 
total de 2,97 milhões de sacas de café de 60 kg em abril de 
2019, segundo o Cecafé, o Conselho de Exportadores de Café do 
Brasil, com crescimento de 24,6% em relação ao ano anterior. Os 
embarques de café verde alcançaram 2,71 milhões de sacas no 
mês, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, com café 
arábica respondendo por 2,52 milhões de sacas e café Robusta 
respondendo por 197.122 sacas. 
 
“O desempenho das exportações brasileiras de café continua forte, 
mantendo bons resultados em abril”. o presidente do Cecafé, disse 
Nelson Carvalhaes. 
 
No entanto, com um mercado bem abastecido, o preço do café caiu 
19,1% em abril em relação ao ano anterior, para US $ 124,47 por 
saca. Assim, a receita obtida com as exportações de café em abril 
mostrou pequenas melhorias, com alta de 0,8%, para US $ 370,43 
milhões. 
 
O café arábica respondeu por 84,7% do total de embarques 
de café no mês passado, com um crescimento de 24,3% nos 
volumes exportados em relação a abril passado. O café 
instantâneo contribuiu com 8,7% dos embarques e o robusta por 
6,6%. 
 

 
Fonte: Cecafé 

As exportações de café alcançaram 13 milhões de sacas nos 
primeiros quatro meses do ano, um aumento de 26,8% em relação 
ao ano anterior, enquanto a receita aumentou 3,5%, para US $ 1,7 
bilhão no mesmo período. 
 
Os Estados Unidos foram o principal destino do café brasileiro nos 
primeiros quatro meses de 2019, com 2,4 milhões de sacas, 
seguidos pela Alemanha e Itália, com 2,2 milhões e 1,3 milhão de 
sacas, respectivamente. 
 
As exportações brasileiras de café para a safra 2018/19 (julho de 
2018 a abril de 2019) estão atualmente em 34 milhões de sacas, 
um aumento de 30,4% em relação ao mesmo período do ano 
passado, quando o país embarcou 26,1 milhões de sacas. Os 
resultados da temporada até o momento indicam que o Brasil 
alcançará um recorde de exportações no ano-safra 2018/19. 
 
O gráfico DataLiner a seguir mostra a análise de exportações de 
café mês a mês do Brasil de 2006 até março 2019: 
 

 
Fonte: DataLiner 

Automotivo 
 
O governo argentino reduziu os impostos de 6,5% para 2% 
nas exportações de veículos para os países do Mercosul em 
uma tentativa de reviver a indústria automobilística em declínio 
do país, segundo o Ministério do Trabalho e Produção do país. 
 
As notícias devem ajudar a estimular as exportações de 
automóveis que, segundo dados da Associação dos Fabricantes de 
Automóveis (ADEFA), caíram 11,4% até o momento este ano. Os 
dados da Adefa também mostram que a produção de carros na 
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Argentina despencou 30%, para 107.000 unidades, entre janeiro e 
abril, em comparação com o mesmo período de 2018. 
 
As exportações de automóveis fora do bloco comercial do 
Mercosul já recebem o desconto de 6,5%, no entanto, o Brasil é o 
maior comprador de carros fabricados na Argentina. Do total de 
veículos produzidos no país, 60% deles são exportados, com a 
maior parte da produção indo para o Mercosul, segundo dados do 
Ministério do Trabalho e Produção. 
 
De acordo com a Reuters, o ministro do Trabalho e Produção da 
Argentina, Dante Sica, disse que a medida deve ajudar “as 
exportações recuperem seu dinamismo e acelerem o aumento na 
produção de unidades planejadas para 2019”. 
 
O gráfico a seguir mostra a produção, as exportações e as vendas 
domésticas da Argentina com base nos dados da Adefa. 
 

 
Fonte: Adefa 

Carne 
 
Dados da ABPA, Associação de Proteína Animal do Brasil, 
mostram que as exportações de carne suína do país 
chegaram a 58.100 toneladas em abril de 2019, um aumento de 
44,3% em relação às 40.200 toneladas registradas no mesmo mês 
do ano passado. Os embarques de abril geraram US$ 119,7 
milhões em receitas de exportação, um aumento de 27,6% em 
relação ao ano anterior. 
 
As exportações brasileiras de carne suína aumentaram 10,29%, 
para 215,7 mil toneladas, considerando os primeiros quatro 
meses de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018, 
gerando US $ 418,1 milhões, um aumento de 2,2% em relação ao 
ano anterior. 
 
A Ásia continuou sendo o consumidor primário de carne suína do 
Brasil entre janeiro e abril, com a China importando 23,3% do 
total das exportações brasileiras de carne suína, seguida por Hong 
Kong com 22,1% e a Rússia com 10,1%. 
A Associação dos Exportadores de Carne Bovina (Abiec) 
afirmou que as exportações brasileiras de carne bovina 
cresceram 11,7% para 538.523 toneladas nos primeiros 
quatro meses de 2019, em comparação com o mesmo período do 
ano passado. A receita gerada pela carne bovina no mesmo 
período atingiu US $ 2,01bi, um aumento de 3,1% em relação ao 
ano anterior. 
 
Em abril os embarques de carne bovina in natura registraram o 
maior volume se comparado com o mesmo mês desde 1997, em 
109,8 mil toneladas, alta de 56,7% em relação ao mesmo mês do 
ano passado. As exportações totais de carne bovina no mês 
passado aumentaram 53,5%, para 132.855 toneladas, e os ganhos 
com as remessas saltaram 43,3%, para US $ 502,1 milhões, ano a 
ano. 

Para o período de janeiro a abril de 2019, os destaques incluem o 
crescimento dos volumes importados pela Rússia (+ 1,335.61%), 
Emirados Árabes Unidos (+ 349,76%) e Irã (+ 47,58%). 
 
Grão 
 
A Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil, Conab, 
estima que a produção de grãos do Brasil chegue a 236,7 
milhões de toneladas no ano-safra 2018/19, um pouco abaixo 
da safra recorde em 2016/17. A Conab atribui a safra à produção 
de milho, que deverá atingir 95 milhões de toneladas, devido à 
boa precipitação nas regiões produtoras de milho do Brasil nos 
últimos meses. 
 
A soja ainda é a principal escolha dos produtores, com uma safra 
esperada de 114,3 milhões de toneladas nesta temporada. O 
algodão também se tornou uma opção lucrativa para os 
agricultores no Brasil, com o consumo global atualmente 
superando a oferta de algodão. A associação de exportadores de 
algodão Anea estima que as exportações de algodão do país sul-
americano atinjam 1,7 milhão de toneladas este ano, um aumento 
de 35% em relação ao ano anterior. A produção de algodão deverá 
crescer para 2,64 milhões de toneladas na temporada atual, de 2 
milhões de toneladas na temporada anterior. 
 
A DatamarNews informou que o principal fornecedor de 
colheitadeiras de algodão do Brasil, a John Deere, não pode 
fornecer novas encomendas de do equipamento agrícola este ano. 
Segundo a Reuters, a Deere é a única fornecedora de 
colheitadeiras de algodão que os agricultores brasileiros usam nos 
estados de Mato Grosso e Bahia. Outros fabricantes, como o Case 
IH, fornecem máquinas que não são adequadas para as 
necessidades locais. 
 
Dados do DataLiner mostram as tendências de exportação de 
algodão do Brasil com efeito sazonal de 2006 até março 2019: 
 

 
Fonte: DataLiner  

De acordo com a nova estimativa da Associação Brasileira da 
Indústria de Óleo Vegetal (Abiove), as exportações brasileiras 
de soja deverão cair 18,5% para 68,1 milhões de toneladas 
em 2019, em comparação com os embarques recordes em 2018. 
A estimativa mais recente é de um volume de 2 milhões a menos 
em comparação com as previsões feitas em março. A receita de 
exportação por tonelada deverá cair 9,3%, para US$ 360 por 
tonelada. Assim, o país está projetado para ganhar US$ 8,7 bilhões 
a menos com as exportações de soja este ano em comparação com 
2018, a US$ 24,5 bilhões. 
 
A safra 2018/19 de soja deverá atingir 117,6 milhões de 
toneladas, queda de 4,5% em relação à safra 2017/18, devido a 
circunstâncias imprevisíveis do importador de soja, a China. A 
ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina Dias, indicou 
que as exportações de soja do país devem diminuir em 2019 
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devido ao surto de febre suína no país asiático, que deve matar até 
200 milhões de suínos no país. As mortes dos animais reduzirão 
as demandas por ração animal feita a partir de grãos e 
oleaginosas, como soja e milho. 
 
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 
estima que a China importará apenas 88 milhões de 
toneladas de soja na temporada 2018/19, em comparação com 
94,1 milhões de toneladas na temporada anterior. As importações 
globais de soja deverão cair 2 milhões de toneladas para um total 
de 151,2 milhões de toneladas, de acordo com o USDA. 
 
No entanto, pode haver alguma luz no fim do túnel. Com as novas 
ameaças do presidente Donald Trump para aumentar as tarifas 
sobre as importações chinesas, o Brasil pode ter apenas uma 
oportunidade para aproveitar o mercado de soja novamente. Dito 
isso, a consultoria de agricultura Safras & Mercado afirma que a 
tendência de queda na China das exportações de soja em geral 
continuará neste ano, incluindo outros derivados de soja. A 
Abiove acredita que os embarques de soja brasileiro cairão 25,1%, 
para US$ 30,7 bilhões em 2019, ano a ano. 
 
O gráfico do DataLiner a seguir mostra a tendência das 
exportações brasileiras de soja para a China versus o resto do 
mundo de 2015 até março 2019: 
 

 
Fonte: DataLiner  

Minério 
 
As importações de minério de ferro da China têm mínima de 
18 meses em abril, em 80,77 milhões de toneladas, a menor 
desde outubro de 2017, de acordo com a Administração Geral das 
Alfândegas. As importações de minério de ferro do país atingiram 
340,21 milhões de toneladas nos primeiros quatro meses de 2019, 
queda de 3,7% ano a ano. As baixas importações prejudicaram 
consideravelmente o norte do Brasil no final de março, onde 
foram interrompidas as operações de mineração e os cortes de 
produção da Vale após o desastre da barragem de rejeitos em 
janeiro. A Vale foi forçada a fechar 92,8 milhões de toneladas de 
sua capacidade de produção anual de 400 milhões de toneladas 
após o desastre em Brumadinho. A produção de minério de ferro 
da companhia atingiu 72,870 milhões de toneladas no primeiro 
trimestre de 2019, queda de 28% em relação ao trimestre 
anterior e queda de 11% em relação ao ano anterior. 
 
As exportações de minério de ferro do Brasil registraram uma 
baixa significativa em abril de 2019, uma queda de 29% para 
18,34 milhões de toneladas em comparação com o mesmo mês do 
ano passado, o menor volume mensal desde janeiro de 2012, 
segundo dados da Secex. No total, o país exportou 97,2 milhões de 
toneladas entre janeiro e abril, comparado a 111,9 milhões de 
toneladas registradas no mesmo período do ano passado, segundo 
o Refinitiv. A perda de produção deverá persistir até 2020, 
segundo a Reuters. 

No entanto, espera-se que as demandas de minério de ferro da 
China diminuam nos próximos meses devido ao aumento das 
medidas ambientais adotadas em algumas cidades produtoras de 
aço. Por exemplo, a Reuters informa que o governo de Tangshan 
ordenou que as usinas reduzissem as operações em maio em 
cerca de 30 por cento, em comparação aos 20 por cento em abril, 
o que afetaria aproximadamente 120.000 toneladas de produção 
de aço bruto e 200.000 toneladas de demanda de minério de 
ferro. 
 
Outra carga 
 
Segundo dados da Secex, o Brasil importou um total de 
208.964 toneladas de coque de petróleo (HS 271311 e 
271312) em abril de 2019, em comparação com 323.568 
toneladas no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, 
as importações de coque atingiram 956.204 toneladas nos 
primeiros quatro meses de 2019, queda de 8,04% comparado a 
1,05 milhão de toneladas no mesmo período do ano passado. 
 
O gráfico da Secex a seguir mostra as tendências de importação de 
coque de petróleo do Brasil de 2015 até abril 2019: 
 

 
Fonte: Secex 

O Presidente do Brasil assinou um decreto para aumentar a 
quantidade de munições que uma pessoa pode comprar e 
reduziu as restrições à importação de armas. As armas agora 
podem ser importadas com mais facilidade; antes aquelas que 
possuíssem um modelo similar no Brasil não poderiam ser 
importadas. O limite anual para compras de munição foi 
aumentado de 50 para 5.000 cartuchos para armas normais e 
1.000 cartuchos para armas restritas, incluindo armas de alto 
calibre e semiautomáticas que são limitadas ao uso das forças 
armadas e policial. 
 
O decreto entrará em vigor no próximo mês para dar tempo ao 
Ministério da Economia discutir sobre questões fiscais para as 
armas importadas, segundo presidente Bolsonaro. 
 
Óleo & gás 
 
O Sindicato Privado de Petróleo e Gás de Rio Negro, Neuquén 
e La Pampa convocou uma greve de 24 horas até 8 horas no 
dia 14 de maio, em Vaca Muerta, exigindo melhorias nos padrões 
de segurança e protestando contra a morte de dois trabalhadores 
na semana passada. A parada afeta todas as operações da Pecom e 
da planta em Fortín de Piedra. O sindicato ameaçou continuar a 
greve se os responsáveis não conseguirem garantir medidas de 
segurança adequadas. 
 
O protesto não afetará a produção de petróleo e gás, segundo o 
jornal Diario Rio Negro. Funcionários do governo, sindicalistas e 
equipes da Techpetrol farão uma inspeção de segurança esta 
semana em Fortín de Piedra, onde ocorreram as mortes. O 
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sindicato alega que o local não possui barreiras de segurança, nem 
escadas de emergência e máscaras de gás. Houveram oito mortes 
em Vaca Muerta no ano passado de acordo com vacamuerta.com. 
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