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“Palavra de ordem da indústria hoje é ganho de escala”, diz especialista da Datamar
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“Palavra de ordem da indústria hoje é ganho de escala”, diz
especialista da Datamar
Segundo executivo, tamanho dos navios vem crescendo drasticamente o que gera a necessidade de grandes mudanças no País

A+ A-

Kamila Donato
Para Leandro Barreto, da Datamar, a palavra de ordem da indústria hoje é: ganho de escala. Segundo Barreto, hoje o tamanho dos navios vem
crescendo drasticamente o que gera a necessidade de grandes mudanças no País, como por exemplo, a necessidade de mais calado para
receber os navios, que estão cada vez mais cheios e maiores. “Hoje o maior navio do mundo é o MSC Oscar, que tem capacidade para 19.000
Teus”.
Porém, ressalta o executivo, para proporcionar ganhos, os mega navios precisam estar cheios, o que explica os Mega Consórcios. “E nós temos
como exemplo os dois maiores armadores do mundo (MSC e Maersk) se juntando no 2M, fazendo as rotas Leste – Oeste”, explica.
Com crescimento de 450% na movimentação de cargas no Brasil, segundo dados da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), o
novo padrão de “navios gigantes” coloca mais pressão nos portos e terminais, no que se refere a infraestrutura, que segundo ele refletem na
necessidade cada vez maior de mais canal de acesso, retroárea, extensão dos berços e novos guindastes.
Nesse sentido, ressalta, essas ações trazem vantagens para os embarcadores de cabotagem, que segundo ele, se reflete no aumento de
capacidade e na quantidade de serviços, com escalas semanais.
O executivo, esteve presente no evento “A Hora da Cabotagem”, falando sobre o panorama do setor e as vantagens da cabotagem para o
embarcador. A cobertura completa do evento pode ser conferida na nossa próxima edição impressa. E para saber mais sobre cabotagem,
previsões, benefícios e perspectivas do modal, visite o mais novo endereço eletrônico do Grupo Guia, www.portocabotagem.com.br. No site, é
possível, ainda, ter acesso a um estudo exclusivo sobre este meio de transporte, além de informações relacionadas ao curso online “Migrando
para Cabotagem”.
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