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CTLog se reúne para debater sobre alternativas para o
escoamento de milho para o Nordeste
breve relato sobre o setor ferroviário de carga no Brasil, a participação no transporte de commodities agrícolas e o crescimento
do modal ferroviário na matriz de transporte de grãos e sua importância. Segundo a apresentação, 25% dos grãos produzidos
no país são transportados por ferrovias, isso representa 53,7
milhões de toneladas, um recorde para o setor. Para Fernando
Simões, a expectativa é ampliar a participação do modal ferroviário no país nos próximos anos. Mas a expansão só será viável,
explica, se a estrutura for ampliada e melhorada. “A quantidade
da malha brasileira é baixa e perde para vários países, inclusive
para a Argentina. Apesar disso, o Brasil tem grande potencial no
setor”, afirma Paes.

Foi realizada no dia 3 de agosto a 49ª reunião da Câmara
Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A ACEBRA compareceu sendo representada pelo diretor de Relações
Institucionais.
Iniciando os temas de discussão o vice-presidente executivo
do Syndarma, Luís Fernando Resano, fez uma apresentação
sobre a PLS 421/2014 e quais as consequências da extinção
do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) nas navegações de cabotagem e interior. “O AFRMM
é uma contribuição de Intervenção no Domínio Econômico que,
quando devida, incide sobre o frete do transporte aquaviário e
deverá ser recolhida pelo consignatário da carga, sendo fonte
básica do Fundo da Marinha Mercante”, explicou. O PLS busca
alterar o artigo 6º da Lei 10.893/2004. “A alteração acaba com
a taxa de 10% sobre o frete de mercadorias movimentadas por
meio de transporte hidroviário no país e revoga a cobrança de
40% sobre o transporte de granéis líquidos por rios e lagos, nas
regiões Norte e Nordeste.”
De acordo Resano, a isenção do AFRMM na navegação de
cabotagem e interior fluvial e lacustre não traz benefícios para
os usuários desses modais de transporte, pois, desde 1997, está
em vigor o dispositivo que estabelece a não incidência do AFRMM, com compensação às empresas de navegação, pelo FMM,
dos valores não recolhidos, evitando o repasse ao frete a perda
de receita. “A transformação da não incidência em isenção resulta em aumento de frete marítimo para compensar a perda de
receita gerada através do ressarcimento”, assegurou.
Seguindo, o diretor-executivo da Associação Nacional dos
Transportadores Ferroviários (ANTF), Fernando Simões, fez um

O diretor da ACEBRA, Roberto Queiroga, apresentou o relatório de conclusão do Grupo de Trabalho formado para apresentar as alternativas de escoamento do milho para o Nordeste. “Nosso primeiro desafio foi demonstrar quais as alternativas
logísticas para o abastecimento de milho no Nordeste. Durante
vários anos alguns estados da região sofrem com a falta de milho principalmente por problemas climáticos”, disse Queiroga.
O esforço do governo em levar milho para a região nordestina
sempre esbarra em gargalos logísticos de infraestrutura. “Também era nosso objetivo identificar esses gargalos, de onde viria
esse milho e apresentar para a CTLog.”
O GT identificou que os gargalos não existem apenas no escoamento do Centro-Oeste para o Nordeste, mas também há
problemas dentro da própria região. “Não importa a origem do
milho. Nós avaliamos quais as alternativas seriam possíveis dentro das regiões produtoras. Destacamos Piauí e Bahia”, afirmou
Queiroga. O diretor da ACEBRA mostrou que o Nordeste está
com um déficit de dois milhões de toneladas entre consumo e
produção. “Independentemente de problemas climáticos, a indústria vive continuamente com déficit de milho.” Segundo dados fornecidos pela FIESP, o déficit de milho irá se ampliar nos
próximos 15 anos. Foram identificados também os trechos, a
origem do milho e quais modais podem ser utilizados para diminuir os valores do frete. A representante da Abrapos, Denise
Deckers, apresentou o diagnóstico completo feito pelo GT. “As
dificuldades encontradas para o abastecimento do milho Nordeste não é só por parte do governo. Ultimamente as intervenções governamentais feitas por meio do instrumentos como PEP
e PEPRO têm sido bastante reduzidas. O problema está na infraestrutura logística”, garantiu Deckers.
Ainda foram tema de apresentações sobre a convenção IMO/
SOLAS, MP 727/2016 e a agenda estratégica da CTLog. A próxima reunião da Câmara está prevista para acontecer no dia 28
de setembro.
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