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APRESENTAÇÃO

❦

Alma de Portuário – História do Porto de Vitória nos revela
cinco séculos de navegação e de comércio marítimo no Espírito
Santo que, necessariamente, passam pela história do Porto de
Vitória. A vocação capixaba para o comércio naval, desde os primórdios da colonização do solo espírito-santense no século XVI,
passando pela criação do Porto de Vitória no início do século
passado, até chegar aos dias atuais, marcados pela tecnologia, é
narrada nesta obra, emoldurada por mapas e imagens históricas,
que ilustram a importância do setor portuário para o desenvolvimento do Espírito Santo.
Nestas páginas são pontuadas, cronologicamente, os principais tópicos da memória portuária capixaba até ancorarmos no
último ¼ de século (1990-2015), quando o Porto de Vitória deu
um salto em infraestrutura, tecnologia e modernização. Passado não tão distante, mas fundamental como alicerce para tornar
o nosso porto ainda mais competitivo. Assim, devemos aplaudir
o sonho de pioneiros que transformaram a realidade portuária
local e o empreendedorismo daqueles que fizeram dos desafios
uma oportunidade de crescimento para todos.
A história da Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA)
está diretamente relacionada ao engajamento dos trabalhadores
portuários e ao respeito aos parceiros e clientes. Há uma busca permanente pela modernização e maior eficiência portuária,
o que passa também pela melhoria da gestão. Nesse segmento,
nos últimos anos, tomamos medidas relevantes com um novo
modelo de governança e um olhar voltado para o futuro. Citemos: conclusão da dragagem e derrocagem do canal da Baía de
Vitória; continuidade na construção do terminal de Atalaia, em
Capuaba; implantação do sistema de controle de tráfego de embarcações (VTMIS), com Vitória tornando-se o primeiro porto
público do Brasil a operar o sistema; inserção da cadeia logística
inteligente na operação de cargas (Portolog); além de capacitação de pessoal e implantação do Programa de Modernização da
Gestão Portuária (PMGP). Essas medidas nos permitem vislum-
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brar boas perspectivas a médio e longo prazo – ganhos em tecnologia, competitividade e eficiência.
Enfim, os últimos anos foram marcados por grandes desafios
para os gestores e funcionários da CODESA. Enxergamos, porém, que há espaço para crescer ainda mais, consolidando-nos
como um case em negócios e oportunidades. Essa nova fase desenvolvimentista está em consonância com o passado do Porto
de Vitória, que sempre colocou sua infraestrutura e competência
a serviço do Espírito Santo e do Brasil.
Assim, chega às suas mãos um importante documento não só
para a história do comércio marítimo capixaba, mas, também, para
os amantes do setor portuário e de fontes seguras de pesquisa.
Boa leitura!
Primavera de 2017

DIRETORIA DA COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
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❦

Falar do Porto de Vitória significa falar do Espírito Santo e
da cidade de Vitória com elos intrinsecamente interligados a um
processo de desenvolvimento que ultrapassa fronteiras, que vai
muito além da dinâmica econômica local e nacional, registrando-se décadas de história econômica, política e social do estado
e do Brasil. Não podemos falar da trajetória do desenvolvimento do Espírito Santo sem falar do Porto de Vitória. Neste livro,
Alma de Portuário – História do Porto de Vitória, o autor, José
Carlos Mattedi, reporta-nos, inicialmente, há um tempo passado, no qual a longa duração histórica nos faz compreender os
diferentes ritmos do tempo. Retrata o movimento e a função do
porto antes e depois da organização de um porto moderno com
amplas conexões globais, em que a cidade e o porto integram-se
desde os tempos coloniais.
No decorrer dos capítulos, observamos as transformações
atreladas aos avanços do aparelhamento do porto, sua ampliação
e modernização, envolvendo a cidade, o comércio, as etapas da
economia estadual, os aspectos sociais e as novas configurações
do porto até o final do século XX, atendendo aos novos padrões
tecnológicos e globais.
Os entraves não foram poucos ao longo dessa trajetória
até o final do século XX. As mudanças estruturais e administrativas se processavam associadas às novas necessidades
dos fluxos comerciais e aliadas à evolução e à transfiguração
dos transportes marítimos que, por sua vez, incidiam sobre
as alterações e na modernização dos portos em âmbito internacional. O Porto de Vitória buscou acompanhar os novos
paradigmas econômicos, marítimos e comerciais superando
limitações e dificuldades com mudanças gradativas, tanto
técnicas quanto operacionais e espaciais, enquadrando-se aos
novos modelos com terminais especializados, perpassando
pela revolução dos granéis até o advento dos contêineres com
as modernas modalidades de logística, atendendo as novas
demandas do comércio internacional.

10

PREFÁCIO

O autor traça um percurso histórico muito bem articulado entre o importante papel desempenhado pelo porto ao longo do século XX, as mudanças e as configurações mais contemporâneas,
não se esquecendo da complexidade política, social e econômica
no âmbito das reformas portuárias, implementadas pela lei de modernização dos portos, os tempos das dificuldades financeiras, o
atendimento às leis regulatórias e as alternativas de superação de
problemas que insistem em permanecer afetando o setor portuário.
Os novos paradigmas do século XXI, face ao crescimento
da economia mundial e das novas relações internacionais, cada
vez mais estabelecem maiores exigências relativas à eficiência
portuária e à questão da competitividade e da produtividade na
movimentação de cargas. O cenário que desponta no âmbito das
atividades portuárias vai implementar novas diretrizes e evidenciar a necessidade de ações estratégicas em conjunto com investimentos em infraestrutura, buscando uma maior operacionalidade logística integrada à dinâmica da movimentação dos portos
e à realidade das zonas de influência portuária, ou seja, sua hinterlândia. Nesse sentido, o autor conduz seu texto mostrando
o panorama portuário estadual e os novos rumos que, em meio
a tempos de crises e instabilidade, direciona-se para ultrapassar entraves comerciais, técnicos, administrativos e financeiros
diante das divergências que, naquele momento, pairavam sobre
os rumos do sistema portuário brasileiro.
A obra de José Carlos Mattedi não se limita a um relato histórico sobre o porto de Vitória, vai muito mais além. Trata-se
de um trabalho intenso e muito bem delineado em termos de
informações históricas e construção teórica do texto. Trabalho
desenvolvido cuidadosamente com uma ampla pesquisa bibliográfica e documental, incluindo depoimentos orais com relatos
de funcionários do porto, e ilustrado, ao final, com fatos que o
autor denomina de pitorescos, mas que, na realidade, são registros de expressões que se unem ao patrimônio cultural do porto.
O autor nos apresenta uma obra segura, muito bem articulada na
abordagem qualitativa em entrelace com os dados quantitativos,
em uma narrativa que celebra a importância do Porto de Vitória
no contexto do desenvolvimento regional e nacional. Sem dúvida, a obra completa uma lacuna da história do porto, resgatando
um período que foi interrompido em pesquisas anteriores.
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Foi com muito orgulho que escrevi este prefácio. Fiquei muito feliz com a distinção que me foi conferida para esta socialização com a obra antes do seu lançamento. Parabenizo o autor
pelo importante trabalho.
MARIA DA PENHA SMARZARO SIQUEIRA
Doutora em História pela Universidade de São Paulo (USP)
Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Professora de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) e da Universidade de Vila Velha (UVV-ES)
Autora dos livros: O Desenvolvimento do Porto de Vitória 1870-1940; O
Porto de Vitória: Expansão e Modernização 1950-1993; Industrialização e
empobrecimento urbano. O caso da Grande Vitória - 1950/1980; dentre outros.

PREÂMBULO

❦

Caro leitor,
O colega de trabalho e jornalista premiado, José Carlos Mattedi, iniciou os estudos deste livro com o intitulado Projeto PróMemória Porto de Vitória 1990-2015, o qual resultou em um importante e voluntarioso trabalho de pesquisa.
Esta obra é o espelho do autor na sua essência. Consegue
traduzir com clareza, simplicidade, objetividade e competência
a evolução do Porto de Vitória em um período muito expressivo em termos de mudanças estruturantes e regulatórias para as
atividades portuárias e, principalmente, para o nosso porto.
A história do Porto de Vitória tem completa sinergia com o desenvolvimento das cidades ao seu entorno e, em alguns momentos,
contribui fortemente para as suas vocações, bem como com a identidade cultural de nosso povo e com seu crescimento econômico.
O período retratado descreve importantes conquistas da
chamada Lei de Modernização dos Portos, bem como a relação
capital x trabalho, os programas de arrendamento de áreas e
instalações, a melhoria da infraestrutura portuária, a modernização da gestão, e o FUNDAP, a indústria do Petróleo e Gás, entre diversas outras questões que poderão ser de melhor compreensão durante a leitura.
Além das informações de natureza técnica e dados estatísticos,
o livro traz ao leitor relatos de funcionários que participaram de
relevantes trabalhos para o desenvolvimento do Porto de Vitória.
O autor também cita curiosidades e fatos pitorescos ocorridos com funcionários e trabalhadores portuários, cujo contexto
demonstra a memória viva da cultura portuária.
O autor preenche uma lacuna até então sem relatos da história do Porto de Vitória, brinda-nos com um excelente trabalho
de pesquisa e remete-nos a reflexões do futuro de nosso porto.
Boa leitura.
ENGº MARCUS ZANOTTI BRECIANI
Portuário e ex-Superintendente da CODESA
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A atividade comercial do Porto de Vitória contribuiu para a
evolução financeira, social e política da cidade de Vitória e do
Espírito Santo. Seu cais serviu de atracação para o crescimento
e o desenvolvimento de vasto território, dando, assim, ao Porto
de Vitória papel relevante na rica história capixaba...
Quando entrei na CODESA, em 29 de março de 2010, via
concurso público, fiquei admirado com a grandiosidade do Porto
Organizado de Vitória. Trabalhando como jornalista na Assessoria de Comunicação, deparei-me por diversas vezes com as mais
variadas histórias (positivas e negativas) sobre o passado recente
da companhia e vi, posteriormente, a necessidade de registrar os
fatos para que não fossem engolidos pelo tempo.
Já como membro da Comissão de Memória/História do Porto
de Vitória, em 2012 representei a CODESA no Seminário Memórias Portuárias, organizado pela Secretaria Especial de Portos
(SEP) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em Brasília. A partir daí, consolidou-se em mim a necessidade de preservação do patrimônio histórico e memorial portuário.
Em junho de 2014, com o apoio da Superintendência Geral de
Projetos (SUPGER) da CODESA, então sob a chefia do engenheiro
Marcus Zanotti Breciani, dei entrada ao processo interno para
aprovação do Projeto Pró-Memória História do Porto de Vitória:
1990-2015. Autorizado pela diretoria, comecei em março do ano
seguinte a realização do livro, dando início às minhas pesquisas,
estudos, entrevistas e análise de documentos, periódicos e acervo bibliográfico. Dois anos depois (março de 2017), coloquei um
ponto final com a conclusão da obra.
A ideia do livro surgiu a partir da leitura de duas preciosas
obras da historiadora, mestre e doutora em História Econômica
e professora universitária, Maria da Penha Smarzaro Siqueira,
intituladas: O Desenvolvimento do Porto de Vitória 1870-1940 e
O Porto de Vitória: Expansão e Modernização 1950-1993. Alma
de Portuário – História do Porto de Vitória busca dar continuidade aos textos da historiadora, apesar de reconhecer as limita-
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ções da obra agora apresentada, que tem cunho mais cronológico-memorial, não se prendendo tanto a aspectos econômicos
como bem fez Smarzaro, amparada em pesquisa científica.
Alma de Portuário – História do Porto de Vitória não resgata apenas a história sócioeconômica da companhia, iniciada
no século XX e alavancada na aurora do século XXI, mas, sobretudo, traz também à tona embates e decisões tomadas pela
companhia e suas implicações para fazer frente à globalização
e a conjuntura regional-nacional. A frieza dos números é um
espelho da saúde financeira da empresa com informações obtidas em fontes primárias (documentos, manuscritos, boletins,
atas, anais, contratos, etc.). Entretanto, o reflexo dessa lâmina
passou, ainda, pela história oral daqueles que mantêm viva a
memória do porto.
A evolução do Porto de Vitória apresenta um quadro de investimentos em infraestrutura e logística, avanços operacionais
e tecnológicos, comerciais e de pessoal, apesar das dificuldades
financeiras e administrativas vivenciadas também devido a aspectos da relação capital-trabalho e por medidas de algumas
gestões “aguadas”. Esse cenário traz, ainda, referências à evolução e modernização portuária em meio a crises econômicas e
mudanças legislativa e regulatória que atingiram o porto.
Buscou-se um enfoque explícito, sem maquiagens, que assim pudesse registrar para gerações futuras o desenvolvimento
do Porto de Vitória, sobretudo em um ciclo histórico-econômico
específico (1990-2015) com o advento da Lei de Modernização
dos Portos e seus efeitos. O livro traça, ainda, um panorama sobre a história da navegação e dos fatos mais relevantes da atividade portuária no Espírito Santo desde o século XVI.
Destaco um comentário da historiadora Penha Smarzaro em
uma troca de e-mails: “Com as três obras, agora temos um século
e meio de história do porto registrada e publicada com trabalhos
de pesquisa de fôlego, que não são para qualquer um. Penso que
o Porto de Vitória é o único do país com esse tempo de pesquisa
histórica e publicação completa em forma de livro. A história dos
portos brasileiros está muito fragmentada em artigos”.
Finalizando, é preciso sublinhar também que todos os presidentes do Porto de Vitória, do período 1990-2015, foram procurados para que falassem de suas experiências à frente da companhia
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– alguns se prontificaram em participar; outros, infelizmente, não.
Agradeço aos que contribuíram para a produção desta obra.
Atendo, com este trabalho, a um desejo interno dos funcionários e a uma necessidade da CODESA em manter viva a
sua memória e a sua alma portuária, ancorada em seu rico
patrimônio histórico-cultural. Que esta obra, ora publicada,
contribua nesse sentido.
JC MATTEDI
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capítulo 1 BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

1 - Navegação em Vitória nos períodos colonial e imperial
Navegadores portugueses fizeram as primeiras investidas de
reconhecimento da costa do Espírito Santo no ano de 1501. O território foi alvo da ação de contrabandistas de pau-brasil, sendo a
então capitania vítima de ataques de corsários ingleses e franceses e de invasões holandesas nos séculos XVI e XVII. Em 23 de
maio de 1535, o donatário Vasco Fernandes Coutinho fundou no
continente a Vila do Espírito Santo, hoje cidade de Vila Velha. Devido aos ataques indígenas e de piratas, os colonizadores transferiram o vilarejo para a Ilha de Santo Antônio, na Baía de Vitória,
fundando a Vila Nova do Espírito Santo,
atual Vitória, em 8 de setembro de 1551.
Os primeiros relatos sobre operação
portuária datam de 1545, onze anos após a
chegada do donatário português, e registram o embarque de 1.000 arrobas (15 t) de
açúcar no navio Braz Telez. Na época, cobrava-se da Real Fazenda a implantação de
uma “casa de feitoria” (entreposto comercial) – primeira centelha da vocação marítima da terra capixaba –, o que veio a consolidar-se já em 1550 com a instalação da
Alfândega, estabelecendo, assim, o transporte naval e o comércio de mercadorias
com a Coroa portuguesa. Vitória, situada
junto ao mar e com áreas abrigadas para a
navegação, facilitava a movimentação ainda incipiente da economia local. Dos trapiches partiam, também, embarcações que
exploravam a baía, os arredores e o interior por meio dos rios, e o litoral. Em seus
apontamentos, o padre jesuíta José de Anchieta (1534-1597) escreveu: “A terra (é) fre-
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quentada de três a quatro navios que cada ano vão ali de Portugal”.
A extração legal do pau-brasil, como em toda costa brasileira, foi a primeira atividade desenvolvida com fins lucrativos. Depois veio a cana-de-açúcar, riqueza econômica que
alimentou o comércio com Portugal nos séculos XVI e XVII. A
navegação de cabotagem foi de suma importância no período
colonial para o desenvolvimento econômico, graças à enorme
capilaridade fluvial e marítima. “Foi o primeiro modal a ser desenvolvido no Brasil. A cabotagem era a única alternativa para
que mercadorias e pessoas pudessem se deslocar de um ponto ao
outro no território brasileiro”, pontuou Enildo Moreira Ferreira
em Desenvolvimento da Cabotagem Marítima no Brasil e seu
Impacto na Atividade dos Portos, dissertação de mestrado em
Gestão Portuária/2015 (1). Na segunda metade do século XVIII,
em um improvisado atracadouro, embarcações pertencentes a
comerciantes de Vitória zarpavam com mantimento, madeira,
tecido e açúcar rumo à Bahia e ao Rio de Janeiro.
Alguns fatores impediam que a capitania do Espírito Santo prosperasse no período colonial, sobretudo o comércio com
Lisboa: baixa produção de mercadorias, caravelas não visitavam
Vitória com regularidade e, a partir do século XVIII, a transformação do Espírito Santo em barreira para o resguardo das
pedras preciosas das Minas Gerais, o que impediu a abertura
de estradas e a navegação fluvial até a capitania vizinha. Essa
medida asfixiou o comércio e, por conseguinte, travou o tráfego
marítimo, que só veio a despertar timidamente na primeira metade do século XIX.
“O comércio mais intenso praticava-se
em Vitória, onde aportavam apenas fragatas, lanchas e sumacas, uma navegação de
cabotagem que tornava a economia de exportação tributária do Rio de Janeiro e da
Bahia para colocação da lavoura comercial
no mercado externo”, relata Gabriel Bittencourt na obra História Geral e Econômica
do Espírito Santo: Do engenho colonial ao
complexo fabril-portuário (2). As mercadorias que abasteciam a cidade, no início do
século XIX, vinham das duas províncias

Vitória e Vila Velha.
Desenho de 1624.
Autor desconhecido.
Ilustração do Reysboeck van het rijcke
Brasilien / Koninklijke
Bibliotheek, Haia.
A ilustração apresenta
o canal entre as duas
vilas e a denominação
Rio Espiritu Santo.
Registra uma fortaleza
na metade do canal
que, no século seguinte,
abrigaria o Forte São
João. Ao fundo, a
Vila de Vitória já bem
povoada.
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Cais do Imperador
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vizinhas e sofriam grande majoração de preços. Não havia uma
navegação regular de longo curso com portos estrangeiros.
Nesse período, a cana-de-açúcar – seguida da madeira – sustentava a frágil economia capixaba, que utilizava técnicas rudimentares no plantio. A baixa densidade demográfica também
contribuía para limitar a produção nas lavouras. Em 1824, havia
35.353 habitantes espalhados pela província; em 1856, havia apenas 49.092; chegando a 82.137 pessoas (entre escravos e livres) em
1872. A partir de 1850, o ciclo canavieiro iniciou sua decadência
no Espírito Santo, dando lugar ao café e seguindo uma tendência
nacional que coincidiu com a chegada dos primeiros imigrantes
europeus. A expansão foi rápida: entre 1863 e 1870, a província exportou 25.812 sacas de açúcar contra 404.527 sacas de café.
Até o final do Império (1889), Vitória possuía um simples cais de
madeira (trapiche), construído em 1859 para o desembarque do imperador D. Pedro II (o Cais do Imperador situava-se onde hoje fica
a escadaria do Palácio Anchieta). Esse ancoradouro, localizado no
interior do canal de Vitória e a 7 km da embocadura, apresentava
condições favoráveis, como água protegida dos ventos e das correntezas marítimas. Sem dúvida, uma posição natural privilegiada,
na época, apesar das pedras submersas impedirem a atracação de navios que ficavam
ancorados no canal enquanto pequenas
embarcações faziam o transbordo de cargas. A Capitania dos Portos, na Província do
Espírito Santo, foi estabelecida em 1856.
No quarto final do século XIX, mesmo
incipiente, Vitória passou a ter o movimento
de vapores trazendo imigrantes e mercadorias da Europa e levando, sobretudo, o café.
Apesar de contar com um cais protegido, a
capital sofria com a política da Corte, que
asfixiava uma sonhada expansão comercial
das províncias mais pobres ao centralizar,
no Rio de Janeiro, o mercado nacional. A
dominação do Rio de Janeiro como entreposto de exportação e importação de produtos capixabas perdurou até meados dos
anos de 1920, já na Primeira República, o
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Fonte: Arquivo Histórico do Exército/RJ.

que manteve o Espírito Santo à margem da economia do país.
A partir de 1870, a cultura do café dominava as exportações
locais, vindo bem atrás a farinha de mandioca, a madeira e o
açúcar. Esses produtos deixavam a região, principalmente, pelos portos de Itapemirim, no sul, São Mateus, no norte, e Vitória,
no centro. A capital, porém, sofria com a precariedade das vias
de comunicação com o interior, o que limitava sua economia e,
consequentemente, o crescimento do “porto”. O escoadouro do
café era demorado, feito em lombo de animais e em canoas que
desciam o Rio Santa Maria da Vitória, a partir dos armazéns de
Santa Leopoldina. Essa dificuldade de baldeação trazia prejuízos,
e Itapemirim fortalecia-se como principal entreposto cafeeiro
capixaba devido a proximidade com o Rio de Janeiro e por ser a
região sul grande produtora de café.
Durante o Império, Vitória escoava as cargas provenientes do
norte, da região central e das áreas vizinhas à capital. Seu porto
era responsável por todo o comércio importador do Espírito Santo. As mercadorias vinham, sobretudo, do Rio de Janeiro e, nesta
metrópole, ficava a maior parte dos lucros e rendas alfandegárias.
Vitória, assim, sofria com a carência de capitais, faltando investimento para infraestrutura, principalmente para a construção de
estradas e ferrovias que facilitassem o fluxo comercial com o interior e, ainda, para o aparelhamento do futuro Porto de Vitória. (3)

Vila de Vitória vista a
partir do canal. Ano
de 1805. Por Joaquim
Pantaleão Pereira da
Silva.
Destaque para o antigo
colégio dos jesuítas e
sua igreja (à esquerda),
que hoje abriga o Palácio
Anchieta, e, na outra
extremidade, a Igreja
do Rosário. Ao centro,
dois cais avançam em
direção ao canal.
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Ano de 1884. Imagem
de Marc Ferrez –
coleção de Guilherme
Ferrez. Trapiches
tomavam conta da
paisagem de Vitória no
final do século XIX
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2 - O Porto de Vitória na Primeira República (1890 a 1930)
No quarto final do século XIX, o café monopolizava a economia capixaba, e o Espírito Santo já respondia por quase 5% do
café vendido pelo Brasil, tornando-se grande produtor nacional.
O setor cafeeiro era a alavanca do crescimento sócioeconômico local, sendo responsável por quase 100% das nossas exportações. Enquanto isso, a comunidade sonhava com uma navegação
direta com o estrangeiro, livre da dependência do Rio de Janeiro.
Em 1872, Vitória contava com 16.157 habitantes. Somente em 1881
é que navios vindos de outros países começaram a aportar na
capital, mas nada tão expressivo. Datam desse ano os primeiros
estudos para a construção efetiva do Porto de Vitória.
Porém, a chegada de um novo ator no cenário capixaba nessa época começou a mudar sua economia: o imigrante. Levas
de europeus entraram pelo porto da capital, ocupando o Sul e
o Centro do Espírito Santo, abrindo novas perspectivas de desenvolvimento. Com o crescimento demográfico, veio também
o aumento das lavouras cafeeiras e, a reboque, a pressão sobre
o governo provincial para investimentos em infraestrutura que
facilitassem o escoamento da produção até os portos. Havia,
ainda, o interesse do governo em criar um fluxo comercial entre o interior de Minas Gerais e o Porto de Vitória.
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Foto: BCU-ES/CAR-UFES

Os colonos italianos e alemães dedicaram-se, sobretudo, ao
cultivo do café e, com o tempo, iniciaram a abertura de pontos
comerciais, que funcionavam como entrepostos na distribuição
de mercadorias. A região central (cidades como Santa Leopoldina, Santa Teresa, Domingos Martins, e outras), geograficamente ligada à capital, desenvolveu-se rapidamente e isso beneficiou diretamente o porto natural de Vitória, que, aos poucos,
firmava-se como melhor porta marítima de entrada e de saída
de cargas. Grandes companhias de importação e exportação
instalaram-se na capital.
“A produção da região Central era canalizada para a cidade
de Vitória e exportada por seu porto natural. Este, além de oferecer melhores condições para operações com o estrangeiro, por permitir o atracamento de navios de maior porte, escoaria, também,
após a Proclamação da República, a produção oriunda dos portos
de São Mateus e Santa Cruz, situados no Norte da Província. Com
isso, um maior movimento era gerado na órbita da capital intensificando o dinamismo econômico da região... Com isso, contrabalançar-se-ia o polo dinâmico da economia capixaba cujo centro
começava a gravitar em torno da região Sul”, pontua Marta Zorzal
e Silva no livro Espírito Santo – Estado, Interesses e Poder. (4)
O Porto de Vitória foi criado, oficialmente, em 28 de março
de 1906, pelo Governo Federal (GF), com a denominação de Com-

Trecho da antiga Rua
do Comércio, em 1909:
ancoradouros, bonde
puxado a burro e, ao
fundo, no alto, a Santa
Casa de Misericórdia.
Atual Av. Presidente
Florentino Avidos.
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Vitória, ano de 1925.
Ao fundo, a Igreja do
Rosário
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panhia Porto de Vitória (CPV). Já nas duas primeiras décadas do
século XX, a força do café continuou impulsionando as divisas
locais e movimentando os portos de Vitória e de Itapemirim. Em
1903, 95% da receita estadual provinham da atividade cafeeira.
Porém, a monocultura era instável, pois sofria com as oscilações
de preço do produto no mercado, refletindo substancialmente
nas receitas do governo – para mais ou para menos. Assim, as
flutuações no preço, as crises periódicas e até a imprevisibilidade do tempo podiam impactar a economia capixaba. A Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) veio refletir essa dependência com o
declínio no preço do café e a imediata redução da receita.
Por outro lado, a crise provocada pelo conflito mundial levou
as autoridades do Espírito Santo a perceberem a necessidade
da diversificação agrícola incentivando outras culturas, outras
fontes geradoras de renda. Para isso, foram oferecidos créditos
rurais, desenvolvimento de modernas técnicas de cultivo e apoio
à instalação de pequenas indústrias agrícolas. Entretanto, o café
continuou na dianteira da economia, apesar do aumento nas im-

Foto: AGV-ES/CAR-UFES
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Porto de Vitória em
construção: 1918

portações de cargas gerais, como farinha de trigo, azeite, tecido,
calçados, bebidas, feijão, arroz, etc. Com o incremento na atividade econômica exportadora e importadora, o Porto de Vitória
foi, ao longo das primeiras décadas do século XX, consolidando-se como principal porta comercial do estado, tanto em número
de embarcações como em tonelagens. (5)
Ao mesmo tempo, o Porto de Itapemirim entrou em declínio:
infraestrutura precária; dificuldade de acesso a navios de maior
calado; surgimento da Estrada de Ferro Leopoldina (concluída
em 1910), ligando Vitória ao Rio de Janeiro. Esses três fatores –
principalmente o último – começaram a inviabilizar aquele por-

Área de trapiches em
Vitória: 1920
Foto: IPHAN-ES/CAR-UFES
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to, que viu suas cargas migrarem para a capital capixaba ou diretamente para a então capital federal. Já o Porto de São Mateus
continuou com seus laços comerciais com Vitória, o que perdurou até os anos de 1930. Tudo isso favoreceu o Porto de Vitória,
que passou a centralizar o movimento marítimo regional. (6)
A atracação de embarcações nacionais e estrangeiras intensificou-se nas primeiras décadas do novo século, o que demonstrava a propulsão do desenvolvimento do estado e sua

Armazéns em
construção no Cais de
Vitória
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Construção da proteção
para posterior aterro do
cais corrido. 1926.

inserção no comércio marítimo, apesar da queda abrupta provocada pela Primeira Guerra Mundial. Em 1913, por exemplo,
Vitória recebeu 132 navios estrangeiros contra apenas 11 em
1918. E o destino do nosso café, em vez dos países europeus,
passou a seguir diretamente para os Estados Unidos, além, é
claro, do fluxo permanente para o Rio de Janeiro. O comércio
com o estrangeiro só iria se normalizar a partir de 1920. (7)
Na segunda década do século XX, o Porto de Vitória escoava
mais de 80% do café produzido no Espírito Santo, número que iria
se consolidar ainda mais nos decênios seguintes, levando-o ao posto de terceiro maior exportador de café do Brasil, só ficando atrás
de Santos e do Rio de Janeiro, respectivamente. Outro fator de desenvolvimento do porto: a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM),
que começou a operar em 1908, intensificou o fluxo comercial com
o estado vizinho (antiga aspiração dos políticos capixabas). Paralelamente, o governo ligava a capital aos municípios do interior abrindo estradas, facilitando o escoamento da produção até o porto.
Esse dinamismo comercial resultou em uma constatação óbvia: a necessidade de investimentos em aparelhamento técnico e
infraestrutura portuária. Ou seja, o desenvolvimento do Espírito Santo passava, necessariamente, pela modernização do porto
da capital. Já em 1892, o governo aprovou uma tributação especial destinada à realização de melhorias, mas os recursos desse
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imposto foram desviados para o pagamento de dívidas públicas.
Somente no governo de Jerônimo Monteiro (1908-1912) o tributo começou a ser aplicado em obras portuárias, possibilitando,
assim, a construção do cais comercial na região da Vila Rubim.
Minas Gerais, interessado em escoar sua produção pela capital
capixaba, fez uma doação de 400 mil francos para as obras. (8)
Abre-se aqui um parêntese: os primeiros estudos e projetos sobre a melhor localização do Porto de Vitória tiveram início
ainda no final do governo imperial. Em 1881, o engenheiro inglês
William Milnor Roberts foi contratado para a execução do serviço. O porto deveria ser instalado no continente (Vila Velha) ou na
ilha de Vitória? Roberts não teve dúvidas em cravar o continente
por razão óbvia: fácil acesso para a chegada e saída de cargas por
vias terrestres (estrada e ferrovia), o que veio a se constatar com
a inauguração da Estrada de Ferro Leopoldina em 1910. Detalhe: o
setor sul da ilha de Vitória não tinha ligação com o continente, o
que só ocorreria em 1928 com a construção da Ponte Florentino
Avidos, e a cidade era ladeada por morros. Em 1895, um novo estudo – apresentado pelo engenheiro Alfredo Lisboa – indicou, novamente, a viabilidade técnica do porto no continente. Entretanto,
nos dois casos, por razões políticas e econômicas, optou-se pela
manutenção do projeto na capital. Entre outros motivos, alegavam

Trapiche na região da
Ilha do Príncipe. Ponte
Florentino Avidos em
construção. 1927.
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que o empreendimento do “outro lado” impediria o crescimento
sócioeconômico de Vitória.
Em 12 de maio de 1910, a CPV assinou contrato para execução das obras de ampliação do porto com a firma C. H. Walker &
Cia. O contrato previa, entre outras coisas, a construção de um
cais e de uma ponte ligando ao continente, além de aterro às
margens do canal onde seriam levantados seis armazéns (75x15
m cada um) para estocagem de carga. No projeto, uma estação ferroviária seria erguida para embarque e desembarque de
mercadorias. Com a ampliação do porto viria, ainda, o aparelhamento técnico: guindastes, guinchos, rampas, bollards, linha
férrea, etc. A Walker & Cia só iniciou as obras em 12 de dezembro de 1911. Em agosto de 1914, devido aos prejuízos trazidos
pela Primeira Guerra Mundial, o trabalho foi suspenso e assim
permaneceu por longos dez anos. A União encampou a concessão dada à CPV em 1906 e transferiu-a ao Governo Estadual
pelo Decreto nº 16.739, de 31 de dezembro de 1924.
Sobre o período que compreende o final do século XIX e o
início do XX, escreveu o historiador Gabriel Bittencourt: “Desde
1881, quando se iniciaram os estudos para viabilização do porto,

Foto: FRM-ES/CAR-UFES

Década de 1940.
Entorno do Penedo,
ainda intacto.
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até então, nada de concreto havia sido viabilizado no sentido da
sua construção. Em 1892, o GF chegara a emitir concessão à Companhia Torrens, por um prazo de 50 anos, empreendimento que
resultou em um grande fracasso. Dez anos depois, em 1902, devido
à circunstância do lugar de Argolas, do lado continental, haver
sido escolhido para terminal da Estrada de Ferro Vitória-Minas
e, também da Leopoldina, projetou-se ali o cais de atracação. (...)
Este contrato parece ter desagradado à elite política local que, por
razões óbvias, procurou sustar o contrato, até que, pelo Decreto nº 5951, de 1906, autorizou-se a transferência da concessão da
Torrens à Companhia do Porto de Vitória (CPV). A partir de 1910,
novos estudos e planos de obra foram aprovados, até que, no ano
seguinte, deu-se o início da construção do porto. No entanto, a
Primeira Guerra e a crise financeira dela advindo suspenderam,
por vários anos, este e outros empreendimentos. Finda a Guerra,
voltada a normalidade internacional, decretou a União a encampação da antiga concessão da CPV para, em seguida, firmar com
o Estado do Espírito Santo a execução da obra portuária”. (9)
O café continuava como o principal item da economia do Espírito Santo, respondendo na década de 1920 por mais de 90% das
exportações – o produto, sozinho, sustentava uma média anual
de 98% da movimentação do Porto de Vitória, e grande parte
seguia para os Estados Unidos. Nessa fase, o preço da saca tinha
cotação alta no mercado internacional, gerando riqueza aos produtores e atravessadores locais. Parte do café mineiro também
era escoado por Vitória, por meio da Ferrovia Vitória-Minas, tornando-se importante corredor de receitas entre os dois estados.
No final dos anos de 1920, quase 30% do café que saía pelo porto
era mineiro. Nesse período, Vitória já mantinha um comércio internacional estável, libertando-se do jugo do Rio de Janeiro que,
por décadas, freou a expansão comercial capixaba.
Todos esses fatores consolidaram o Porto de Vitória, na década de 1920, como o principal eixo de riqueza do Espírito Santo.
Sua importância era refletida no valor total das exportações do
estado, sendo responsável por uma média anual de 65% das divisas. Outra parte da produção capixaba saía pela Estrada de Ferro Leopoldina com destino ao Rio de Janeiro, mas com produtos
diversos (incluindo o café). Por outro lado, as importações eram
pequenas em comparação às exportações e, basicamente, feitas
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Aterro e ligação das ilhas
de Vitória e do Príncipe:
década de 1950
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por navegação de cabotagem e concentradas no Porto de Vitória.
Operavam no porto navios nacionais e estrangeiros – estes
em número menor, mas com maior capacidade de carga. Em 1927,
por exemplo, aportaram 983 embarcações nacionais que transportaram 564.213 t., enquanto apenas 189 navios estrangeiros
movimentaram 693.574 t.. A maioria das naus era de bandeira
norte-americana, vindo em seguida as europeias. Detalhe: para
aumentar as exportações e fortalecer a arrecadação de impostos, o Governo Estadual incentivou a derrubada de árvores para
o comércio de madeira com a abertura de serrarias, sobretudo
na década de 1920, e, na década seguinte, a areia monazítica de
Guarapari entrou na pauta de exportações capixabas – navios do
EUA partiram daqui abarrotados deste mineral.
Vieram a crise de 1929 e a recessão econômica mundial.
Queda nos preços (cerca de 50%) da saca de café e enorme excedente de café estocado. Na época, o Porto de Vitória já respondia por 8% da exportação nacional do produto com mais de
um milhão de sacas. Assim, as perdas para a economia capixaba
aconteceram, mas isso não diminuiu a produção que continuou
em altva. O declínio econômico do país trouxe consigo a Revolução de 1930, dando início a Era Vargas e a Segunda República.
3 - O Porto de Vitória na Segunda República (1930 a 1964)
Se a depressão de 1929 e a Revolução de 1930 esfacelaram a
economia do país com o advento da crise cafeeira, esta não atingiu gravemente o desenvolvimento do Porto de Vitória. Os níveis
de exportações do café quase que se mantiveram – sempre acima
de um milhão de sacas –, oscilando pouca coisa para mais ou para
menos durantes os anos de 1930. Explica-se: por ser um produto
de qualidade inferior e, por isso, de baixo preço, o café capixaba
abasteceu o mercado mundial em crise. Os números só caíram – e
pela metade – durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao conflito que praticamente fechou as portas do Atlântico.
Na década de 1930, também se consolidou o desatamento
econômico do Rio de Janeiro, e uma diversificação de mercadorias – ainda que pequena – eram exportadas pelo porto da
capital. Já um reflexo do aparelhamento portuário, que se in-
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Vista da cidade de
Vitória e do porto:
década de 1930

35

tensificava, e dos incentivos à agricultura proporcionados pelas
administrações do estado, então preocupadas com os perigos da
monocultura cafeeira. Nesse período, o Porto de Vitória centralizava uma média anual de 97,5% das exportações e a quase totalidade das importações capixabas.
Entre os projetos que alavancaram o porto nessa época, é
essencial citar a construção da Ponte Florentino Avidos, inaugurada em 27 de junho de 1928. A obra permitiu uma ligação do
porto ao continente, facilitando a entrada e saída de cargas. Até
então, a baldeação era feita por dezenas de catraias ou flutuantes e por grandes canoas que desciam o Rio Santa Maria. A escolha da localização da ponte requereu estudos técnicos e, principalmente, econômicos. A intenção era ligar o cais aos ramais
ferroviários da Leopoldina e da EFVM e às estradas de rodagem.
Sua construção metálica foi feita na Alemanha.
Quanto às obras no porto, que estavam paralisadas desde
1914, foram retomadas no governo de Florentino Avidos (19241928) e tiveram sequência nas administrações seguintes. “Avidos
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procura concentrar a administração pública, decisivamente, nas
obras do Porto de Vitória, na tentativa de dar solução ao crônico problema do escoamento da cafeicultura e, simultaneamente, atrair o fluxo de produtos das regiões tributárias, em trânsito
para exportação, para incrementar os negócios da praça de Vitória”, ressalta Bittencourt. (10)
Aos poucos, as melhorias em infraestrutura (enroncamento, construção de armazéns, aterros, etc.) e em equipamentos
(guindastes, pontes rolantes, iluminação, etc.) foram aparecendo. Os cinco armazéns do Cais Comercial de Vitória foram erguidos em períodos diferentes em um espaço de três décadas: a
construção dos Armazéns 1, 2 e 3 foi iniciada em 1927 – os dois
primeiros foram concluídos dois anos depois, mas o terceiro
teve comprometida sua fundação, sendo demolido e reconstruído com a finalização acontecendo (provavelmente) em 1937.
Em relação ao Armazém 5, não se sabe o ano de início e do fim
da obra, mas, em 1945, o prédio já aparecia em fotos e cartões
postais. Estudos de 1951 indicaram prioridade na construção do
Armazém 4, cuja obra começou no mesmo ano, sendo paralisada três anos depois. Em 1955, foi retomada com a inauguração
do último armazém ocorrendo em 1959. (11)

Vista do canal de
Vitória. No primeiro
plano Clube Saldanha
da Gama. 1936
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Em 1932, teve início a ligação ferroviária ao porto. Os Armazéns
1 e 2 eram usados para a guarda de sacas de café e, já em 1937, estavam providos de linha férrea para vagões. Os navios só começaram
a aportar diretamente no cais a partir de 1937, após a retirada das
rochas submersas às margens do ancoradouro e com a finalização
do cais – antes disso, continuavam operando ao largo, baldeados
por chatas e flutuantes. Mas somente em 1940 foram, enfim, concluídas as obras gerais do porto, sendo, finalmente, inaugurado o
Cais Comercial de Vitória. Ou seja, foram quase três décadas de espera pelo fim das obras e aparelhamento do Porto de Vitória.
Sobre esse período, a historiadora Maria da Penha Smarzaro
Siqueira afirma em O Desenvolvimento do Porto de Vitória 18701940: “A década de 1930 representou para o Porto de Vitória uma
fase de término de seu aparelhamento e uma proporcional ampliação de uma rede de comunicações com o interior do Estado que
Vista de Vitória e do
canal: década de 1930
lhe permitisse terminar o processo de centralização do comércio
estadual. (...) Fundamental para o desenvolvimento do porto foi a atuação das estradas
de ferro. A Estrada de Ferro Vitória a Minas
Gerais escoava a maior parte da produção
do norte do Estado mineiro e uma parte da
produção do norte do Espírito Santo. No
Sul, a Estrada de Ferro Leopoldina cortava
a área meridional do Espírito Santo, dirigindo-se para o Rio de Janeiro”. (12)
Foto: IPHAN-ES/CAR-UFES
A partir daí, década de 1940, uma nova
era se abriu para a companhia e para o Espírito Santo. Com as embarcações poden-
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do atracar no cais, que contava com plataforma e guindastes,
servido por armazéns e por uma linha férrea, o Porto de Vitória
ganhou impulso como porto organizado e seguro para navios e
cargas. A cidade, com profunda e natural relação com o porto, viu
crescer à sua volta os projetos estruturantes que transformaram
sua arquitetura (ponte, armazéns, cais, guindastes, linha férrea,
etc.) e seu comércio com a chegada de empresas e a abertura de
lojas. Os serviços portuários mudaram a composição urbana de
Vitória e mexeram com a vida, então pacata, de seus habitantes.
Por outro lado, como foi previsto pelos engenheiros Robert e
Lisboa, a cidade acabaria sufocando o porto com o inchaço urbano, impedindo a sua expansão física para descarga, movimentação e armazenagem de cargas, e futuras ampliações necessárias
como o espaço para uma retroárea. Isso seria sentido principalmente nas décadas seguintes com o porto sendo aos poucos “asfixiado”, levando a execução de novos projetos para o outro lado
do canal, ironicamente, para Vila Velha. Essa necessidade ficou
evidente com a chegada do minério de ferro proveniente de Minas Gerais pela EFVM, em 1940, ano em que se deu o primeiro
embarque desse granel pelo Porto de Vitória. O produto chegava
pela ferrovia, era transportado em caminhões, jogado na plataforma e, depois, carregado até o navio sob intenso trabalho das
pás dos operários – serviço manual e rudimentar.
Em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), hoje deno-

Aterro da Avenida Beira
Mar. Anos de 1950.
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minada apenas Vale, encabeça a exportação do minério extraído
em Itabira (MG) por Vitória. É o início das transformações técnicas, econômicas e físicas do porto. O acesso ferroviário pela
Ponte Florentino Avidos até o cais foi concluído nesse ano. Mas
logo se percebeu a necessidade de um terminal exclusivo para
escoar o produto, já que o Cais Comercial de Vitória foi construído para a movimentação de sacaria e carga geral, e seu sítio
era limitado. Daí surgiu o Cais de Atalaia, inaugurado em 1945,
especializado na movimentação de minério e localizado rente ao
morro batizado de “Pela Macaco” (hoje, desativado), em Argolas,
Vila Velha, à margem direita do Canal de Vitória.
Com obras de aterro e terraplanagem (iniciadas em 1941) para
armazenagem da carga e uso da encosta do morro para a chegada por trilhos do minério, Atalaia marcou, também, o ponto de
partida para a expansão do porto no continente, fronteiriço à cidade de Vitória, onde futuramente abrigaria novos cais e terminais. Com isso, o café começou a dividir com o minério de ferro –
mesmo que, no início, timidamente – a primazia das exportações
do Porto de Vitória e, consequentemente, do comércio capixaba
pela expansão da CVRD nos anos seguintes. O Espírito Santo,
contudo, não acompanhava, na época, o emergente processo de
industrialização nacional (inicia em 1930 e vai até a década de
1960), e a dominação cafeeira ainda predominava no estado apesar do leque aberto com o minério proveniente de Itabira.
No cenário nacional, o país vivia uma nova fase. Com a depressão econômica mundial nos anos de 1930, o Brasil se viu obrigado a
diversificar a sua produção, então dependente da agricultura, voltando-se para o comércio interno e para uma política industrial.
Já no final daquela década, a economia brasileira encontrava-se
equilibrada e menos dependente do mercado externo, ganhando
grande impulso nos anos de 1940 apesar da Segunda Guerra Mundial. O símbolo maior desse período foi a criação da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), esteio para a
expansão das indústrias de base. Apesar desse novo ingrediente
na economia, o setor agrícola não perdeu sua força, sobretudo o
café, que continuou dominando as exportações do país.
No Espírito Santo, entre os anos de 1930 e 1950, o café permanecia absoluto na pauta de exportação – o estado era o terceiro
produtor nacional (só perdia para São Paulo e Minas Gerais), e Vitó-
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Década de 1940.
Morro do Pela Macaco:
inauguração da linha
férrea que fazia o
carregamento de
minério de ferro

ria tinha o terceiro porto cafeeiro do país (ficando atrás apenas de
Santos e Rio de Janeiro), posição esta perdida no início da década
de 1950 para Paranaguá (PR). Já a produção industrial local era incipiente. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão e os países europeus, arrasados pelo conflito, precisavam ser reconstruídos, abrindo-se, assim, perspectivas para o mercado do minério de
ferro. Isso alavancou o Porto de Vitória como escoadouro natural
do produto, intensificando o intercâmbio comercial com o mundo.
O Cais de Atalaia foi a primeira grande intervenção no porto
para atender ao novo produto. Com esse terminal especializado,
Vitória consolidou-se ainda mais como cidade portuária, além
de integrar o estado ao mercado nacional. Já ao fim da Segunda
República, o Porto de Vitória estava em plena expansão física.
Com a crescente movimentação de navios devido ao minério de
ferro, nos anos de 1950 foram necessárias intervenções no canal
de acesso com obras de dragagem e melhoria nos enroncamentos, permitindo a entrada de embarcações de maior calado, além
de construção de nova plataforma de embarque – o Cais de Paul.
Este passou a operar com berços de minério e de carvão.
Ainda nessa década, três novos terminais – especializados
em derivados de petróleo – foram construídos no continente,
incluindo tanques de armazenagem. Assim, a partir de 1954, o
Porto de Vitória passou a operar esse tipo de carga. Também
nesse período, o comércio de cabotagem (estadual e nacional)
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1942, inauguração
da linha férrea do
continente ao Porto
de Vitória. Ao fundo, a
Ponte Florentino Avidos

Área portuária na
Vila Rubim: anos de
1960. Descarga de
pescado. Ao fundo, Ilha
do Príncipe e Ponte
Florentino Avidos.

caiu sensivelmente, papel este que caberia agora às rodovias (interioranas e interestaduais). Já na década seguinte, a cabotagem
quase se extinguiu com Vitória voltando-se inteiramente ao comércio mundial. Ao transporte rodoviário coube, então, a primazia na distribuição de mercadorias à população.
Enquanto o Porto de Vitória era ampliado na parte continental, o Cais Comercial de Vitória também se expandia inaugurando, nos anos de 1950, os berços 101 e 102 para carga geral
de importação e exportação. Detalhe: “Na exportação para o
território nacional, o café representava o principal produto comercial deste fluxo. Em seguida, destacava-se a madeira. A partir de 1961, a madeira supera o café em valor exportado, passando ao primeiro lugar na exportação nacional em peso e valor”,
sublinha Smarzaro em O Porto de Vitória: Expansão e Modernização – 1950-1993 (13). Isso provoca o desmatamento intenso
da Mata Atlântica no estado, sobretudo no Norte, nas décadas
de 1950 e 1960, com o aparecimento de
dezenas de serrarias.
Dados: a partir de 1951, Vitória tornou-se o terceiro porto do país em movimentação de mercadorias em tonelagens, destacando-se o minério de ferro, quando atinge
mais de 1 milhão de toneladas/ano; a partir
de 1957, este produto supera o café em valor
no Porto de Vitória; no início da década de
1960, Vitória é o terceiro porto exportador
do país com 22,5% do volume nacional.
Gabriel Bittencourt explana sobre o
período: “Até meados dos anos de 1960, o
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centro dinâmico da economia capixaba permanecia intrinsecamente imbricada à economia cafeeira. Muito embora, desde o início dos anos de 1940, a exportação do minério de ferro pelo Porto
de Vitória começava a modificar a paisagem portuária do Estado
e a promover melhoramentos na rede de transportes regional. (...)
Entretanto, em que pese o desempenho das exportações de café e
mesmo de minério de ferro na economia capixaba, na década de
1950, Vitória já não era apenas um porto. Esforços industrializantes começaram a vingar, a partir daí”. (14)
4 - O Porto de Vitória na Ditadura Militar e na Nova República
(1964 a 1990)
Já a partir da segunda metade do século, com o país adotando uma política desenvolvimentista e assumindo a feição de
uma economia urbana e industrial, o Espírito Santo passou por uma série de transformações sócioeconômicas com reflexo
direto em seu setor portuário. Frisam-se
três aspectos conjunturais vivenciados pelo
estado nesse período: 1 – O declínio econômico de polos do interior devido à decadência da cultura cafeeira; 2 – Implantação
dos grandes projetos industriais, entre as
décadas de 1960 e 1980, que trouxeram desenvolvimento, mas atraíram também levas
de imigrantes da zona rural capixaba e de
estados vizinhos, criando bolsões de pobreza na Grande Vitória; 3 – Nova dinâmica
portuária e os corredores de exportação, a
partir de 1970, e os incentivos fiscais. Esses
fatores, direta ou indiretamente, estavam
balizados na atividade portuária, agente,
historicamente, propulsor do desenvolvimento econômico regional.
Temos, nesse período, uma transição
marcante com o declínio do café e o ad-

Sacaria de café:
armazenagem e
embarque. Meados do
decêneio de 1970
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vento do minério de ferro, impulsionando o Porto de Vitória para
novos caminhos dentro do aspecto urbano-portuário e de modernização. Até 1950, 79,2% da população capixaba vivia na zona
rural. Aos poucos, houve uma inversão – no censo de 1980, a população rural significava apenas 36,0%. “As raízes desse processo
estão principalmente no início do programa de erradicação dos cafezais, realizado a partir de 1962 e, mais intensamente, no período
de 1966/67, bem como na impossibilidade de expansão da fronteira
agrícola e na exaustão progressiva dos solos menos férteis”, explica
Penha Smarzaro (15). Com isso, houve uma retração no mercado de
trabalho, advindo o êxodo rural, tanto nos anos de 1960 como na
década seguinte. Parte dessa mão de obra foi absorvida pelo setor
industrial, que emergia na Grande Vitória.
“As décadas de 1950 e 1960 evidenciaram que os ‘galhos dos cafezais já não eram mais capazes de sustentar a economia capixaba’.
O ciclo de mais de cem anos do café entrou em crise, quando o GF
decidiu implantar programa de erradicação de cafezais com baixa
produtividade. De todos os estados produtores, o Espírito Santo foi
o mais atingido por esse programa. Apesar de o estado só responder
por 13% das lavouras de café brasileiras, o Espírito Santo respondeu
por 22% do total erradicado e por 20% da área cultivada com café
no país. A compensação oferecida pelo GF ao Espírito Santo veio por
meio tanto da indenização a proprietários e meeiros pelas árvores

Cais Comercial de
Vitória na década
de 1960: prédio 05,
armazéns 04 e 05
e parte da Avenida
Getúlio Vargas
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erradicadas, quanto pela constituição de um fundo de financiamen- Vista aérea de Vitória
e Capuaba: década de
to para a diversificação econômica do estado. O principal instru- 1960.
mento buscado pelas lideranças políticas e empresarias capixabas à
época foi a industrialização retardatária. Retardatária, na medida
em que era objeto de fomento com defasagem ao que vinha ocorrendo nos demais estados do Sudeste e do Sul, desde o final do século
XIX”, sublinham os professores do mestrado em Economia e coordenadores do Grupo de Pesquisa em Inovação e Desenvolvimento
Capixaba da Ufes, Arlindo Villaschi e Ednilson Silva Felipe no artigo
Raízes históricas do crescimento sustentado do Espírito Santo, publicado em 2002 na obra Espírito Santo: Um Painel da Nossa História
II, organizada por Gabriel Bittencourt e Luiz Cláudio M. Ribeiro. (16)
A cafeicultura monopolizou o comércio local até princípios da
década de 1960, o que, de certa forma – por razões políticas-oligárquicas e pressões internas do setor primário –, atrasou o processo
de industrialização do estado, embora situado na região mais rica do
país e, geograficamente, ter uma localização privilegiada. Em 1960,
70% da renda da economia capixaba eram geradas pelo setor primário. Com o processo de erradicação dos cafezais promovido pelo
GF, o Espírito Santo foi obrigado a entrar em uma nova conjuntura:
substituir a atividade rural, então predominante, por um plano de
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industrialização, impulsionado pelo chamado “milagre econômico”
que o país começava a vivenciar a partir de 1968. Daí surgiram os
grandes projetos industriais que impulsionaram o desenvolvimento
local: Samarco (1978), Aracruz Celulose (1979), Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST – 1983), entre outros. Nesse período, o estado
conectou-se, efetivamente, à economia mineira, relação concentrada na extração mineral e na siderurgia. “Modificava-se, portanto, o
perfil econômico do Estado. Passara rapidamente do estágio agrícola para um importante polo industrial, nascido da política de incentivos fiscais, que já apresentava, então, expressivo desempenho no
setor que já representava 39% da economia estadual, em oposição a
45% do setor de serviços, enquanto a agricultura respondia apenas
por 16%”, pontua Bittencourt em referência à década de 1980. (17)
Mas um fato importante deu-se bem antes, em abril de 1961,
quando o GF decidiu pela transferência da sede da CVRD para
Vitória após longos embates entre as forças políticas capixaba, mineira e carioca. “A partir daí, a Empresa (CVRD) adquiriu
maior dinamismo e passou a investir mais intensamente no Espírito Santo, rumo à criação de condições para a instalação da
indústria siderúrgica acoplada ao Porto de Vitória. Neste sentido, sua primeira atuação consubstanciou-se na assinatura de
contrato com o Governo estadual para a construção do Porto de
Tubarão. Isso, já em julho de 1962”, relata Marta Zorzal e Silva. (18)
Outro fator relevante que incorporou, efetivamente, o Espírito Santo à economia nacional foi a política de incentivos fiscais acompanhada de ações estratégicas. Segmentos industriais
(têxtil, vestuários, alimentos, metalurgia, etc.) foram beneficiados com a criação do Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo (BANDES) – originado em 1967, inicialmente com o nome
de Companhia de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (CODES), foi criado para reerguer a economia local após a erradicação do café e, dois anos depois, transformado em BANDES
para operar com financiamentos – e do Fundo de Recuperação
Econômica do Espírito Santo (FUNRES), em 1969 (ano-chave
para o estado), que impulsionaram o mercado regional, atendendo, assim, a uma demanda antiga da Federação das Indústrias
do Espírito Santo (FINDES), nascida em 1958. Capitalizado com
recursos federais e estaduais, o empresariado arrefeceu as oligarquias dominantes, então baseadas nas atividades agrofundiá-
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ria e mercantil-exportadora (na verdade, por sobrevivência, elas
– elites econômicas – “autoinocularam” o novo para, finalmente,
soterrar um passado já improdutivo e pouco lucrativo).
“Inicia-se ali a transição de uma economia primário-exportadora para uma de base urbano-industrial, mais complexa e relativamente mais diversificada e promotora de uma urbanização
acelerada que em pouco mais de duas décadas concentraria mais
de 40% da população do Estado no entorno da capital”, assinala Fernando Cézar de Macedo no capítulo Dinâmica Regional
Capixaba 1960/2003 do livro Transformações Socioeconômicas
do Espírito Santo: uma abordagem histórica e de manifestações
recentes, organizado por Carlos Teixeira de Campos Júnior. (19)
Soma-se a esse sistema de incentivos fiscais e de investimentos na indústria outro gatilho-chave nesse processo de montagem
de uma infraestrutura para reduzir o desequilíbrio econômico local frente a outras regiões mais ricas do país: o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP). Implantado em 1970,
por mais de 40 anos (foi “esvaziado” em 31 de dezembro de 2013)
favoreceu empresas que realizavam operações de comércio exterior por meio da renúncia fiscal desde que sediadas em território
capixaba. Tal alavanca foi vital para o desenvolvimento regional,
sobretudo a partir dos anos de 1990 (como veremos mais à frente)
com o aumento nas importações e na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Porém, é opor-

Construção do Cais de
Capuaba.
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tuno dizer que, embora o fundo fosse gerado por atividades portuárias quase nenhum recurso financeiro foi diretamente aplicado
em melhorias ou em empreendimentos dentro do Porto de Vitória.
Sobre o funcionamento e/ou benefícios do FUNDAP, escreveu Macedo: “O mecanismo prevê os seguintes incentivos às importadoras que operam pelo Porto de Vitória: retorno à empresa
importadora de 7,2% a 9,0% do valor de revenda das mercadorias
importadas, através da concessão de financiamento com prazo de
carência de 5 anos, mais 20 anos de amortização, sem correção
monetária e juros de 1% ao ano; diferimento do pagamento de
imposto estadual para o vigésimo sexto dia do mês seguinte à saída da mercadoria do estabelecimento importador; 7,0% do valor
financiado fica retido em caução, sendo em seguida liberado para
aplicação em investimentos no Estado”. (20)
Para atender e se integrar a essa nova dinâmica produtiva que
se moldava diante de um cenário desenvolvimentista regional, a
administração do Porto de Vitória – atenta ao rápido crescimento
do porto dentro da cadeia logística do comércio nacional e internacional – traçou, a partir de 1967, um plano diretor para dar sustentação aos serviços portuários e às expansões físicas. Na época,
o Porto Organizado (área construída e aparelhada para atender às
necessidades da navegação, da movimentação e da armazenagem
de cargas concedida ou explorada pela União) de Vitória já abrangia
o Terminal de Tubarão para graneleiros com capacidade de 100 mil
t. e especializado no escoamento de minério de ferro. Sua inauguração, em 1º de abril de 1966, abriu nova fase no Complexo Portuário
do Espírito Santo – a construção de portos em áreas não abrigadas
– e causou uma queda natural (e brusca) na movimentação do Cais
de Atalaia (incluindo o Cais de Paul) que, a partir de 1971, passou a
operar apenas com ferro-gusa. Assim, com uma perspectiva real
de crescimento, foram executadas melhorias no canal de acesso e
no Cais Comercial de Vitória, além da construção no continente do
Cais de Capuaba. Sublinha-se: Tubarão, certamente, foi um divisor
de águas na economia capixaba – deixamos o passado agrofundiário e entramos, finalmente, na modernidade. Segundo dados da
Vale, atualmente as operações em Tubarão representam 13% do PIB
estadual que, em 2015, foi de R$ 69,5 bilhões. (21)
Naquele período, foram elaborados dois Planos Diretores de
Expansão e Melhoramento do Porto de Vitória. Em 1969, veio o
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Plano da Sociedade Civil de Planejamento e Consultas Técnicas
(Consultec), o primeiro projeto sistematizado de expansão das
instalações portuárias que trazia duas propostas interessantes:
construção do Cais de Capuaba e de uma dársena com um píer
no saco do Rio Aribiri. Quatro anos depois, foi entregue pelo
Consórcio Planave–Rendel, Palmer & Triton o Plano Diretor Portuário do Brasil – Porto de Vitória, que previa: construção do
Cais de São Torquato, fazendo a ligação entre o Cais de Paul e a
área adjacente à Ponte Florentino Avidos; ligação do Cais de Paul
com o Cais de Capuaba; construção da dársena do Aribiri com
oito berços de atracação; construção do Cais de Jaburuna com
a ligação do Cais do Aribiri até a Ilha das Cobras, incorporando
os terrenos da antiga Penitenciária do Instituto de Reabilitação
Social (IRS). A maioria desses projetos não saiu do papel.
Com o desenvolvimento do estado, abriu-se uma vasta hinterlândia com o surgimento do complexo portuário capixaba, que
abrangia os portos de Vitória, Tubarão (CVRD), Praia Mole (Siderbrás e CVRD), Barra do Riacho (Portocel) e Ubu (Samarco). O Porto de Vitória viabilizava-se ainda mais como grande corredor de
exportação da região interiorana do país interligado aos modais
ferroviário, rodoviário e marítimo, tornando-se, assim, um dos
mais importantes portos do Brasil. Explica-se: o GF priorizou, nos
anos de 1970, dentro de uma política nacional desenvolvimentista,
a expansão da fronteira agrícola (região do cerrado), que abrangia os estados do Centro-Oeste e Minas Gerais, integrada à filosofia do Corredor de Exportação, que incluía o escoamento da
produção por Vitória. O projeto envolvia um conjunto de ações
capilarizando vasta infraestrutura, desde a construção de silos e
armazéns até a modernização dos terminais de cereais.
“O eixo central do corredor seria a linha da EFVM (Estrada de
Ferro Vitória a Minas), já implantada e em pleno desenvolvimento,
que, interligada ao ramal Centro-Oeste da RFFSA (Rede Ferroviária
Federal), conduziria a Mato Grosso e Goiás, havendo, também, ligação na direção Norte-Sul através da BR-101 e pelas linhas da RFFSA,
com acesso praticamente a toda a costa. Essas ligações teriam como
ponto terminal o Complexo Portuário do Espírito Santo, notadamente
os portos de Vitória e Capuaba”, sublinha a historiadora Smarzaro. (22)
O Cais Comercial de Capuaba surgiu como ponta de escoamento deste corredor, destinado a granéis agrícolas, carne e
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Guindastes e armazéns
01 e 02 do Cais
Comercial.

carga geral. Porém, nesse período, surgiu a crise mundial do petróleo, o que afetou diretamente a economia brasileira e, consequentemente, atrasou os projetos de infraestrutura em andamento, como o do corredor de exportação. Somente em 1984,
as operações em Capuaba começaram a acontecer efetivamente
com o embarque da soja vinda de Goiás com destino à Espanha.
Até então, o terminal atendia mais à importação. (23)
Iniciadas em 1974, as obras de Capuaba foram conduzidas
pela Portobrás (órgão federal, criado em 1975 para tornar mais
eficiente os serviços portuários, que geria, na época, as docas do
país, e foi extinto em março de 1990) no ano seguinte e inauguradas em 1979 – o cais, contudo, começou a operar no ano anterior.
Localizado à margem direita do Canal de Vitória, em Vila Velha,
o Cais de Capuaba é formado por seis berços de atracação (201,
202, 203, 204, 205 e 207) para carga geral e contêineres, três armazéns, dois silos para cereais (um vertical e outro horizontal),
pátio de 100.000 m², retroárea de 300.000 m² para estocagem
e prédios administrativos, além de acesso rodoferroviário. Hoje,
Capuaba é o principal cais do Porto de Vitória.

‘Estudo de viabilidade de Capuaba estava no Arquivo Morto’
Por vinte anos (1971-1991), o economista Wallace Breciani trabalhou na extinta Administração do Porto de
Vitória (APV), uma autarquia estadual, e, depois, na
CODESA. Em duas décadas, assumiu a função de superintendente adjunto e serviu nos cargos de diretor
financeiro e diretor de engenharia e operações. Pas-

sou antes pela estatal federal de navegação Lloyd
Brasileiro e pela iniciativa privada. Nesse período,
atuou ainda no Conselho Portuário da APV como representante dos agentes de navegação.
Após convite do então governador Artur Carlos Gerhardt Santos (1971-1975), entrou no Porto
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de Vitória, auxiliando o então superintendente Jacob Ayub (1971 a 1982). Hoje, aos 80 anos, Wallace
mora na Praia da Costa, Vila Velha. Na varanda do
seu apartamento, ele concedeu entrevista sobre
sua passagem pela companhia, especialmente
sobre a construção do Cais de Capuaba.
“Quando cheguei, logo percebi que a empresa estava estagnada há anos. Faltavam grandes
projetos que modernizasse o Porto de Vitória, que
estava restrito ao Cais Comercial de Vitória com
quatro berços e baixo calado. O porto era limitado,
precisava ser ampliado, pois a navegação crescia
em todo o mundo”, recorda.
Wallace conta que, pouco tempo depois, descobriu que havia um trabalho da empresa Consultec indicando uma ampliação do porto na área
continental, em Vila Velha. “Esse estudo, inclusive,
já estava no Arquivo Morto. Perguntei a um antigo
funcionário, o Ecyr Perini, se havia algum estudo de
ampliação. Ele disse que sim e achou no Arquivo
Morto da companhia”, destaca.
Lembra ainda que, entre o Penedo e os bairros
de Paul e Argolas, havia uma fazenda particular
chamada Capuaba, que deu nome ao futuro cais,
e os tanques de combustível da Texaco e Shell. O
estudo da Consultec trazia, ainda, uma expansão do
porto para a região de Aribiri e Jaburuna, mas que
nunca se efetivou. “Aribiri teria nove berços, comendo parte do mangue que fica atrás do Penedo. Jaburuna, onde ficava a penitenciária, teria dois berços”,
sublinha para completar em seguida: “Falei para o
governador que iria tocar o estudo da Consultec no
lado de Capuaba, e ele deu carta branca”.
Pouco tempo depois, Wallace procurou Zaven
Bogocian, diretor do Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis (DNPVN – constituído
em 1963 e extinto com a criação da Portobrás em
1975). “Fui depois ao DNPVN e perguntei se podia
usar recursos da APV para ver a viabilidade de um
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porto em Capuaba. Autorizado, criei uma comissão, fiz um edital, e 23 consórcios se apresentaram
para fazer o estudo. Ganhou a Planave Engevix. A
análise levou um ano para ficar pronta, indicou a
viabilidade e apontou a necessidade de aprofundar o canal e a bacia de evolução para o recebimento de navios de até 60 mil t”, acrescenta.
Feita a desapropriação da área e a retirada dos
tanques de combustíveis, que foram instalados em
São Torquato, iniciou-se a obra. “A Cobrasil ganhou
a concorrência para construir o cais, e a Cobráulica
ganhou para fazer a estrada de Capuaba. Tivemos
que fazer essa estrada, pois tudo ali era mangue.
As obras iniciaram em 1974, e o cais começou a
operar em 1978, sendo oficialmente inaugurado no
início do ano de 1979, na gestão do governador Élcio Álvares (1975-1979)”, completa.
Já na época da Portobrás foi elaborado o Plano Diretor Portuário do Brasil e uma série de estudos
e projetos para terminais e silos, incluindo a instalação do Complexo Portuário de Capuaba. “Tive a
ideia de construção de um silo, pois tinha conhecimento de que o cerrado seria um celeiro de grãos.
Havia uma comissão de estudos do cerrado para o
escoamento de grãos no futuro, formada por Eliezer
Batista, Golbery do Couto e Silva, o chefe do gabinete do presidente Médici (Emílio Garrastazu), além de
representantes de Minas Gerais e Goiás. Tive a inforWALLACE BRECIANI
Economista e
ex-superintendente
e diretor da APV e
CODESA
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mação, daí veio a ideia do silo para tornar viável um
corredor de exportação pelo Espírito Santo. Era alto
o investimento. Assumi a responsabilidade e, feito e
aprovado o estudo de viabilidade econômica, o silo
foi inaugurado quatro anos depois”.
Finalizando, Wallace conta que nos anos de
1970 e início da década seguinte, a APV/CODESA
tinha cerca de 1.700 funcionários. “Havia escola
para filhos de portuários, restaurante para os trabalhadores e, na Ilha do Príncipe, funcionava a ofi-
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cina naval para reparo de barcos e rebocadores,
oficina de carpintaria para confeccionar os móveis
do porto, oficina de máquinas para empilhadeiras,
tratores e guindastes, tinha ainda um frigorífico privado de pesca e outros setores importantes. O Porto de Vitória tinha um gigantismo, e foi na década
de 1970 que se deu a grande expansão de sua área
e o seu desenvolvimento”, conclui.
Entrevista concedida em março de 2017.

No final dos anos de 1970 e início dos 80, o Porto de Vitória já
tinha diversificado sua movimentação de carga, então monopolizada pelo café e pelo minério de ferro. Isso em face das alterações
econômicas surgidas em sua hinterlândia. Novos produtos foram
agregados à sua carta comercial. Na exportação entraram: álcool,
melaço, rochas ornamentais, manufaturados de madeira, celulose e
produtos siderúrgicos, que se juntaram aos tradicionais café, ferro-gusa, cacau e madeira. A partir da metade dos anos de 1980, entraram os grãos de Minas Gerais e do Centro-Oeste. Já a importação
recebia cargas do tipo: enxofre, carvão, trigo, sal, fertilizantes, derivados de petróleo e maquinário industrial (serviam à implantação
dos projetos industriais). Nesse período, cresceu também no porto
o comércio de cabotagem, reflexo das importações.
Assinalou Maria da Penha Smarzaro: “Embora tenha ocorrido
a substituição de uma velha riqueza por outra no fluxo exportador

Evento no Cais
Comercial de Vitória,
em frente ao prédio
05, no início da década
de 1970. À frente, o
governador Arthur
Carlos Gerhardt
Santos e, ao seu lado,
o presidente da APV,
Jacob Ayub.
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– o café, pelo minério de ferro –, seu aspecto colonial foi acentuado em função da comercialização de um novo produto primário.
E a mudança mais importante que ocorre no porto, no decorrer
dos anos 70, é exatamente a perda desse aspecto colonial. O porto,
apoiado em novos padrões de produção ocorridos na região geoeconômica de sua hinterlândia, passa a crescer economicamente
também em função de produtos industrializados”. (24)
Outro marco importante para o Porto de Vitória e para todo
o complexo portuário capixaba foi a criação da Companhia Docas
do Espírito Santo (CODESA), a partir da publicação do decreto nº
87.560 em 9 de setembro de 1982. Empresa de economia mista, a
CODESA foi oficialmente constituída em 21 de fevereiro de 1983,
ficando sob sua jurisdição os portos de Vitória (inclui Capuaba),
Barra do Riacho e, posteriormente, Praia Mole. O controle acionário passou do Ministério dos Transportes para a Portobrás.
A historiadora Maria da Penha Smarzaro assim abordou a
questão: “A intenção de transformar a antiga Administração do
Porto de Vitória (APV) em mais uma empresa do Sistema Portobrás
partiu, principalmente, da necessidade de descentralização do sistema portuário nacional. Na época (início de 1980), a política do
Governo Federal estava voltada para a privatização, o sentido era
privatizar a economia, não sendo recomendada a criação de novas
estatais. Por causa da dificuldade da criação de uma empresa nova,
foi assinado, em 1982, um termo de acordo entre o Governo do Estado do Espírito Santo e acionistas da Portocel (Portobrás, Arcel e

Obra do cais e da
área administrativa de
Capuaba
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Capuaba, início dos
anos de 1980, silo
vertical concluído
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CVRD), a fim de constituírem a CODESA, empresa que se efetivou
com a transformação da Portocel em Companhia Docas do Espírito
Santo, em 21 de fevereiro de 1983, com participação acionária das
referidas instituições, e com o objetivo social de administrar diretamente o Porto de Vitória, Capuaba e Barra do Riacho, ficando
sob sua jurisdição os terminais privativos de Tubarão (CVRD), Ubu
(Samarco), Regência (Portobrás) e Praia Mole (Portobrás, Siderbrás
e CVRD). Toda a atividade portuária do Espírito Santo estava sob
a égide da CODESA, sua jurisdição compreendia toda a costa do
Espírito Santo, e, por isso, qualquer atividade portuária do Estado
estava de certa forma ligada à Companhia Docas”.
Continuou a historiadora: “A CODESA instituiu uma nova diretriz, agindo com maior flexibilidade, tendo seu colegiado poder
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próprio de decisão sobre os novos caminhos da empresa. (...) Antes,
a Administração do Porto estava subordinada ao Estado e à Portobrás, o que aumentava sensivelmente a burocracia e limitava a agilidade do trabalho portuário”. E pontuou em seguida: “A moderna
estrutura do porto é uma consequência dos grandes investimentos
realizados neste setor durante um longo período, principalmente
nas décadas de 70 e 80, o que, como reflexo imediato, gerou um
substancial aumento no volume de carga movimentada. Além disso, é também um reflexo de uma infraestrutura portuária planejada e construída para prestar serviços demandados pelos grandes
projetos, atender aos objetivos do Corredor de Transporte Goiás,
Minas Gerais e Espírito Santo, que só nos primeiros anos da década de 80 começa a apresentar resultados concretos”. (25)
Em fevereiro de 1985, o terminal de Barra do Riacho deixou a
condição de estatizado e passou para a iniciativa privada sob a direção da Portocel, que reunia o consórcio Aracruz e Cenibra. Outro detalhe que vale citar: dois anos antes, a CODESA investia em
novas tecnologias implantando o Centro de Processamento de
Dados (CPD), em Capuaba – sistema de informatização embrionário que visava agilizar e desburocratizar os serviços administrativos e operacionais, que ganhou impulso em 1985 com a compra
do computador B-6.900, mas o serviço só viria a deslanchar na
década seguinte. Em 1988, o Cais de Paul deixou de desembarcar
carvão, o que passou a ser feito pelo moderno terminal de Praia Vista aérea de Praia Mole
Mole (operando desde 1983), em Tubarão. No ano seguinte, já sob na segunda metade do
a administração da CODESA, Paul tornou-se um terminal grane- decênio de 1980
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leiro. O outro berço do cais continuou exportando ferro-gusa.
Ao final dos anos de 1980, o país vivia grave crise sócio-financeira após frustrados planos econômicos e impactante processo inflacionário, que resultou na chamada “década perdida”.
O Porto de Vitória, entretanto, não viu suas cifras comerciais e
sua carga diminuírem significativamente, graças aos produtos
siderúrgicos, ao ferro-gusa, ao mármore e granito e ao café (incansável “fênix” da economia capixaba), contabilizando-se ainda
os grãos provenientes do interior do Brasil. Nas importações, o
desempenho positivo ficava com o trigo, o milho e o carvão. Mas
diante do cenário de crise nacional, a CODESA tomou algumas
medidas administrativas para equilibrar as finanças: redução de
custos e aumento da receita própria.
Por sorte (e necessidade), aquela década tinha sido marcada pela aquisição de equipamentos (incluindo guindastes e empilhadeiras) mais modernos, com maior capacidade produtiva,
recuperação de berços, dragagem, obras na faixa dos cais e pavimentação, e melhorias em armazéns e pátios. Vale também
destacar o aumento na movimentação de contêineres, que, em
1984, já representavam 15% da carga geral do Porto de Vitória.
Quatro anos depois, foram inaugurados em Capuaba: um terminal exclusivo para contêineres com elevado padrão operacional,
e um novo armazém graneleiro (trigo, milho, soja, etc.) foi construído ao lado do silo vertical. Também nesse período intensificou-se a movimentação de cargas gerais ou mistas. Em 1987, por
exemplo, Capuaba fez o primeiro embarque de veículos, tendência que se consolidou nos anos seguintes, abrindo novas perspectivas de comércio para o Porto de Vitória.
Isso tudo favoreceu a manutenção de uma linha ascendente
na movimentação de cargas no porto, que, ao final da década de
1980, recebia embarcações de toda parte do mundo – média de
600 navios/ano. Ancoravam nos cais da CODESA navios com mais
de 40 mil t. e calado acima de 35 pés. Sua hinterlância englobava,
na época, 26,3% do território do país com uma malha rodoferroviária que atingia estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul da Bahia.
Somava-se a isso, regionalmente, o fato de a atividade portuária
ter atraído uma dinâmica rede de serviços composta por dezenas
de empresas de pequeno, médio e grande portes voltadas, direta
ou indiretamente, ao escoamento de cargas marítimas.
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5 - Conclusão
Assim, com o advento da industrialização e sua consolidação
nos anos 70 e 80 como corredor de importação (trigo, carvão,
veículos, etc.) e exportação (cereais, pedras ornamentais, siderurgia, celulose, entre outros) de produtos primários e manufaturados, o território capixaba deixou, finalmente, sua condição
isolacionista para torna-se um polo de desenvolvimento integrado à economia nacional. Sua vocação marítima histórica consolidou-se no século XX com o Espírito Santo abrindo-se para o
mundo por meio de sua pujante janela portuária.
No livro Mar de Âncoras – O Comércio Exterior do Espírito
Santo, Luiz Guilherme Santos Neves e Renato Pacheco fazem
um resumo desse período no capítulo O Comércio Exterior no
Espírito Santo Até Meados do Século XX: “Fatores vários e gradativos, ocorrentes no Estado, como a formação de poupança
financeira por particulares, a expansão urbana e o crescimento populacional, a diversificação e especialização das atividades profissionais e empresariais, a intervenção estatal em prol
da dinamização do programa estratégico portuário, a criação
de mecanismos de incentivos que adviriam do sistema Fun-

Navios nos berços de
Capuaba: à esquerda, o
silo vertical; ao centro,
Morro do Pela Macaco
onde escoava o minério
da CVRD; à direita, Peiu
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dap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias), a
industrialização dos portos com tecnologia operacional avançada, influiriam na consolidação do mercado externo no Estado, ativando as importações e exportações, com desempenho
ascendente a partir da década de 60 do século XX. A posterior integração dos portos do Espírito Santo ao corredor centro-leste de transportes do Brasil, em sinergia com uma vasta
área agrícola e industrial do interior do país, deu ao comércio
internacional calcado no complexo portuário do Estado, inclusive devido à sua posição geo-oceânica de ponta, uma dimensão econômica jamais imaginada...” (26)
O Porto de Vitória teve papel de destaque em todo esse processo no período da APV, acompanhando as mudanças na economia regional, por exemplo, como polo de apoio à atividade industrial, além da evolução tecnológica portuária – sobretudo na
segunda metade do século passado – para manter-se inserido
no processo global de competitividade do setor. A partir de 1982,
já como Autoridade e Operadora Portuária, a CODESA chegou a
contar com cerca de 1.300 empregados. Sobre a importância histórica do Porto de Vitória para o estado, assim pontuou Maria da
Penha Smarzaro Siqueira: “O Porto de Vitória realmente é um fato
relevante na economia do Espírito Santo. De importância crucial
não apenas para atender às necessidades do comércio, mas também contribuiu para o desenvolvimento sócioeconômico do Estado
e de Vitória, que precisou da atuação deste porto para posicionar-se como principal centro comercial do Espírito Santo”. (27)
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capítulo 2 A NOVA LEI DOS PORTOS E AS MUDANÇAS NO

CENÁRIO PORTUÁRIO: 1990-1994

1 – As questões conjunturais do país e os reflexos no Porto de
Vitória
Os anos de 1990 iniciaram com forte desconfiança econômica a partir de ajustes e choques fiscais promovidos pelo governo de Fernando Collor. O país vivia a hiperinflação, perda do
poder de compra dos consumidores com a reforma monetária,
reajustes quase diários no valor de mercadorias, greves e um
pacote econômico (Planos Collor I e II) que congelou preços e
salários, contas bancárias e confiscou a então sólida poupança.
Ou seja, implantou-se o caos socioeconômico e veio a recessão:
quebradeira de empresas, desemprego, paralisia no comércio,
etc. Todos os setores foram atingidos, incluindo os portos, que
passaram a sofrer com a baixa movimentação de cargas, tanto na
importação como na exportação, e com a falta de investimentos.
Paradoxalmente, o GF trabalhava para modernizar as linhas
de produção do país e melhorar sua infraestrutura. Um avanço
mesmo que isso estivesse sendo feito de forma impetuosa e atabalhoada diante de um cenário complexo. Quer dizer, esse era
o desejo, mas, na prática, não havia recursos financeiros para
despejar nos gargalos do país e resolver os entraves. O Porto de
Vitória, por exemplo, estava, na ocasião, asfixiado pela falta de
investimentos, o que inviabilizava perspectivas em longo prazo.
A solução, então, foi privilegiar o simples diante dos novos desafios: sendo mais eficiente no processo operacional e mais racional nas decisões orçamentárias.
Reduzindo custos, priorizando a renovação do equipamento
operacional e instalando um programa de valorização do funcionário em projetos sociais, a CODESA, na época, como porto
público, conseguiu aplainar dívidas e manter o foco na atração de
cargas por meio da eficiência no serviço. Nesse período, o diretor-presidente era Wilson Calmon Alves (04.06.1990 a 09.06.1995).
Havia no horizonte mais um grande desafio para as companhias
docas do país: elaborava-se, em Brasília, uma nova lei para a mo-
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Enseada do Suá,
início dos anos de
1990: devido a grande
movimentação de
veículos pela CODESA,
áreas externas ao porto
foram usadas para
armazenagem da carga

dernização dos portos, e seu esboço trazia mudanças radicais
em toda a cadeia portuária, sobretudo nos terminais privativos,
principal fonte de renda da CODESA, o que trazia preocupação.
Antecipando-se à nova lei e diante do quadro econômico
que o Brasil vivenciava, a administração do porto adotou medidas para o equilíbrio financeiro da empresa por intermédio da
redução de custos e do aumento da receita proveniente da operação portuária. Mas não foi devido ao vislumbre da nova regulamentação portuária que o Porto de Vitória mexeu-se para
cortar gastos. A empresa, na verdade, vivia uma crise financeira.
A Ata da 92ª reunião do Conselho de Administração Portuária
(Consad) da CODESA, realizada em 08 de outubro de 1990, alertava para a situação crítica do porto, cujo déficit acumulado em
31.05.1990 era de Cr$ 305.476.000,00, resultado das baixas tarifas portuárias (“fator preponderante”) e do número de processos
jurídicos pendentes. “A situação da empresa é considerada gravíssima”, sublinhava a Ata.
Naquele ano, discutiu-se o enxugamento de cargos com demissões e incentivos à aposentadoria – o percentual da arrecadação comprometido com a folha de pagamento era de 70%.
Assim, com a folha dos funcionários comprometida, a empresa
adotou, como uma das primeiras medidas de reestruturação, a
redução do quadro de pessoal. Medida dura devido ao cenário de
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desemprego que afetava o país, mas necessária na ocasião. Essa
iniciativa foi viabilizada a partir de acordos com os sindicatos,
planos de incentivo e cortes nas funções gratificadas. O resultado foi um enxugamento ímpar nos anos vindouros: o quadro
de 1.273 colaboradores foi reduzido para cerca de 600 pessoas,
corte de mais de 50%, permitindo um equilíbrio entre receita e
despesa (1). Em maio de 1995, a CODESA contava com 595 empregados, e os cargos de chefia caíram de 70 para 43.
Essa e outras medidas buscavam reestruturar e preparar a
empresa para as profundas mudanças que viriam com a nova lei
dos portos e que substituiria a antiga ordem portuária. Firmaram-se, então, três eixos de atuação: qualidade, eficiência e competitividade. Diante deste quadro, investiu-se em pessoal (treinamento administrativo e técnico), principalmente no segmento
de inovações tecnológicas; informatização das áreas operacional
e financeira, possibilitando maior rapidez na obtenção de relatórios estatísticos sobre movimentação de cargas e embarcações;
recuperação de equipamentos e instalações portuárias para melhorar a infraestrutura portuária e maximizar o desempenho
operacional. Neste caso, como não havia dinheiro para grandes
investimentos em obras, optou-se pelo uso equacionado do que
havia de disponível no porto para atender a demanda. (2)
Outra importante ação desenvolvida diante da ampulheta
da nova lei que surgia no horizonte engolindo o tempo foi a
implantação, no Porto de Vitória, de um regime ininterrupto de
trabalho – 24 horas/dia na operação com as seguintes cargas:
celulose, malte, trigo, café, soja e produtos siderúrgicos. Isso
permitiu o crescimento de cerca de 30% na circulação de mercadorias e o aumento no faturamento. Essas medidas, aliadas
aos contratos operacionais, às tarifas portuárias competitivas e
à receita proveniente dos terminais privativos localizados dentro do Porto Organizado, permitiu à CODESA respirar de maneira menos sufocante no período 1990-1993. Junta-se a isso,
uma nova carga que ganhou espaço nas operações do porto já
ao final dos anos de 1980: a movimentação de veículos nos dois
fluxos comerciais – importação e exportação –, lotando pátios
e contribuindo no reforço do caixa.
Em janeiro de 1990, a CODESA assinou com a Fiat Allis um
protocolo de intenção para a exportação de 50 mil carros pelo
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Porto de Vitória, sob a então presidência de Dirceu Cardoso
(08.07.1985 a 04.05.1990). Com o aumento na movimentação
de automóveis e o fechamento de novos contratos, o Consad
apreciou, em 1994, o processo que tratava do preparo de um
pátio com área de 40.000 m² (retroárea) em Capuaba que, depois, passou para 100.000 m². Ainda naquele ano, a Secretaria da
Receita Federal abriu licitação para instalação e administração
de três Estações Aduaneiras Interiores (EADI’s) na Região Metropolitana de Vitória, trazendo, assim, benefícios para o porto.
Para o ano seguinte estava prevista uma demanda de veículos
na ordem de 400 mil unidades, que se concretizou, tanto que a
administração portuária conseguiu o alfandegamento de áreas Abril de 1994:
fora do porto para armazenamento da carga por falta de espaço. inauguração do
Carros, por exemplo, foram estocados até na Praça do Papa, em Museu do Porto
Vitória. Com isso, novas expressões surgiram na nomenclatura portuária, como
EADI ou “porto seco”.
Obras menores, mas nem por isso
menos importantes, foram executadas:
recuperação, pavimentação e drenagem
do Cais de Capuaba e do pátio de contêineres; construção de estacionamento
para carretas e da 4ª linha férrea; cercagem de toda a retroárea de Capuaba; ampliação do armazém de carga geral, duplicando sua capacidade; entre outras. Na
área cultural, dois destaques no período:
em 17.12.1992, foi aberto, no andar térreo
do Prédio IV do Porto de Vitória, o Espaço de Arte CODESA com uma exposição
coletiva assinada pelos artistas Dan Mendonça, Hilal Sami Hilal, Ivanilde Brunow,
Clélia Soares, Lincoln, Attilio Colnago,
Nortton e Loio-Pérsio; em 28.04.1994, o
ambiente cedeu lugar ao Museu do Porto,
desativado anos depois.
Vale também destacar, sobretudo, a
retomada e a recuperação de dois cais históricos pela CODESA: Atalaia, em 1990; e

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

67

Paul, em fins de 1991 (Ata da 106ª reunião do Consad, em 12.12.1991).
O primeiro estava em mãos da CVRD, arrendado por longo período. Após sua integração, sofreu reformulação em seu antigo
terminal de minério, descongestionando outras áreas do porto.
Já Paul operava carvão para a Usiminas. Quando desativou
a movimentação da carga, em 1988, o terminal voltou a ser administrado pela CODESA, o que, efetivamente, só ocorreu anos
depois. “A concreta retomada do Cais de Paul, que estava em poder da Usiminas mesmo após o término da concessão, só ocorreu
em 1992. Existia desde 1988 um acerto entre o Governo Federal,
Usiminas e CODESA, onde seria pago à Usiminas o ressarcimento da ordem de 6 milhões de dólares, pelos investimentos feitos
por ela no terminal. A diretoria que assume a CODESA em 1990
fez um acerto, onde ficou determinado que a Usiminas receberia
este valor, em parcelas mensais iguais à metade do faturamento
da empresa. Até julho de 1994, já tinha sido pago 50% do total da
dívida. Com isso, a CODESA retomou o cais em termos absolutos”,
destacou Wilson Calmon em entrevista a Maria da Penha Smarzaro Siqueira (3). Essa dívida foi quitada em 2001.
Paul passou, então, por melhorias para maior movimentação
de ferro silício, contêineres e carga geral com a pavimentação do
cais e do pátio de armazenagem, além da aquisição de balança
rodoviária de 80 t, de dois guindastes e da recuperação de equipamentos. Em 1994, a CODESA investiu em obras e melhorias nas
instalações portuárias, merecendo destaque: interligação rodoferroviária entre os cais de Paul e Capuaba, passando por Atalaia,
o que permitiu a racionalização da movimentação de cargas e a
redução de custos; construção de muro de proteção da retroárea de Capuaba; construção de nova subestação do Cais de Paul;
execução do projeto de duplicação do acesso rodoviário ao Cais
de Capuaba; execução do projeto de preparação da infraestrutura da retroárea de Capuaba.
Essas realizações pontuais buscavam preparar o porto para
os impactos da nova lei de modernização dos portos (Lei 8.630)
antes e depois de sua promulgação, em 1993, em uma tentativa
de tornar seus berços mais competitivos, aumentando a capacidade operacional diante de uma possível concorrência com os
terminais privativos, o que viria a se confirmar. “Todo trabalho de
reestruturação técnico-operacional e as modificações adminis-
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trativas realizadas na CODESA, desde meados de 1990, estavam
voltadas para sanear a empresa e deixá-la pronta para o novo cenário. Desta forma, as mudanças não pegaram a Companhia Docas desprevenida, e sim bem estruturada, inclusive já atuando em
regime de parceria com as empresas privadas e com a prática de
contratos operacionais em plena atividade. A perda foi compensada com a vinda de novos clientes e produtos pelas vantagens
tarifárias, que não sofreram alterações e relevância da qualidade
e eficiência dos serviços prestados”, atestou Wilson Calmon em
entrevista a Penha Smarzaro. (4)
2 – A Lei 8.630 e os contratos operacionais
Em 25 de fevereiro de 1993, no governo do presidente Itamar
Franco, foi publicada a Lei de Modernização dos Portos. A lei nº
8.630 dispunha sobre a exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias, entre outras providências. Tornou-se um
marco no modus operandi do setor, mexendo profundamente em
sua base física e organizacional com reflexos também na questão trabalhista. O que se tinha, até então, era mais de um século
de um quase abandono das docas do país, gestões politizadas e
menos técnicas, falta de investimentos da área privada (insegura quanto às intervenções estatais) e necessidade de uma gerência localizada para cada sítio portuário respeitando as diferenças
operacionais (vento, calado, corrente marítima, ecossistema, etc.).
Enfim, havia uma falta de ação pragmática do poder público
em relação ao modal marítimo, como o controle centralizado das
tarifas portuárias e a proibição dos terminais privativos de operar cargas de terceiros. Os desafios da reestruturação portuária
eram muitos, desde o atraso logístico, passando por uma cultura
de espoliação da coisa pública até chegar ao monopólio dos sindicatos no suprimento de mão de obra avulsa. Vivia-se, nos portos, um quadro caótico: ineficiência, altos custos operacionais
e baixa produtividade dos serviços. Soma-se a isso o momento vivido pelo país no início dos anos de 1990, após a abertura
comercial, com o incremento da economia que se avizinhava e
que, obviamente, pegou o Brasil despreparado para enfrentar a
crescente concorrência ditada pela globalização. Com uma medida corajosa, o governo publicou a Lei 8.630, que mudou radi-
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calmente o que se conhecia por porto brasileiro. Em tempo: a
nova legislação não veio para solucionar todos os gargalos e os
arcaísmos do segmento, mas, sem dúvida, foi um marco divisor
entre o “velho” e o “moderno” na perspectiva portuária, iniciando uma nova fase do comércio no país.
Alguns pontos-chave da Lei 8.630 que refletiram as mudanças e chacoalharam o setor: fim do monopólio portuário estatal;
aliança entre governo e iniciativa privada, permitindo a entrada
de capital e modernização dos portos; incentivo à proatividade
de agentes estatais antes inertes, melhorando, assim, a movimentação de cargas a partir da entrada de operadores privados
nos portos públicos; descentralização das decisões com a criação
dos Conselhos de Autoridade Portuária (CAP’s); já as concessões
(terminais privativos poderiam operar cargas de terceiros) agilizaram o modal marítimo, impulsionando o comércio exterior;
dentre outros. Um item bem significativo – uma das principais
inovações do novo ordenamento – foi a questão do trabalho portuário com a criação do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO),
que tem a função de gerir os Trabalhadores Portuários Avulsos
(TPA’s) em substituição ao monopólio sindical.
Havia, até então, duas modalidades de trabalhadores portuários: os com vínculo empregatício e os avulsos. Estes eram
maioria, e o Estado regulava a operação e contratação de mão
de obra, cabendo aos sindicatos a qualificação profissional, a
distribuição de tarefas, a aferição de desempenho e a aplicação de punições. Com a promulgação da nova lei, é introduzido o contrato coletivo de trabalho com função deliberativa, e
o OGMO com papel executivo. Assim, o monopólio da mão de
obra avulsa era exercido pelos então poderosos sindicatos da
orla marítima (englobavam nove categorias), que foram revogados, possibilitando – entre outros ganhos – o fim dos “rodízios marcados” de TPA’s, ou seja, os trabalhadores escolhidos
eram, geralmente, os ligados aos sindicalistas no poder, ficando
à margem os ditos de “oposição”.
Por esse e outros fatores, a partir de 1988 e se estendendo
até o início de 1993, o período foi marcado por uma onda de
greves e paralisações das operações nos portos públicos. Entre
junho e julho de 1990, por exemplo, o Porto de Vitória parou
com a interrupção coletiva das atividades por 36 dias – uma das
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maiores greves de sua história. Boa parte – dos movimentos –
motivada pela resistência a mudanças e pela busca da continuidade de velhas práticas – o padrão quase “artesanal” do trabalho
portuário da época chocava-se com a inevitável modernização.
Principais tópicos de luta: minimizar o risco do desemprego,
preservar a autonomia dos avulsos e manter o modelo de gestão da força de trabalho. Na compreensão da cultura sindical,
havia a necessidade de resistir às mudanças que ameaçavam o
poder histórico consolidado dos sindicatos das categorias. As
entidades de classe manifestaram-se contra o novo marco portuário pleiteando a inconstitucionalidade da Lei 8.630 na Justiça
Federal. Entretanto, o impasse trabalhista não foi adiante, e a
regulamentação foi editada.
“A partir de 1988, (o período) foi marcado por muitas greves
no setor portuário. As greves estenderam-se em fases alternadas
até 1992, causando prejuízos diários nos portos, com a paralisação
das operações, deixando os navios ancorados sem movimentação
de cargas. As perdas sofridas em períodos de greve eram recuperadas pelo bom desempenho dos portos e pelo crescente movimento das exportações”, pontua Maria da Penha Smarzaro. (5)
A criação do CAP (órgão que se sobrepõe à própria administração da Companhia Docas), em Vitória, deu-se no dia 24 de
junho de 1993, ficando subordinado ao conselho dos portos de
Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho. Foi a “pedra fundamental” de implantação da nova legislação no Porto Organizado de
Vitória. Cabia ao CAP, entre outras atribuições, definir projetos
de infraestrutura portuária, homologar tarifas portuárias e horários de funcionamento do porto. Já o OGMO, tão importante
nas relações capital-trabalho, estava previsto para ser instalado
no ano seguinte (foi criado em 1994), mas só foi implantado, efetivamente, em 1997 (em 10.04.1996 iniciou a identificação de pessoal). Nesse ano aconteceu o fim das operações portuárias com
mão de obra com vínculo empregatício na CODESA, que passa a
ser gerida pelo novo órgão. Quatro anos antes, em 28 de janeiro
de 1993, foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Portuários,
Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do
Espírito Santo (SUPORT-ES).
“Como a CODESA deixou a condição de operadora para se
concentrar na de Autoridade Portuária, os trabalhadores com
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Obra em Capuaba. À
frente, o ex-presidente
Wilson Calmon Alves
(camisa branca, à
esquerda)

vínculo nesta empresa reivindicavam o acesso ao emprego nas
novas condições definidas pela Lei 8.630/93, com prioridade de
contratação após a passagem dos portos e dos berços portuários
para a iniciativa privada (A Gazeta, 04.11.97). Quanto aos da capatazia, também com vínculo empregatício, as reivindicações básicas eram: transição para a condição de avulso com registro no
OGMO para o trabalhador ainda distante da aposentadoria; e a
manutenção da situação atual, com ônus para o governo daqueles
‘aposentáveis’ – aqueles a que faltam menos de 5 anos para atingir
o tempo completo de trabalho – ou portadores de problemas de
saúde”, sublinha Antonia Colbari em Rumos do Movimento Sindical no Espírito Santo, livro publicado em 2003. (6)
O novo quadro trouxe impactos para o trabalhador portuário: “Enquanto predominou o trabalho portuário do tipo braçal ou muscular a ‘roda’ era mais ampla. O avanço tecnológico,
principalmente a automatização do processo produtivo, provoca
uma sucessiva redução dos ternos da estiva e, ao mesmo tempo,
demanda operações especializadas”, pontua Colbari (7). Segundo
a autora, após um período de grandes resistências, a celebração das convenções coletivas marcou a mudança na postura e
na estratégia dos sindicatos frente ao OGMO: “De certo modo
percebeu-se que, em muitos aspectos, a lei não deixa de ser um
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mecanismo de proteção dos trabalhadores portuários contra as
práticas predatórias na utilização da força de trabalho, assim
como não deixa de ser uma forma de assegurar a estabilidade
do trabalhador em um contexto que exige aumento de qualificação profissional”. E completa: “Se durante o seu processo de
tramitação a Lei 8.630 era associada pelas lideranças sindicais
à ameaça ao emprego e às conquistas sociais dos trabalhadores portuários, à destruição dos portos públicos e à formação de
cartéis no setor, atualmente são reconhecidas algumas de suas
virtudes, entre elas: o registro profissional, a transição de um
modelo estatutário para um modelo negociativo, a garantia de
representação dos trabalhadores em organismos como a CAP e o
OGMO, a transferência dos encargos de saúde e segurança e do
ônus da gestão do trabalho para o setor empresarial; e um novo
modelo de organização sindical sem sindicalização compulsória
e com direito de negociação coletiva”. (8)
Lei 8.630/93: portos mais competitivos e serviço de melhor qualidade
Funcionário de carreira, ingressei na CODESA em
março de 1986, na área operacional. Naquela época, ainda não existia a Lei 8.630, que somente foi
editada no ano de 1993.
O processo de mudanças na Atividade Portuária teve início na década de 90, período em que
estava em processo a eleição do então candidato
a Presidente da República, o conhecido caçador
de marajás, Fernando Collor de Melo. Ao ser eleito, o jovem presidente introduziu no Brasil a política de modernização dos nossos portos editando a
Lei 8.630/93. A chamada lei de Modernização dos
Portos abriu espaço para a privatização dos serviços portuários, pois o governo não tinha verba suficiente para introduzir as melhorias necessárias para
tornar nossos portos mais competitivos. Com isso,
as empresas privadas tiveram a oportunidade de
obter a concessões de áreas por meio de contratos
assinados com a União, surgindo os terminais privativos. Os investimentos advindos da iniciativa pri-

vada baratearam os custos portuários e ofereceram
um serviço de melhor qualidade, promovendo mais
competitividade aos usuários.
Nesse período também surge a figura do operador pré-qualificado, pois a Codesa sai da operação e
torna-se a Autoridade Portuária. Com isso, as operações dos portos passam a ser gerenciadas pelos operadores portuários, que se tornam responsáveis pela
contratação da mão de obra avulsa nos portos.
Paralelamente a tais mudanças, também ocorreu alteração no sistema de gerenciamento da mão
de obra nos portos, pois foi introduzido o contrato
coletivo de trabalho com função deliberativa e o
Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), que tem a
função executiva.
Como toda ação provoca uma reação, tal fato
não seria diferente com os portuários. Com isso, presenciamos a resistência dos trabalhadores a aceitarem essas modificações, fato que gerou grandes
manifestações que poderiam causar consequências
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bem desastrosas em nosso meio portuário. A Codesa tinha um quadro de funcionários que chegava
a casa dos 1.000. Com a sua saída da operação e
criação do OGMO, foi apresentada uma proposta
de demissão incentivada para que os funcionários
ligados à área operacional pudessem receber uma
grana e serem transferidos para o OGMO, garantindo, assim, a continuidade do seu trabalho e ganho.
Nessa etapa, tivemos a saída de uns 400 funcionários, ficando somente 10 fiéis depositários e outros
que estavam ligados ao Sindicato (SUPORT), bem
como os que estavam com problemas de saúde e
uma parte ligada à manutenção.
Com o passar dos anos, os trabalhadores e
os próprios sindicatos foram percebendo que a Lei
não tinha sido tão danosa para os seus interesses e
que muita coisa poderia ser construída por meio de
uma política que pudesse garantir os direitos dos
trabalhadores, sem gerar conflitos com os operadores portuários.

Quando todos já estavam acostumados com
a Lei 8.630/93, inclusive aguardando algumas propostas de melhorias, o governo, em 2013, apresenta
a nova Lei dos Portos – a Lei nº 12.815/13 –, que introduz algumas modificações em relação a 8.630/93,
como é o caso do Art. 33, que cuida da formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador
portuário avulso, oferecendo, assim, oportunidade de
profissionalização da categoria.
ENILDO MOREIRA
PEREIRA
Portuário e
administrador de
empresas

Por outro lado, por ser longa e abrangente, a velocidade de
implantação da nova lei foi lenta. Um exemplo foram as privatizações por concessão dos primeiros terminais no Espírito
Santo, que só aconteceram a partir de 1998. Estas permitiram
a modernização gradativa e a maior eficiência nas operações
portuárias, possibilitando a expansão do comércio exterior e
ganhos no processo produtivo e na realocação de plantas industriais, isto é, em competitividade. Diante desse quadro, o
porto público precisou ser mais ágil: quem oferecesse melhor
serviço e preço, tinha vantagens na negociação. Com os terminais privativos podendo operar mercadorias de terceiros,
iniciou-se, então, uma disputa pela carga. Essa concorrência
atingiu em cheio as docas do país, que viram escapar de seus
berços cargas preciosas.
“Com o advento da nova Lei dos Portos, a CODESA perdeu
parte da carga para os terminais privativos, e os contratos operacionais têm garantido a receita da empresa. Portanto, manter
cliente cativo é interessante para a CODESA, não só por garantir
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a receita, mas, também, por manter as instalações portuárias em
operação, com manutenção constante e perspectivas de expansão”, defendeu Wilson Calmon Alves de acordo com a Ata da 141ª
reunião do Consad, realizada em 27.10.1994.
Em um primeiro momento, com a nova lei, Vitória perdeu
mais de 700 mil toneladas de cargas para os terminais da CVRD
e CST, entre soja e produtos siderúrgicos (revista Portos e Navios, junho de 1994). Aconteceu que a CVRD, já no ano de 1993,
inaugurou um terminal de grãos em Tubarão para atender ao
Corredor Centro Leste, retirando parte dos cereais que saiam
pelo Porto de Capuaba. Isso levou a CODESA a reagir e a buscar soluções para recompor suas divisas, além de tomar medidas administrativas para diminuir custos. O Porto de Vitória
reduziu tarifas e passou a oferecer facilidades aos exportadores
com os contratos operacionais (já em 1992, antecipando-se à
nova lei), que traziam vantagens, como preços preferenciais e
tarifas prefixadas. Houve, então, a chegada de cargas vindas de
estados vizinhos, como Rio de Janeiro (produtos siderúrgicos),
Minas Gerais (veículos) e Bahia (celulose). Ou seja, a migração
de grãos para Tubarão não afetou significativamente a movimentação na CODESA, cujas operações vinham ganhando fôlego desde o final dos anos de 1980.
Sobre os contratos operacionais do Porto de Vitória, sublinha Smarzaro: “É a partir de 1992, com os contratos operacionais garantindo uma tonelagem mínima anual de movimentação, que o porto começou operar em regime de 24 horas com
celulose, produtos siderúrgicos, malte, trigo, soja e café. Esses
contratos eram firmados com duração de 12 ou 24 meses, podendo ser renovados por igual tempo, e asseguravam à CODESA
o pagamento das taxas portuárias ocorrendo ou não a movimentação de cargas. (...) Os contratos operacionais para os mais
diversos tipos de cargas significam uma estratégia comercial
agressiva e moderna, porque geram uma nova modalidade de
cobrança, ou seja, ao invés de pagar tabelas em série, o exportador firma o contrato com o porto, que exige movimento mínimo
anual e cobra por tonelagem.” (9)
De acordo com a Ata da 112ª reunião do Consad, de 25.06.92,
a CODESA firmou contratos operacionais com as empresas ATC
(soja), Brahma (malte), Rodhes (malte), CCCV (café em sacas), Ce-
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val (farelo), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN – produtos siderúrgicos) e Riacho (soja). Em abril de 1995, eram, ao todo, onze
adesões, cuja maioria vencia no decorrer daquele ano, e a diretoria considerava renovar objetivando melhores preços e condições. Nesse mesmo ano, a Bahia Sul assinou acordo operacional
para armazenagem e embarque de celulose em fardos e papel em
bobinas, como também a Glencore/Toepfer para a movimentação de grãos. Também em 1995, houve a renovação do contrato
com a Fiat Automóveis, o que garantiu a movimentação mínima
de 12.000 unidades/ano e a transferência da carga do Porto do
Rio de Janeiro para o Porto de Vitória.
“Os contratos operacionais atraíram, de outros estados para
o Porto de Vitória, cargas de alta produtividade. No caso, destacamos a celulose da Bahia Sul, produtos siderúrgicos do Rio de
Janeiro, granito e carros da FIAT de Minas Gerais, e soja do cerrado. Em Vitória, os acordos realizados com o Centro Comercial
de Café e produtos de mármore e granito elevaram o volume da
movimentação dessas cargas, mudando o perfil desses produtos
no Porto de Vitória”, assinala Penha Smarzaro. (10)

Movimentação de
veículos no Cais de
Capuaba
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Assim, com a nova regulamentação, os portos brasileiros –
aos poucos – deixaram de ser apenas um elo modal entre terra
e água, afastaram-se da realidade rudimentar e ganharam uma
vertente mais desenvolvida de acordo com as estruturas logísticas internacionais das grandes rotas, apesar de ainda incipiente. Contudo, é errado afirmar que a Lei de Modernização dos
Portos e suas regulamentações resolveram problemas seculares
dos nossos portos, aportando um boom em progresso logístico e eficiência laboral nos terminais do Brasil. Longe disso, mas
observou-se, sim, uma melhora significativa nos meandros das
questões portuárias em duas décadas (a Lei 8.630 foi revogada
em 2013, substituída pela Lei 12.815) de sua vigência e prática.
3 – Alguns dados sobre o Porto de Vitória: 1990-1994
A economia do país, naquele início dos anos de 1990, estava desajustada devido a uma inflação galopante, que chegou a
46,5% em junho de 1994, época do lançamento do Real. Antes
dessa moeda, tivemos três outras recentes: Cruzado Novo (1989),
Cruzeiro (1990) e Cruzeiro Real (1993), isto é, em curto prazo o
Brasil teve que conviver com um conturbado período monetário. O Porto de Vitória, como qualquer outra empresa privada
ou pública, convivia com os “balanços” e choques nas finanças
provocados pela instabilidade econômica.
O Patrimônio Líquido da CODESA, no valor de Cr$
116.227.450,37 em 31.12.1989, evoluiu para Cr$ 2.477.134.728,70
em 1990, mas foi fortemente impactado por prejuízos de
Cr$ 60.463.191,92 e de Cr$ 558.773.698,01 nos anos de 1989 e
1990, respectivamente. Em 1990, o Porto de Vitória acumulava investimentos em ativo permanente no montante de Cr$
2.640.901.046,31, e sua receita líquida da operação portuária foi
de Cr$ 1.465.080.126,80. Entretanto, com os altos custos operacionais no valor de Cr$ 1.108.342.750,29, o resultado bruto não foi
suficiente para cobrir as despesas operacionais e demais encargos, inclusive variações monetárias (efeito inflacionário), conduzindo a um prejuízo líquido de Cr$ 558.773.698,01.
Em 1991, o Porto de Vitória bateu recorde na operação de cargas com 3,2 milhões de t, principalmente de chapas de ferro e aço

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

77

e ferro-gusa. De acordo com a Ata da 105ª reunião do Consad,
realizada em 21.11.1991, até o mês de outubro daquele ano houve crescimento na movimentação de cargas em comparação aos
doze meses de 1990: café (4.255.483 sacas contra 3.918.940); contêineres (26.317 unidades contra 23.165); grãos (763.097 t contra
711.250 t). “Isso tudo apesar dos 36 dias de paralisação” em 1991. As
exportações, em 1992, chegaram a 2,4 milhões de t. – um recorde
na história do porto. Já as importações tinham como vedete os
seguintes produtos: malte, carvão siderúrgico, adubo e, principalmente, trigo e veículos – estes através do sistema roll-on/roll-off.
Em 1992, os portos da CODESA (Cais Comercial e Capuaba)
respondiam por 8,7% (carga geral e graneis sólidos) da carga
movimentada no complexo portuário capixaba, ficando atrás
de Tubarão (63,6% – minério de ferro), Praia Mole (17,0% – produtos siderúrgicos) e Ubu (9,0%). Percentual superior a 1986,
quando respondia por 6,8%, mantendo a mesma posição (4º lugar). Já a receita cambial da CODESA, naquele ano, representava 24,3% (seis anos antes era de 31,5% e o 2º lugar), ficando
atrás de Praia Mole (31,4%) e de Tubarão (26,6%). A explicação
para essa diferença entre a movimentação de carga (menor) e a
receita (maior) da CODESA, é o valor por tonelada do produto
em operação, que gerava maior dividendo como, por exemplo,
café, rochas ornamentais e derivado de cacau (CODESA – Boletim Estatístico, 1992, p. 13).
Houve uma queda nos números da CODESA no ano seguinte em virtude de dois fatores, como já vimos: inauguração do
terminal de grãos de Tubarão, com perdas para Capuaba, e a
aplicação da nova legislação portuária que liberou os terminais
privativos para operarem cargas de terceiros. No entanto, essas
perdas não se refletiram na prática. Em 1993, a movimentação
de cargas no Porto de Vitória chegou a 3,1 milhões de t, sendo 2
milhões operadas apenas em Capuaba (CODESA – Boletim Estatístico, 1993, p. 12). Ou seja, os contratos operacionais e a atração
de novas cargas traziam um índice positivo à companhia. Isso
se refletiu diretamente no tráfego de embarcações: até 1990, o
porto recebia cerca de 600 navios/ano; em 1993, o movimento
de embarcações ultrapassou a 800 navios.
Mas com o início da movimentação de cereais no terminal de grãos da CVRD em Tubarão, no ano de 1993, houve uma
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queda na exportação de soja por Capuaba, que ficou restrita à
importação de trigo e malte, havendo, assim, um esvaziamento
dos seus silos. Quatro anos depois, também em Tubarão, foi
inaugurado o Terminal de Produtos Diversos (TPD), que passou
a operar grãos, fertilizantes e carga geral. Esses empreendimentos causaram impacto nos anos decorrentes a entrada e
saída de mercadorias pelo Porto de Vitória, influenciando em
seu balanço operacional, mas nada que ferisse drasticamente
as contas da companhia, até porque houve ganho com outras
cargas e negócios (atração de novos clientes e tarifas mais baixas), conforme pontuamos acima.
As demonstrações financeiras do Relatório da Administração do Porto de Vitória, relativas ao exercício de 1994, trouxeram os seguintes relatos: “Com a implantação da Lei 8.630, a
CODESA sofreu significativa perda de receita, em parte devido
à isenção de taxas que vinham sendo recebidas dos Terminais
Privativos, e, em parte, devido à transferência de cargas, antes
exclusivas do Porto de Vitória, tais como soja e produtos siderúrgicos, para os Terminais de tubarão e Praia Mole. Isso exigiu um
grande esforço da empresa na busca de novas cargas, ampliação
dos contratos operacionais e melhor desempenho. Em contrapartida, o equilíbrio financeiro da empresa, que foi fortemente
abalado em 1993, foi recomposto em 1994, o que pode ser avaliado pela relação entre despesa de custeio e receita operacional/
financeira quese se limitou a 84%. Embora o resultado operacio-
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nal bruto tenha sido positivo (R$ 6.798 mil), alguns componentes
causaram forte impacto nos custos, e em consequência, um resultado líquido negativo de (R$ 2.910 mil)”.
Sobre o desempenho operacional, diz o mesmo relatório: “O
Porto de Vitória movimentou, em 1994, 3.199.508 t de cargas, o
que representa um novo recorde anual na história do porto e
um aumento de 5,3% em relação a 1993. Outros recordes históricos foram registrados nas movimentações de contêineres (42.220
TEU’s), grãos, incluindo milho, trigo e malte (860.964 t), fertilizantes (98.579 t), bobinas de papel (79.095 t) e veículos (76.027 unidades). Em relação ao ano anterior (1993), os incrementos mais
significativos foram: bobinas de papel (+64%), malte (+58%), trigo
(+36%), fertilizantes (+16%), mármore/granito (+ 6%), contêineres
(+6%) e veículos importados (76.027 contra 14.667 em 1993)”.
A produtividade do Porto de Vitória era ascendente. Veja os
números – 1990: 2.940 t/homem-ano; 1991: 3.355 t/homem-ano; 1992: 4.150 t/homem-ano; 1993: 4.560 t/homem-ano; 1994:
5.350 t/homem-ano. Em relação a 1993, o aumento em 1994 foi
de 17%, e em comparação a 1990 o crescimento acumulado chegou a 82%. “A otimização de contratos operacionais, com garantia de movimentação de cargas e preços mais compatíveis com
os custos operacionais, o aumento de produtividade em função
do aumento da tonelagem movimentada e da redução do quadro
de pessoal, e a racionalização das compras e dos estoques do almoxarifado, foram fatores fundamentais para a recuperação do
equilíbrio financeiro da empresa”, pontua o Relatório da Administração da CODESA de 1994.
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capítulo 3 FUNDAP, ARRENDAMENTOS E CRISE INTERNA:

1995-1999

1 – A economia do país (Plano Real) e seus impactos no Porto
de Vitória
As políticas neoliberais dos anos de 1990 (governos Fernando
Collor, 1990-1992; Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002) buscaram abrir o mercado do país e diminuir o controle do Estado sobre
a economia. Nesse contexto, houve – entre outras medidas – uma
política aberta de privatizações, que muitos definiram como “entreguismo” das riquezas nacionais. A cartilha do pensamento neoliberal no Brasil seguiu à risca os moldes capitalistas. No efêmero
governo Collor, tivemos uma redução dos impostos de importação, e os produtos estrangeiros invadiram o mercado brasileiro –
uma cartada para debelar o “dragão inflacionário”. Em vão.
Com Fernando Henrique, os investimentos externos e a privatização de empresas estatais foram incentivados, dobrando,
assim, em menos de uma década, a participação de multinacionais na economia do Brasil. Não foram poucas as críticas referentes à venda do patrimônio público. Os favoráveis à iniciativa
argumentavam que as estatais eram improdutivas, davam prejuízo e sobreviviam à custa dos subsídios do governo. Já os críticos contra-argumentavam: as principais estatais privatizadas
eram lucrativas e competitivas, por exemplo, a CVRD e a CSN,
vendidas a preços módicos.
As companhias docas também ficaram na mira das privatizações, mas foram “poupadas” – uma infelicidade para uns e um
alívio para outros tantos. Mas ocorreram tentativas nesse sentido: na Ata da 157ª reunião extraordinária do Consad da CODESA,
realizada em 27.10.1995, consta que houve encontro dos presidentes das docas com o ministro dos Transportes, que divulgou
o Programa de Privatizações dos Portos. Diz o documento: “O
Programa apresenta fases distintas de concessão, arrendamento e reestruturação... Definido está que as atividades portuárias
serão desestatizadas, dependendo tão somente da conclusão dos
estudos que estão sendo elaborados pelo ministério. Recomendou
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(o ministro) que os pedidos de arrendamento não devem ficar sem
respostas, e as empresas devem agir proativamente e não reativamente”. Ou seja, até tentou-se, mas a privatização dos portos
públicos não passou das fases de concessões e arrendamentos,
ficando de fora a fatia principal: o fim da administração e das
operações dos berços públicos.
Além do neoliberalismo, o país vivia naqueles anos sob o
impacto da hiperinflação. Em julho de 1994, no governo de Itamar Franco (1993-1994), foi lançado – e com êxito – o Plano
Real, programa de estabilização da economia que criava uma
nova moeda: o Real. Desde a independência, em 1822, o Brasil
teve nove moedas: réis (herança portuguesa, circulava desde
a época da colonização), cruzeiro (1942), cruzeiro novo (1967),
cruzeiro (1970), cruzado (1986), cruzado novo (1989), cruzeiro
(1990), cruzeiro real (1993) e real (1994). O novo plano econômico e monetário reduziu a inflação e ampliou o poder de compra
da população, abrindo perspectivas animadoras em todos os
setores, incluindo o portuário, já na sequência da implementação da Lei 8.630/93, que modernizava o segmento.
Entretanto, era necessário arrumar a casa para ajustar a
economia e para fazer com que ela prosperasse. O GF, então,
apertou os vários cintos, incluindo o das estatais. A partir da
publicação do decreto nº 1.410/1995, lançou o Plano de Re-
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dução de Dispêndios. A CODESA, atendendo ao estabelecido,
adotou um plano de racionalização com medidas saneadoras,
por exemplo: limitação de compras ao estritamente necessário; terceirização de “atividades meio”; baixa de leilão de bens
considerados inservíveis; redução de serviços extraordinários;
redução de custos não essenciais à atividade da empresa; etc.
Tais medidas, se executadas, significariam diminuição maior
que 10% nas despesas de custeio, mas, até o final daquele ano,
as ações não foram todas cumpridas. Também em 1995, o GF
determinou que os portos providenciassem o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), incentivassem o arrendamento de áreas e instalações, e executassem o levantamento detalhado do acervo patrimonial das docas. A ideia era simples:
enxugar ao máximo as docas e, mais à frente, privatizar.
Em 1996, por intermédio da Portaria nº 88 do Ministério dos
Transportes, foi definida a poligonal da área do Porto Organizado de Vitória, que vem a ser um desenho geométrico que indica
os limites geográficos do porto – o espaço é delimitado por ato
do Poder Executivo (Lei 12.815/2013), que “compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao
porto organizado”. Em 2002, o Decreto nº 4.333 da Presidência
da República veio substituir a citada Portaria, mas não mudou os
limites da poligonal. Isso somente aconteceu em 26 de outubro
de 2016 com a publicação do Decreto 8.888 da Presidência da
República, que trouxe novo traçado para o eixo da poligonal do
Porto Organizado de Vitória.
2 – Na ‘guerra fiscal’ entre estados, o FUNDAP acelera as
importações no Espírito Santo
Seguindo a linha de raciocínio relatada acima, vamos observar que, com as mudanças no cenário político-econômico, houve
uma melhoria no modal marítimo com a abertura de mercado,
incrementando a movimentação de cargas nos dois sentidos: importação e exportação. Aqui no Espírito Santo, o FUNDAP deslanchou: a desoneração na importação de mercadorias trouxe
várias empresas para o estado e alavancou a atividade portuária
local. “A abertura comercial transformou o Espírito Santo em uma
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das principais entradas das importações brasileiras, em decorrência do incentivo fiscal com base na renúncia de ICMS para que importadores operem pelo Porto de Vitória”, pontua Fernando Cézar
de Macedo no capítulo Dinâmica Regional Capixaba 1960/2003
em Transformações Socioeconômicas do Espírito Santo: uma abordagem histórica e de manifestações recentes, livro organizado por
Carlos Teixeira de Campos Júnior. (1)
Mais à frente, Macedo destaca: “Contribuiu significativamente para o crescimento das importações no Estado o FUNDAP,
instrumento de renúncia fiscal criado em 1970 para incentivar as
importações pelo Porto de Vitória e investimentos em atividades
industriais. Na década de 1990, com a abertura comercial e a ‘guerra fiscal’ desenfreadas, o estado beneficiou-se largamente desse
instrumento para ampliar sua participação no total das importações brasileiras, atraindo uma série de tradings companies que se
instalaram na Região Metropolitana da Grande Vitória”. (2)
Assim, na década de 1990, o número de empresas “fundapeanas” deslanchou. De acordo com dados da Secretaria Estadual da
Fazenda, em 1971 eram 21 empresas; em 1980, 38; em 1990, 134; e
257 no ano 2000. “O peso do ICMS gerado nas operações do FUNDAP atinge uma média de 33,1% do total arrecadado na década
de 1990 contra uma média de 8,9% na década anterior”, observa
Macedo (3). O incentivo tornou-se ainda um valoroso instrumento
de distribuição de créditos do ICMS aos municípios, via Fundo
de Participação dos Municípios, que receberam R$ 173 milhões
somente no ano 2000.
Outro dado revelador, agora destacado por Gabriel Bittencourt em História Geral e Econômica do Espírito Santo: “Desde
que foi instituído, em 1971, até o ano de 2000, a arrecadação do
ICMS gerada pelas operações portuárias do FUNDAP, chegou a
US$ 3,6 bilhões, tornando-se o FUNDAP o motivo determinante das
grandes empresas nacionais operarem no Espírito Santo” (4). Logo,
sobretudo a partir do lançamento do Plano Real, as empresas ligadas ao comércio exterior ganharam espaço no cenário econômico
estadual. Por exemplo, no ano 2000, entre as dez maiores companhias do Espírito Santo, duas “fundapeanas” ocupavam o 1º e o 2º
lugares, respectivamente, Cotia Trading e Coimex Internacional.
De acordo com Fernando Cézar de Macedo, houve uma ascensão política e econômica do grupo de interesses ligados ao co-
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mércio exterior, que se beneficiou da conjunção “guerra fiscal/
abertura comercial” dos anos de 1990. Ressalta ele, ainda, que,
da mesma forma que se reproduziu no restante do país, os instrumentos de política regional foram perdendo importância com
a saída do estado das funções de planejamento. “Dessa forma, o
sistema GERES/BANDES passaria por um processo de esvaziamento. Basta lembrar que o governo estadual deixou de repassar
sua quota-parte ao fundo a partir da segunda metade da década
de 1990 sem gerar maiores reações na sociedade local. A principal função do banco, a partir de então, foi operacionalizar o
mecanismo do FUNDAP, não cumprindo seu papel de apoio ao desenvolvimento, embora continuasse funcionando como banco de
investimento, ainda que com menor relevância”, afirma Macedo,
professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp. (5)
Entretanto, apesar do boom de riqueza gerado pelas tradings
companies, este não se reverteu no aumento de empregos. Apesar de mobilizarem grandes somas de recursos, as “fundapeanas”
não movimentaram o mercado de trabalho de maneira satisfatória. Sublinha o professor: “Apesar das externalidades criadas pela
transferência das sedes das empresas para Vitória, que proporcionou crescimento na construção de estações aduaneiras e terminais portuários, possuiu uma altíssima relação faturamento/
pessoal empregado, não gerando emprego na proporção dos recursos ficais que utiliza” (6). Isto é, este e outros segmentos (indústria, por exemplo) não geravam o número de emprego esperado, mesmo verificando-se, na época, o crescimento do estado
no PIB brasileiro. Macedo, em seguida, revela dados: segundo o
PNAD, a taxa de desemprego no Espírito Santo passou de 2,0%,
em 1986, para 8,5% em 1999, e 8,9% em 2001; e aumentou a informalidade: era de 48% em 1986, e pulou para 54,1% em 1999.
Alguns números do Espírito Santo na década de 1990, segundo dados do IPEA: o PIB capixaba foi de R$ 12,1 bilhões em
1998, representando 1,5% do PIB nacional. As importações saltaram de US$ 1,9 bilhão, em 1994, para US$ 3,4 bilhões em 1998.
O maior valor se verificou no ano de 1997: US$ 4,3 bilhões, sendo os veículos responsáveis por 54% das importações. Detalhe:
em 1990, as importações não atingiram US$ 600 milhões. Já as
exportações, no período 1994-1998, variaram entre US$ 2,3 bilhões a US$ 2,7 bilhões, e estavam concentradas na mineração,
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siderurgia, celulose, café, soja e rochas ornamentais. Os produtos semi-elaborados (placas e perfis de aço, celulose e minério
de ferro em pelotas) representaram 77% do valor exportado em
1998. Se somados ao café, essa participação saltava para 91%.
Enfim, esse perfil exportador revelava não só a base produtiva
local, como também a região de influência do complexo portuário capixaba. Minas Gerais – não poderia ser diferente, pela
pujança econômica desse vizinho – seria uma espécie de locomotiva da economia do Espírito Santo: em 1997, por exemplo,
47% das exportações tiveram origem naquele estado, produtos
como minério de ferro, aço, ferro-gusa e café.
Dados da Findes registram que, no ano de 1999, os portos locais foram responsáveis por 11% do valor das exportações do país
e por 25% de toda carga movimentada nos portos. Minério de ferro, pellets, placas de aço e celulose representaram mais de 90%
da tonelagem e do valor total das exportações do Espírito Santo.
3 – Arrendamentos no Porto de Vitória e o movimento sindical
Esse cenário, agora favorável, alavancou os negócios no estado. O comércio internacional influenciava cerca de dois terços da economia do Espírito Santo. Logo, o complexo portuário
capixaba era (e é!) fundamental para o desenvolvimento não só
do seu território, mas de regiões vizinhas. Assim, arejada pelo
FUNDAP, essa janela para o mundo deu um salto grandioso no
período 1990-2002: houve um aumento de 73% nas exportações
e de 240% nas importações, conforme informação do Cadernos
do Sindiex, nº 3. Nessa esteira, veio junto o boom do petróleo
com a descoberta de grandes jazidas no litoral do estado – que
veremos mais à frente.
“Os portos capixabas firmaram-se então como porta de entrada de diversas mercadorias importadas, com grande destaque para
os automóveis. Em consequência, as instalações portuárias passaram por um processo de modernização incrementado, simultaneamente, pela privatização da maior parte dos terminais existentes
e pela implantação de novos terminais”, pontua Geraldo Hasse no
capítulo Acessibilidade do Espírito Santo Contemporâneo na obra
Mar de Âncoras – O Comércio Exterior do Espírito Santo. (7)
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Também empurrando esse vagão do progresso dos portos
regionais estava a Lei 8.630, que buscava modernizar o segmento trazendo recursos da iniciativa privada. No Porto Organizado
de Vitória surgiram alguns empreendimentos privativos como a
Companhia Portuária de Vila Velha (CPVV), inaugurada em 24
de novembro de 2000 e que atende à indústria do petróleo na
costa capixaba, e o Terminal de Vila Velha (TVV), especializado
em contêineres. Os novos terminais acompanhavam projetos já
consolidados, como Praia Mole, em Tubarão, especializado em
pellets de minério de ferro; Portocel, em Barra do Riacho, que
movimentava celulose; e Flexibrás (inaugurada em 1986), no Cais
Comercial de Vitória, unidade industrial para produção, reparos
e recondicionamento de tubos flexíveis destinados à exploração
de petróleo na plataforma marítima brasileira.
Essas e outras instituições comerciais instalaram-se a partir de contratos operacionais de concessão ou de arrendamento.
Nessa esteira, fincaram os pés no Porto Organizado de Vitória
empresas como: Quimetal e Olvebasa, destinadas, respectivamente, à construção de cinco silos para armazenagem de malte
e para a estocagem de grãos; Rhodes, para a construção de cinco silos metálicos; Hipermodal; Hiperexport; Frannel; Centro de
Comércio de Café, etc.
Em 25 de julho de 1995, o Conselho de Autoridade Portuária
(CAP) dos Portos de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, em sua
30ª reunião Ordinária, fez a seguinte deliberação sobre arrendamentos de áreas portuárias:
I – Que a CODESA informe sobre as solicitações, abaixo relacionadas, feitas através do Ofício nº 647/SEPRO, da Secretaria
de Produção/Ministério dos Transportes:
- Arrendamento de área para construção de armazém frigorífico com 15.000m²;
- Arrendamento de 2.000m² de área portuária para construção de silo de 6.000 t no Cais de Capuaba, visando à movimentação de malte;
- Arrendamento de área de 20.000m² e instalações para movimentação de carga geral e contêineres;
- Arrendamento, por 20 anos, de 1.870m² de área portuária e
do armazém nº 3 para movimentação de cimento;
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- Arrendamento de 2.000m² de área no Cais de Paul para
construção de silo para sulfato de sódio e barrilha;
- Arrendamento e adaptação de galpão para a movimentação
de grãos pelo Cais Comercial de Vitória;
- Arrendamento e adaptação do Armazém nº 2 do Cais Comercial de Vitória para movimentação de grãos;
- Arrendamento de área para construção de unidade armazenadora para 400.000 t/ano no Cais de Paul (ou Capuaba).
Todos os pedidos de arrendamento foram feitos no ano anterior (1994), e os editais das áreas aguardavam a conclusão e
aprovação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZP) para serem publicados. O PDZP/95 do Porto de Vitória foi aprovado pelo CAP em 26 de novembro de 1996, peça
fundamental para orientação dos procedimentos de arrendamento, tendo como fundamento básico a participação da iniciativa privada em serviços portuários em parceria com a União.
Esse Plano teve como foco as seguintes premissas: arrendamento de áreas e instalações (programa de privatizações); saída
da CODESA das operações portuárias; a previsão de cargas era
feita levando-se em consideração a projeção da movimentação
dos anos anteriores e, a partir dessas proposições, elaborava-se
o plano de expansão física do porto para atender a essa perspectiva de demanda.
Um estudo técnico sobre o PDZP/95, encomendado pela
CODESA e realizado no segundo semestre de 1995 e início de
1996, apontou que o Porto de Vitória vinha apresentando, nos
últimos três anos, uma movimentação média de 3,1 milhões de
t/ano nas instalações da companhia, e 2,1 milhões de t/ano nos
terminais arrendados, perfazendo um total de 5,2 milhões de
t/ano. Desse total, a participação maior ficava por conta dos
granéis sólidos de exportação com 36% em média, seguido da
carga geral, também de exportação, com 32%, e dos granéis sólidos de importação com 20%. Os estudos de evolução do fluxo
de carga no porto mostraram um crescimento de 5,2 milhões
de t em 1994 para 6,8 milhões de t. em 1995. Esses números indicavam a movimentação ocorrida em todos os berços, inclusive terminais arrendados. As taxas de ocupação se encontravam
elevadas com média de 88%.
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Arrendamento portuário: entraves e avanços
O tema, sob o ponto de vista dos marcos históricos legais, pode ser enxergado em três fases: antes,
durante e após a Lei 8.630/93, também denominada Lei de Modernização dos Portos.
Da fase anterior, destaca-se o Decreto-Lei
5/1966, regulamentado pelo Decreto 59.832/1966
e o Decreto-lei 2.300/1986, sendo este último aplicado ao contexto de licitação e contrato administrativo, que guarda relação com o assunto em destaque. Todavia, não iremos aprofundar reflexões.
Do período da vigência da Lei 8.630/93, agregou-se a (nova) Lei 8.666/93, também de licitação
e contrato administrativo. Vários arrendamentos foram feitos nessa década, motivando debates acalorados com setores envolvendo a relação capital,
trabalho e entes públicos.
Oportuno consignar que foi uma época em que
não havia agência reguladora no Brasil, no tocante
ao setor portuário. Assim, os procedimentos observavam basicamente as disposições acima e a Instrução Normativa 027/1998 do Tribunal de Contas
da União (TCU). Regulamentação criticada, mas,
olhando pelo retrovisor, o processo era mais célere
em relação aos últimos 16 anos!
De ações concretizadas no Espírito Santo, destacam-se os sítios arrendados, via leilões, que
ensejaram contratos com o Terminal de Vila Velha (TVV) e o Terminal PEIÚ, ambos de 1998. Diferentemente de Santos, Vitória e outros portos
decidiram por arrendar apenas parte de suas
instalações portuárias, mantendo várias áreas e
berços públicos.
Nesse novo ambiente portuário, foi editado o
Regulamento de Exploração do Porto Organizado
de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, expedido
pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP), ferramenta de auxílio na gestão e regulação do porto.

Em 2014, esse manual foi atualizado pela CODESA.
A partir de 2001, integrou-se ao contexto portuário o ente agência reguladora ANTAQ, sendo
que, a partir de 2002, veio à tona regulamentação
abordando a figura do arrendamento, embora ainda de forma incipiente.
Os instrumentos foram aperfeiçoados ao longo
do tempo, conforme abaixo relacionamos. Ocorre
que, muitas vezes, em paralelo, já havia ação em
andamento nas próprias Docas, abordando estudos próprios ou contratados para os sítios, tendo,
em função do processo burocrático e data da demanda apresentada, sido contratado e/ou elaborado com base em regulamentação anterior, o que
acabava gerando atrasos e muitas discussões
acaloradas! Algumas delas prosperam até hoje!
O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZP) também é uma ferramenta importante para o contexto em foco, assim como (os novos) planejamentos surgidos nos últimos anos sob
o comando da Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República (SEP), como o Plano de
Negócios, o Plano Nacional de Logística Portuária
e outros. Porém, como todo instrumento análogo,
deixa de ser útil quando não é atualizado considerando reflexos de cenários econômicos mundiais e
locais, bem como outras intervenções relevantes.
Após árdua pesquisa, identificamos normatizações, na maioria do órgão regulador, referente
ao período de 2002-2016, que, em nossa visão,
guardam relação com a matéria. Não iremos relacionar acórdãos do TCU, pois a relação seria
bastante extensa:
Resolução 055/2002, definindo procedimentos relativos a normas para arrendamentos;
Decreto 4.391/2002;
Resolução 126/2003, alterando a Res. 055;
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Resolução 238/2004, alterando a Res. 126;
Resolução 525/2005, definindo procedimentos relativos ao Decreto 4.391/02, específicos sobre
certames licitatórios e contratos de arrendamentos, cujo assunto guarda relação com as
resoluções anteriores, mas não as revogou;
Norma Técnica 014/ 2007, regulamentando novos
procedimentos sobre arrendamentos;
Decreto 6.620/2008;
Nota Técnica 25 – GPP/A/2009, atualizando custo médio ponderado de capital dos empreendimentos;
Resolução 1642/2010, que instituiu sistema informatizado e obrigatório para elaboração e
apresentação de EVTE’s para projetos de arrendamento de áreas e instalações portuárias;
Resolução 2.240/2011, que regulou a exploração de
áreas/instalações portuárias sob gestão das
administrações portuárias, bem como revogou
as Resoluções 055/02, 126/03, 238/04. Importante destacar que essa norma prevê o uso provisório e oneroso mediante condições – que foi
objeto de comentários anteriores;
Decreto 8.033/2013, regulamentando artigos da Lei
12.815/2013;
Resolução 2826/2013, que alterou o artigo 35 da
Res. 2.240/11 e revogou a Res. 525/05. O referido artigo passou a ter a seguinte redação: “No
período compreendido entre a rescisão, anulação ou término do contrato de arrendamento e a celebração de novo contrato, poderá a
administração do porto adotar a solução que
melhor atender ao interesse público do porto
organizado, operando diretamente a instalação portuária ou celebrando contrato visando a continuidade da prestação dos serviços,
hipótese em que submeterá o referido instrumento à aprovação da ANTAQ”.
Portaria SEP 349/2014, que tratou de prorrogação
antecipada de contratos de arrendamentos;
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Resolução 3708/2014, definindo procedimentos sobre
exploração de áreas e instalações portuárias;
Portarias SEP 338 e 525/2015, determinando regramentos e critérios sobre Estudo de Viabilidade
Técnico Econômico e Ambiental (EVTEA);
Resolução 7/2016, que revogou a Resolução
2240/2011.
Importante ressaltar que, além desses regulamentos, em maio 2007 foi editada a MP 369, depois transformada na Lei 11.518, criando a SEP.
Os portos deixaram, então, de ser vinculados ao
Ministério dos Transportes, e deu-se nova ênfase ao planejamento e desenvolvimento do setor
portuário brasileiro. O que, na minha modéstia
opinião, foi uma medida acertada do governo
federal, dada a relevância do comércio exterior
brasileiro, o que pode ser constatado na própria
estatística de carga movimentada pelo modal
portuário, que aponta para cerca de noventa e
cinco por cento. Hoje, já por exigência de recente
legislação federal, o órgão passou a ser denominado Secretaria Nacional de Portos, vinculando-o ao Ministério dos Transportes.
O Brasil já ultrapassou o 1 bilhão de cargas movimentadas! Todavia, “nem tudo são (ou foram) flores” para se atingir número tão expressivo, já que é
enorme o desafio de gestão nos portos brasileiros.
Como exemplo, segue figura de case apresentado em 2008 para órgão de controle e fiscalização,
abordando o panorama da CODESA.
Embora tenha que reconhecer esforços de órgãos
e profissionais laboriosos na busca do aprimoramento gerencial, em minha visão, essa “teia” ficou
mais intensa e desafiadora, já que aumentaram as
demandas por parte de órgãos intervenientes, houve
redução do número de colaboradores e o processo
de arrendamento portuário nacional vem esbarrando em entraves diversos, sem falar na crise política e
econômica instalada no país nos últimos anos.
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No plano interno da CODESA, foram editadas normas por parte do Conselho de Autoridade Portuária
(Moção 01/2007) e pelo Conselho de Administração
(Deliberações 002/2007 e 004/2008), possibilitando
avançar e regulamentar procedimentos de contratos
operacionais, usos precários e provisórios de áreas.
Tais ações deram fluidez à atividade econômica da
hinterlândia do porto, fomentando renda e impostos
aos diversos segmentos envolvidos, em face das demandas que se apresentavam ao Porto de Vitória.
A CODESA, inclusive, sob o prisma histórico, é
intitulada vanguarda em muitas experiências no
setor, inclusive em regulamentação. Como exemplo, já assinalado por estudiosos, relativo ao escopo citado acima, que, anos depois, teve parte
da sua essência utilizada no conceito da Resolução ANTAQ 2240/2011.
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Do ambiente legal, que guarda relação com a regulamentação em comentário, cabe salientar que,
em dezembro 2012, foi publicada a Medida Provisória 595, posteriormente transformada na Lei 12.815,
de junho de 2013, que revogou a Lei 8.630/93, dando início ao período pós Lei dos Portos!
Não sendo objeto deste texto e sem querer entrar
no mérito de aspectos críticos da legislação, acredito que debates prévios, via projeto de lei, teriam
ofertado melhor nível a essa regulamentação, tornando mais proveitoso ao ambiente portuário.
Consequente ao novo marco, foram instituídos
blocos para arrendamentos de áreas e instalações, tendo a CODESA sido inserida no Bloco 4
(último), cuja autorização, ainda em maio de 2017,
não chegou à empresa – pelo menos que eu tenha
conhecimento.
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Todavia, cabe abrir um parêntese. Percebe-se
na CODESA que muitas ações foram adotadas ao
longo dos anos, objetivando dar vazão ao tema em
foco, como exemplos:
– Instituídas comissões de licitação para tratar
das questões dos arrendamentos;
– Cadastrados pela CODESA e/ou empresas interessadas, cerca de 10 estudos de viabilidade
para fins de providências junto ao órgão competente;
– Realizada primeira audiência pública, em
agosto de 2012, para fins de licitação de área
do terminal de granel líquido no Atalaia.
Importa consignar que, ao término de um contrato de arrendamento, não tendo sido finalizada
nova licitação ou destinação da área para novo
objeto econômico, a CODESA não pode simplesmente “prescindir” de receitas geradas, já que seu
custeio é financiado por recursos oriundos das
tarifas públicas e valores de contratos de arrendamentos e análogos. Não se esquecendo também de que, atrás de cada sítio portuário, existe
uma atividade econômica pulsante e geradora
de empregos e impostos.
Além disso, o novo ambiente de metas de gestão
vivenciado no setor, que inclusive afeta as remunerações de colaboradores e dirigentes, faz com
que o conjunto imponha mais desafios aos gestores para manter a empresa saudável, sob o prisma
econômico e financeiro.
Voltando ao contexto de arrendamentos, segundo publicações na mídia escrita, outro fato retardador do processo foi que, somente ao final de 2015,
houve aval final para a nova modelagem portuária
por parte do órgão responsável. Pôde então ser feito o primeiro leilão portuário no Brasil, agasalhado
pelo novo escopo legal, mas já havia uma centena
de contratos vencidos pelo país afora!
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Cabe pontuar que, nos últimos 12 meses, foram
obtidos avanços na realização de arrendamentos
federais, porém o sentimento “ainda” reinante é
que o assunto “urge” como um elemento de estresse ao setor portuário brasileiro, não sendo algo
restrito a CODESA, haja vista a insegurança jurídica dos regramentos impostos e o engessamento
de gestão, proporcionado pelo elenco de dispositivos relacionados.
Por fim, quando já me preparava para encerrar este texto, chegou ao meu conhecimento a
publicação do Decreto 9.048, de 10 de maio de
2017, regulamentando tópicos da Lei 12.815/13,
assim como alterando e revogando dispositivos
do Decreto 8.033/2013. Com base em notícias extraídas do site do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, podemos salientar alterações
atinentes a prazo de concessão, alterado para 35
anos e podendo alcançar 70 anos; contratos pós
1993, que poderão ter sua prorrogação antecipada a critério do poder concedente; permitida
a expansão da área arrendada dentro do porto;
novos critérios e prazos definidos quanto a facilidades de investimentos e licitações dos sítios;
e maior elasticidade quanto ao início e procedimentos para operação da instalação de terminais de uso privado (TUP).
HUGO AMBOSS
MERÇON
Portuário, administrador
de empresas e
ex-presidente da
CODESA
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Mas por que o arrendamento de tantas áreas do Porto de Vitória? A política do GF era pela saída das Docas da operação portuária, dando-lhes apenas o papel de Autoridade Portuária, o que
acabou não se efetivando por completo. Algumas áreas foram de
fato entregues à iniciativa privada, mas as operações públicas dos
berços continuaram, e quem saiu prejudicado com esse modelo
que, na época, não se concretizou, foram os trabalhadores portuários – muitos foram demitidos ou se desligaram do porto e,
depois, não conseguiram retornar, sofrendo com a não inserção
no mercado de trabalho. A maioria ingressou no OGMO.
Em outubro de 1997, o SUPORT soltou o seguinte comunicado, que dá uma dimensão das exigências da classe portuária,
preocupada com os rumos do processo de arrendamentos e a
possibilidade de perda de postos de trabalho:
Os Trabalhadores e a Modernização Portuária
O SUPORT, neste importante momento por que passa o
setor portuário, quando questões vitais para os trabalhadores estão sendo discutidas, como: o arrendamento dos portos para as empresas privadas, a demissão dos empregados
da CODESA e o novo papel da Companhia Docas como Autoridade Portuária, traz para a sociedade esclarecimentos
sobre pontos que merecem uma reflexão e posterior ação de
todos aqueles preocupados com o desenvolvimento do nosso
estado. Não podemos compactuar com a minimização dos
problemas sociais – que já são muitos no nosso estado – e
acima de tudo que o processo de transferência das instalações portuárias para a iniciativa privada não se dê de forma clara, transparente e socialmente equilibrada.
Desta forma, algumas medidas, obrigatoriamente, devem
ser adotadas sob pena de se ter uma reforma portuária frágil,
que não consiga atingir os objetivos almejados pela sociedade.
1 – Aproveitamento de Mão de Obra:
Devido aos seus conhecimentos específicos, sua ampla experiência e multiatividade, ninguém melhor do que os atuais
trabalhadores portuários para executar os serviços necessários ao bom desempenho da atividade portuária, razão por-
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que o SUPORT defende veementemente os seguintes pontos:
• Absorção, pelos futuros arrendatários, da mão de obra
técnico-administrativa e de manutenção já existente no porto, garantindo aos trabalhadores desligados da CODESA a
oportunidade de continuar atuando, evitando assim graves
problemas sociais.
• Que a CODESA desenvolva ações junto ao SINDIOPES e
OGMO para que os atuais trabalhadores de capatazia que forem demitidos sem justa causa sejam absorvidos imediatamente e qualificados como trabalhadores avulsos, como prevê a Lei 8.630/93.
• Que o Plano de Desligamento dos Empregados da CODESA permaneça aberto até a total e completa reestruturação
da empresa.
• Que a CODESA crie um Plano de Requalificação e Treinamento para os atuais trabalhadores que deverão permanecer
na empresa, preparando-os para assumir as novas atribuições previstas na Lei 8.630/93 para o exercício pleno das atividades de Autoridade Portuária no Estado do Espírito Santo.
• Que no processo de reestruturação da CODESA sejam observadas medidas que evitem a descontinuidade das operações
como vêm ocorrendo em outros portos, principalmente nas
áreas que não entraram no PROARI elaborado pela CODESA,
com prejuízos generalizados para a comunidade portuária.
• Que o CAP e o OGMO implementem imediatamente um
Sistema de Treinamento para capacitar os trabalhadores
portuários envolvidos na operação do porto, no sentido de
atender as necessidades multifuncionais do novo modelo
portuário, bem como o funcionamento do Porto 24 Horas.
2 – Medidas Necessárias ao Bom Funcionamento do Porto Público:
• Formação obrigatória de consórcios para cada instalação
a ser arrendada. Tal medida evitará a formação de monopólios, permitindo a participação de um maior número de
empresas operadoras e interessadas na atividade portuária.
• Estabelecimento de preços mínimos compatíveis com o mercado. De nada adianta para a comunidade portuária a colocação de preços subavaliados visando obtenção de grandes ágios.
• Exigir dos futuros arrendatários, conforme prevê a Lei
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8.630/93, um Programa de Investimentos para Reposição da
Superestrutura do Porto (equipamentos portuários), com o objetivo de evitar o contínuo processo de sucateamento do porto
público. E desenvolver Programas de Qualidade, Produtividade e de Proteção ao Meio Ambiente para torná-lo competitivo.
• Criar mecanismos orçamentários ou tarifários com o
objetivo de captar recursos suficientes para a execução das
dragagens necessárias ao bom funcionamento do porto.
Vitória-ES, 30 de outubro de 1997.
DIRETORIA DO SUPORT
Pelo projeto do GF, o processo de privatização dos portos
ocorreria gradativamente. Em 29 de agosto de 1996, foi publicado
o Decreto Presidencial nº 1.990, que incluía, no Programa Nacional de Desestização (PND), oito empresas controladas pela União,
responsáveis pela administração de portos marítimos e fluviais e
que, anteriormente, eram administradas pela extinta Portobrás: I
– Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ); II – Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA); III – Companhia Docas do Ceará
(CDC); IV – Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP);
V – Companhia Docas do Pará (CDP); VI – Companhia Docas do
Maranhão (CODOMAR); VII – Companhia Docas do Rio Grande do
Norte (CODERN); Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) (8).
No primeiro semestre de 1997, o Ministério dos Transportes estabeleceu prazos para a desestatização do setor e seus programas de
arrendamento: 1 – Até dezembro de 1997, as Docas deveriam retirar-se da operação portuária; 2 – Até setembro de 1998, deveriam
estar concluídos todos os possíveis arrendamentos.
Até a metade de 1996, o Porto de Vitória não havia arrendado nenhum berço, procedimento este já alavancado em outras
companhias portuárias, como a do Rio de Janeiro. Aqui, discutia-se o arrendamento do Porto de Barra do Riacho, dos berços de
Capuaba, do Cais de Paul, dentre outras áreas. Debatia-se também
o programa de reestruturação da CODESA para funcionar apenas
como Autoridade Portuária. Estimou-se que sairiam da empresa
pelo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) – que, depois, se
chamaria Plano de Desligamento de Pessoal (PDP) e, em seguida,
Plano de Desligamento Incentivado (PDI) – aproximadamente 380
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empregados, incluindo a capatazia. Os berços 203, 204 e 205 de
Capuaba e o Cais de Paul (berço 206) foram a leilão na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) em maio de 1998. Os berços (futuro TVV) foram arrematados sem concorrência pela CVRD por R$
16 milhões (apenas a mineradora deu lance, não havendo nenhum
centavo de ágio). O arrecadado seria utilizado “exclusivamente”
para pagamento das despesas originadas com o PDV, mas o dinheiro foi bloqueado pela Justiça para pagamento de ações trabalhistas. Já o Cais de Paul ficou com o Terminal Portuário Peiú
(TPP) – um consórcio de empresas – após decisão judicial.
No Porto de Vitória, o processo de privatização das instalações portuárias por meio de arrendamentos resultou na privatização de berços do Cais de Capuaba para o TVV, do berço do Cais
de Paul para o Peiú, do Armazém 02 para o Grupo Buaiz, e das
instalações da Ilha do Príncipe para a PROMOC. Em todo o processo, a classe portuária saiu prejudicada com os arrendamentos
e a saída parcial da CODESA da parte operacional. Por determinação do GF, a companhia cancelaria todos os contratos referentes
à mão de obra avulsa a partir de 29.05.1996, conforme o Artigo 9º
do Decreto 1.596/95, que estabelecia o trabalho portuário apenas
para os que estivessem com a situação regularizada no OGMO.
Em junho de 1996, foi deflagrada greve pelo não cumprimento da
Lei 8.630 pelo empresariado, que estava contratando mão de obra
sob regime temporário, descartando o direito aos registrados e
credenciados no órgão gestor. O retorno ao trabalho aconteceu
após a CODESA ameaçar suspender os contratos firmados entre
os operadores portuários e as empresas terceirizadas.
EVOLUÇÃO DE PESSOAL / CODESA
Ano

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997*

Empregados

1.073

942

786

721

663

596

613

595

593

PDV

-

-

78

58

55

63

-

-

-

*até 06.06.1997
EFETIVO DE PESSOAL / CODESA
Administrativo

Operacional

Silo

Manutenção

Marítimo

Guarda Portuário

Total

169

235

46

45

24

74

593

Data: 06.06.1997
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Empregados desligaram-se da companhia e não conseguiram
postos de trabalhos nas áreas arrendadas mesmo sendo a absorção
da mão de obra objeto dos contratos de arrendamento. O desemprego causou revolta e conflito entre os trabalhadores dos Sindicatos da Orla Portuária e o TVV, inclusive com reação policial em
dezembro de 1998. Eduardo Lírio Guterra, representante dos portuários no Consad, assim reagiu em 28.09.1998: “A forma como se
deu o leilão de Capuaba – sem ágio e sem concorrência – facilitou
o barateamento do custo real das instalações. A obrigatoriedade de
operar somente com um operador portuário exclui as empresas que
sempre trouxeram cargas para os nossos portos, em consequência
terão que restringir suas atividades econômicas e demitir um grande número de trabalhadores”.
Reportagem do jornal A Tribuna, publicada na página 02, em
11.12.1998, e assinada pelos repórteres Alexandre Ataíde e Soraya
Silvestre, dá uma dimensão da tensão entre os trabalhadores portuários e a Companhia Vale do Rio Doce (Vale), empresa que arrendou o TVV. No dia anterior, durante três horas, policiais e portuários enfrentaram-se nas imediações de Capuaba. Intitulada Dia de
guerra no porto, confira a matéria na íntegra:
“Caminhão incendiado, radiopatrulha apedrejada. Tiros,
bombas, muita pancadaria e cinco prisões. Este foi o saldo de
mais um confronto entre trabalhadores da orla portuária e
policiais militares da Tropa de Choque, ocorrido ontem à tarde nas imediações do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV).
Os trabalhadores avulsos da orla portuária – revoltados
com a Companhia Vale do Rio Doce, que arrendou o TVV por 25
anos e não quer utilizá-los para o serviço de carga e descarga
do porto – destruíram e interditaram o local no último dia 2.
Ontem, eles avisaram que as cargas não sairiam do terminal. O comandante da Tropa de Choque, capitão Nilton Ribeiro, que daria segurança para retirada de contêineres, minutos
antes comentava: ‘os manifestantes terão o tratamento que
merecem. Se usarem violência, terão violência’.
Não deu outra. Enquanto preparava o comboio para escoltar as carretas, chegou a notícia de que os manifestantes
haviam atravessado um caminhão na ponte de Capuaba,
incendiando a cabine.
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Era o início da confusão. Policiais perseguiram os manifestantes que, além de incendiarem a carreta, também atacaram
uma radiopatrulha do 4º Batalhão que tentava passar pela
barricada de ferro velho, armada antes da ponte.
A radiopatrulha – prefixo 4224 – foi atingida com uma pedrada no vidro traseiro, que ficou estilhaçado.
A correria foi imensa. Várias bombas de efeito moral (ou
gás lacrimogêneo) foram lançadas. Manifestantes, curiosos,
repórteres e a população do local tentavam abrigar-se. O clima de guerra aumentou quando, depois de dar ordem a dois
manifestantes que correram, policiais sacaram os revólveres
e fizeram disparos para o alto.
O pânico aumentou. Dois helicópteros sobrevoavam o local,
um da Companhia Vale do Rio Doce e outro do Grupamento
de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer), da Polícia Militar, com
dois atiradores de elite.
Dois manifestantes foram algemados e colocados no cofre
de uma viatura modelo Ipanema. Logo em seguida, outros
dois foram ‘empurrados’ para o mesmo cofre, que foi fechado
com dificuldade pelos policiais.
Policiais iniciaram então a retirada do caminhão incendiado da ponte e desmancharam a barricada. A operação ia
continuar e o comboio com as carretas iria seguir seu destino,
garantiu o capitão Nilton Ribeiro.
O que disse cada um:
Sindicato: A CVRD está descumprindo a Lei 8.630/93 (Lei
dos Portos). A empresa deveria contratar trabalhadores avulsos para trabalhar no Terminal de Vila Velha (TVV) que sejam cadastrados no Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). A
revolta dos trabalhadores tem motivado os conflitos entre os
portuários e a empresa.
Vale: A empresa acredita que está respaldada por uma
liminar concedida pela Justiça de Vila Velha para que possa contratar os trabalhadores portuários fora do OGMO. A
empresa pretende continuar operando o Terminal de Vila
Velha hoje, mesmo que para isso seja necessária a intervenção das forças de Segurança Pública.
DRT: Fiscais do Trabalho, a exemplo do sindicato, consideram que a CVRD também está descumprindo a lei. Fiscais
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admitem que a liminar da Justiça, concedida à CVRD, diz que
a empresa pode contratar mão de obra própria, mas que a
liminar não diz que ela pode contratar fora do OGMO. A DRT
aguarda decisão do Ministério do Trabalho para começar a
autuar a empresa.
Governo: O governador Vitor Buaiz se propõe a ser um intermediador para a questão do impasse entre a CVRD e os
trabalhadores portuários. Entretanto, o governo diz que é de
extrema necessidade o funcionamento do TVV, já que o Estado também está sendo prejudicado com a paralisação das
atividades no porto.
PM: O comandante da Tropa de Choque, capitão Nilton
Ribeiro, atribuiu a confusão, em parte, à administração da
CVRD, já que os policiais estavam nas imediações do TVV
desde as 6 horas de ontem e o primeiro comboio de carretas
começou a sair às 14 horas. Durante este período, os manifestantes foram se aglomerando e promovendo a confusão.”
Os portuários que aderiram aos programas de demissão incentivados da CODESA foram desligados e passaram (a maioria)
para o quadro do OGMO. A companhia, depois dos processos
de demissão, contava, em agosto de 1999, com 324 empregados,
vários com pouco tempo para se aposentar conforme informações da Ata 209ª do Consad. A Ata 698ª da Diretoria Executiva (DIREXE), de 20.07.1998, trouxe o resultado da primeira fase
do PDP quando se efetuou o desligamento de 224 empregados,
sendo 73 com pagamento de indenização adicional e 151 sem o
pagamento do benefício – o custo dessa fase foi de R$ 7,4 milhões, perfazendo uma média de R$ 33 mil por funcionário. Os
planos de desligamento (PDV, PDP e PDI) geraram críticas.
Antes da Lei 8.630, havia 3.669 portuários sindicalizados
no Espírito Santo, assim distribuídos: 1.050 estivadores; 1.300
arrumadores; 136 conferentes; 51 consertadores; 1.100 portuários (capatazia, guindasteiros e trabalhadores de bloco); e 32
vigias. Em 1996, o OGMO tinha o registro de apenas 2.056 (56%
dos sindicalizados antes da nova lei). Dos 1.613 restantes não
cadastrados, cerca de 600 eram empregados da CODESA. Em
2002, o contingente de avulsos era de 1.927 trabalhadores registrados, sendo que, destes, 1.319 estavam cadastrados ou ins-
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critos no órgão gestor e 608 foram integrados pela via judicial.
Em Rumos do Movimento Sindical no Espírito Santo, livro publicado em 2003, Antonia Colbari ressalta que, com o novo modelo a partir da Lei 8.630, houve o acirramento da competitividade
entre os portos, acelerando o investimento em equipamentos e a
reestruturação do setor em busca da eficiência e da eficácia do
serviço, o que atingiu diretamente a mão de obra portuária. Diz
Colbari: “O enxugamento das equipes (de trabalho), associado a outros fatores como as pressões para elevação da produtividade, a
entrada de pessoas sem experiência mediante medida judicial e o
retorno dos aposentados, têm contribuído para o aumento dos acidentes de trabalho e dos afastamentos por doenças, cuja elevação,
no período de 1996 a 2002, foi de 123,19%”. (9)
Mais adiante, a autora destaca: “A introdução de novas tecnologias altera o conteúdo, o savoir-faire envolvido nas tarefas, o
que redefine as profissões portuárias, delineando uma tendência
de multifuncionalidade do trabalhador. (...) As rotinas operacionais são alteradas com a presença das novas tecnologias: exigem-se trabalho ininterrupto, maior grau de disciplina, novas qualificações e flexibilidade nas funções. A elevação da escolaridade,
da qualificação profissional e do grau de disciplina – ou seja,
um padrão de socialização técnica e moral refinado – tornam-se
um imperativo para a mão de obra portuária”. Essa “tendência”
acabaria atingindo seriamente os sindicatos, segundo Colbari:
“A multifuncionalidade desfigura as categorias tradicionais de
trabalhadores portuários, minando, assim, as identidades profissionais que sustentam a multiplicidade de sindicatos do setor.
A multifuncionalidade, de fato, não anula a divisão do trabalho,
mas a redefine, o que não deixa de ter implicações nas percepções
e nas representações dos trabalhadores”. (10)
Por fim, Antonia Colbari acrescenta que a maior inserção de
terminais privados acoplados a enormes empresas (“pioneiras na
incorporação de inovações técnicas e organizacionais”) poderia
facilitar para os trabalhadores a “adesão à cultura da eficiência e
da qualidade em substituição ao antigo sistema de trabalho fundado em práticas tradicionais impregnadas de ranço paternalista – herança de um modelo centralizador e extremamente regulamentado de administração e de relações de trabalho vigente no
setor desde os anos 30”. (11)
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‘Não precisa prejudicar trabalhador para modernizar’
O marco regulatório dos portos brasileiros passou por
várias modificações, nas últimas décadas, por meio
de leis e medidas provisórias, entre elas está a Lei
8.630 de 1993, que mudou todo o sistema portuário,
sendo denominada “Lei da Modernização dos Portos”.
A implementação foi impulsionada pela extinção, em
1990, da empresa pública Empresa de Portos do Brasil (Portobrás), antes responsável pelo desenvolvimento da gestão portuária desde 1975 no país.
Com isso, a administração portuária perdeu sua
formatação sistêmica e o planejamento centralizado, abrindo espaço para a iniciativa privada explorar,
em âmbito nacional e paralelo à atuação dos portos
organizados, instalações portuárias dentro e fora das
áreas definidas como “Área do Porto Organizado”.
De acordo com essa lei, a “Área do Porto Organizado”, do ponto de vista territorial, são “instalações
portuárias, quais sejam, ancoradouros, docas, cais,
pontes e piers de atracação e acostagem, terrenos,
armazéns, edificações e vias de circulação interna,
bem como pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto, tais como guias-correntes,
quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução
e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela
Administração do Porto”.
A exploração do Porto Público, antes da Lei 8.630,
era monopólio do Estado. Com as mudanças, privatização das operações portuárias e criação dos
operadores portuários, as Administrações Portuárias
tiveram os seus modelos tarifários totalmente modificados. Nessa mudança, no nosso entendimento,
não houve um estudo que pudesse levar em conta
as reais necessidades financeiras e a adoção de um
modelo tarifário que desse sustentação às reais necessidades da Administração do Porto.
As mudanças não afetaram somente a estrutura
territorial e financeira dos portos, mas toda sua or-

ganização e, consequentemente, os trabalhadores.
Os avulsos, por exemplo, passaram a ter dificuldade no engajamento ao trabalho desde que o Órgão
Gestor de Mão de Obra (OGMO), gerenciado pelos
empresários, tentava impor condições e formas de
escalação que alterava o rodízio.
O grande feito nesta discussão foi o acordo para
escalação eletrônica do trabalho avulso. Mesmo
tendo perdido o controle da escalação, os Sindicatos têm um índice de filiação muito forte, sem dúvida muito superior às demais categorias no Brasil.
Mesmo assim, os sindicatos se mobilizaram e, no
Porto de Vitória, conseguimos que os trabalhadores
de capatazia fossem todos registrados no OGMO.
Essa mudança poderia ter sido uma tragédia,
como foi em alguns portos, onde vários trabalhadores não conseguiram ser registrados. Em Vitória, nós
fizemos um trabalho correto, exigindo que nenhum
trabalhador ficasse desprotegido com as mudanças
que a nova lei trazia para os portos capixabas. Mas
para que tudo desse certo, nós lutamos. Na época,
todo o movimento sindical do Espírito Santo se articulou e unificou a pauta do estado com o objetivo
de enfrentar de forma organizada as mudanças negativas que vieram com a lei 8.630. E assim foi feito,
enfrentamos de maneira gradativa, sem açodamento, para barrar prejuízos maiores aos trabalhadores.
Mobilizados e determinados, buscamos a criação de um sindicato único que representasse os
trabalhadores empregados e avulsos. Como não
foi possível, criamos o Sindicato Unificado da Orla
Portuária do Espírito Santo (Suport-ES) no dia 28 de
janeiro de 1993.
Desde então, a luta tem sido grande, mas sempre
resistimos. Isso faz lembrar um episódio marcante
para a luta dos trabalhadores portuários do Espírito
Santo. Com essa “modernização”, o Cais de Capuaba
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foi arrendado, e a Companhia Vale do Rio Doce pas- vestimento, melhores equipamentos que agilizem e
sou a explorar o novo terminal por meio do TVV. Esta melhorem o trabalho. Mas, sem dúvida, não permitiempresa instalou-se no porto e tentou impor um remos que, para isso, o trabalhador seja prejudicado.
acordo coletivo muito aquém do que era praticado
EDUARDO LÍRIO
na época. A Vale também vinha contratando trabaGUTERRA
lhadores fora do sistema OGMO, o que provocou um
Portuário, presidente
conflito com drásticas consequências para o complexo portuário capixaba em um protesto no dia 1º da Federação Nacional
dos Portuários (FNP)
de dezembro de 1998. Nesse dia, os trabalhadores
e ex-presidente do
lutaram bravamente contra as tentativas de retirada
Suport-ES
de direito e as péssimas condições de trabalho que a
empresa queria impor aos capixabas.
Mas os trabalhadores nunca foram contra a Modernização dos Portos, pelo contrário, queremos in-

4 – Crise interna e intervenção federal
Em 09 de junho de 1995, tomou posse como diretor-presidente da CODESA, Afonso Celso Andara da Silva (09.06.1995 a
18.12.1997), substituindo Wilson Calmon Alves. A nova diretoria
executiva viveu um período de turbulência com divisões internas
que resultaram em crise administrativa, de acordo com informações disponibilizadas na Ata da 160ª reunião do Consad, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 1996. Somou-se a isso a Auditoria
nº 27/1995 do CISET/MT, que apontou uma série de falhas financeiras, operacionais e patrimoniais na companhia.
O que houve? Apesar de a economia do país ir se ajustando
a partir da segunda metade da década de 1990, as coisas na CODESA não se acertavam. Havia um descontrole interno da parte
fiscalizadora, jurídica e de pessoal, e, como reflexo, chegou-se ao
desequilíbrio financeiro. A “saúde” da empresa ruía. E o principal
gargalo encontrava-se nas causas trabalhistas: em fins de 1996,
existiam aproximadamente 500 ações tramitando na Justiça
contra a empresa, “das quais 30% estavam perdidas por decurso
de prazo” (Ata 166ª do Consad/12.06.1996). O montante desses
processos girava em torno de R$ 15 milhões (em junho de 1997, foi
estimado em R$ 25 milhões), e, para piorar, bens móveis estavam
sendo penhorados para a garantia de pagamento.
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Havia, sim, muitos problemas com sinais claros já em 1995:
em janeiro, a companhia contava com apenas um advogado no
quadro de pessoal; até maio foram gastos 81% do orçamento
previsto para o exercício daquele ano; em dezembro, o débito
da companhia com o INSS chegava aos R$ 2,5 milhões. Em uma
reunião da DIREXE, em junho, foi alertado sobre a situação financeira já preocupante da CODESA, e buscava-se o aumento de
tarifa e a renovação de contratos operacionais em uma tentativa
de equilibrar as finanças.
O balanço financeiro de 1996 expôs que a CODESA não possuía recursos suficientes para cobrir as obrigações registradas
em seu passivo. No decorrer daquele ano, a empresa foi surpreendida por vários bloqueios judiciais de suas contas, sendo
obrigada a lançar mão de créditos bancários por intermédio de
conta garantida (saldo devedor de R$ 834 mil) para honrar compromissos, bem como postergar o pagamento de fornecedores
de bens e serviços (R$ 590 mil) e o recolhimento da parcela de
contribuição patronal para o Instituto de Seguridade Social
(Portus) (R$ 888 mil) e o Adicional de Tarifa Portuária (R$ 952
mil). Assim, o total da dívida vencida ao final daquele ano era de
aproximadamente R$ 3,3 milhões.
Para amenizar a “agonia”, a diretoria baixou resolução para
a contenção de dispêndios, incluindo: racionalização de energia
elétrica, telefone e celular, fax, ar condicionado, materiais de
escritório, cópias xerográficas e serviços extraordinários. Um
paliativo que não mudou o cenário, pois o quadro era grave:
o Porto de Vitória apresentou prejuízo líquido, em 1996, na
ordem de R$ 10,9 milhões (1995: perda de R$ 11,2 milhões). Para
evitar um possível colapso das contas, o Consad aprovou, ao
final daquele ano, um empréstimo bancário até o limite de R$ 3
milhões, objetivando “solucionar o problema com pagamento de
pessoal e encargos sociais”.
E mais: devido aos bloqueios financeiros feitos pela Justiça
nas contas bancárias, decorrentes de ações de natureza trabalhista, e para garantir seus compromissos junto a terceiros, a
companhia passou a autorizar as instituições bancárias em que
mantinha créditos, a emissão de cheques administrativos em seu
nome “a fim de colocar a salvo recursos suficientes” para saldar
débitos com credores, procedimento esse considerado “não
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muito ortodoxo”, de acordo com a Ata 175ª reunião do Consad
de janeiro de 1997, o que refletia uma grave preocupação com as
finanças já demonstrada em Atas da DIREXE do ano anterior.
A culpa recaiu sobre o GF. A Ata 172ª da reunião do Consad,
12.11.1996, diz: “Os procedimentos que o GF vem adotando com
relação à CODESA é de total esvaziamento e isolamento. Não
tem reajuste tarifário, não tem investimento, não tem dinheiro
para dragagem. Todo (dinheiro) para Santos, Sepetiba e até para a
construção do Porto do Pecém (CE)”. Havia razão para o reclame,
mas o descontrole financeiro era uma realidade. Em encontro
da DIREXE, no final daquele ano (1996), um dos diretores chegou
a comunicar sua preocupação quanto ao “aumento considerável
das horas extras e adicionais”, levando-se em conta o acordo em
vigor assinado entre a CODESA e o SUPORT referente à média
do salário-produção, pois “era de se esperar que se tivesse uma
redução considerável das horas extras e adicionais”, o que não se
configurava nos gastos com a folha de pessoal.
Na reunião da DIREXE de 12.08.1996, foi submetido aos diretores o termo aditivo ao Acordo Salário-Produção, já pactuado
e homologado com o sindicato dos portuários. Foram citadas,
na ocasião, as vantagens na modificação do salário-produção,
como: aumento da produtividade; redução de custos com manutenção de equipamentos; redução do tempo de estadia dos
navios; satisfação do empregado; etc. A ideia, também, era criar
uma “consciência coletiva” na área operacional, na qual todos os
empregados teriam que somar esforços para o aumento da produtividade, uma vez que o ganho de produção seria maior quanto
maior a tonelagem movimentada. Na prática, porém, não foi o
que se viu, e a “consciência coletiva” fez água...
Para agravar ainda mais a situação, havia um “racha” na diretoria. Divergências pessoais entre seus membros, sobretudo no
aspecto operacional, dificultavam a tomada de decisões em prol
da companhia. “A continuar tal situação, vislumbra-se a derrocada da empresa e de seus dirigentes”, pontuou um membro do
Consad (Ata 162ª) em março de 1996. Na mesma reunião, outro
conselheiro disparou: “O Consad tem o dever de se posicionar a
respeito da desavença existente entre seus diretores, antes que a
empresa afunde de vez”. As Atas da DIREXE, no mesmo período,
refletiam essa desarmonia.
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Diante do quadro de desajuste (ou desarranjo) financeiro e
gerencial, quem se posicionou foi o GF: o diretor-presidente da
CODESA caiu. Afonso Celso Andara da Silva cedeu lugar a Henrique Mello de Moraes (18.12.1997 a 18.06.1999). Com a posse da
nova diretoria, em 05.01.1998, tentou-se arrumar a casa agilizando a redução do quadro de funcionários por meio da demissão
incentivada e buscando o equilíbrio financeiro. A grande preocupação era o “contencioso” (trabalhista), que já somava R$ 50,5
milhões, e os processos em tramitação na Justiça – mandado judicial recente bloqueara o valor de R$ 2,2 milhões e havia, ainda,
a sangria mensal de R$ 89 mil referentes à parcela de acordo
trabalhista. Nesse caso, além do bloqueio de contas, os equipamentos em desuso – que poderiam gerar receitas – não podiam
ser leiloados, pois estavam penhorados. Em fevereiro de 1998,
existia uma dívida de R$ 14,5 milhões em contas a pagar e R$ 1,8
milhão de contas a receber.
Na reunião do Consad, nos dias 3 e 4 de março de 1998 (Ata
189ª), colocou-se a necessidade “urgente” de aporte de capital
para manter as atividades de funcionamento da CODESA. Abria-se a possibilidade de insolvência da companhia: “O Consad reconhece que a situação econômico-financeira revela-se anacrônica,
combalida com os passivos que a tornam vulnerável e com índices

Presidente da CODESA
Afonso Celso Andara
da Silva (terceiro da
E para D) recebendo
delegação estrangeira,
acompanhado do
engenheiro e futuro
presidente João Luiz
Zaganelli (calça jeans)
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negativos de liquidez, tornando-se inadiável o aporte de novos
recursos, independentes da receita operacional própria. Recursos
esses que servirão para resolver os ajustes prévios, sem o que a
insolubilidade continuará”.
A CODESA, pelo quadro descrito acima, estava praticamente
parada. Não havia dinheiro para investimentos nem para pagamento de dívidas. As demonstrações financeiras apresentavam
uma sequência de prejuízos líquidos por três anos consecutivos: 1995, R$ 11,2 milhões; 1996, R$ 10,9 milhões; 1997, R$ 25,6
milhões. Somava-se a isso outra constatação: a perda de navios
atracados para os terminais privativos (mesmo com a implantação do turno de 24 horas, a concorrência praticava tarifas
mais em conta, barateando o frete) refletia, entre outras coisas,
o alto custo operacional e a deficiência de equipamentos. Ou
seja, faltavam investimentos em infraestrutura. Para piorar, no
ano de 1998, o Ministério dos Transportes fez um corte de R$
1,2 bilhão do seu orçamento, atingindo todas as áreas da pasta,
mas, mais fortemente o aquaviário, não havendo repasses para
o andamento de obras e projetos (nessa época, por exemplo,
o processo licitatório para a dragagem de aprofundamento do
Canal de Vitória encontrava-se concluído).
Havia, também, um desconhecimento das despesas, o que
simbolizava o total descontrole da engrenagem. Exemplo: relatório de auditoria interna apontou que ficava sob a “responsabilidade” da CODESA o pagamento de contas de água e de energia
elétrica de setores que não pertenciam à companhia e, ainda,
de cais arrendados. Uma clara demonstração de que não existia controle efetivo dos gastos. Outro exemplo, e também grave:
havia inadimplência de empresas usuárias de serviços/infraestrutura ou de áreas da CODESA, que não honravam os compromissos contratuais. Mais outro: casos em que a movimentação
de cargas estava sendo informada pelo próprio usuário, sem fiscalização da companhia. Enfim, perdia-se receita por todos os
lados e cantos do Porto de Vitória.
Uma única empresa com contrato operacional com a CODESA tinha débitos no valor de R$ 2,7 milhões – a inadimplência
era na movimentação de mercadorias e no pagamento de gastos
com água e energia elétrica, que estava sendo feito pela companhia. Devido à precária situação financeira, um diretor foi ques-
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tionado sobre o porquê dos devedores não estarem sendo acionados judicialmente. A resposta: “Há dificuldades de se promover
ação judicial por falta de documentação completa que comprove
de forma convincente os débitos dos usuários”. Na verdade, dentre tantos problemas, a CODESA também não contava com um
quadro jurídico adequado, com falta de pessoal.
Mais outro exemplo, agora, talvez, de descaso com a coisa
pública: construções foram feitas dentro do Porto Organizado,
sem o conhecimento da empresa, “subtraindo espaço” e medidas de contenção ou para reaver as áreas não haviam sido
tomadas. Nesse caso, vide Ata da DIREXE de novembro de 1998,
quando um diretor informou que “tomou conhecimento, através da imprensa escrita, de obras que estão sendo executadas
dentro da Poligonal da área do Porto Organizado de Vitória;
considerando que tais obras, principalmente obras marítimas,
que venham a ser executadas, poderão interferir diretamente
na ampliação do Porto de Vitória e, ainda, no canal de acesso”.
O mesmo diretor solicitou “que fosse constituída uma comissão
para efetuar o levantamento completo da situação, localizando
em plantas as obras por ventura existentes e apresentando relatório à diretoria”. Naquele mesmo mês, apurou-se, por meio de
levantamento topográfico, que três empresas haviam ocupado
áreas maiores do que previstas no arrendamento, e decidiu-se
pela verificação de débitos passados e ajustes no contrato conforme as Atas 717ª, 718ª e 723ª da DIREXE.
O que também chama a atenção no período é a formação
de várias comissões internas para apurar ou averiguar de tudo,
como irregularidades de pagamentos, furtos, levantamentos ou
estudos de contratos, etc. E mais um detalhe custoso: havia inadimplência no pagamento de IPTU e ISS cobrados pelas prefeituras de Vitória e Vila Velha. Em maio de 1999, fiscais do INSS
constataram débitos referentes à contribuição patronal sobre a
folha de pagamento de pessoal no período de outubro de 1997 a
abril de 1999. Por fim, sublinha-se, até as linhas telefônicas da
CODESA tinham sido penhoradas pela Justiça.
O descontrole administrativo e financeiro no Porto de Vitória, em uma clara demonstração de dificuldades de gestão,
refletia-se também na hierarquia: diretorias não atendiam às
solicitações da presidência e do Consad, causando prejuízos à
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Posse da nova diretoria
da CODESA, após
intervenção federal,
em outubro de 1999:
interventor Fernando
Baldiotti (primeiro à
esquerda), presidente
Fábio Falce (ao centro)
e os diretores Vicente
Dias e Tarcísio Arruda
(terno escuro)

corporação, pois não se tinha um quadro ou mapeamento geral da situação organizacional e financeira, incluindo o espelho
dos contratos de arrendamento e operacional. Isso gerava inadimplência, e o Ministério dos Transportes vinha cobrando mais
transparência e mais fiscalização dos contratos. Na reunião do
Consad (05.03.1999), foi pedido que: “Cada diretor se abra para
entendimentos, que tenham boa vontade e procurem se harmonizar, conversar e, pelo menos, tentar encontrar soluções para os
problemas da empresa. Que superem esse clima de animosidade e
se conscientizem que toda uma comunidade depende de suas decisões. (...) Que cada diretor cumpra seu dever com imparcialidade, sob pena de responder pelo que for omisso. O conselho não hesitará em chamar a atenção, podendo até mesmo afastar do cargo
o diretor que não se harmonizar com os propósitos definidos para
o bem estar da comunidade portuária”.
Observa-se aqui que havia um clima de animosidade na cúpula da CODESA. E veio nova pancada nos números da empresa:
as demonstrações contábeis, relativas ao exercício de 1998, revelaram um prejuízo líquido da ordem de R$ 13,6 milhões contra R$
25,6 milhões do ano anterior. Nenhum alento, já que as finanças
apresentavam queda pelo quarto ano consecutivo. O presidente
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do Consad foi enfático: “São grandes as dificuldades de ordem financeira, administrativa e legal, com um contencioso trabalhista
de ordem perversa, enfim, uma sorte de ações que vem emperrando o desenvolvimento” da CODESA. Observa-se que se jogava nos
ombros da classe trabalhadora a culpa pela quase insolvência da
companhia. Três meses depois, o presidente Henrique Mello de
Moraes desabafava no Consad: “A situação está insustentável, extrapolando o controle em nível de organização”.
Diante da crise em todos os níveis da empresa, em junho de
1999 decidiu-se pela troca da presidência: saiu Henrique de Moraes e assumiu o funcionário da CODESA, engenheiro João Luiz
Zaganelli (18.06.1999 a 18.10.1999). Menos de dois meses depois,
a Ata 757ª da DIREXE (09.08.1999) deu uma ideia da situação crítica com a Justiça: desde que a nova diretoria assumiu, já havia recebido 37 processos, entre bloqueios, penhoras, citações e
mandados de intimação – dois meses depois, Zaganelli desabafaria na DIREXE que já havia recebido “mais de 100 notificações”.
Ele expressou sua preocupação diante dos bloqueios feitos pela
Justiça nas contas da companhia, inclusive de receitas futuras
junto aos arrendatários: “A situação, além de vexatória, deixa
a empresa sem condições de honrar seus compromissos, ameaçada, inclusive, de não ter condições de pagar o salário dos empregados. A diretoria está estudando uma forma de propor aos
sindicatos e reclamantes uma trégua pelo período de seis meses
ou um ano, comprometendo-se a analisar cada caso e estudar a
possibilidade de fechar acordo com os reclamantes, na tentativa
de evitar a inviabilização da empresa”.
Entretanto, o GF não teve tanta paciência nem aguardou
para ver se haveria uma “trégua”. Naquele cenário cambaleante de descarrilamento dos vagões da companhia, representados pelas atividades operacionais e administrativas, somou-se
mais um fato não tão novo: outro racha na diretoria, cujo rastro
acabou chegando ao Ministério dos Transportes, pasta à qual a
CODESA estava subordinada. Isso levou o então ministro Eliseu
Padilha a tomar uma medida de impacto: intervir no Porto de
Vitória. Assim, por uma semana, o porto ficou sob a gerência de
Fernando Antônio Carvalho Baldiotti (19.10.1999 a 26.10.1999).
Engenheiro e residente em Brasília, Baldiotti era um técnico
com vasto conhecimento em serviços portuários. Sua curta
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passagem serviu para o GF tentar estancar a crise e abrir perspectivas de salvamento da companhia.
Em 26 de outubro, assumiu o também engenheiro Fábio
Nunes Falce (26.10.1999 a 26.07.2002), outro do quadro da CODESA. O novo diretor-presidente baixou normas de compras,
serviços e procedimentos administrativos, colocando limites
de despesas. Já a Auditoria da companhia recomendou, mais
uma vez, que a empresa ocupasse seu espaço na fiscalização
da movimentação de cargas, sobretudo das áreas arrendadas,
“objetivando a garantia da receita efetiva na movimentação”. A
dívida com o INSS chegou a R$ 17.484.500,00, e o passivo trabalhista era estimado em R$ 40.000.000,00 com 338 ações judiciais. Diante de tantos imbróglios financeiros e administrativos
e gestões frágeis, o Porto de Vitória tentava se reerguer e viu,
na costa capixaba, a sua âncora de salvação: o petróleo.
‘A empresa estava emperrada por entraves político-partidários’
Sou mineiro de Leopoldina, cidade que fica quase
divisa com os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, nascido em 1954. Rezava no convento
N. Senhora da Penha com os meus pais quando
criança e visitava o litoral capixaba nos verões.
Também foi nas praias do estado que passei a
Lua de Mel. Em 1978, formado em Engenharia Civil
e Econômica e, posteriormente, pós-graduado em
Gestão e Administração Portuária em Antuérpia/
Bélgica, entrei na Portobrás, em Brasília, empresa pública holding do Sistema Portuário Nacional,
encarregada de administrar os portos do Brasil e
extinta em 1991. Meus primeiros trabalhos no Espírito Santo ocorreram ainda no início dos anos
de 1980 com a inspeção de um rebocador da Samarco, em Ponta Ubu, e ajustando com a então
Administração do Porto de Vitória (APV) para o
recebimento e montagem dos novos guindastes
Krambau alemães para o Cais de Capuaba. Com
38 anos no Corpo Técnico do Governo Federal,

desenvolvi diversos trabalhos ligados à atividade portuária e hidroviária brasileira, como custos,
tarifas, mercados, controles, projetos, reformas,
obras, fiscalizações, etc. Razão de, por várias
vezes, presidir Comissões e o Conselho Fiscal da
CODESA, aproximando-se, por conseguinte, da
empresa e de seus assuntos.
Em 1999, encontrava-se à frente da pasta dos
Transportes o ministro Eliseu Padilha, atual ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República do governo Michel Temer. Na época, como
diretor do Departamento de Portos do Ministério
dos Transportes, fui chamado e recebi a mensagem ministerial: “Baldiotti, preciso de você para
uma missão no Espírito Santo, onde estamos com
conflito de pessoas e impasse político nas Docas,
sem que se encontre um norte. Gostaria que assumisse a CODESA, interinamente, e apaziguasse a
situação mostrando aos companheiros capixabas
que há, ali, profissionais capazes de condução da

113

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

companhia. Seu propósito também, enquanto isso,
é o de muito trabalho, harmonia e serenidade, para
que a companhia obtenha sua auto sustentação”.
Oficialmente, foram poucos dias à frente da Estatal, mas, na verdade, durou muito mais tempo
com o acompanhamento e auxílio antes e depois
do episódio. Restou então estar pronto para equacionar, tanto que não fui exonerado do cargo em
exercício em Brasília, com acúmulo da presidência da CODESA e da Diretoria do Departamento
de Portos do Ministério dos Transportes. A situação
era delicada. Havia um descompasso político-administrativo-gerencial. A empresa tinha ferramentas e meios de sanar suas dificuldades, mas estava
emperrada por entraves político-partidários internos ao estado. Discórdias e diferenças são comuns,
porém, havia uma sombra, um hiato, em que cada
um dos possíveis indicados encontrava-se apoiado
em diferentes braços políticos, sem que houvesse
um ordenamento que levasse ao ajuste necessário
para o ideal funcionamento da companhia. Afinal,
no foco, o importante era a empresa.
Como se encontrava a CODESA? Desequilibrada,
com diferenças de ideias, sussurros, expectativa
entre técnicos, etc. A meta então era buscar, dentro
da companhia, nomes de consenso que pudessem
assumir seu comando. O gesto ministerial foi um
cutucão, uma espetada do tipo: “Pessoal, será que
tem que vir alguém de Brasília para administrar
esta casa?”. Com conhecimento do sistema portuário e tendo bagagem na história profissional, não
se tem dúvidas que houve sintonia e respeito nessa curta, mas proposital, passagem pela CODESA
como diretor-presidente. A propósito, no período,
contava a companhia como diretora ninguém menos que a Sra. Rose de Freitas, deputada federal e
atualmente senadora, que sozinha entre todos sustentava corajosa e em pé a estatal.

É garantido que todos esses dias não foram
amenos. Iniciava-se a imprescindível conciliação. Não se equaciona diferenças e dificuldades
de uma empresa de tal porte em dias. O propósito de dar um choque emotivo na comunidade
técnica deu resultados, e a missão foi cumprida
com o capixaba “acordado” e o “nós podemos”. A
sucessão, portanto, ocorreu por meio de uma decisão consensual, sem maiores agravos, o que foi
acolhida pelo então Ministro dos Transportes. A
turbulência foi resolvida optando-se pela melhor
solução tempestiva encontrada, qual seja, dentro
da própria companhia, para que seguisse adiante
sem sobressaltos.
Tempos se passaram e por vários anos interagidos com a companhia, seja como diretor do
Departamento de Portos do Ministério dos Transportes/MT, seja como diretor de Infraestrutura da
Secretaria de Portos da Presidência da República/SEP-PR, em que respondia pela construção/
ampliação do novo Cais Comercial do Porto de Vitória e do projeto do também novo Cais de Atalaia,
ou mesmo como presidente do Conselho Fiscal da
CODESA, encontro-me ainda em atividade. Atualmente, com residência permanente em Vila Velha,
Praia de Itaparica, tenho o sentimento de ser um
eterno capixaba de coração.
FERNANDO ANTÔNIO
CARVALHO BALDIOTTI
Servidor público
federal e interventor no
Porto de Vitória
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5 – Alguns dados sobre o Porto de Vitória: 1995-1999
A segunda metade da década de 1990 foi um período de
“vacas magras”: descontrole de gastos e perda de receitas. Com
a concorrência dos terminais privados, houve queda na movimentação de embarcações nos berços da CODESA, além de
uma insatisfação dos usuários do porto com as normas de atracação em vigor na época. No início de 1996, o Porto de Vitória
operava, em média, com 40% a 50% de sua capacidade, gerando
diminuição da receita. De novembro de 1994 a janeiro de 1995
atracaram 234 navios; já no período de novembro de 1995 a janeiro de 1996 operaram apenas 165 embarcações. A movimentação acumulada de cargas, nos meses de janeiro e fevereiro
de 1996, foi 18,4% inferior a igual período do ano anterior. Contudo, merece destaque o aumento na operação de contêineres
(10%), produtos siderúrgicos (68%) e mármore e granito (20%).
Em contrapartida, houve acentuada queda nas seguintes cargas: algodão (40%), sal (66%) e veículos (79%).
O prejuízo líquido do ano de 1995 foi de R$ 11,2 milhões. “Este
déficit é derivado, basicamente, do complemento da Provisão para
ações judiciais apropriado no exercício (1995), baseado em revisão do montante dos processos judiciais em andamento para fazer
face a eventual desfecho desfavorável das ditas ações”, assinalou o
Consad na Ata 163ª de 14.03.1996. Do total da receita, 79% foram
gerados nos berços da companhia (67% em 1994), 20% do consórcio Usiminas/Açominas/CST (31% no ano anterior) pela utilização
do terminal de Praia Mole, e 1% dos demais terminais de uso privado (2% em 1994). Pela sua característica de “custo zero” para a
CODESA, Praia Mole foi o que apresentou o melhor resultado para
a empresa com ganho operacional líquido de R$ 7 milhões (R$ 6,4
milhões em 1994). Outro dado: 95% da receita tarifária vinha da
navegação de longo curso, e apenas 5% da cabotagem. Na reunião
seguinte do Consad, em 20.04.1996, um dos diretores foi enfático
ao descortinar que a situação financeira era “alarmante”, que o
saldo bancário estava “zerado” e que as perspectivas de melhoras
eram “remotas”. Um vislumbre crítico daqueles anos penosos para
a comunidade portuária. Detalhe: a Justiça vinha bloqueando as
contas bancárias da empresa – em maio de 1996, eram catorze
bloqueios, e todo depósito feito em nome da companhia era retido

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

115

de imediato. A fim de garantir recursos para cobrir seus compromissos, a diretoria decidiu comprar “cheques administrativos” dos
bancos para fugir dos confiscos.
A CODESA apresentou, no exercício de 1996, um prejuízo líquido contábil da ordem de R$ 10,9 milhões. Da receita portuária
auferida pela companhia (R$ 37,3 milhões), 85% foram geradas
nos cais de Vitória, Capuaba e Paul (79% em 1995). As despesas
com pessoal próprio, incluindo os encargos sociais (R$ 23,7 milhões), absorveram 63% da receita de operação portuária (54%
em 1995), sendo 35% com pessoal operacional (33% em 1995),
22% com administração (16% em 1995) e 6% em conservação (5%
em 1995). Ou seja, as despesas aumentaram em todos os setores.
Alguns números dos balanços patrimoniais de 1995 e 1996 (em R$):
ATIVO – 1995 e 1996, respectivamente:
- Aplicações financeiras (liquidez da empresa): 3.329.478,08
(1995) e zero (1996)
- Depósitos judiciais (dinheiro retido para cumprimento de decisão judicial): 1.497.831,99 e 3.950.611,29
- Imobilizado (bens produtivos – cais, armazéns, silos, etc.):
68.746.783,06 e 65.518.784,51
- Total do ativo: 82.268.854,48 e 75.677.419,56
PASSIVO – 1995 e 1996, respectivamente:
- Empréstimos e financiamentos: zero (1995) e 834.126,85 (1996)
- Obrigações fiscais e trabalhistas: 2.376.377,89 e 3.969.547,19
- Provisão para ações judiciais: 3.000.000,00 e 1.474.156,64
- Obrigações fiscais e trabalhistas/longo prazo: 518.224,23 e
2.458.983.30
- Provisão para ações judiciais/longo prazo: 10.000.000,00 e
10.369.161,50
- Prejuízo acumulado dos anos anteriores: (24.111.788,69) e
(35.022.689,28)
- Resultado líquido: (11.201.192,57) e (10.910.900,59) – prejuízo
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO – 1995 e 1996, respectivamente:
- Receita operacional bruta: 39.241.701,41 e 39.382.551,02
- Custos dos serviços portuários: 27.050.624,64 e 30.516.522,35
- Resultado operacional bruto: 10.236.853,45 e 7.020.426,33
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O exercício financeiro de 1997 também não foi diferente, quer
dizer, só piorou: o prejuízo líquido pulou de R$ 10,9 milhões para
R$ 25,6 milhões – crescimento de 150%. Destaque: 92% do prejuízo foi oriundo da apropriação de despesas que não representaram desembolso no exercício, tais como: provisões para ações
judiciais (R$ 19 milhões) e depreciações e amortizações (R$ 4,6
milhões). Da receita operacional bruta faturada, R$ 45,6 milhões
(84%) foram gerados nos cais de Vitória, Capuaba e Paul, cerca de 10% recebidos do consórcio Usiminas/Açominas/CST pela
utilização de Praia Mole, 1% proveniente dos demais terminais
de uso privativo e 5% de aluguéis e arrendamentos de áreas portuárias. As despesas com pessoal próprio, incluindo os encargos
sociais (R$ 26,9 milhões), absorveram 62% da receita operacional líquida de R$ 43,4 milhões (63% em 1996). Em 1997, a CODESA ultrapassou os 3,2 milhões de t de cargas movimentadas em
Vitória, Capuaba e Paul, principalmente de rochas ornamentais,
bobinas de papel, malte, fertilizantes, soja e açúcar.
O prejuízo nas contas continuou em 1998, ficando na ordem
de R$ 13,6 milhões. E 69% do prejuízo contábil (R$ 9,4 milhões)
foi oriundo da apropriação de despesas que não representavam
desembolso no exercício, tais como: provisão para ações judiciais
(R$ 3,5 milhões), prejuízo na alienação de móveis (R$ 3 milhões)
e depreciações do imobilizado (R$ 2,7 milhões). De acordo com
dados extraídos do formulário SEST nº 51, o total da dívida vencida da companhia atingiu R$ 5,6 milhões, em 31.12.1998, o que
representava um aumento de 86% em relação ao saldo vencido
do exercício anterior (1997: R$ 3 milhões).
Em março de 1999, o Conselho Fiscal da CODESA, examinando o relatório da administração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício anterior, assinalou: “A CODESA, pelo
quarto ano consecutivo, não vem gerando recursos suficientes
para cobrir as obrigações registradas em seu passivo. A manutenção da liquidez corrente da companhia em nível similar ao
exercício anterior (1997) foi derivada, sobretudo, do crescimento do saldo das disponibilidades financeiras proveniente dos
recursos para investimentos transferidos pela União ao final
do exercício de 1998. A discreta melhora na liquidez geral da
companhia em relação ao exercício de 1997 teve como principal
causa o aumento do saldo dos depósitos judiciais, oriundos de
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bloqueio aos saldos bancários determinados pela Justiça do trabalho, e dos montantes (total: R$ 7,2 milhões) pagos pelas empresas TVV e Peiú (TPP), vencedoras, respectivamente, dos leilões
de arrendamento dos Cais de Capuaba e Paul”. Diante da escassez de recursos próprios, a CODESA buscou empréstimos junto
ao BNDES para cobertura dos custos do PDV. Enfim, “remédios”
mantinham o paciente, em situação quase terminal, vivo.
Devido à precária situação financeira que se desenrolava, nos
últimos três exercícios a empresa postergou o recolhimento de
algumas obrigações fiscais e trabalhistas (saldo em 31.12.1998: R$
5,1 milhões), tais como: INSS/Patronal (R$ 3,9 milhões), COFINS
(R$ 817 mil), INSS/PMVV (R$ 311 mil), IPTU (R$ 115 mil) e PASEP (R$
15 mil), bem como necessitou adiar o pagamento de vários fornecedores de bens e serviços (saldo vencido de R$ 287 mil) – dados
do Consad, Ata 203ª de 05.03.1999. Outros números sobre a saúde
financeira da companhia em junho daquele ano: tinha em caixa
R$ 813 mil, dos quais R$ 502 mil relativos a investimentos; havia
um débito da ordem de R$ 17,6 milhões, sendo que R$ 9,5 milhões
estavam negociados e as parcelas sendo pagas mensalmente; a
dívida com o INSS bateu quase nos R$ 6,2 milhões, parte referente ao período de outubro de 1997 a maio de 1999.
Alguns números dos balanços patrimoniais de 1997, 1998 e
1999 (em R$):
ATIVO – 1997, 1998 e 1999, respectivamente:
- Depósitos e bloqueios judiciais: 4.596.376,87 (1997), 12.663 (1998)
e 7.192.326,92 (1999)
- Imobilizado: 61.230.754,97; 54.207745,45 e 56.903.016,91
- Total do ativo: 72.571.332,20; 76.277.654,08 e 68.544.307,31
PASSIVO – 1997, 1998 e 1999, respectivamente:
- Empréstimos e financiamentos: 215.506,65 (1997), 1.138.686,00
(1998) e zero (1999)
- Obrigações fiscais e trabalhistas: 5.832.752,54; 3.961.602,41 e
2.853.006,42
- Provisão para ações judiciais: 5.000.000,00; 10.000.000,00 e
4.337.870,00
- Obrigações fiscais e trabalhistas/longo prazo: 4.227.271,43;
3.961.602,41 e 2.853.006,42
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- Provisão para ações judiciais/longo prazo: 25.300.000,00;
20.300.000,00 e 22.700.000,00
- Prejuízo acumulado: (60.703.672,63); (74.536.319,24) e
(90.365.050,58)
- Resultado líquido: (25.605.748,00); (13.668.968,57) e (9.648.982,71)
– prejuízo
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO – 1997, 1998 e 1999, respectivamente:
- Receita operacional bruta: 45.554.437,35; 40.905.216,61 e
33.157.100,28
- Custos dos serviços portuários: 32.320.673,78; 27.116.788,84 e
14.530.231,81
- Resultado operacional bruto: 11.056.467,50; 11.672.593,96 e
16.208.664,24
Síntese do exercício de 1999: prejuízo líquido contábil
(pelo quinto ano consecutivo) de R$ 9.648.983,00 contra R$
13.668.969,00 do ano anterior. Devido à precária situação financeira, a CODESA postergou o recolhimento de algumas
obrigações que, ao final daquele ano, chegavam a R$ 7,5 milhões
referentes ao INSS, Portus, ISS e IPTU, bem como adiou o pagamento de alguns fornecedores de bens e serviços. O total da dívida vencida atingiu R$ 8,1 milhões, em 31.12.99, um aumento de
43% em relação ao saldo do exercício anterior (R$ 5,6 milhões).
Em meio a esse mar de notícias ruins, um dado foi motivo de
comemoração: a empresa conseguiu reaver da Receita Federal
o valor de R$ 2,6 milhões relativos a impostos pagos por força
da legislação da época, o que possibilitou o acerto de dívidas
com o PASEP, COFINS e Imposto de Renda, ficando ainda um
crédito de cerca de R$ 900 mil a compensar a partir de janeiro
de 2000. A companhia fechava aquela década com uma aflitiva situação econômico-financeira, que já vinha de longa data,
agravada ainda mais pelos bloqueios judiciais.
A última reunião da DIREXE da década de 1990, realizada
em 27.12.99, definia os objetivos para o ano 2000, pautados principalmente no reequilíbrio financeiro da empresa e na solução
de antigos problemas administrativos. Dos sete itens discriminados, quatro tinham a seguinte redação: dar continuidade aos
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programas de arrendamentos de áreas, instalações e equipamentos portuários; consolidar o programa de fiscalização de
áreas e instalações portuárias arrendadas e terminais privativos, dentro dos limites do Porto Organizado da CODESA; concluir o programa de ajuste de quadro de pessoal; reequilibrar a
empresa sob o aspecto econômico-financeiro.
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capítulo 4 INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E

GESTÕES ‘SOCORRISTAS’: 2000-2007

1 – Portos nacionais: novo século, velhos problemas

Empregados da
CODESA no Cais
Comercial de Vitória:
início da década de
2000

A fase modernizadora dos portos do país, iniciada com a extinção da Portobrás (criada em 29 de dezembro de 1975 e extinta
em 12 de abril de 1990) e com a implantação da Lei 8.630/93, deu
fim ao modelo centralizado, abrindo perspectivas para um cenário com gestões autônomas, competição entre portos, mudanças nas relações de trabalho e avanços tecnológicos na operação
portuária. Porém, o início do novo século mostrou que a realidade passada não havia mudado tanto, e que os antigos “fantasmas”
continuavam assustando o segmento portuário do Brasil.
O relatório 2001 do Geipot/Ministério dos Transportes, intitulado A Reforma Portuária (www.antaq.gov.br), é categórico
ao afirmar que muitas eram as dificuldades para a implantação
plena da nova Lei dos Portos, destacando: conflitos entre os
empresários interessados em reduzir o custo da mão de obra e
os trabalhadores interessados em manter os quantitativos e a
remuneração da força de trabalho por terno; resistência inicial
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Foto: Fernando Elias S. Rangel

ao estabelecimento da plena atividade e operação dos OGMO, Dragagem em Capuaba
tanto por parte dos empresários como dos trabalhadores portuários avulsos; corporativismo e resistência das Companhias
Docas e concessionárias em se afastar das atividades de operação portuária para assumir suas novas funções de Autoridades Portuárias e administradoras do patrimônio público; deficiência de pessoal com experiência e falta de órgão apropriado
no GF para assumir o exercício das funções de normatização e
fiscalização das concessões; e conflitos de interesse entre os
membros dos Conselhos de Autoridade de Portuária e, algumas
vezes, entre eles e as do porto – pontos estes citados no livro Rumos do Movimento Sindical no Espírito Santo, de Antonia
Colbari, publicado em 2003.
Segunda a autora, no início da década de 2000, os portos viviam uma situação de transição, na qual as novas tecnologias conviviam com formas tradicionais de operação e de organização de
trabalho. Diz ela: “A situação portuária do país tem alimentado
um acalorado debate no qual figura uma série de críticas ao funcionamento dos portos: custo financeiro elevado, excesso de trabalhadores, baixa produtividade do trabalho, horários de trabalho
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Guindastes ainda faziam
parte da paisagem
do Cais Comercial de
Vitória

rígidos, tempo elevado de permanência das cargas nos portos, excesso de burocracia, falta de definição de uma autoridade única,
infraestrutura insuficiente com equipamento obsoleto, corrupção
administrativa, clientelismo, nepotismo, deficiências na capacidade gerencial do Estado” (1). Ou seja, novo século, velhos problemas.
Em relação ao Espírito Santo, naquele período, Colbari observa
que entre os sindicalistas havia a percepção de que a sobrevivência
do trabalhador estava presa ao destino do complexo portuário local que, por sua vez, “precisa de eficiência operacional e redução de
custos para atrair operadores portuários com capacidade de movimentar grandes volumes de cargas”. E ressalta: “Este é o desafio:
conciliar a luta pela preservação das conquistas sociais e trabalhistas e dos empregos com a modernização capaz de garantir a competitividade dos portos; e conciliar a preservação do ethos cultural,
que funda a identidade de trabalhador portuário, com a assimilação do credo da eficiência, da qualidade e da flexibilidade, que modela o contexto cultural na sociedade contemporânea” (2). Anos após
a publicação de Rumos do Movimento Sindical no Espírito Santo, o
mesmo desafio permanece, tanto para trabalhadores como para
gestores portuários, em um quadro altamente competitivo.
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2 – Bons ventos no cenário econômico capixaba
A abertura da economia iniciada na década de 1990 provocou uma “guerra fiscal” entre os estados. Com incentivos tributários (incluindo o FUNDAP) e outros benefícios, o Espírito Santo
atraiu novas empresas, ampliando a participação capixaba na fatia nacional do mercado de importação e exportação. O cenário tornou-se amplamente favorável: o coeficiente de exportação passou de 6,5% do PIB estadual, em 1970, para 23,9% no ano
2000; o coeficiente de importação pulou, no mesmo período, de
16,9% para 21,5%. Já os coeficientes do Brasil em relação ao PIB
foram: exportações – 8,5% (1970) e 9,2% (2000); importações –
7,7% (1970) e 9,3% (2000). Ou seja, os números capixabas ficaram
bem acima dos índices nacionais.
Os dados acima estão no artigo Dinâmica Regional Capixaba
1960/2003, de Fernando Cézar de Macedo, publicado no livro
Transformações Socioeconômicas do Espírito Santo: uma abordagem histórica e de manifestações recentes, organizado por Carlos
Teixeira de Campos Júnior. O autor apresenta mais números que
ilustram o aumento da inserção do Espírito Santo no mercado
externo: “As exportações capixabas representavam apenas 0,9%
do total do Brasil em 1970, saltando para 3,6% em 1980, 4,5% em
1990 e 5,1% em 2000. Em 2003, essa participação ficou em torno
de 4,8%. As importações também cresceram: representavam 2,7%
do total do Brasil em 1970; 3,0% em 1980; 2,9% em 1990; 4,5% em
2000, mesma participação em 2003” (3). Os bons índices continuam – a fatia capixaba no PIB do país cresceu: 1,2% em 1970; 2,0%
em 2000; 1,9% em 2003.
De acordo com Macedo, das 40 maiores empresas exportadoras do Brasil em 2003, quatro localizavam-se no estado: CST
(8º), Aracruz Celulose (9º), Samarco (23º) e COIMEX (39º). “Juntas
esse conjunto de empresas respondeu por cerca de 78,6% da pauta
exportadora capixaba em 2003”, completa o autor (4). Observa-se,
assim, que por duas décadas (80 e 90) as empresas importadoras
e exportadoras capixabas inseriram-se no processo mundial de
globalização, alavancadas pela internacionalização da economia
brasileira. No sentido inverso, as pequenas e médias empresas
locais, dependentes do mercado interno, patinaram nos baixos
índices de crescimento do país (inclui-se a desvalorização cam-
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bial de 1999) e na falta de dinheiro do consumidor. A taxa média
de crescimento do PIB do país, nos anos de 1990, foi de apenas
1,7%, e de 3,1% entre 2000 e 2005.
3 – O advento da indústria do petróleo no Espírito Santo e a nova
dinâmica portuária
O PIB espírito-santense, em 2002, chegou aos R$ 24,7 bilhões, o 13º do país entre as 27 unidades da federação. “Entre
1991 e 2003, a indústria capixaba apresentou as maiores taxas de
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crescimento entre os Estados (...). O crescimento da extrativa mineral, deve-se aos investimentos nas usinas de pelotização, além
da exploração das reservas de rochas ornamentais e do aumento
da extração de petróleo nos anos iniciais do século XXI”, pontua
Fernando Cézar de Macedo. (5)
Na verdade, por quatro décadas, o Espírito Santo apresentou bons índices de crescimento, baseados, sobretudo, em
um pequeno grupo de empresas envolvidas com o segmento
exportador/importador. E mais um item veio somar-se à cadeia produtiva: o petróleo, juntando-se a empreendimentos já
consolidados por aqui, como extração de rochas ornamentais,
indústria de confecções, fruticultura e fabricação de móveis,
além de metal-mecânica e produtos siderúrgicos. “Pode vir a
ser a plataforma-chefe do crescimento da economia estadual nesta década”, dizia o relatório do PDZP-2001 (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos de Vitória e Barra do
Riacho – Volume I) em relação ao petróleo. O óleo, extraído na
plataforma continental capixaba, trouxe nova perspectiva para
a economia local e para os atores diretamente envolvidos (portos, serviços de logística, embarcações offshore, etc.), que se
beneficiaram com o incremento dos negócios.
O crescimento recente da exploração de petróleo na costa do
Espírito Santo, associado ao enorme potencial de novas jazidas na
camada do pré-sal, alavancou as oportunidades para a atividade
portuária regional nas atividades de apoio ao setor. Já no final dos
anos de 1990, iniciou-se uma correria para atender as plataformas de prospecção e de produção com o fornecimento de equipamentos e insumos, que teve seu ápice a partir do ano 2000. As
embarcações de suply boats, que fazem o serviço de abastecimento dessas plataformas, ganharam espaço nos portos locais com o
surgimento de novos terminais. Em agosto de 2002, por exemplo,
as operações de supply boat no Porto de Vitória tiveram um aumento de 95% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.
“O desenvolvimento de ações de apoio às atividades de prospecção e extração de petróleo na costa do Espírito Santo foi importantíssimo para a companhia, pois resultou em um aumento
significativo na utilização dos cais do Porto de Vitória com navios
supply boat, o que em contrapartida vem gerando recursos com
resultados animadores”, ressaltava o Relatório de Administração
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do Exercício de 2003. Essas ações de apoio relacionadas à indústria de petróleo resultaram, por exemplo, em um contrato para
reforma do navio-plataforma Prudente de Moraes P-34 da Petrobras. Durante dois anos, a embarcação ficou atracada no berço 103 do Cais Comercial de Vitória, gerando receita fixa mensal,
bem como empregos diretos e indiretos.
Assim, o Porto de Vitória viu crescer sua movimentação de navios, abrindo-se novo filão que ajudaria no aumento de demanda
e de receita. Do ano 2000 em diante, o percentual de supply boat
nos berços ficou sempre acima dos 50% – número expressivo, sem
dúvida, mas não tão significativo em termos financeiros e de volume de carga para o porto, pois são embarcações pequenas que
dão apoio marítimo às plataformas de petróleo e gás. Já a partir de
2012, esse percentual ultrapassou os 70%. Confira a tabela abaixo:
ATRACAÇÕES / ANO

2011

2012

2013

2014

2015

SUPPLY

2.266

2.752

2.923

2.791

2.737

PORTO DE VITÓRIA

3.791

3.886

3.945

4.015

3.729

% SUPPLY

60%

71%

74%

70%

73%

Fonte: COPLAD/CODESA

Por outro lado, estado e municípios viram a entrada de royalties fertilizando suas finanças. Além disso, descortinou-se a possibilidade da proliferação de empresas destinadas à nova indústria.
A história do petróleo no Espírito Santo vem de longe. No
artigo Considerações Gerais sobre o Petróleo do Pré-Sal no Espí-

Movimento de carga no
antigo cais comercial
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rito Santo e no Brasil, do geógrafo e pesquisador Ricardo Brunow Costa, publicado em 2010 na Revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Espírito Santo (IHGES), nº 64, o autor faz uma
cronologia, aqui resumida: 15 de agosto de 1967, em São Mateus,
o petróleo jorra pela primeira vez no estado; 1978, descobre-se
petróleo no mar em condições comerciais, também em São Mateus, sendo então construída a Plataforma de Cação; 1999, a Petrobras perfura o primeiro poço em águas profundas no estado,
e quatro blocos da estatal foram reservados para exploração em
parceria com multinacionais; 2000, a Shell encontra óleo no Bloco 10 (concessão da Petrobras); 2001, descoberto o Campo de
Jubarte, no Sul do estado; 2002, inicia-se a produção em água
profundas (Jubarte) e descobre-se o Campo de Cachalote; 2003,
a estatal anuncia quatro novas descobertas na área marítima
conhecida como Parque das Baleias, Sul do estado; em 2004, o
Porto de Vitória recebe o navio-plataforma P-34 para reformas
(foi a primeira plataforma a produzir óleo pesado em águas profundas e pioneira na produção do pré-sal; suas atividades foram
encerraradas em 2012, sendo leiloada pela Petrobras três anos
depois) (6). Em relação ao pré-sal (petróleo em águas profundas),
estima-se que existam reservas entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de
barris na costa capixaba.
Essa indústria, que por si só não é garantia de desenvolvimento, mas tem-se como grande irrigadora de tesourarias públicas e
privadas, expôs também um dos gargalos da infraestrutura capixaba: a precariedade das ligações dos modais marítimo, rodoviário e ferroviário para os principais centros econômicos do país.
4 – O Porto de Vitória no início do século XXI
Se a economia do Espírito Santo respirava bons ares e se mantinha de pé frente aos crônicos problemas do país, o Porto de Vitória vivia um período cambaleante no início do século XXI. Com
os percalços da economia brasileira, que confirmava mais um “voo
de galinha” (termo cunhado por economistas para explicar a modalidade de crescimento em que há muito barulho e curto alcance)
na nossa história e não um “voo de águia” (longo, estável e visão
de distância), somando-se aos arrendamentos de áreas portuárias
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na segunda metade dos anos de 1990, que geravam receita própria
para as Docas, o GF deixou os portos se autossustentarem, enviando apenas parcos e minguados recursos. A intenção, a partir
da publicação da Lei 8.630/93, era permitir que o capital privado
assumisse aos poucos as operações nos terminais públicos.
Um reflexo negativo causado pela situação econômica do
Brasil foi a desvalorização do Real em 1999, que mexeu com a
pauta de importações pelo Espírito Santo. Aconteceu, por exemplo, uma acentuada queda na movimentação de veículos pelo
Porto de Vitória, em contraste com os pátios lotados da década
passada. Por outro lado, houve reajustes da Tarifa Portuária dos
Portos de Vitória e de Barra do Riacho, bem como a criação de
novos itens tarifários, a partir do ano de 2000 – o último ajustamento tinha acontecido em 1997. Isso ajudou a reforçar as finanças, mas não o suficiente para equilibrar o caixa da CODESA.
Um novo acerto de tarifa só viria em 1º de fevereiro de 2007, um
reajuste linear de 31,6% com vigência a partir de 1º de março.
A CODESA, como Autoridade Portuária, manteve seu papel
fiscalizador, além de administrar e operar os berços não arrendados. Em 2001, o Porto de Vitória tinha contratos com 24 em-
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presas, algumas em débito financeiro com a companhia – Arrendamentos: Flexibrás, CVRD, Hiper Export, CPVV, Polimodal,
Banestes Seguros, Rhodes, Tecn-Grãos, Brasflex, TVV, Peiú,
Buaiz, Promoc; Operacionais: Frannel, Sigma, TA, Pool, Bahia
Sul, Brasflex, Hiper Export; Cessão de Permissão de Uso: Farmácia dos Navegantes, OGMO, ANVISA; Termos de Compromisso:
Portocel, Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, Porto de Praia
Mole. No ano seguinte, eram 35 contratos: dezesseis de arrendamentos; sete operacionais; nove de cessão de permissão de uso
e três termos de compromisso. Em 2007, a CODESA dispunha de
28 contratos em vigor: nove de arrendamento; seis operacionais;
nove contratos de autorização, cessão, comodato, locação e concessão; e quatro termos de compromisso.
Naquele início do século XXI, havia uma preocupação no
Porto de Vitória com os novos cenários que se apresentavam,
como: tendência mundial para a conteinerização das cargas;
necessidade do restabelecimento da navegação de cabotagem;
exploração do petróleo no litoral do Espírito Santo; expansão
do Porto de Barra do Riacho; preocupação com o meio ambiente; relação Porto-Cidade; dentre outros. Na outra ponta, alguns
dos itens que inquietavam eram: impossibilidade de ampliação
da bacia de evolução para atendimento a navios de maior porte;
dificuldade para implantação de uma nova bacia de evolução,
considerando os aspectos de meio ambiente e viabilidade econômica; dificuldades para ampliação da área do retroporto e
construção de acessos rodoferroviários adequados e capacitados; conflitos com o tráfego urbano.
Em relação à conteinerização das cargas, a preocupação
residia no número de navios com capacidade a partir de 4.000
TEU’s, cuja frota mundial crescia com características superiores
as do acesso marítimo oferecido pela CODESA, de 3.000 TEU’s.
Esse cenário, que se mantém até aos dias atuais (2016), apesar
das recentes obras de dragagem e derrocagem, limita o Porto de
Vitória que tende a ser, em termos de movimentação de contêineres, um porto feeder, ou seja, secundário.
Em 2001, a CODESA passou a ter um novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário dos Portos de Vitória e
Barra do Riacho (PDZP) com o ordenamento de crescimento das
atividades do Porto Organizado, quando foram pré-definidas as
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áreas para expansão, a demanda de cargas (tipo e origem/destino), os equipamentos necessários, as condições ambientais, etc.
Esse PDZP alterou as premissas do Plano anterior (1995) e passou a ter o seguinte foco: observar a capacidade de investimento
e atração de cargas de cada terminal; estimar o crescimento em
função dos investimentos previstos (público/privado) na infraestrutura de transporte (portos, aeroportos, ferrovias, rodovias,
acessos, equipamentos, etc.); evidenciar a atividade de exploração de petróleo e gás na costa do Espírito Santo e outros estados; difundir a conscientização ambiental; construir um planejamento integrado ao dos demais terminais.
Segundo análise do documento do PDZP/2001, “o PDZP/95
foi elaborado num cenário tradicional, quando a CODESA detinha e operava todas as suas instalações portuárias, sendo a
operadora portuária única no armazenamento e na movimentação de cargas até o convés da embarcação, a chamada capatazia. Após a sua elaboração, dois importantes fatos relacionados com a atuação da CODESA, aconteceram: 1 – O processo de
privatização das instalações portuárias através do processo de
arrendamentos; 2 – A completa saída da Cia. Docas do Espírito
Santo da operação portuária, menos dos remanescentes cais de
Vista do Cais de Capuaba uso público. Nestas condições, o PDZP/95 foi elaborado ainda no

134

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

conceito tradicional de exploração portuária no modelo anterior
à Lei 8630/93, quando a previsão de cargas era feita através da
projeção da movimentação dos anos anteriores para a partir daí
se elaborar o plano de expansão física para o seu atendimento”. Já
o cenário para o PDZP/01 era diferente, de acordo com o mesmo
documento: “Neste deve ser levado em conta os dois fatores acima
apontados, que tem como consequência a mudança de enfoque no
que diz respeito às projeções de carga, que passam a ser frutos da
capacidade de competir dos novos titulares das instalações privatizadas, objetivando atrair, sobretudo, os armadores que ainda
não frequentavam o nosso porto. Resulta desse novo processo que
o item previsão de cargas deixa de ser um exercício de projeção
estatística do comportamento do passado para ter uma nova dinâmica, baseada na capacidade dos terminais de realizar novos
investimentos e atrair novas cargas”.
Assim, nesse novo ambiente, no desenvolvimento do
PDZP/01 encontrou-se uma harmonia com os planos dos diversos terminais, “integrando-os de modo a propiciar a infraestrutura e os meios necessários para a sua consecução, sem esquecer
sua função principal: estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento dos Portos Organizados de Vitória e Barra do Riacho”.
Enfim, as intenções propostas no PDZP eram essenciais para o
desenvolvimento do porto, mas, infelizmente, devido a questões
financeiras somadas a outros problemas conjunturais, viveu-se
um período de apagar “incêndios” e de buscar recursos para
manter em dia a folha de pagamento de funcionários e o repasse
aos clientes, o que não permitiu a realização da maioria das proposições do novo PDZP, como a melhoria do acesso marítimo,
aproveitamento de áreas a montante da Ponte Florentino Avidos
e do continente (Vila Velha), etc.
A segurança portuária também foi tema de preocupação
no início da década passada, sobretudo após os atentados
terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. A
comunidade marítima mundial entrou em alerta, e foi criado
o ISPS Code, Código Internacional para Proteção de Navios
e Instalações Portuárias (International Ship and Port Facílity
Security Code), elaborado pela Organização Marítima Internacional (IMO). O Brasil assumiu o compromisso de implementar
o ISPS Code, que entrou em vigor no país em julho de 2004.
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Os portos brasileiros passaram, então, a adotar normas internacionais de segurança para que suas instalações fossem
seguras para receber embarcações.
Dentre outras medidas, o Código estabelece: maior controle
de entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações portuárias; delimitação do perímetro do porto; instalação de sistema de
vigilância dos limites do perímetro do porto e do cais. Prescreve,
ainda, que um navio antes de chegar ao porto deve informar os
últimos dez portos que visitou e, caso algum destes não seja certificado de acordo com o ISPS Code, poderão ser adotadas medidas
adicionais de proteção, tais como inspecionar o navio, colocá-lo
em quarentena, etc. Isso causa atrasos e, consequentemente, prejuízos. Como o comércio marítimo é altamente competitivo, os armadores passariam a evitar portos não certificados.
Para obter esse certificado, a CODESA investiu em obras
e equipamentos, bem como em treinamento e capacitação de
pessoal para adequação de seus portos. Essa certificação de
segurança portuária ainda não saiu (2016), mas já resultou em
importantes investimentos, como a construção de novas portarias para veículos e pedestres em Vitória e Vila Velha (2007),
melhorando, assim, o controle de acesso e monitoramento, além
da realização de concurso público em 2005 (homologado no ano
seguinte) para admissão de 148 novos guardas portuários (convocações iniciadas em 2008).
Como registro histórico, vale citar o perfil do empregado
da companhia no ano de 2006: a maioria tinha de 26 a 30 anos
de tempo médio de casa; predominava o ensino fundamental e
médio completos de estudo, registrando-se, na época, apenas
um com mestrado; a empresa contava com 239 empregados,
“sendo que 29 constam no quadro de pessoal, mas estão aposentados por invalidez” (Ata 291ª do Consad, de 15.02.2006).
5 – Período de gestões ‘socorristas’
Os problemas internos da CODESA (relatados no capítulo
anterior) contribuíam para as dificuldades que se apresentariam nos anos seguintes. Junte-se a isso o aumento das dívidas
laborais, sobretudo a partir da segunda metade dos anos de
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1990 – na virada da década, o passivo trabalhista chegou aos R$
80 milhões, e o bloqueio judicial para cobrir essa dívida girava
em torno de R$ 50 milhões (Ata 219ª do Consad, de 16.06.2000).
Uma única ação, protocolada em 1994, comportava 340 reclamantes, cuja sentença proferida em 2001 obrigou a CODESA a
pagar R$ 11 milhões. Essas reclamações trabalhistas causaram
bloqueios e penhoras.
Observa-se, então, no período de 2000 a 2007, a falta de
investimentos pesados em infraestrutura e um início de sucateamento do porto. Isso pode explicar, em parte, a espécie de
“buraco negro” – em termos de desenvolvimento do Porto de Vitória – verificado naquela década. Em resumo: época de poucas
ou inexpressivas obras; mais maquiagens e menos melhorias, ou
seja, administrações mais “socorristas” (ou “bombeiras” – apagando incêndios) das finanças e menos desenvolvimentistas. (7)
O Porto de Vitória vivia um período crítico. No final da
década de 1990, a Justiça do Trabalho bloqueava as contas da
companhia e também dos seus principais clientes, como Vale,
TVV, Peiú e CST, que passaram a depositar judicialmente. Nesse
caso, o dinheiro pago à CODESA por essas empresas por serviços ou arrendamentos era repassado automaticamente para o
crédito de ações trabalhistas. Ou seja, recursos não entravam
e viveu-se uma fase de grave asfixia financeira. “Isso começou

Presidente da CODESA,
João Luiz Zaganelli (E),
e o prefeito de Vitória,
Luiz Paulo Velloso
Lucas (D)
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a ‘matar’ a empresa. A gente trabalhava, mas o crédito não entrava, pois era bloqueado pela Justiça. Para fazer o pagamento
da folha de pessoal, por exemplo, o contador tinha que preparar
um balancete mensal e provar ao Juiz do Trabalho que a CODESA não tinha recursos financeiros suficientes para pagar os
empregados. O juiz, então, liberava o valor excedente de alguns
processos para que pudéssemos executar os salários dos empregados”, conta Antônio Tarcísio de Arruda, coordenador de Finanças e Orçamento do Porto de Vitória e que, na época, já
respondia pelo setor (8). E completa: “Além desta liberação pela
Justiça, obtínhamos recursos junto ao Banco do Brasil através do
uso da Conta Garantida (cheque especial). Fazia-se um rearranjo financeiro para manter a empresa funcionando”.
De acordo com Arruda, que também foi diretor de Administração e Finanças, entre outubro de 1999 e junho de 2003,
a CODESA iniciou essa fase crítica a partir da segunda metade dos anos de 1990 quando tiveram início os planos de desligamento de empregados (PDV, PDP e PDI) – a política do GF
era pela saída das Docas da operação portuária, cabendo-lhes
apenas o papel de Autoridade Portuária. Em tempo: foi assinado contrato particular de cessão de crédito firmado com o
BNDES, em 23.06.1998, com vistas a custear o plano de desmobilização de pessoal que, ao final de 2005, apresentava saldo
devedor de R$ 9.488.990,44. Dois anos depois, a empresa fez
um empréstimo na Caixa Econômica Federal (CEF), no valor
de R$ 4 milhões, para cobrir o desligamento incentivado. No
período de 1990 a 1999, foram desligados do Porto de Vitória
cerca de 750 portuários. “Chegamos a ter, aproximadamente,
1.300 empregados. Com a saída de pessoal, veio a avalanche de
ações trabalhistas que resultou na paralisia da empresa, somado a dificuldades do nosso Jurídico na defesa dos interesses da
CODESA nesses processos”, destaca Arruda.
Além disso, “fantasmas” do passado continuavam assombrando a companhia, como a falta de pagamento de áreas arrendadas e, ainda, os prejuízos por uso indevido por terceiros
de benfeitorias ou serviços fornecidos (água, energia elétrica,
etc.) pelo porto sem o pagamento destes, que acabavam ficando
a cargo da CODESA – mesmo problema verificado na segunda
metade da década anterior. A Ata 247ª do Consad, de outubro
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de 2002, destacava: “O colegiado alertou quanto à necessidade
de se envidar esforços para o efetivo controle dos bens patrimoniais da CODESA, e que as áreas envolvidas trabalhem para
aprimorar os controles destes”.
A situação ficou ainda mais crítica naquele ano de 2002,
época em que Fábio Falce deixou a presidência, voltando ao
cargo pela segunda vez o engenheiro João Luiz Zaganelli
(26.07.2002 a 18.06.2003). Segundo o coordenador de Finanças
e Orçamento, um processo trabalhista do SUPORT, que já havia
sido julgado e arquivado pela Justiça, foi reaberto pelo Sindicato da Guarda Portuária (Sindguavpor) com uma liminar dada
por um juiz substituto. Como envolvia muito dinheiro, houve
mais um forte choque nas contas. “A ação reaberta inviabilizava o funcionamento da companhia”, sublinha Arruda sobre esse
momento. “Depois conseguimos provar que aquele processo não
tinha fundamento, pois já havia sido julgado, e obtivemos a decisão do juiz titular que constatou que a CODESA tinha razão,
arquivando o pleito da categoria”, acrescenta.
Nesse meio tempo, a companhia sofria diversos bloqueios
bancários, incluindo o pagamento dos 25 maiores clientes do
porto. E mais: a empresa deixou de pagar tributos e encargos sociais patronais. “Diante de tudo que acontecia, não tinha mais jeito. Era apagar as luzes, fechar as portas e ir para
casa”, pontua Arruda. A situação era tão crítica que a direção
da CODESA solicitou ao Ministério dos Transportes que este
“fosse o gestor de ações junto a órgãos competentes com vistas à viabilização de aporte de recursos financeiros, através de
participação acionária no capital da CODESA, no montante de
R$ 80 milhões, possibilitando assim o saneamento de débitos
oriundos de demandas trabalhistas” (Ata 240º do Consad, de
24.04.2002). Mas a tentativa não prosperou.
Até que veio uma “luz” para diminuir a sangria, lembra Tarcísio Arruda: “Começamos a estudar um acordo junto à Justiça do Trabalho oferecendo a garantia de parte da receita para
o pagamento das ações de empregados”. O plano foi delineado
pela CODESA em parceria com o Banco do Brasil (BB), sob a
supervisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). Assim consistia: abriu-se três contas, A, B e C. A conta A recebia
100% dos créditos da companhia. No dia seguinte, a conta B
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era abastecida com 80% dos recursos da A, e os 20% restantes
iam para a C. Sendo que, a conta B era de livre movimentação
da CODESA, e a C ficava sob a responsabilidade de um Juiz do
Trabalho, nomeado pelo TRT-ES, para gerir o Fundo de liquidação dos processos trabalhistas. Toda a movimentação financeira da empresa foi centralizada somente no BB, que passou a
ser o gestor desse convênio. Isso obrigou a CODESA a encerrar
contas no Banestes e na CEF.
O acordo começou a vigorar no dia 19 de maio de 2003, e
só foi finalizado em abril de 2011. Nesse período de oito anos
foram pagos “aproximadamente” R$ 94 milhões. Sobre a falta
de pagamento de tributos e encargos sociais patronais, a companhia teve que recorrer ao REFIS para voltar a ser adimplente
junto aos órgãos federais, e ainda está sendo pago (2016). “A
partir deste acordo com a Justiça do Trabalho, as coisas começaram a clarear, mas só vieram a se consolidar com o contrato
assinado com a Petrobras em 2008, quando entraram R$ 56
milhões nos cofres do Porto de Vitória, além do aumento na
movimentação de cargas e nas tarifas e redução de pessoal”,
finaliza Antônio Tarcísio de Arruda. Esses assuntos serão tratados no capítulo seguinte.
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‘Implantamos nova estrutura organizacional na CODESA’
Tenho formação nas áreas de Engenharia Civil e
de Direito. Entrei na CODESA como estagiário em
1981. Em 1983, fui admitido como Técnico de Sistema Portuário, passando, em seguida, para Técnico
de Nível Superior. Galguei diversas funções e cargos na companhia, entre as quais: Chefe da Divisão
de Operações do Terminal de Cereais de Capuaba,
Gerente de Operações do Porto de Capuaba e Paul,
Gerente de Engenharia, Chefe do Departamento
Comercial, Gerente de Operações, Coordenador
Comercial e de Marketing; Advogado na Coordenação Jurídica; Técnico de Nível Superior na Superintendência Geral de Projetos. Atualmente, estou na
Coordenação de Meio Ambiente.
Estive como diretor-presidente da CODESA entre
outubro de 1999 e julho de 2002. Anteriormente, havia ocupado o cargo de diretor de desenvolvimento.
Primeiramente, cabe destacar o momento político e
econômico da época. Vivíamos o governo Fernando
Henrique Cardoso, que adotou no Brasil a política
neoliberal, dominante no mundo ocidental, pautada pela redução da participação do estado na economia, reforma administrativa e modernização da
máquina estatal. Foi um período de privatizações
das empresas estatais impostas pelo governo federal com fortes enfrentamentos das oposições, notadamente pelo Partido dos Trabalhadores e Centrais
Sindicais. Os gestores das administrações portuárias da época tinham a incumbência de atender à
política de promover a privatização dos terminais e
instalações mediante arrendamento, diversificando
a movimentação de cargas.
Apesar de a Lei de Modernização dos Portos ter
sido promulgada em 1993, a saída da CODESA da
operação portuária somente ocorreu a partir de
1997. Recebemos, a partir daí, a missão de adequar
a CODESA a esse novo perfil com a transição de

grande parte do pessoal para a categoria de Trabalhador Portuário Avulso, a redução do quadro de
funcionários e o investimento na formação e aperfeiçoamento do pessoal remanescente como forma
de adequar a companhia para exercer o papel de
Autoridade Portuária prevista na lei. Além disso, havia o compromisso de recuperá-la financeiramente.
Cabe destacar que a Diretoria Executiva da época era composta por apenas três pessoas: o diretor-presidente e mais dois diretores. Todos éramos
funcionários da casa. Tive a honra de trabalhar
com os colegas Vicente Paula Dias Filho, também
engenheiro, e Antônio Tarcísio de Arruda, contabilista, que muito contribuíram para a gestão da
CODESA naquela ocasião. No âmbito administrativo e financeiro, recebemos a companhia com um
resultado Operacional Bruto de R$ 11,67 milhões
em 1998 e a entregamos com R$ 34,11 milhões em
2002. O resultado líquido que era negativo em R$
13,7 milhões, em 1998, foi revertido para positivo de
R$ 3,2 milhões. O quadro de funcionários que era de
575 pessoas, em 1997, e de 361, em 1998, chegou a
atingir o mínimo de 251 ao final de 2000.
Havia também, na época, inúmeros bloqueios
judiciais nas contas da CODESA em decorrência
de diversas ações trabalhistas que inviabilizavam
as atividades da companhia. Conseguimos reverter esse quadro com a liberação dos bloqueios e
o fechamento de acordos. No ano de 2000, atingimos a excelente meta de movimentação de cargas de 6,38 milhões de toneladas até então jamais
alcançado pela CODESA. Implantamos uma nova
estrutura organizacional com novo organograma
e um novo Plano de Cargos e Salários, com a redução de 117 cargos na companhia e a redução
dos níveis e cargos comissionados. Por outro lado,
privilegiamos o conhecimento profissional com o
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treinamento, o desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais dos funcionários e a valorização do trabalho em equipe.
Destacamos algumas ações no período: duplicação do acesso rodoviário ao Cais de Capuaba;
início das obras de dragagem e derrocagem; implantação do sistema de gerenciamento da informação; estudo de viabilidade e projeto básico de
ampliação dos berços 201 e 202; estudo de viabilidade de diversas áreas e instalações para fins
de arrendamento (Dolfins do Atalaia, Retroárea de
Capuaba, Cais Comercial de Vitória, Cais de Paul
Gusa e Barra do Riacho para terminal de carga geral e supply boat); estudo de viabilidade para instalação de base supply boat para exploração de
petróleo e gás; criação da biblioteca e do museu
do Porto; abertura de espaço para a exposição de
trabalhos de artistas; relação com a comunidade,
estudantes de escolas públicas e privadas e turistas, para promover a memória portuária do estado
do Espírito Santo; implantação do plano anual de
metas com acompanhamento trimestral; criação
da Assessoria do Meio Ambiente (2000); transformação do navio abandonado Victory 8B em recife artificial; recuperação de tributos (cerca de R$
870 mil em 2000); regularização de pendências de
impostos e contribuições – REFIS; cobrança e recuperação de créditos diversos; implantação do
programa de identificação, seleção e arquivo de
documentos e processos; atualização tecnológica
de informática (desenvolvimento de sistemas); implantação do sistema de comunicação via rádio e

centrais de monitoramento em Capuaba e Vitória;
incentivo à navegação de cabotagem com redução
de tarifas; atualização, em 2001, do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto que era de
1995; implantação da política de atração de cargas; elaboração do primeiro planejamento estratégico da companhia com a definição da missão e
política; projeto “Porto, trabalho e conheço” para
a integração dos funcionários; integralização do
capital subscrito pelo acionista estado do Espírito
Santo, pendente desde 1982; realização da “Casa
Cor 2001” no Armazém 4 e prédio 4 do Cais Comercial (1ª Casa Cor em uma área portuária); início da
implantação do programa de qualidade total; cadastramento de todos os imóveis da CODESA no
Patrimônio da União; criação do Centro de Defesa
Ambiental (CDA); implantação do PPRA e PCMS,
entre tantas outras ações. No período, também tivemos que adequar o programa de arrendamentos
de áreas e instalações portuárias iniciado em 1997,
por recomendação do TCU.
FÁBIO NUNES FALCE
Portuário, engenheiro
e ex-presidente da
CODESA

Logo depois da assinatura desse importante acordo, João
Luiz Zaganelli deixou a presidência da companhia, assim como
Antonio Tarcísio de Arruda (diretoria de Administração e Finanças) e Vicente Paula Dias (diretoria de Comercialização e Fiscalização), assumindo, em 18 de junho de 2003, o engenheiro e
também funcionário da CODESA, Henrique Germano Zimmer
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(18.06.2003 a 25.09.2007). Como nas gestões “socorristas” anteriores, a história do “cobertor curto” – cobre-se a cabeça, ficam
os pés de fora, e vice-versa – continuou.
Os problemas internos não acabaram: dificuldades financeiras, luta mensal para conseguir recursos para manter a folha de
pagamento em dia, etc. Em 2004, Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), relativo à prestação de contas
referente a 2003, apresentou “graves ressalvas”. Sobre estas, o
Consad (Ata 267ª, dias 1 e 2.07.2004) determinou que a Direxe
adotasse “medidas gerenciais necessárias visando à instalação
de tomada de conta especial com vistas a apurar eventuais prejuízos causados à CODESA”. Nesse período, houve a abertura de
auditorias, comissões e sindicâncias internas para verificar e
apurar possíveis impropriedades.
O Relatório de Auditoria da CGU nº 175.440 apresentou o
seguinte resultado “sobre atos e consequentes fatos de gestão”
no período de 2005, assinado em 26 de junho de 2006: “Falhas
na fiscalização de contratos operacionais e de arrendamento;
(...) descumprimento de meta de verificação presencial amostral da movimentação de cargas; falhas na elaboração de dispositivos contratuais gerando ausência de ressarcimento por
consumo de água e energia elétrica”. Em resumo: os problemas
levantados nos dois relatórios da CGU eram antigos por questões estruturais, tão velhos como a agora centenária empresa
(1906-2006), mas, subliminarmente, continuavam penalizando
os cofres da companhia.

Presidente da CODESA,
Henrique Zimmer
(segundo, a partir da
direita), deputados
federais Rose de Freitas
e Carlos Manato, e o
ministro dos Transportes,
Alfredo Pereira do
Nascimento (penúltimo à
esquerda): 2007
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‘Aprimoramos as políticas de atração de novos negócios’
Já no Ato de Posse, deparei-me com a difícil situação
das receitas da CODESA, especialmente os bloqueios
judiciais para pagamento de ações trabalhistas que
ocorriam rotineiramente, inviabilizando qualquer planejamento de curto, médio e longo prazo. A diretoria estabeleceu medidas para o desenvolvimento da
gestão em bases seguras, possibilitando que a companhia cumprisse o seu papel institucional. Atacamos todas as sangrias e demos seguimento às ações
estabelecidas como prioritárias. A principal delas foi
com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para que
a CODESA pudesse cumprir seus compromissos internos e externos, além das decisões judiciais em curso, especialmente aquelas transitadas em julgado.
Temos que louvar a atitude do TRT, na pessoa de
sua presidente, Maria Francisca dos Santos Lacerda, pela visão estratégica e pelo reconhecimento
do papel social e econômico representando pela
CODESA ao colocar um “basta” nos bloqueios gerais corriqueiros, na época, determinando que se
fizesse um único bloqueio de 20% da receita total
da empresa, distribuindo os valores para as execuções em andamento: “Tal qual um médico, que
para curar um câncer não pode pretender matar
o próprio paciente, a mesma diretriz aqui impõe-se, uma vez que, a prevalecerem tais ordens de
bloqueio individualmente consideradas, seriamos
forçados a sacrificar a própria ré, em detrimento
de sua considerável função social para a sociedade capixaba. A cura do paciente há de vir, ainda
que de forma dolorosa, mas sem que isso importe
em sacrificar-se a vida da própria ré, condenada à
inanição de todo e qualquer recurso financeiro” –
(Decisão proferida em 05.07.2003 pelo Juiz do Trabalho, Guilherme Piveti). A CODESA tinha, na ocasião, 449 reclamações trabalhistas cadastradas e
outras 51 ações referentes a acidentes de trabalho.

Esse era o quadro dramático vivido pelo Porto de
Vitória. Seguindo com determinação, iniciamos procedimentos e controles, como: corte de despesas,
revisão de contratos e readequação de outros, etc.
Com o estancamento dos bloqueios descontrolados, foi possível planejar a companhia.
Importante ainda esclarecer que fomos uma das
últimas Docas do país a ter sua diretoria empossada, seis meses após a instalação de um novo governo no país. Com esse atraso, a gestão foi obrigada a se empenhar para conseguir, mesmo com
imensas dificuldades financeiras, aproximar-se das
demais, que já discutiam programas emergenciais
para a recuperação das infraestruturas portuárias
e retomada da eficiência e produtividade. Há de se
acrescentar as necessidades urgentes no mundo
de garantir segurança, a partir do ataque terrorista
às “torres gêmeas”, o que mudou a visão sobre proteção das instalações e equipamentos portuários.
Isso levou a discussões no governo federal sobre as
providências que os portos deveriam adotar para se
adequar à nova lógica de segurança, cujo princípio
estava pautado na Norma Solas 74 de adequação
ao Código Internacional de Segurança – ISPS CODE.
Foi um período rico, mas turbulento, pois era algo
novo que mudaria os paradigmas. Assim, estabelecemos o nosso primeiro projeto estratégico, pois havia ameaças constantes de desqualificar as instalações portuárias dos 191 países signatários da Carta
das Nações Unidas, que o Brasil assinou. Caso não
se adaptasse, a medida mais dura era a vedação
comercial com os Estados Unidos. Isso seria um desastre para o país. Então, demos prioridade máxima
à adequação ao ISPS CODE.
A partir dessa ação surgiram outras, como a
Agenda Portos, um programa deliberado em função
das demandas dos portos brasileiros, solicitadas
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pelo setor produtivo e exportador. Esse programa
priorizou ações imediatas de recuperação da infraestrutura terrestre e marítima nos principais portos
do país, e a CODESA estava inserida. Em seguida, foi
criado o programa piloto de investimento, que trazia
o serviço contratado, executado e aprovado, e pagamento garantido dentro das normas públicas. Foi
um alívio para os gestores, pois não havia atrasos, o
que sempre ocasiona dificuldade na relação público-privada. Foi um programa de sucesso, pois todos
os atores tinham suas responsabilidades. Nos dois
programas, foram realizadas diversas intervenções
no Porto de Vitória: dragagem e derrocarem; recuperação de vias de acesso e dos pátios dos cais de
Vitória e Capuaba; construção de novas e modernas
portarias; melhorias operacionais e administrativas; instalações para atender as exigências do ISPS
CODE; modernização do sistema de fornecimento
de energia elétrica do Cais Comercial de Vitória; pintura dos prédios; instalação do Centro de Vivências
em Capuaba; projeto e aquisição de novo sistema
de balizamento do canal de acesso; além da capacitação de colaboradores. Todas essas ações foram
desenvolvidas com recursos federais, parcelas do
governo estadual e recursos próprios.
Durante a gestão 2003-2007, em parceria com a
Prefeitura de Vitória, abrimos a temporada 20052006 de Cruzeiros Marítimos. Pela primeira vez, as
instalações do Cais Comercial do Porto de Vitória
foram disponibilizadas para o embarque e desembarque de passageiros. Como o roteiro de cruzeiros é sazonal, as instalações do Armazém nº 05 tinham, por exigência da CODESA, de ser utilizadas,
na maior parte do tempo, pela municipalidade, evitando-se ociosidade do espaço. Assim, o Armazém
05 foi bem aproveitado pela municipalidade e pela
CODESA com a realização de atividades culturais
por meio do projeto Estação Porto. Uma iniciativa
pioneira que proporcionou ao Centro de Vitória mais

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

uma opção de lazer e divertimento. Outra iniciativa
ocorrida no período foi a comemoração do “centenário do Porto de Vitória”, ocorrida em 2006, quando
as instalações do Cais Comercial de Vitória foram
abertas à comunidade com a realização de diversas
ações, incluindo show com artista renomado.
No período 2003-2007, a Diretoria Executiva assumiu o desafio de enfrentar as dificuldades com
muito trabalho, coragem, determinação e espírito
público. Um passo importante nesse histórico foi
aprimorar as políticas de atração de novos negócios. A CODESA não recebe dinheiro da União para
custeio, somente para investimentos. Com a saúde financeira da empresa bastante comprometida
pelas questões judiciais, a gestão precisava traçar
um planejamento voltado para o mercado, visando atrair negócios e gerar novas receitas. Não se
administra uma empresa do porte da CODESA sem
a perspectiva de aumento de receitas. Em 2003, as
nossas receitas eram, em média, de R$ 5 milhões/
mês. Grande parte proveniente do arrendamento
de instalações, contratos operacionais e movimentação de cargas – esta remunerada por tabelas
portuárias, cujo último reajuste tinha acontecido
há mais de sete anos. Todo o custeio da empresa
saía desse rol de receitas próprias.
É bom esclarecer que, a partir de 1993, a lógica
de exploração de atividades e serviços portuários foi
totalmente mudada com a Lei de Modernização dos
Portos. Na CODESA, duas instalações portuárias foram submetidas ao processo de concessão, ou seja,
introduzia-se, a partir deste marco, um novo ente dentro do sítio portuário, denominado Porto Organizado,
como explorador de serviços e atividades em área de
porto público, porém, com princípios do mercado privado. Foi um grande desafio para as administrações
públicas portuárias, pois passaram a ter ao seu lado
o competidor concessionário com flexibilidade privada. Alguns contratos de arrendamentos existentes
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em 2003, já com algum tempo em vigor: TVV, Peiú,
Flexibrás, Hipper Export, Rodhes, Polimodal, Cais de
Paul. Os contratos existentes já estavam consolidados, e não havia perspectivas de lançamento de novos arrendamentos em curto prazo e, com o engessamento da legislação, levava-se pelo menos dois
anos para se consolidar um processo de pré-arrendamento. Esse prazo inviabilizava qualquer tentativa
para se promover o arrendamento de novas áreas.
Além do mais, as constantes alterações na legislação
do setor tornavam as coisas ainda mais difíceis. Não
se podem também minimizar os reflexos oriundos de
fatores internos e externos, como a criação da ANTAQ
em 2002, mais um ator no já emaranhado conjunto
de interferências nas atividades portuárias.
A saúde econômica e financeira da CODESA
foi se estabilizando ao longo dos anos, dando um
saldo de maior qualidade a partir da conquista
de novos mercados. Inclusive, com iniciativas que,
no período, foram fundamentais, como a defesa
intransigente em todas as instâncias da implantação na área do Porto de Barra do Riacho do
Terminal de GLP. Essa iniciativa se concretizaria
posteriormente, trazendo para o país e para a em-

presa resultados significativos. Podemos afirmar
que, independentemente das alterações que tivemos na diretoria no período de junho de 2003 a setembro de 2007, a CODESA passou a ter um novo
patamar de participação e recuperação, trabalhando para o bem estar de todos os colaboradores, inclusive com recuperação do poder salarial
do quadro de pessoal que estava em processo de
degradação, apesar dos argumentos superiores
contrários, o que só foi possível devido aos sinais
claros de que a empresa estava financeiramente mais segura, juridicamente mais organizada, e
administrativamente mais madura.
HENRIQUE
GERMANO ZIMMER
Portuário, engenheiro
e ex-presidente da
CODESA

Em 2007, ano em que Henrique Zimmer deixou a presidência
do Porto de Vitória, assumindo o economista Angelo José Carvalho Baptista, deu-se um fato marcante: a criação da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) pela Medida
Provisória nº 369, convertida na Lei nº 1.518/07, tendo como objetivo reestruturar o sistema portuário visando à eliminação dos
gargalos logísticos que representam entraves ao crescimento
econômico do país. Com a criação da SEP, foram definidas novas
diretrizes para os portos administrados pelo GF, dentre as quais:
profissionalização e modernização da gestão; busca incessante
pela eficiência operacional, administrativa e resultados econômico-financeiros positivos; crescimento da movimentação de
carga e desenvolvimento da atividade portuária como ferramenta de progresso econômico.
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Outras competências da SEP: “elaborar planos gerais de
outorgas, aprovar os planos de desenvolvimento e zoneamento
dos portos marítimos, fluviais e lacustres; estabelecer diretrizes para a representação do país nos organismos internacionais
e em convenções, e fixar compromissos de metas e de desempenho empresarial, promover a modernização, a eficiência, a
competitividade e a qualidade das atividades portuárias”. Para
o economista Francisco Humberto Castelo Branco Araújo, que
assina o estudo Sistema Portuário Brasileiro: Evolução e Desafios, trabalho publicado em 2013, “as atribuições auferidas à
SEP, com status de ministério, demonstram a intenção do GF
em ter, efetivamente, uma visão desenvolvimentista para setor
portuário nacional, eliminando e corrigindo uma situação anterior, quando o mesmo era relegado a um segundo plano dentro
de um departamento no Ministério dos Transportes. Este setor,
nas últimas décadas, não acompanhou o ritmo de crescimento e
desenvolvimento do Brasil, trazendo sérios problemas e prejuízos ao setor produtivo, que demandando meios para fazer escoar
sua produção aos diversos mercados, não encontrava as ofertas
necessárias para o atendimento de suas demandas”.
Já Angelo Baptista, presidente da CODESA em dois períodos (2007 e 2008; 2009 a 2011), afirmou em entrevista ao site
da CODESA, em 2010, que a SEP alavancou a modernização
da infraestrutura e da gestão portuária, possibilitando a redução de custos e o aumento da eficiência portuária. “Com
a criação da SEP foi possível perceber que caminhamos para

Funcionários da
CODESA na área
administrativa de
Capuaba
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desobstrução dos gargalos da infraestrutura logística”, disse
Baptista na época. Após sua criação, é possível afirmar que o
segmento portuário cresceu e melhorou com a SEP, mas muito ainda precisaria ser feito, até pelo histórico de problemas
dos portos públicos brasileiros.
Entre a Lei 8.630/1993 e a criação da SEP em 2007, leis e
decretos foram publicados para modernizar o sistema portuário brasileiro. Citemos alguns: Lei 9.074/95 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões dos serviços públicos); Lei 10.233/01 (dispõe sobre a reestruturação do
transporte aquaviário e cria a Agência Nacional de Transportes
Aquaviário – ANTAQ); Decreto 4.391/02 (trata de arrendamentos de áreas e instalações portuárias e cria o Programa de Arrendamento de Áreas e Instalações Portuárias); e Lei 11.033/04
(institui o Reporto, permitindo mais investimentos na modernização, recuperação e ampliação das instalações portuárias).
6 – O movimento comercial do Porto de Vitória e melhorias gerais
O acordo com a Justiça (a partir de 2003) trouxe alívio,
mas não foi o fim da penúria dos cofres da companhia – cerca
de 600 processos ainda tramitavam na Justiça Trabalhista em
2004. “Que a Direxe adote medidas emergenciais no sentido de
providenciar ações para aumentar receitas e reduzir despesas
de custeio, em especial adotando medidas para renegociar as
dívidas com o BNDES”, sublinhava a Ata 264ª do Consad em
29.03.2004. Mas a turbulência continuou, e um novo baque na
empresa deu-se em agosto de 2005 quando a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de 30% da receita bruta mensal
da CODESA, a partir de janeiro do ano seguinte – aumento de
10% sobre o percentual já retido. Isso implicaria em um bloqueio na ordem de R$ 18 milhões anuais contra os R$ 12 milhões então descontados. Em 2005, o passivo trabalhista era
estimado em R$ 45 milhões.
Nesse mesmo ano, outra notícia ruim para o Porto de Vitória: a CVRD deixou de operar ferro-gusa no Cais de Paul
(berço 905), utilizado pela mineradora desde os anos de 1950.
Esse terminal representava cerca de 10% da receita total anu-
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al da CODESA, atrapalhando assim o seu já cambaleante equilíbrio financeiro. Em tempo: o berço 905 passou a ser administrado pelo Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas
Gerais (SINDIFER); anos depois foi desativado e só voltou a
operar no início de 2014.
O malabarismo financeiro, naquele período, foi uma constante. A companhia só voltaria a ter suas contas equilibradas
a partir de 2008, quando foi assinado o acordo com a Petrobras relativo ao uso de área em Barra do Riacho, Aracruz. Logo,
obras de vulto na década de 2000, nenhuma. O que deu para
fazer, basicamente, foram serviços de reparo, recuperação e
manutenção de instalações, vias e prédios, ou aquisições de
móveis, materiais de escritório, informática, etc. Mas podemos
citar ações relevantes, que só foram possíveis graças aos recursos vindos da União, que não eram bloqueados pela Justiça,
como a construção do muro de proteção na área limítrofe de
Capuaba com o canal do Bairro Ilha das Flores em 2001, e a
finalização da retroárea de Capuaba com 300.000 m² para armazenagem de cargas em 2003.
É bom frisar que todas as obras financiadas nesse período
atendiam aos programas do GF, como Agenda Portos, Projeto
Piloto de Investimentos e ISPS-CODE quando foram realizadas
ações emergenciais nos principais portos do país, o que possibilitou a melhoria do acesso ao Cais de Capuaba e a recuperação
do sistema viário interno de Capuaba (2007). Cita-se, também, a
aquisição de equipamentos de sinalização náutica para melhoria
e segurança do canal de navegação do Porto de Vitória em 2005.
Na área operacional, percebeu-se a lenta ociosidade dos
guindastes de terra, sentenciada pelas embarcações que passaram a ter acopladas suas próprias gruas de bordo, ou pelos
modernos equipamentos sobre rodas. Obsoletos, alguns da década de 1960, os guindastes de terra acabavam atrapalhando a
operação portuária, causando ineficiência e acarretando riscos
aos trabalhadores. Aos poucos, os gigantes de aço (os mais antigos e menores apelidados de “girafinha”) foram desativados e
retirados (via leilão) dos berços, processo finalizado somente em
2014, possibilitando maior área de manobra para carga e descarga. A decadência (quase sucateamento) chegou ainda aos silos de
cereais e às torres sugadoras (já retiradas), provocada em parte
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pela construção do Terminal de Grãos de Tubarão. Em 2007, terminou a recuperação do pátio dos berços 201 e 202 de Capuaba
e instalação de novos sistemas de defensas do Porto de Vitória.
Na área administrativa, em 2001 foi aprovado um novo Plano
de Cargos e Salários e um novo organograma. Na seara cultural,
dentro do projeto Boas Vindas, em 2005 implantou-se no Prédio
IV uma “área de vivência” com o funcionamento de biblioteca,
minimuseu, pinacoteca e espaço de arte – infelizmente, o espaço foi desativado em 2008. Destaque, também, para a abertura
do Armazém 5 a eventos culturais (Estação Porto) e como ponto
de apoio aos turistas que chegam em navios de cruzeiro. Essa
iniciativa conjunta – CODESA e Prefeitura de Vitória – visava à
revitalização do Centro de Vitória. Já em 2006, foram realizadas
ações diversas (exposições, congresso, palestras, visitas públicas, etc.) comemorativas ao centenário do Porto de Vitória – pela
primeira vez em sua história, as instalações portuárias foram
abertas à sociedade capixaba.
Sem dinheiro em caixa para investimentos, a companhia só
Fiscalização na portaria
principal de Capuaba
contava com repasses do GF para tocar seus empreendimen-
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tos. Entretanto, mesmo com a União disponibilizando recursos,
programas de ações em obras e serviços de infraestrutura nos
portos do país não estavam sendo executados. O Relatório de
Auditoria de Avaliação da Gestão da CODESA, realizado pela Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República, referente às contas de 2007, por exemplo, pontuava que
dos R$ 41,8 milhões disponíveis para investimentos no Programa
de Governo 0230 – Corredor Leste, a empresa executou R$ 7
milhões, ou seja, apenas 17% do valor disponível, “o que comprometeu o alcance das metas estabelecidas para o Programa de
Governo, e, consequentemente, sua eficácia, eficiência e efetividade”. Não foi possível levantar os motivos para a não execução
desses repasses. Assim, acabaram ficando com minguados recursos obras importantes para o porto: Contenção no Cais de
Vitória – do valor disponível de R$ 10 milhões foram utilizados
R$ 388 mil (3,9%); recuperação da pavimentação da estrada de
acesso ao Cais de Capuaba – do montante de R$ 2,7 milhões foi
usado apenas R$ 100 mil (3,5%) dos recursos disponíveis; implantação do Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho –
os R$ 7,1 milhões disponíveis não foram utilizados em 2007, o
mesmo acontecendo com os R$ 2,6 milhões também destinados
a adequação do acesso rodoviário ao Cais de Capuaba.
A movimentação de cargas em toneladas na primeira metade da década de 2000 se manteve estável – 2000: 6,3 milhões;
2001: 5,5 milhões; 2002: 6 milhões; 2003: 6,1 milhões; 2004: 7,3
milhões; 2005: 7,5 milhões. Este montante foi 3,1% superior ao
resultado do exercício passado com as receitas operacionais
brutas totalizando R$ 60,2 milhões, um acréscimo de 3,6% sobre as receitas de 2004, que totalizaram R$ 58,1 milhões. Já
em 2006, a movimentação de cargas atingiu um total de 7,9
milhões de toneladas, superior em 4,6% em relação ao ano anterior, mas teve uma queda no ano seguinte: 7,3 milhões – 7,4%
inferior em relação a 2006. Sobre o ano de 2007, vale ressaltar
que, do total de cargas movimentadas, 70% ocorreram em terminais arrendados enquanto 30% em terminais diretamente
administrados pela CODESA.
Vale ainda destacar a importância das rochas ornamentais e
dos produtos siderúrgicos no incremento das exportações pelo
Porto de Vitória em 2005: o embarque de mármore e granito
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dobrou (785.891 t) e de siderúrgicos (420.218 t) foi quatro vezes
maior em relação a 2004. Em 2007, o destaque ficou com a importação de fertilizantes, que teve um crescimento acentuado
de 482%. Porém, não foi suficiente para compensar a queda na
movimentação de produtos siderúrgicos, rochas ornamentais,
malte de cevada, açúcar e ferro-gusa. Contêineres: um total de
220.761 unidades (em TEU’s) foram movimentadas, um acréscimo
de 15% em comparação as 190.535 unidades do ano subjacente.
Em 2006, foram 250.004 unidades, crescimento de 13%, e 266.195
unidades no ano seguinte (acréscimo de 6%).
O Porto de Vitória recebeu 1.904 embarcações em 2005 contra 1.664 do ano anterior, representando um aumento de 14,4%.
Houve novo crescimento em 2006 com 2.125 navios (11,61% a
mais), e um ano depois: 2.137. A quantidade de funcionários no
Porto de Vitória na década de 2000 se manteve estável – 2000:
251 empregados; 2001: 252; 2002: 255; 2003: 255; 2004: 256; 2005:
254; 2006: 242; 2007: 229.
7 – Alguns dados sobre o Porto de Vitória: 2000-2007
Nos números referentes aos balanços patrimoniais do Porto de Vitória, entre 2000 e 2007, observa-se o saldo negativo
na maioria desses anos (apenas em 2001 e 2002 houve lucro,
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mas que se esvaiam com o elevado prejuízo acumulado) e o alto
endividamento da companhia, além da baixa liquidez. Reparem
que o total do ativo e passivo foi crescendo ano após ano.
No ano de 2000, vale destacar: valor de R$ 100.084,16 em investimentos; R$ 9.706.329,30 em depósitos e bloqueios judiciais;
provisão para ações judiciais circulante de R$ 5.534.897,89; provisão para ações judiciais em longo prazo de R$ 14.585.542,94; prejuízos acumulados de R$ 90.734.140,82; resultado do exercício: prejuízo de R$ 401.308,71. Total do ativo e passivo: R$ 74.605.981,32.
Em 2001, o resultado do exercício apresentou lucro de
R$ 3.196.686,29, mas o prejuízo acumulado ainda era alto: R$
84.940.178,63. Outros números – aplicações financeiras: zero;
depósitos e bloqueios judiciais de R$ 11.486.233,46; obrigações
fiscais e trabalhistas: R$ 13.264.091,01; provisão para ações judiciais em longo prazo de R$ 12.500.000,00. Total do ativo e
passivo: R$ 90.668.322,00.
Novo lucro em 2002, apesar de pequeno em comparação ao
exercício anterior: R$ 22.200,40. O prejuízo acumulado manteve-se alto: R$ 85.885.572,35. Mais dados: disponibilidades no
ativo de R$ 4.012.808,94; depósitos e bloqueios judiciais de R$
17.686.169,10. Exigível em longo prazo: obrigações fiscais e traba- Cais Comercial de
lhistas no valor de R$ 13.159.772,79 e provisão para ações judiciais Vitória: anos 2000

Foto: Fernando Elias S. Rangel
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de R$ 9.500.000,00. Total do ativo e passivo: R$ 117.532.644,97. A
Ata 250ª do Consad, de 21.02.2003, explicava o exercício contábil do ano anterior: “O lucro citado foi onerado pela apropriação
de despesas que não representam desembolso no exercício, tais
como: a) complementação de provisão para ações judiciais (R$ 8
milhões), e, b) variação monetária passiva apurada pela taxa selic
sobre o saldo da conta ‘créditos de acionistas’ para aumento de
capital (R$ 3 milhões). O lucro líquido absorveu pequena parte
dos prejuízos acumulados, porém, devido aos ajustes de exercícios anteriores ocorridos no exercício (R$ 967 mil), o saldo dos
prejuízos acumulados passou de R$ 84,9 milhões no exercício de
2001 para R$ 85,8 milhões no exercício de 2002”.
Demonstração das mutações de patrimônio Líquido para os exercícios Findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001 (Em R$)
Capital
realizado

Reserva de
capital

Lucro (Prejuízos)
Acumulados

Total do Patrimônio
Líquido

104.980.747,59

-

-90.734.140,82

14.246.606,77

Aumento de capital social
(AGE-15/12/2001)

2.910.119,83

-

-

2.910.119,83

integralização do capital subscrito (GEES)

Detalhamento
Saldos em 31/12/2000

5.719.165,77

-

-

5.719.165,77

Créditos de acionista para aumento de capital

-

-

-

-

Variação monetária de créditos de acionistas

-

-

-

-

Ajustes de exercícios anteriores

-

-

2.597.275,90

2.597.275,90

Resultado do exercício de 2001

-

-

3.196.686,29

3.196.686,29

113.610.033,19

-

-84.940.178,63

28.669.854,56

11.873.585,11

-

-

11.873.585,11

Créditos de acionista para aumento de capital

-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

Variação monetária de créditos de acionistas

-

2.346.224,73

-

2.346.224,73

Ajustes de exercícios anteriores

-

-

-967.594,12

-967.594,12

Resultado do exercício de 2002

-

-

22.220,40

22.200,40

125.483.618,30

28.346.224,73

-85.885.572,35

67.944.270,68

Saldos em 31/12/2001
Aumento de capital social (AGE-15/12/2002)

Saldos em 31/12/2002

No ano de 2003, após dois anos seguidos de lucro, o balanço
patrimonial da CODESA voltou a entrar no vermelho: R$ 4.177.026,63
com prejuízo acumulado de R$ 90.062.598,98. Outros números: R$
8.553.321,63 em contas a receber; aplicações financeiras: zero; depósitos e bloqueios judiciais em longo prazo: R$ 26.739.576,10; imobilizado: R$ 88.794.313,43; circulante (passivo) de R$ 15.158.225,74;
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exigível em longo prazo: R$ 38.944.051,72. Total do ativo e passivo:
R$ 126.360.715,62. A movimentação de carga atingiu 6,1 milhões de
t., superior em 1,2% ao ano anterior. O resultado operacional chegou a R$ 32,1 milhões (inferior em 5,6% comparado a 2002) e a receita operacional bruta a R$ 50,5 milhões (0,8% menor que 2002).
A queda teve uma explicação no Relatório de Administração da
CODESA: “A perda significativa da armazenagem interna nos cais
com a transferência de cargas importadas para áreas alfandegadas externas, aliado ao congelamento da tarifa portuária, contribuiu para o resultado econômico-financeiro, cujo resultado líquido
representou prejuízo contábil de R$ 4,1 milhões”. Principais cargas
movimentadas: mármore/granito (+12,4%), contêineres (+11,7%),
malte (+10,1%) e celulose (+4,1%) – comparado a 2002.
Em 2004, o prejuízo saltou de R$ R$ 4.177.026,63 (2003) para
R$ 15.851.860,90 (quase 400% de crescimento). O resultado operacional bruto, da ordem de R$ 36,6 milhões, foi superior em 10,5%
ao exercício de 2003, que totalizou R$ 33,1 milhões. O resultado líquido – mais uma vez – foi de prejuízo contábil: R$ 15,8 milhões. O
Relatório de Administração de 2004 trouxe a seguinte explicação
para o prejuízo: “Comparativamente ao exercício anterior (2003),
cujo resultado (negativo) foi de R$ 4,1 milhões, houve um acréscimo
substancial por decorrência, principalmente, de despesas que não
representam desembolso no exercício (2004), tais como: a) complementação da provisão para ações judiciais de R$ 24.823.701,71;
e b) variação monetária passiva no valor de R$ 5.344.202,52”. A
movimentação de cargas no Porto de Vitória atingiu 7,3 milhões
de t., superior em 19,7% ao de 2003, na ocasião a maior de sua
história. Resultou em uma receita operacional bruta de R$ 58,1
milhões (acréscimo de 14,9% em comparação com 2003, que somou R$ 50,5 milhões). Principais cargas: fertilizantes (aumento de
141%), produtos siderúrgicos (49%), ferro-gusa (34,7%) e automóveis (29%). Atracaram 1.664 navios (em 2003 foram 1.634).
O balanço patrimonial de 2005 teve um resultado operacional
bruto da ordem de R$ 37,2 milhões, superior em 1,4% ao ano anterior que fechou em R$ 36,6 milhões. Novo prejuízo no resultado
líquido contábil: R$ 27 milhões. Explicação para o número negativo, segundo o Relatório de Administração de 2005: “Comparativamente ao exercício anterior, cujo resultado foi de R$ 15,8 milhões, houve um acréscimo por decorrência dos principais fatores:
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a) ajuste complementar da provisão para Ações Judiciais no valor
de R$ 24.412.597,79; b) variações monetárias passivas no valor de R$
7.880.597,57; e c) Acordo de parcelamento com o Portus – Instituto de
Seguridade Social, referente à integralização da Reserva de Tempo
de Serviço Anterior no valor de R$ 8.604.174,58”. A movimentação
de cargas atingiu o montante de 7,5 milhões de t., superando em
3,1% o resultado de 2004. Em decorrência disso, as receitas operacionais brutas chegaram a R$ 60,2 milhões, aumento de 3,6% em
comparação ao exercício anterior que foi de R$ 58,1 milhões.
O Relatório de Auditoria nº 175.440 da CGU traz a seguinte
análise sobre o exercício de 2005: “Observamos que os dispêndios correntes, orçados em R$ 53.300.804,00, foram realizados
no montante de R$ 50.814.012,00, destacando-se as rubricas de
Pessoal e Encargos Sociais (43%), Serviços de Terceiros (25%) e
Acordos Trabalhistas/Bloqueios Judiciais (9%). O dispêndio corrente de 2005 foi 28,51% superior ao de 2004. (...) É importante
salientar que, excluindo da análise Acordos Trabalhistas e o bloqueio de 20%, a companhia aumentou o gasto com dispêndios
correntes na ordem de R$ 6,2 milhões entre 2005 e 2004. Desse
total, somente gastos diretos e indiretos com pessoal consumiram R$ 4,7 milhões, ou seja, 75,87%.(...) Observamos que a rubrica
Acordos Trabalhistas/Bloqueios Judiciais alcançou o montante de R$ 4.700.765,00, sendo a maior responsável pelo aumento
nos dispêndios correntes, em relação a 2004. Registramos, que, a
partir de janeiro/2006, o percentual de bloqueio de receitas da
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CODESA passou de 20% para 30%, em observância a decisão judicial da Justiça do Trabalho. Com relação às despesas de capital,
foram orçadas no valor de R$ 51.649.137 (90% proveniente de Recursos da União), e realizadas no montante de R$ 19.963.092,00.
Observamos que a provisão para ações judiciais foi constituída, nas demonstrações contábeis do exercício de 2005, nos valores de R$ 15.885.073,71, no passivo circulante (curto prazo), e R$
33.467.046,17, no passivo exigível em longo prazo, totalizando um
montante provisionado de R$ 49.352.119,88. Este montante representa um crescimento de R$ 24.412.497,79 em relação ao provisionado no exercício anterior”.
Alguns dados do balanço patrimonial do ano de 2006: resultado operacional bruto foi da ordem de R$ 37,5 milhões, superior
em 0,83% ao resultado aferido no exercício de 2005 (R$ 37,2 milhões); resultado líquido com prejuízo contábil de R$ 5,9 milhões,
mas inferior a 2005 que foi de R$ 27 milhões. As despesas operacionais totalizaram R$ 59,3 milhões, uma diminuição de 22,3%
sobre as despesas do exercício anterior (R$ 76,4 milhões). Outros
números: ativo circulante: R$ 30,7 milhões; ativo realizável em
longo prazo: R$ 38,1 milhões; ativo permanente: R$ 102,1 milhões.
Total do ativo e passivo: R$ 171 milhões. Movimentação de cargas:
7,9 milhões – superior em 4,6% a 2005.
Em 2007, a redução da movimentação de carga (7,3 milhões
de toneladas – 7,4% menor em comparação ao ano anterior) refletiu na receita que apresentou prejuízo contábil de R$ 743.311
mil, inferior ao exercício de 2006 que alcançou o montante de
R$ 5,98 milhões. “Tal resultado, em 2007, ocorreu principalmente por forçada provisão para ações judiciais, totalizando o montante de R$ 48.739.356,83”, destaca o Relatório de Administração/2007. Já o resultado operacional bruto foi da ordem de R$
35 milhões, inferior em 6,1% ao resultado de 2006 que totalizou
R$ 37,2 milhões. O dispêndio com pessoal e encargos sociais,
em 2007, consumiu 96,6% da receita contra 93,8% do ano anterior. O Capital Social da CODESA passou de R$ 104.711.840,93
para R$ 123.119.202,37. Total do Ativo e Passivo: R$ 173.323.132,12.
“Em novembro de 2007 foi liberado pela Justiça o montante de
R$ 4.518.370,18, referente a faturas de serviços e parcelas mensais e trimestrais do arrendamento do Cais de Paul devidas pelo
arrendatário PEIU Sociedade de Propósito Específico - SPE S/A,
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que, após deduzidos valores acordados com a Justiça do Trabalho, referente a bloqueio judicial, resultou em saldo líquido para
a CODESA no valor de R$ 3.727.278,15, o que possibilitou a companhia liquidar diversos compromissos pendentes”, sublinha o
citado Relatório. Aumento de 0,56% na atracação de navios: de
2.125 para 2.137 navios (2007).
Apesar dos problemas internos e de caixa, o Porto Organizado de Vitória/CODESA continuava sendo um dos mais movimentados do país, segundo dados de 2007 do IPEA. Confira:
Posição

Porto

Número de
estados servidos

Comércio Internacional
(em US$ milhões)

1

Santos/SP

26

65.380,03

2

Vitória/ES

22

17.087,30

3

Paranaguá/PR

23

16.553,17

4

Rio Grande/RS

21

13.265,23

5

Rio de Janeiro/RJ

22

12.183,12

6

Itajaí/SC

22

7.884,11

7

São Sebastião/SP

7

7.059,61

8

São Luís/MA

10

6.799,67

9

Aratu/BA

8

5.586,75

10

São Francisco do Sul/SC

23

5.534,28
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capítulo 5 NOVOS RUMOS – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA:

2008-2015

1 – Crise econômica mundial e seus efeitos no setor portuário
nacional
No segundo semestre de 2008, eclodiu nos Estados Unidos
forte crise financeira, alastrando-se em seguida pelas regiões
do mundo, em maior ou menor grau, devido à globalização dos
negócios. Afetou países europeus e alguns emergentes. Em efeito dominó, grandes instituições financeiras quebraram. Para
evitar um colapso internacional, evidenciado por uma preocupante queda no PIB da Zona do Euro, as nações desenvolvidas
injetaram bilhões de dólares e euros em suas economias em
uma grande operação de socorro do sistema financeiro. Havia
uma preocupação de insolvência dos países ricos, gerando temor de que não honrassem seus compromissos. Como em qualquer crise econômica, sua turbulência recaiu sobre a população
com cortes de benefícios sociais. Isso gerou instabilidade social
em algumas áreas do globo.
O Brasil também foi tocado por essa crise econômica mundial de 2008/2009 – considerada a pior desde a Grande Depressão de 1929. Em busca de mais segurança, especuladores
estrangeiros repatriaram seus capitais, provocando a queda das
ações em bolsas de valores e uma súbita alta do dólar. Porém,
com a economia doméstica mais ajustada pelo forte consumo
interno e pelo rígido controle do seu modelo econômico aliado
à proteção dada pela consistente reserva cambial, o país ficou
menos exposto à crise, ou, como disseram, ela chegou por aqui
como leve “marola”. Houve, assim mesmo, efeitos colaterais. O
PIB, que em 2008 foi de 5,1%, fechou o ano de 2009 com resultado negativo: -0,1%. Para conter os impactos e não sucumbir,
o governo lançou pacotes de desoneração em diversos setores
para estimular o consumo e tomou outras medidas: baixou os
juros (de 13,75% para 8,75% ao ano em 2009), diminuiu a alíquota de impostos para alguns produtos e abriu as torneiras,
liberando bilhões de reais em depósitos compulsórios para os
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bancos. Isso fez a economia girar, o que resultou em expressiva
alta do PIB em 2010: crescimento de 7,5%.

Os anos de recessão do Brasil (Fonte: IBGE)

O reflexo dessa crise mundial chegou, naturalmente, aos
portos brasileiros. Como a recessão atingiu grande parte dos
países, o comércio internacional foi afetado. Todos queriam
comprar o menos possível e vender mais. Empresas nacionais exportadoras sofreram com a falta de crédito no mercado
mundial, o que travou seus negócios com parceiros estrangeiros. Por outro lado, a alta do dólar e a consequente desvalorização do real tornaram os produtos nacionais mais competitivos no mercado internacional. O efeito inverso ocorreu com
as importações – com o dólar alto, houve o encarecimento do
produto importado. Resultado: a estagnação mundial reduziu
as nossas exportações em meio ao aumento da guerra comercial entre asiáticos e europeus, que tentavam “desovar” seus
excedentes nos mercados emergentes. O governo reagiu com
algumas medidas para incrementar o setor, como o financiamento do crédito para a exportação com o aporte de R$ 5 bilhões para o BNDES. Assim, com o desaquecimento da economia global, os portos brasileiros foram fortemente atingidos.
A maioria dos portos de contêiner sofreu quedas de volume.
Confira na tabela abaixo a movimentação de TEU’s nos maiores
portos do Brasil em 2008 e 2009:
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Posição

Porto

TEU’s 2008 TEU’s 2009

Variação

1

Santos

2.677.839

2.255.862

– 15,8 %

2

Paranaguá

595.729

630.597

+ 5,9 %

3

Rio Grande

601.580

629.586

+ 4,7 %

4

Itajaí

693.580

600.522

– 13,4 %

5

Rio de Janeiro

428.191

350.295

– 18,2 %

6

Salvador

263.722

244.204

– 7,4 %

7

Suape

293.133

242.765

– 17,2 %

8

Vitória

271.786

209.096

– 23,1 %

9

Itaguaí/Sepetiba

282.007

206.667

– 26,7 %

10

São Francisco do Sul

237.027

190.321

– 19,7 %

11

Pecém

144.416

137.487

– 4,8 %

12

Fortaleza

53.121

50.726

– 4,5 %

13

Belém

42.538

43.572

+ 2,4 %

14

Vila do Conde

23.815

27.691

+ 16,3 %

Fonte: Unidade de Serviços de Infraestrutura, Comissão Econômica para América Latina e Caribe.

A crise no comércio mundial levou a uma diminuição no superávit da balança comercial brasileira em 2009: saldo positivo
de US$ 24,6 bilhões, o menor em sete anos (2002: US$ 13,1 bilhões) – em 2010 cairia mais: US$ 20,2 bilhões. Derrubou também as exportações: US$ 152,2 bilhões – recuo de 22,2% em relação ao ano anterior (US$ 197,9 bilhões), o maior em um único ano
desde 1950. A queda no superávit só não foi mais intensa porque
o Brasil também importou menos: US$ 127,6 bilhões – diminuição de 25,3% em comparação ao período anterior. A corrente
de comércio totalizou US$ 279,8 bilhões. Nas exportações, três
setores sofreram retração em relação a 2008: manufaturados
(-27%), semimanufaturados (-23%) e básicos (-14%). Já as importações acumularam retração significativa de 25,3%, verificada
em todas as categorias, sobretudo em combustíveis e lubrificantes (-46%), matérias-primas e intermediários (-27%) e bens de
capitais (-16%). Todos os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Se o ano de 2009 foi marcado por forte recessão na maioria
das economias do mundo, inclusive a brasileira (-0,1%), o ano se-
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guinte registrou uma enorme recuperação do país, graças, principalmente, ao aquecimento do consumo interno: alta no PIB de
7,5%. Houve uma euforia: estaríamos entrando, finalmente, em
um período de “voo de águia”, longo e estável? Ledo engano. Poucos anos depois, nova decepção: a economia voltou ao velho e
frustrante “voo de galinha”. Em 2015, o PIB encolheria para incrédulos -3,8% – o pior desde 1990 (-4,3%) – e para -3,6% no ano seguinte. Sem as necessárias reformas estruturais (administrativas
e econômicas) e dependente das commodities, cujos preços internacionais caíram, a economia do país sucumbiu mais uma vez.
No período de 2006 a 2011, o complexo portuário do Espírito
Santo (porto público organizado/CODESA e nove terminais de uso
privativo/TUP operando cargas próprias e de terceiros) teve elevação da tonelagem de cargas movimentadas, com quebra na trajetória de expansão devido à crise internacional, a partir do segundo
semestre de 2008. Dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ): 2006 – 143 milhões de t; 2007 – 155 milhões de t;
2008 – 153 milhões de t; 2009 – 132 milhões de t; 2010 – 164 milhões
de t; 2011 – 169 milhões de t. “A alta registrada nos períodos de 2010
e 2011 foi marcada pelo maior dinamismo dos portos organizados
frente aos TUP’s. Enquanto os primeiros exibiram taxa de expansão
de +23,5% na t movimentada, os TUP’s apresentaram elevação de
+2,5% em 2011, frente a 2010. Apesar do maior desempenho registrado pelos portos em 2011, na série 2006-2011 os TUPs (+19,26%) cresceram mais que os portos organizados (+2,27%)”, destaca o relatório
Desempenho do Setor Portuário do Espírito Santo (Nota Técnica 39
do IJSN/Instituto Jones dos Santos Neves) de 2013.
No complexo portuário capixaba, segundo esse mesmo documento do IJSN, a movimentação de cargas (dados de 2011) é feita
majoritariamente em longo curso (94,7% das embarcações), vindo, depois, a cabotagem (4,8%), seguida pela navegação de apoio
marítimo com menos de 1%. Detalhe: é considerada navegação de
cabotagem o transporte de petróleo e derivados das plataformas
marítimas para o continente. Ainda em 2011, os portos e terminais locais alcançaram o volume de 170 milhões de t (149 milhões
de t embarcadas e 21 milhões de t desembarcadas), representando 25% da t exportada e 7% da t importada pelo país. Sozinho, o
minério de ferro respondeu por 75% do volume total de cargas
movimentadas nos portos do Espírito Santo naquele ano.
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Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.
Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE.

Total Geral de Cargas por Instalação em Toneladas – Espírito Santo
Porto /Terminal de Uso Privativo

Município

2006

2010

2011

2011/2010

Total Brasil

-

692.833.468

833.935.736

886.055.280

6,25%

Total Espírito Santo

-’

135.550.794

157.722.066

161.660.722

2,50%

Porto de Vitória-ES

Vitória/Vila Velha

7.932.033

6.568.084

8.112.748

23,52%

TUP CVRD Tubarão-ES

Vitória

94.363.909

107.760.287

110.143.415

2,21%

TUP Ponta de Ubu-ES

Anchieta

15.963.507

23.005.992

23.703.579

3,03%

Vitória

-

10.587.986

9.590.149

-9,42%

Aracruz

7.198.304

8.149.826

8.862.294

8,74%

Vitória

17.103.130

6.810.901

7.779.946

14,23%

São Mateus

921.944

721.261

917.671

27,23%

Vitória

-

367.153

428.407

16,68%

Vila Velha

-

308.565

229.626

-25,58%

Vitória

-

10.095

5.635

-44,18%

TUP CVRD Praia Mole-ES
TUP Portocel-ES
TUP Praia Mole-ES
TUP Norte Capixaba-ES
TUP CST Tubarão - T.M. Barcaças Oceânicas-ES
TUP Vila Velha-ES
TUP TNA Prysmian-ES

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.
Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE.
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O panorama portuário estadual foi positivo entre 2006
e 2011, segundo dados do relatório do IJSN. A movimentação
de cargas teve uma expansão de 18,3%, com destaque para os
terminais privativos, impulsionados pelas commodities (minério de ferro, petróleo e celulose). Os granéis sólidos responderam por 86% da carga total no período, alavancado pelo minério do terminal da Vale em Tubarão. O setor privado nacional
foi o responsável pela maior parte dos investimentos: R$ 1,8
bilhão, ou, 97,2% do total de R$ 1,9 bilhão investido entre 2008
e 2011. O capital misto de empresas nacionais e estrangeiras
coligadas aparece, em seguida, com R$ 42,7 milhões, representando 2,3% do montante executado. Com R$ 8,4 milhões,
apenas 0,5% do total dos investimentos no período, surge o
setor público. “Os investimentos estão sendo realizados e, nesse sentido, a expectativa é de que melhorem a infraestrutura
de acesso aos portos, tornando a movimentação de cargas mais
eficiente, e que contribuam para a redução das tarifas portuárias, restabelecendo a competitividade do comércio exterior do
Espírito Santo”, aponta o relatório.
2 – Desempenho do Porto de Vitória (2006-2011) e contrato com
a Petrobras
Após a saída de Henrique Zimmer à frente da CODESA, assumiram o posto de diretor-presidente: Angelo José de Carvalho
Baptista (por duas vezes: 26.09.2007 a 15.10.2008 e 21.07.2009 a
16.05.2011), Hugo José Amboss Merçon de Lima (duas vezes como
interino: 16.10.2008 a 17.11.2008 e 17.05.2011 a 28.11.2011) e José Ricardo Ruschel dos Santos (18.11.2008 a 21.07.2009).
Em relação ao Porto de Vitória, o mesmo relatório do IJSN
ressalta que, entre 2006 e 2011, houve crescimento na movimentação geral de cargas com interrupção na trajetória apenas
em 2009 devido à crise internacional. “Em 2011, o porto foi responsável pelo transporte de 8,1 milhões de t de cargas, +70,12%
e +23,52% superior a 2009 e 2010, respectivamente. Valor que
ultrapassou os níveis de 2008 e atingiu os níveis de 2007, representando expansão de 2,7 milhões de t em relação a 2006”, sublinha o documento. Esse crescimento deve-se, sobretudo, ao
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aumento na operação de contêineres, fertilizantes e mármore/
granito. Em 2011, o Porto de Vitória era o nono colocado entre os dez maiores portos organizados do Brasil em toneladas
movimentadas (2,6% do volume geral). Naquele mesmo ano, a
navegação de longo curso respondeu por 7,1 milhões de t, um
salto de 21,3% em comparação com o ano anterior (5,9 milhões
de t). Já as importações (4,0 milhões de t), no mesmo período,
tiveram um acréscimo de 18,0%.
O mesmo relatório chama a atenção para os incentivos
fiscais e financeiros, que “representam um importante dinamizador do comércio exterior local e, principalmente, das importações”. E alerta: “Sendo assim, uma vez que se encerrem o
conjunto de incentivos, é possível que a trajetória das cargas
desembarcadas no Espírito Santo se altere. A baixa competitividade do porto capixaba decorrente de tarifas elevadas, e os
problemas na infraestrutura portuária,
Total Geral de Cargas
refletem no total de cargas movimentaMovimentada no Porto – Espírito Santo das no porto, e podem contribuir para
mudanças no cenário de destino das importações no Brasil”. Em seguida, o documento do IJSN analisa o desempenho
do Porto de Vitória em movimentação de
cargas no comércio exterior: “Enquanto o Porto de Santos exibiu em 2011 taxa
de ociosidade para início da operação de
0,00%, o Porto de Vitória apresentou uma
das maiores taxas (8,8%) entre os portos
da região sudeste, ficando atrás apenas
do Rio de Janeiro (11,1%). Além disso, é a
quinta maior taxa entre os nove portos
analisados. Os dados revelam o entrave
da infraestrutura portuária do Espírito Santo, principalmente o problema da
falta de profundidade do canal de acesso,
que dificulta a movimentação de cargas
no porto do estado reduzindo sua compeFonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.
titividade no comércio exterior”.
Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE.
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As 10 Mercadorias de Maior Volume Embarcado e
Desembarcado no Porto de Vitória – 2011

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.
Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE.
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Principais Instalações Portuárias – Brasil / 10 Principais Portos Organizados
PORTOS ORGANIZADOS

2011 (t)

Var. % 2011/2010

Part.%

SANTOS/SP

85.995.109

0,70

27,83

ITAGUAÍ (SEPETIBA)/RJ

58.131.045

10,17

18,81

PARANAGUA/PR

37.418.523

8,94

12,11

RIO GRANDE/RS

17.933.213

10,23

5,80

VILA DO CONDE/PA

16.614.022

0,40

5,38

ITAQUI/MA

13.913.818

10,72

4,50

SUAPE/PE

11.004.193

22,41

3,56

SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

10.089.511

5,84

3,27

VITÓRIA/ES

8.112.748

23,52

2,63

RIO DE JANEIRO/RJ

7.706.623

10,94

2,49

OUTROS PORTOS

42.088.466

8,31

13,62

TOTAL PORTOS ORGANIZADOS

309.007.271

7,00

100,00

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.
Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE.

Em 2011, a balança comercial brasileira fechou o ano com um
superávit de R$ 29,7 bilhões, valor 47,8% maior que o registrado
no exercício anterior. Os portos foram responsáveis por 80,2%
desse comércio com o mundo, havendo um crescimento de 47%
na movimentação de cargas nos terminais públicos. O Porto de
Vitória acompanhou esse pêndulo favorável: 8 milhões de t movimentadas, novo recorde operacional; receita bruta de R$ 116 milhões, novo recorde com crescimento de 34,6% em comparação
com 2010; contabilizando as receitas oriundas apenas dos berços
administrados pela CODESA, as cifras alcançaram R$ 50,5 milhões, alta de 50,4% frente ao ano anterior; já o EBITDA totalizou
R$ 22,7 milhões, aumentou de 96,1% em comparação ao valor de
2010. No comparativo dos últimos cinco anos (2007-2011), houve aumento de 14% na movimentação de carga no Porto de Vitória. Os terminais públicos tiveram um crescimento de 31,5%,
enquanto os berços arrendados um acréscimo de 3,1% (Dados do
Relatório de Administração de 2011 da CODESA).
A evolução dos números revela uma retomada da operação de
carga no Porto de Vitória anterior à crise econômica mundial. Es-
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pecificamente sobre os efeitos dessa crise internacional na CODESA, do último trimestre de 2008 e durante todo ano de 2009, ressalte-se: o saldo foi uma drástica redução de demanda em diversos
mercados, atingindo fortemente alguns segmentos atendidos pelos
Portos de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, administrados pela
Autoridade Portuária. Em 2009, houve queda de movimentação de
contêineres, ferro-gusa, celulose, carvão e produtos siderúrgicos,
causando a redução de carga da ordem de 36% em relação ao ano
anterior. Essa perda de volume afetou negativamente a receita operacional da companhia, que atingiu R$ 70 milhões no final do ano,
12,1% inferior ao exercício de 2008. “Apesar da crise, a queda na receita foi bem menor que a diminuição da movimentação de cargas.
Tal desempenho explica-se pela decisão da administração da empresa, tomada ainda em 2008, em redirecionar sua estratégia comercial e operacional, focando nos segmentos de maior rentabilidade
e nos quais o Porto de Vitória poderia se beneficiar de suas vantagens competitivas, como o segmento de petróleo e gás”, disse o então
diretor presidente Angelo José de Carvalho Baptista (21.07.2009 a
16.05.2011), já no segundo mandato, em sua mensagem no Relatório
de Gestão da CODESA – 2009.

Foto: Fernando Elias S. Rangel
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Obras de reforma e
ampliação dos berços
101 e 102 do Cais
Comercial de Vitória
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Sem dúvida, o aumento das atividades de apoio à prospecção
e à extração de petróleo na costa capixaba incrementou o fluxo
operacional de navios supply boat nos cais do Porto de Vitória e de
Barra do Riacho, abrindo nova e importante fonte de renda para
a CODESA. O Porto de Vitória constituiu-se como importante alternativa para as empresas do setor, firmando-se como porto de
apoio, oferecendo infraestrutura e serviços especializados, como:
berços de atracação, tarifas e condições operacionais diferenciadas, áreas para construção, montagem, estocagem, suprimentos,
peças e equipamentos, etc. Resultado: as embarcações supply boat
apresentaram crescimento de 15% em 2010, quando comparado
com o ano anterior, representando 43% do total de atracações.
Logo, há que se destacar o reforço de caixa alavancado com
a efetivação do pagamento de R$ 56 milhões feito pela Petrobras,
ainda em 2008, relativo ao contrato de concessão para instalação
do Terminal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e gasolina natural
da Transpetro (denominado TABR) em Barra do Riacho: um alívio
nas finanças. O contrato, assinado em 1º de outubro, permitia o
uso de área de 337.682 m² por 25 anos, renovável por igual período. Sem dúvida, a entrada desse montante permitiu um respiro
ao caixa da companhia, então baqueada pelos passivos, saneando,
assim, em parte, a pane financeira dos anos anteriores.
A instalação do terminal da Petrobras em Barra do Riacho
ganhou urgência a partir da crise comercial Brasil-Bolívia, em
2006, com o país vizinho suspendendo o fornecimento de gás.
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Dependente do produto boliviano para suprir a demanda interna, o Brasil ficou vulnerável com relação ao abastecimento futuro. Isso levou o GF a acelerar o PLANGÁS, projeto para aumentar
a produção doméstica de gás natural e tornar o país autossuficiente. O programa previa a extração do metano, principalmente
das plataformas localizadas em alto mar, e a instalação de gasoduto por toda a costa. O estudo do PLANGÁS apontou a necessidade de instalar no Espírito Santo uma planta para tratamento e
redistribuição do produto por via marítima. Assim, iniciaram-se
as negociações com a CODESA pela área no Porto de Barra do
Riacho, cuja infraestrutura marítima já estava pronta, tornando
viável sua construção e que hoje opera normalmente.
Com a entrada dos recursos oriundos da estatal brasileira, o
equilíbrio nas contas da CODESA permitiu uma melhora sensível
da situação patrimonial com a eliminação de débitos tributários
e redução de passivos trabalhistas. Medidas tomadas em 2009: 1
– Adesão ao chamado REFIS da Crise com um novo programa de
parcelamento, instituído pelo GF, com impacto de R$ 16 milhões;
2 – Provisionamento de R$ 5 milhões para o Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) da Receita Federal; 3 – Provisionamento de R$ 11
milhões para o passivo trabalhista, visando o equilíbrio das contas
contábeis no exercício. Houve, ainda, o pagamento de R$ 3 milhões
à Prefeitura de Vila Velha relativo a débitos fiscais na ordem de R$
13 milhões que, em razão da adesão ao Programa de Parcelamento
Fácil (PROPAF) possibilitou uma economia de R$ 10 milhões.
Por fim, merece registro no histórico da CODESA: em 2008,
a área de lazer da companhia com 6,5 mil m², localizada na Avenida Beira Mar, em Vitória, foi incorporada pela Secretaria de
Patrimônio da União (SPU), que depois a cedeu ao Ministério
Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) para construção da
nova sede da Procuradoria da República no estado; em 2009,
início da contratação de aprovados em concurso público (edital de 2008) e a elaboração do projeto do chamado “superporto”. Nesse caso, visando o futuro não só do Porto de Vitória,
mas, principalmente, do comércio exterior capixaba, a SEP/PR,
o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória, tendo a CODESA também como signatária, assinaram Protocolo para a realização de estudos de viabilidade do Porto de Águas Profundas
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Foto: Fernando Elias S. Rangel

(PAP) a ser construído no Espírito Santo. A partir do conceito de
plataforma logística, o empreendimento irá contar com porto
(quebra-mar, pátio de contêineres e berços), ponte de acesso,
retroárea (para granéis líquidos e sólidos, carga geral, contêineres e gusa) e logística rodoferroviária. Com calado previsto
para acima dos 20m, o PAP poderá receber a nova geração de
cargueiros de grande porte. A pesquisa técnica (estudo contratado em 2012) apontou o litoral do município de Vila Velha
como a região mais adequada para abrigar o complexo portuário: acessibilidade marítima e terrestre viáveis, grande área de
armazenagem e expansão, baixo impacto ambiental, etc. Entretanto, o projeto ainda aguarda sua efetivação pública e privada,
incluindo a aprovação de local de construção.
Outro registro importante foi na esfera jurídica. Em 2010, a
CODESA aprofundou o processo de pagamento de ações trabalhistas já transitadas em julgado, liquidando débitos que vinham
sendo parcelados há vários anos com descontos de até 20%. “Foram pagos R$ 15 milhões que permitiram encerrar 34 processos,
alguns dos quais se arrastavam há mais de 30 anos. Com isso,
encerramos o ano de 2010 com o passivo trabalhista controlado
e, em termos líquidos, igual a zero”, pontuou Angelo Baptista em
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sua mensagem no Relatório de Administração da CODESA – 2010.
Uma conquista considerável se levarmos em conta os tempos de
tormenta causados às finanças da empresa em anos recentes.
Vale ainda destacar a implantação do programa Porto Sem
Papel (PSP) da SEP/PR, que entrou em funcionamento no Porto
de Vitória em 1º de setembro de 2011. O PSP integra, em uma
única base de dados (janela virtual eletrônica única), todos os
portos públicos do país e os órgãos de fiscalização e controle,
além de reunir e padronizar as informações e a documentação
necessárias para navios e cargas, agilizando, assim, a operação portuária. O sistema eliminou mais de 140 formulários em
papel, convertidos em documento eletrônico único, e mais de
mil itens de informação que, anteriormente, eram prestadas de
forma redundante. O projeto foi implantado nos 34 portos públicos – Santos, Vitória e Rio de Janeiro foram os primeiros a
integrar o sistema. Diminuiu o volume de papel; aumentou a
agilidade do serviço portuário.
Em 2011, a CODESA tinha um passivo trabalhista de “aproximadamente” R$ 3,8 milhões (Ata da 371ª reunião do CONSAD, de
29.04.2011) e contava com 337 funcionários, entre empregados e
comissionados. Confira a escolaridade desse grupo:
Escolaridade (2011)
1ª a 4ª Série
5ª a 9ª Série
2º Grau
Superior

Situação

Total

Incompleta

1

Completa

12

Incompleta

2

Completa

14

Incompleto

1

Completo

106

Incompleto

43

Completo

123

Pós-Graduação

31

Mestrado

3

Não Informado

1

Total Geral
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos (CODRHU) / CODESA

337
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‘Formalizei meu pleito de renúncia ao cargo de presidente...’
Em 1984, como estagiário de Administração de Empresas, atraquei no Porto de Vitória! Portanto, tive a
oportunidade de crescer concomitantemente com a
empresa, o que foi algo desafiador, mas engrandecedor no campo pessoal e profissional.
Em 2007, passei a integrar a Diretoria Executiva
após cerca de quinze anos em experiência gerencial. Assumi a função de Diretor de Infraestrutura
e Operações (DIROPE) após convite da Secretaria
Especial de Portos (SEP) e do Conselho de Administração da CODESA.
Ao assumir, percebemos uma carteira de bons
projetos e ações em andamento na empresa. Porém,
havia o clamor do mercado para implementação
de novos programas, visando o aprimoramento da
infraestrutura portuária, além de um conturbado
contexto financeiro interno, que exigia redução de
despesas e não nos permitia perder receitas. Tínhamos é que alavancá-las! Um destaque importante,
desconhecido do grande público, é que a CODESA,
por força de sua natureza como estatal federal, não
recebe recursos da União para prover o custeio.
Portanto, esse era o contexto desafiador da gestão,
composta por uma diretoria e equipe competentes,
que tive a honra de integrar.
Em 2008, embora não desejasse, fui guindado ao
cargo de substituto eventual do diretor-presidente
por força do planejamento de gestão, que contemplava rodízio naquela função. Já no segundo semestre, de forma surpreendente, surge mais um desafio
quando o presidente se desliga da CODESA. A SEP
e o CONSAD indicaram-me para exercer a função
de diretor-presidente interino junto com a de diretor.
Ocupei o cargo por cerca de trinta dias, até que novo
dirigente fosse empossado.
Na realidade, o acúmulo de duas diretorias acabou
sendo o maior desafio, pois a Diretoria de Operações

impõe demandas em horários diversos, inclusive finais
de semana, por ser a área fim da CODESA.
Outro fato marcante foi a coincidência entre o
término de arrendamento de área na época em
que assumi a dupla jornada, sem que houvesse a
conclusão da licitação da mesma. Portanto, a Diretoria Executiva, fundamentada em um elenco de
argumentos técnicos e financeiros, além do fato
de a CODESA não poder prescindir de receitas ou
simplesmente “passar cadeado no portão da área”,
decidiu, com o devido aval superior, por fazer a cessão provisória e onerosa da área com a mesma arrendatária. Ocorre que, anos depois, determinados
órgãos públicos, “os quais não vivenciam o momento da tomada de decisão”, entraram com processos
sem fundamentação consistente, que tornaram-se
procedimentos geradores de aborrecimentos aos
ex-gestores, além de acarretar um elenco de despesas para todos os envolvidos, inclusive empresas, cujo tema se arrasta até hoje.
Lembro, ainda, nesse curto espaço de substituição, que mantivemos foco em ações relevantes
que não podiam ficar paralisadas, como concurso público e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com destaque para os projetos de
Derrocagem/Dragagem de Aprofundamento do
Porto de Vitória e Contenção/Ampliação do Cais
Comercial de Vitória.
Em 2011, houve desligamento do presidente da CODESA em um momento difícil para mim. Preparava-me para deixar a Diretoria, bem como vivenciava-se
possíveis alterações do marco regulatório dos portos
brasileiros. Não tive alternativa! Não foi possível desligar-me e, ainda, fui convocado pela SEP e CONSAD
para assumir novamente a presidência.
Contudo, o contexto da época apontava que seria algo momentâneo! Ledo engano! Passou um
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mês, dois meses e não havia uma solução. Então,
comecei a me inquietar e a buscar contato constante com a Secretaria Executiva da SEP. Porém,
nesse ínterim, não podia deixar de dar vazão às demandas das duas diretorias, sob pena de paralisar
atividades importantes, prejudicar o caixa da CODESA ou mesmo de terceiros, dependentes economicamente do Porto de Vitória.
Consequentemente, em um final de tarde em
que despachava processos, dia este em que havia me aborrecido bastante, e as demandas continuavam crescentes, senti algo estranho que
começou com um leve mal estar! Ocorre que foi
se tornando intenso, então, naquela fração de segundos, lembrei-me do ex-diretor Manoel Vereza
de Oliveira, também um eminente ex-professor
universitário, que faleceu subitamente em décadas atrás, salvo engano decorrente de um enfarte
ou AVC. Imediatamente afrouxei a camisa e, discretamente, pedi ao motorista que me levasse à
emergência do Hospital Santa Rita de Cássia. O
médico diagnosticou pressão alta e alto estresse.
Dia seguinte, logo cedo, como de praxe, dirigindo
meu próprio veículo, voltei para a labuta, mas por
vários dias fiquei impressionado com o fato, até
porque já tomava diariamente remédio para controle da pressão arterial.
Enfim, seis meses se passaram até que, no dia
17 de novembro, não suportando mais a dupla jornada e no nível máximo de estresse, fui a Brasília
para algumas reuniões e aproveitei para ter audiências com o Secretário Executivo e, depois, com
o Ministro da SEP, oportunidade em que formalizei
meu pleito de renúncia ao cargo de presidente interino da CODESA. Dias após, foi designado novo
diretor-presidente.
Curioso que também fui estimulado por colegas
e autoridades a aceitar, de forma definitiva, a presidência da empresa. Porém, como me disseram duas

pessoas eminentes da beira do cais: “não é à toa que
você tem o perfil para a função, pois soube dizer não”
e “acho que você foi o único na história da CODESA
que, cotado e com torcidas diversas, não aceitou o
cargo de presidente”. Como se constata, o “não” nem
sempre retrata negatividade! Contudo, faço uma revelação: se a CODESA fosse uma empresa privada,
teria aceitado o desafio com louvor!
Desse período, destaco ações mais relevantes
que, como presidente interino e com auxílio dos
demais diretores e equipe técnica, levamos adiante ou implementamos no Porto de Vitória durante
os seis meses:
- Aumento de receitas próprias e de movimentação
de cargas, inclusive revisão de tarifas portuárias;
- Adesão ao sistema REFIS para refinanciamento de
dívidas previdenciárias e providências dos acordos
coletivos de trabalho;
- Implementação de ações e participação em feiras
e eventos, como Exporportos, Tecnoportos, Naval
Shore, Encomar, Vitória Oil e Gás, Intermodal e missões a Portos Europeus e da China;
- Convênios e protocolos de intenção com IEMA, NEPOM/PF, Odfjell Terminals, Prefeitura de Vila Velha e
Juizado da Infância da Juventude de Vitória;
- No âmbito da infraestrutura, destaca-se realização
de dragagem de manutenção, melhorias da iluminação do Cais de Capuaba e Vitória, pavimentação do
HUGO AMBOSS
MERÇON
Portuário,
administrador de
empresas e
ex-presidente da
CODESA
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entorno da balança de Capuaba, licitação para construção do berço multiuso do Atalaia, revisão do projeto de derrocagem e dragagem de aprofundamento,
ordem de reinício da obra de contenção e ampliação
do Cais Comercial de Vitória, lançamento do edital do
estudo do porto de águas profundas;
- Implementação do Porto Sem Papel;
- Providências para arrendamentos de áreas diversas, como Berço 905, carreira naval da Ilha do
Príncipe e outras.
Ao longo dessa trajetória de mais de três décadas,
meu sentimento é o de dever cumprido em prol da
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CODESA, do interesse público e dos segmentos economicamente afetos ao Porto de Vitória.
Aproveito para consignar meu agradecimento aos
que me oportunizaram essa caminhada ou que estiveram comigo nas duas interinidades da presidência da CODESA, como familiares, amigos, diretores e
colegas de trabalho, clientes e os diversos técnicos
e autoridades que tivemos a satisfação de conviver,
inclusive aos críticos construtivos!
Enfim, obrigado ao escritor Mattedi pela oportunidade de retratarmos essas memórias marcantes
na gestão da CODESA!

3 - Portos de Barra do Riacho e Praia Mole
O Porto Organizado de Vitória tem o seu espaço definido
pela Portaria nº 88, de 11 de Março de 1996, do Ministério dos
Transportes, seguindo o que dispõe o inciso IV do parágrafo 1º
do artigo 1º da Lei 8.630/1993. Dentre as áreas, vale destacar os
portos de Barra do Riacho e de Praia Mole:
Porto de Barra do Riacho
Localizado no município de Aracruz, o Porto de Barra do Riacho nasceu a partir do interesse da empresa Aracruz Celulose (hoje,
Fibria) em aumentar sua competitividade no mercado internacional
de celulose. Os estudos preliminares para a construção do terminal privativo datam de 1973, e concluíram que a Praia das Conchas,
próxima à Barra do Riacho, apresentava as melhores condições de
abrigo para o empreendimento – a concepção básica do projeto era
constituída por dois molhes de abrigo erguidos sobre a linha de recifes que limitava a praia de norte a sul, e um berço de atracação
localizado próximo ao quebra-mar norte para o carregamento de
celulose e descarga de insumos necessários à sua fabricação. Nesse
processo, em 1974, abriu-se a possibilidade de mudança conceitual
do projeto de terminal privativo para porto de múltipla utilização.
No ano seguinte, a CVRD (Vale) aderiu ao projeto devido às
necessidades de sua subsidiária Celulose Nipo-Brasileira (CENI-
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Identificação dos
Molhes do Porto de
Barra do Riacho
Fonte: Google Earth
([s./d.]); Elaborado por
LabTrans

BRA). A sociedade teve a seguinte participação de capital: Portobrás, 60%; Aracruz, 30%; CVRD, 10%. Em 8 de junho de 1976, foi
assinado o contrato de construção de dois molhes e da estrada
de acesso à fábrica. Dois anos depois (28.07.1978), o primeiro navio atracou no porto para o desembarque de 3 mil t. de sal e o
primeiro embarque de celulose em navio convencional. No ano
seguinte, primeiro embarque de celulose em navio especializado.
Em fevereiro de 1983, houve modificação no estatuto do Porto
Especializado de Barra do Riacho S/A (PORTOCEL) com alteração
no objetivo social da empresa, oportunizando a entrada da CODESA na sociedade de economia mista que tinha a Portobrás como
acionista majoritário. Já em 1985, ocorreu a cisão do patrimônio
da CODESA, resultando no estabelecimento do terminal privativo sobre o único ponto de atracação de Barra do Riacho, que veio
a pertencer a Aracruz Celulose e a Cenibra. Em 1994, o terminal
Portocel atingiu a marca de 10 milhões de t embarcadas (atingiria
30 milhões de t em 2004). Dois anos depois, funcionava o segundo
berço de navios – o terceiro ficaria pronto em 2009. Em 2003, foram inaugurados o Armazém 04 e o terminal de barcaças. Já a obra
de implantação do TABR iniciou em 2009. Concluídas quatro anos
depois, permitiu o armazenamento e o escoamento através de na-

182

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

vios do GLP e do C+5 produzidos na Unidade de Tratamento de Gás
de Cacimbas (UTGC), localizada no município de Linhares (ES).
A CODESA dispõe de área primária de 90 hectares para expansão de suas atividades em Barra do Riacho. Em 2015, não havia movimentação de cargas em instalações de uso público. Na
área do porto organizado – definida pela Portaria nº 1.034, de 20
de dezembro de 1993 – estão localizados: o TUP Portocel (das
empresas Fíbria e Cenibra) e o TUP Barra do Riacho (Terminal
Aquaviário Barra do Riacho – TABR), pertencente à Petrobras. O
molhe norte é constituído por 160 mil m³ de enrocamento, distribuídos ao longo de três trechos que totalizam 850m de extensão. O molhe sul estende-se por 1.420m de comprimento, ao
longo dos quais estão distribuídos 680 mil m³ de enrocamento.
O Terminal Aquaviário de Barra do Riacho e o Terminal de Uso
Privativo (TUP) Portocel usufruem desses molhes de abrigo.
A estrutura de acostagem do Portocel é composta de cais contínuo (berços 101, 102 e 103) com 700m de extensão. A dársena abriga os terminais de barcaças (berços 201, 202, 203 e 302) utilizados
na movimentação de madeira, de celulose e de insumo. Há quatro
armazéns. Já o píer do TABR, localizado a oeste do Portocel, tem
dois berços de atracação (PGL1 e PGL2) para operação de navios
de GLP e C5+, além de seis tanques de armazenagem. O canal de
acesso tem 1.010m de comprimento e 153m de largura para navios
com comprimento de até 230m e boca de 35m. A bacia de evolução tem circunferência de 620m de diâmetro. O acesso terrestre
ao porto de Barra do Riacho é feito pelas rodovias ES-257 e ES-010
e por uma linha da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). As
informações acima estão contidas no Plano Mestre Porto de Barra
do Riacho, realizado pela Secretaria de Portos (SEP), Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e Laboratório de Transportes e
Logística (Labtrans) em abril de 2015.
Detalhe: em decreto publicado em 5 de junho de 2015, Portocel
foi excluído da Poligonal de Barra do Riacho. A alteração tinha por
objetivo atrair investimentos privados após a entrada em vigor do
novo marco regulatório do setor portuário (Decreto nº 8.462, de 3
de junho de 2015). Além de Barra do Riacho, passaram por mudanças em suas poligonais os portos de Salvador (BA), Aratu (BA), Porto
Alegre (RS) e Pelotas (RS). Portocel (principal porto especializado
no embarque de celulose do mundo com média de quase 300 atra-
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cações de navios por ano) vive nova fase de expansão, adaptando-se
para tornar-se um “porto de negócios”, ampliando a participação
de cargas gerais e atuando também no segmento de petróleo e gás.
Porto de Praia Mole
Construído na primeira metade da década de 1980, o Porto
de Praia Mole está localizado na Ponta de Tubarão, na Grande
Vitória. Tinha contrato tripartite, assinado em fevereiro de 1980:
CVRD (terminal de carvão), Siderbrás (terminal de produtos siderúrgicos) e Portobrás (jurisdição), então empresas estatais.
Dizia a cláusula segunda: “O Porto de Praia Mole será de uso público e a sua exploração obedecerá às disposições aplicáveis da
legislação portuária, ficando sob a jurisdição da PORTOBRAS ou
da empresa que ela vier a constituir para administrar os portos
do Estado do Espírito Santo”, neste caso, a CODESA. O porto teve
alteração em seu contrato após a privatização das empresas citadas, ficando sob a jurisdição da CODESA e sendo administrado,
atualmente, pelo consórcio formado pela Arcelor Mittal Tubarão,
Gerdau Açominas e Usiminas.
O complexo é servido pela EFVM e pela rodovia BR-101. As
principais cargas movimentadas são produtos siderúrgicos, mármore e granito, ferro-gusa e minério de ferro. São patrimônios
da União administrados pela CODESA em Praia Mole: o molhe de

Ponta de Tubarão/Porto
de Praia Mole
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proteção, o cais e a bacia de evolução. O terminal possui um cais
com 638m de extensão, dividido em três berços. A armazenagem
é composta por galpões e pátios de estocagem. Há, ainda, o Terminal Barcaças Oceânicas da Arcelor Mittal destinado à transferência de bobinas de aço para usinas de laminação (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Vitória/PDZPV-2015).
4 – O FUNDAP e a nova Lei dos Portos
Apesar dos altos e baixos da economia mundial, principalmente a queda no preço das commodities (leia-se: importações
chinesas), o que atingiu diretamente as exportações brasileiras, a
economia do país flutuava bem. O PIB se mantinha positivo (2011:
2,7%; 2012: 1,0%; 2013: 2,3%), considerando a crise financeira internacional que persistia. Em 2013, as exportações alcançaram
US$ 242,2 bilhões, retração de 0,2% em relação ao ano anterior.
As importações atingiram US$ 239,6 bilhões, crescimento de 7,4%.
O superávit foi de US$ 2,6 bilhões. A queda na receita das exportações deveu-se, sobretudo, à retração no valor das commodities,
pois o volume de carga aumentou 3,1%. Os portos movimentaram
95% do total de cargas do comércio exterior, subida de 2,95% em
relação a 2012. Os portos organizados operaram 338 milhões de t,
6,8% maior que no ano anterior.
Se a balança comercial mantinha-se
Evolução do Quantitativo de Trabalhadores
positiva, paralelamente fazia refletir um
nos Portos do Brasil (2006-2013)
significativo aumento nos postos de trabalho do setor portuário. Vejamos: em
2006, eram 33.891 trabalhadores; passou
para 50.449 seis anos depois, ou seja,
16.558 postos a mais. O crescimento mais
significativo ocorreu na área de operação de terminais: pulou de 8.624 (2006)
para 26.824 (2012), mais que o triplo. Já
nos OGMOs, deu-se uma queda na quantidade de empregos: eram 21.620 (2006)
e caiu para 18.528 (2012). Os números são
da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), de 2013.
Fonte: RAIS (2012). Elaboração DIEESE

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

185

Os efeitos da crise global e a consequente retração na economia de vários países, o que gerou acirramento da competição por
mercados e dificuldade nas vendas internacionais, bateram negativamente na atividade de comércio exterior do Espírito Santo.
De janeiro a setembro de 2012, comparado ao mesmo período do
ano anterior, houve uma queda de 21% nas exportações e de 15%
nas importações. As vendas externas somaram US$ 8,9 bilhões, e
o ferro e o aço tiveram 41% de queda em relação ao mesmo período de 2010 – o único item que permaneceu em alta foi o de rochas
ornamentais com saldo positivo de 11%. Já as importações feitas
pelo Espírito Santo totalizaram US$ 6,5 bilhões, e os segmentos
que registraram queda foram: carvão mineral (-42%), pneus (-25%)
e automóveis (-23%), além de equipamentos elétricos e telefonia
(-23%). Nesse período analisado, a corrente de comércio capixaba
estava negativa em 18%. Os números são do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).
Se a crise internacional causava preocupação, internamente
o que mais se temia era a possibilidade de extinção do FUNDAP,
uma das principais alavancas da economia local. Como enfatizamos no Capítulo I: Breve História do Porto de Vitória, no item O
Porto de Vitória na Ditadura Militar e na Nova República (1964 a
1990), o FUNDAP, por mais de 40 anos, foi vital para o desenvolvi-
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mento do estado ao atrair empresas por meio da renúncia fiscal,
gerando crescimento do comércio exterior pelo Porto de Vitória
e da arrecadação de ICMS. Em quatro décadas, foi instrumento
capixaba essencial na “guerra fiscal” entre estados e aguda engrenagem para geração de desenvolvimento, emprego e renda. Esse
mecanismo de fomento encerrou o ano de 2012, por exemplo, com
a terceira maior arrecadação de ICMS de sua história: R$ 2 bilhões.
Em 1º de janeiro de 2013, com a entrada em vigor da Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, o FUNDAP ficou combalido
com a unificação da alíquota do ICMS sobre produtos importados – houve a redução de 12% para 4% da alíquota (veja nota ao
final deste capítulo) (1). Não foi extinto, mas já não era atrativo.
De imediato, teve queda no fluxo comercial. Segundo dados do
Sindiex, apurados com base nos números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as importações
capixabas tiveram baixa de 23% no primeiro trimestre de 2013,
alcançando US$ 1,73 bilhão contra US$ 2,26 bilhões registrados
no mesmo período do ano anterior. Já as exportações caíram 17%
nos três primeiros meses, somando US$ 2,5 bilhões contra US$
3,1 bilhões de janeiro a março de 2012.
“Os recolhimentos do ICMS FUNDAP realizados em fevereiro
(R$ 61,3 milhões) e março (R$ 53,2 milhões), bem menores do que
o de janeiro (R$ 175,4 milhões) deste ano, são reflexos da Resolução 13/2012, e impactam nos repasses aos municípios que re-
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cebem 25% desses valores”, destacou o então presidente do Sindiex, Severiano Imperial, em entrevista ao site Folha Vitória, em
24.04.2013, matéria assinada por Márcia Rodrigues. Imperial, na
ocasião, pontuou outro dado: queda nos financiamentos liberados a favor das empresas fundapeanas de R$ 111,7 milhões em
fevereiro (relativos ao faturamento de dezembro de 2012) para
R$ 43,8 milhões em março (referentes a janeiro de 2013, mês de
início da vigência da Resolução).
Enfim, com a redução do incentivo do FUNDAP, ficou mais
difícil manter e atrair empresas para efetuarem as importações
pelo Espírito Santo. E, como não houve investimentos suficientes
em infraestrutura nos modais marítimo, terrestre e aéreo para
acabar com os gargalos logísticos, a realidade assustou a extensa
cadeia ligada ao comércio exterior, então responsável por cerca
de 130 mil postos de trabalho no estado. O impacto foi forte na
economia local, pois esse mecanismo representava quase 30%
da receita estadual. De acordo com o Sindiex, a participação do
FUNDAP na arrecadação do estado, em 2010, foi de R$ 1,7 bilhão
e desse valor foram repassados 25% aos municípios.
Foi no ano de 2011 que começou a discussão sobre o fim do
FUNDAP. O governo estadual, a bancada parlamentar federal, a mídia e o setor empresarial iniciaram debates para barrar o fim do incentivo ou encontrar soluções para um “previsível” abalo nos cofres
públicos. No seminário Fundap: em Defesa do Espírito Santo, pro-
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movido em 24.11.2011 pelo Sindiex e pela Rede Gazeta, levantaram-se alguns números: o estado teria perda anual de receita da ordem
de R$ 2,3 bilhões; extinção de 46 mil postos de trabalho; ameaça
de o estado deixar de receber R$ 4,7 bilhões em investimentos nos
quatro anos seguintes. Dez dias antes desse evento, o governador
Renato Casagrande encaminhou relatório ao então vice-presidente da República, Michel Temer, com dados sobre o FUNDAP. Dizia
o documento: “o ICMS Fundap representava, até o mês de outubro
daquele ano, 27,7% do total de ICMS arrecadado pelo Espírito Santo,
isto é, R$ 1,9 bilhão em comparação aos R$ 7 bilhões de ICMS; em
2010, os valores líquidos de recolhimento alcançaram R$ 317 milhões
para o estado e R$ 434 milhões para os municípios; em 2011, havia a
previsão de arrecadação líquida de R$ 934 milhões, dos quais R$ 350
milhões para o estado e R$ 584 milhões para os municípios”, conforme dados da matéria Ameaça de extinção do FUNDAP, assinada por
Djalma Novais e publicada pela Secom-ES em 26.11.2011.
Mais de dois anos após a entrada em vigor da Resolução nº
13/2012, a mudança nas regras do FUNDAP ainda era notícia na
imprensa local. Matéria publica em A Gazeta, de 15.07.2015, com o
título FUNDAP diminui arrecadação no Estado, abordava os danos
sofridos pela economia capixaba. Destacava que a arrecadação no
primeiro semestre daquele ano foi 15,9% menor que a registrada
no mesmo período de 2014, passando de R$ 289,9 milhões para R$
243,8 milhões, redução de R$ 46,1 milhões. O que, talvez, não se levou em consideração é que a economia do país também patinava...
Mas não havia consenso quanto ao fim do incentivo, os possíveis rumos e as novas engrenagens sem ele. De acordo com informe jornalístico do Sindipúblicos, de 24.04.2014, por exemplo,
os principais beneficiados com o FUNDAP eram as empresas, “já
que parte do imposto era ‘desviado’ em renúncias fiscais”. Dizia o
artigo, que criticava o “terrorismo” promovido pelo governo e pela
imprensa sobre o fim do Fundo: “No Diário Oficial-ES desta terça-feira (22.04) o Governo Estadual divulgou o crescimento da arrecadação do ICMS e o aumento na receita em 38,7%, números que
só corroboram para desmascarar todo terrorismo quanto ao fim
do FUNDAP”. No mesmo artigo é citado que “em março de 2013 o
Estado arrecadou por volta de R$ 863 milhões, em março de 2014
o montante ficou em R$ 1,3 bilhão. (…) Mesmo com a redução da
alíquota de 12% para 4%, a partir do início de 2013, a arrecadação
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das empresas fundapeanas passou de R$ 53 milhões para R$ 70 milhões, um crescimento real de 24%”. Em uma linha parecida, anos
antes, o professor-doutor do Instituto de Economia da UNICAMP,
Fernando Cézar de Macedo, já criticava em nota no artigo Dinâmica Regional Capixaba: 1960/2003, publicado em 2006, aquela
engrenagem de fomento à economia local: “Hoje, o FUNDAP não
cumpre o papel que deveria exercer no desenvolvimento capixaba,
tornando-se, apenas, mais um instrumento da ‘guerra fiscal’ e de
valorização patrimonial da riqueza de um pequeno grupo de empresários ligados ao comércio exterior”. (2)
‘O novo marco regulatório do setor portuário nacional também
definiu – entre outras medidas – termos para exploração de Terminais de Uso Privado (TUP). No regime anterior, as operações do
TUP eram restritas, podendo movimentar
somente carga do próprio titular da autorização. Com a nova Lei, os TUP’s foram liberados para movimentar cargas de terceiros
e sem precisar usar a base de trabalhadores
dos OGMOs. Porém, a mesma lei sublinha
que instalações dentro de portos públicos,
mesmo que optarem pelo vínculo (CLT),
devem usar exclusivamente mão de obra
cadastrada nos OGMOs. Houve ganho: em
2013, de acordo com dados da SEP, os portos
do país movimentaram 931 milhões de t de
carga bruta (granéis sólidos e líquidos e carga geral), sendo que, desse total, 593 milhões
de t (64%) passaram pelos TUP’s; dois anos
após a vigência da nova lei, a SEP autorizou
o funcionamento de 34 novos TUP’s e outros
33 aguardavam aprovação. Mas, segundo
especialistas, há desafios a serem superados
pelos terminais privativos, como a definição
das áreas dos portos organizados, os fatores
ambientais, dentre outros.
Voltando no tempo, lembramos que,
antes da Lei 8.630/1993, as Docas eram
responsáveis por todas as operações de
terra, como requisitar junto aos sindicatos
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a mão de obra necessária. Já o trabalho nas operações de bordo
era obrigação de armadores ou agentes portuários, que requisitavam o serviço com os estivadores. Com a Lei 8.630, apareceu
a figura do porto organizado e da abertura privatizante, com o
surgimento dos arrendamentos de áreas e armazéns à iniciativa
privada e dos terminais de uso privativo misto, deixando clara a
necessidade de saída do estado do papel de condutor único do
sistema portuário brasileiro. Mas o início dessa quebra de monopólio legal começou bem lá trás com a Lei 6.406, de 1944, quando
permitiu a construção de instalações e serviços portuários por
estados e municípios (as constituições de 1937 e 1946 não abordavam a exploração portuária pela União).
Entretanto, segundo especialistas, a convivência entre porto público e terminal privativo, na vigência da Lei 8.630/1993,
revelou-se conturbada, como explicou o economista Francisco
Humberto Castelo Branco Araújo em Sistema Portuário Brasileiro: Evolução e Desafios, trabalho publicado em 2013: “O terminal
privativo de uso misto, em sua grande parte, tem se apresentando
como forte concorrente frente aos portos públicos, em decorrência das grandes vantagens competitivas previstas na lei de modernização dos portos”. Em meio a essa e outras divergências sobre os rumos do sistema portuário nacional, o GF publicou a Lei
12.815/13. Quase dois anos depois, em entrevista à revista Guia
Marítimo em maio de 2015, o diretor-presidente da Associação
Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), Wilen Manteli, fez a
seguinte avaliação da nova lei: “As diretrizes são positivas, apesar
da excessiva centralização da administração portuária e do retrocesso havido na questão da mão de obra. Ficará difícil estimular a competição entre portos e terminais num cenário em que a
competência para alterar tarifas foi transferida à Antaq e restou
pouco espaço à gestão local para a tomada de decisões”.
Para alguns, não havia necessidade de uma nova Lei dos
Portos, como afirmou em entrevista ao Informativo dos Portos,
em dezembro de 2014, o consultor portuário e advogado Sérgio
Aquino: “É um modelo que vai contra a lógica do que se faz em
todo o mundo, onde o porto é profissionalizado, com autonomia
financeira e de gestão. O novo marco regulatório implantou um
modelo centralizado, com baixa competência da administração
portuária local e sem competição entre os portos”. (3)
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Foto: Fernando Elias S. Rangel

Obra de ampliação dos
berços 101 e 102 do Cais
Comercial de Vitória: 2012

A nova lei promoveu significativas alterações para os trabalhadores portuários, como demonstrou o estudo, realizado em
2015 pela Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC), Análise da lei 12.815/13 segundo a ótica dos trabalhadores e
operadores portuários com foco no Porto de Santos, assinado por
Laura Braga Motta, Stanley França de Sousa e Marcus Vinicius
do Nascimento. A análise chegou às seguintes conclusões: “1) As
atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de
carga, bloco e vigilância de embarcações passam a ser reconhecidas pela nova Lei 12815/13, a demais, as contratações com vinculo
empregatício devem ser exclusivas dos trabalhadores cadastrados do órgão OGMO; 2) Os trabalhadores gozam de benefícios assistenciais mensais (Renda mínima e Aposentadoria), antes não
possuíam esta seguridade; 3) Apesar do reconhecimento das atividades dos trabalhadores portuários como categoria diferenciada, a presente Lei apresenta confronto com TST e convenção 137
da OIT na questão da multifuncionalidade trabalhista”. Finaliza o
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documento: “A nova lei tende a trazer benefícios aos trabalhadores, principalmente no que se refere ao reconhecimento das atividades executadas no porto. Contudo, estima-se que o processo
de adaptação à nova lei decorrerá em longo prazo, podendo gerar
altos custos operacionais. Este é um ponto de preocupação, visto
que anda na contramão da lógica atual de contenção de gastos”.
5 – Desempenho do Porto de Vitória (2012-2015)
Assim, a legislação mudava mais uma vez, e o país buscava eliminar e corrigir distorções no setor portuário atrelada a
uma visão desenvolvimentista. Essa busca, contudo, é a mesma Desembarque de milho
que norteia o segmento há décadas: solucionar gargalos his- em Capuaba
tóricos, como os elevados custos operacionais, serviços nada competitivos, baixa
produtividade, excesso de pessoal e burocracia. A criação da SEP, porém, procurou
agilizar – até a sua “extinção” em 2016 –
esse processo de modernização, principalmente no que tange a investimentos
em infraestrutura operacional e logística,
em equipamentos e construções. Um salto verificado, sobretudo, a partir da implantação de projetos como o Programa
Nacional de Dragagem e o Programa Nacional de Logística Portuária (PNLP), que
requerem grandes investimentos públicos
e privados, como se verificou nas obras
nacionais do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) I e II, lançado pelo GF
em 2007 e 2011, respectivamente.
Nesse embalo de retomada dos investimentos em infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, o PAC
contribuiu decisivamente para a realização de projetos e obras estruturantes no
Porto de Vitória nos últimos anos. Entre
2011 e 2015, mais de R$ 400 milhões fo-
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ram investidos na CODESA – maior linha de recursos repassados às Docas do Espírito Santo desde os anos de 1970 quando da
construção de Capuaba. Nesse curto período, o Porto de Vitória
ampliou e melhorou sua logística portuária e operacional e suas
acomodações físicas. Conta, atualmente, com catorze berços de
atracação e opera mais de trinta tipos de cargas, entre importação e exportação, como contêiner, trigo, automóveis, produtos
siderúrgicos, malte, rochas ornamentais, concentrado de cobre,
fertilizantes, granéis líquidos, etc., incluindo o serviço às embarcações offshore. Possui, ainda, pátios para montagem e armazenamento de peças e equipamentos, atendendo a operadores,
agentes e armadores.
Vejamos, agora, algumas ações de resultado ocorridas nos
últimos anos (umas concluídas; outras em andamento), já sob a
presidência de Clóvis Lascosque (29.11.2011 a 30.12.2015) (4):
• Cais Comercial de Vitória – Obra de reforma, alargamento
e ampliação dos berços 101 e 102 do Cais Comercial de Vitória. Iniciada no final do ano de 2011 e concluída no primeiro semestre de
2013. O comprimento da faixa do cais passou de 356 m para 456 m,
e o calado de 7,7 m para 12,5 m. Já o pátio de estocagem e manuseio
de cargas aumentou de 26.000 m² para 40.000 m². O empreendimento, com recursos do PAC, custou R$ 115.705.205,81 e possibilitou
aos navios operarem com 100% de sua capacidade (70.000 t). Maior
obra no Porto de Vitória desde a construção do Cais de Capuaba.
• Dragagem e Derrocagem do Canal de Vitória – Obra de
aprofundamento do canal de navegação, bacia de evolução e berços de atracação do Porto de Vitória. Orçada em R$ 120 milhões
(recursos federais), teve início em maio de 2012. Previsão de retirada de 1,8 milhão de m³ de sedimentos e 100.000 m³ de rochas
(derrocagem) ao longo dos sete quilômetros do canal e da bacia de
evolução. A carga máxima dos navios que atracam no porto passará de 40 mil t para 70 mil t. Obra concluída em outubro de 2017.
• Reativação do Berço 905 – Localizado em Capuaba, o berço 905 (Cais de Paul) voltou a operar com ferro-gusa no início
de 2014, após conclusão do novo alfandegamento. O minério é
movimentado com equipamento automatizado e pesagem eletrônica, e o carregamento dos navios é feito por correias que
transportam o granel. Esse berço tem um histórico na operação
de ferro-gusa desde os anos de 1950 quando era utilizado pela
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extinta CVRD (hoje, Vale). Na metade da década passada, essa
empresa deixou a área, e o terminal passou a ser administrado
pelo SINDIFER, que contrata o operador portuário a partir da
pré-qualificação realizada pela CODESA. O berço continua público com programação feita pela CODESA, sendo que, a partir
de 2015, passou também a operar com sistema e equipamentos
de granel líquido, atendendo a demanda do Porto de Vitória.
• Construção do Berço 207/Cais de Atalaia – O dolfim de
Atalaia, que só operava granéis líquidos, será substituído por um
cais corrido multiuso (granéis e carga geral) de 264 m com sobrecarga projetada de 6t/m² e retroárea primária de 15.000 m².
Obra iniciada em 2014. O berço irá operar com guindastes móveis sobre pneus tipo MHC. Previsão de investimento com recursos do PAC: R$ 140 milhões.
• Reforma dos Berços 201 e 202 e das vias de Capuaba – Reforma geral da plataforma operacional dos berços 201 e 202 e
melhoria das vias de acesso interno à retroárea e da infraestrutura dos pátios de armazenagem em Capuaba. Obra iniciada em
2013. Valor: R$ 35 milhões (recursos do GF).
• Sinalização Náutica – O canal de acesso ao Porto de Vi-

Vista do Cais Comercial
de Vitória e da obra de
construção do Berço
207/Cais de Atalaia, em
Capuaba
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tória ganhou nova sinalização náutica, reforçando a já existente,
oferecendo mais segurança às embarcações. Foram instaladas 24
boias na baía e dez faroletes nas ilhas. O sistema de sinalização
náutica é um conjunto de sinais (faroletes, sinais de alinhamento,
boias luminosas, etc.), que tem como função demarcar os limites
do canal navegável e áreas de manobra; indicar águas seguras;
alertar sobre a presença de perigo, dentre outros.
• VTMIS – O Porto de Vitória foi o primeiro porto público do
país a contratar, por meio de licitação, empresa para a implantação do Sistema de Gerenciamento e Informatização do Tráfego de
Embarcações, o VTMIS, sigla em inglês para Vessel Traffic Management Information System. O sistema monitora em tempo real o movimento de navios, fornecendo informações que facilitam a atração
das embarcações. Em setembro de 2014, a CODESA assinou a ordem de serviço para que o consórcio Indra VTMIS Vitória desenvolvesse projeto executivo, realizasse obras, instalasse equipamentos
e treinasse funcionários em um prazo de 38 meses. Custo da obra:
R$ 22,9 milhões. Começou a operar em setembro de 2017.
• Cadeia Logística Inteligente – Em fase de implantação, o
sistema inteligente de monitoramento de cargas objetiva acompanhar as mercadorias desde sua origem até o embarque nos
terminais do Porto de Vitória, mitigando congestionamentos e
otimizando a operação portuária. O sistema – uma iniciativa da
SEP – sincroniza os acessos marítimo e terrestre ao porto e faz o
gerenciamento do fluxo logístico, reunindo equipamentos e programas, como o PSP, o VTMIS, e outros. Com a logística integrada, há agilidade e menor custo no movimento de cargas.
• PDZ – Em 2014, a CODESA e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) assinaram contrato de serviço
para elaboração de um plano de negócios para desenvolvimento do Porto de Vitória e revisão do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ) do Porto de Vitória e do Porto de Barra de
Riacho. O PDZ é importante para a cidade, o estado e o país, pois
abrange projeções de investimentos e desenvolvimento sustentável do cenário portuário regional.
• Arrendamentos – A CODESA promoveu, nos últimos quatro
anos, ações visando à manutenção dos contratos de exploração de
áreas e instalações, mantendo as empresas dentro da abrangência
do Porto Organizado de Vitória, viabilizando receitas significativas

196

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

para o seu desempenho, enquanto os novos arrendamentos se desenrolavam no âmbito da Antaq, conforme dispõe a Lei 12.815/13.
• Portal Sul Vitória – Em parceria com o governo do estado,
a CODESA vem trabalhando na execução do novo acesso ao Cais
Comercial de Vitória, projeto conhecido como Portal Sul Vitória.
A melhoria, o alargamento e a construção de novas vias, incluindo um elevado, permitirão o acesso ininterrupto (24h) ao porto
(atualmente, a entrada e saída de caminhões é interrompida em
dois horários devido ao grande tráfego de veículos na cidade),
tornando-o mais competitivo.
• Acesso ao Cais de Capuaba – Os governos estadual e federal, mais a CODESA, trabalham na recuperação da BR-447 (Estrada de Capuaba), em Vila Velha. O trecho tem cerca de três
quilômetros e vai da Rodovia Carlos Lindenberg ao Complexo
Portuário de Vila Velha/Porto de Capuaba.
• Cinturão Verde – Entre 2012 e 2014, a CODESA fez o plantio de dezenas de mudas de árvores ao longo do canal de drenagem da retroárea de Capuaba. Essa cortina vegetal atende a
uma condicionante ambiental, e ajuda na retenção de poeira e
na proteção do corpo hídrico, além de criar uma cortina verde
para a comunidade local. Foram plantadas espécies nativas de
monguba e boungainville.
• Ouvidoria – O Porto de Vitória conta com esse serviço
desde o dia 8 de fevereiro de 2013. Todo cidadão (funcionário e
sociedade civil) pode manifestar-se em relação à CODESA dando
opiniões e sugestões, fazendo reclamações ou denúncias. A Ouvidoria também responde por dois outros serviços: Lei de Acesso
à Informação (LAI) e Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) –
todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público e não classificadas como sigilosas são públicas e, portanto,
acessíveis a todos os cidadãos.
• PCCS e PLR – Antiga reivindicação dos funcionários, o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) vigora desde o dia 1º
de julho de 2014. A empresa conta agora com apenas duas faixas
de cargos – técnico portuário e analista portuário. O novo PCCS
traz: descrições e especificações de cargos; tabela de salários;
enquadramento; normas e procedimentos. Implantada também
em 2014, a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) fortalece
a parceria empregador-empregado e contém o montante a ser
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distribuído, bem como sua origem, de acordo com lei específica.
O período 2012-2015 foi marcado por expectativas pouco
animadoras para o comércio portuário brasileiro. A economia
mundial patinava com os desdobramentos da crise financeira
global, afetando diretamente o desempenho dos portos públicos
e privados nacionais. Além disso, a economia interna desaqueceu, causando sobressaltos na produção e consumo internos.
Esse cenário, somado às restrições operacionais advindas das
obras de melhorias na infraestrutura do Porto de Vitória, representou um desafio para o desempenho da CODESA. Apesar das
adversidades, houve equilíbrio nas finanças da empresa. A partir
de ajustes nas contas, o prejuízo acumulado foi zerado, melhorando a “saúde” financeira. Em 2011, havia um passivo (prejuízo

Dragagem do canal de
Vitória: 2013
Foto: Fernando Elias S. Rangel
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acumulado) de mais de R$ 90 milhões, que foi sanado. Isso abriu
possibilidades para novos investimentos, tanto em pessoal como
em infraestrutura. Atualmente, a companhia tem suas contas
equilibradas, abrindo, assim, boas perspectivas para o futuro.
Confira o quadro abaixo (2011-Out./2014):
Out-2014

2013

2012

2011

Total Ativo

300.957

350.193

402.234

424.988

Patrimônio Líquido

246.633

240.055

300.343

286.148

Prejuízo Acumulado

-94.219

-85.466

-77.527

0

Receita Operacional Líquida

101.702

98.063

98.993

96.287

Custos Operacionais

-28.872

-40.902

-46.232

-42.320

Despesas Operacionais

-91.197

-48.234

-43.111

-41.302

ND

16.197

18.242

21.958

-2.485

-1.356

-4.368

-195
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5.126

3.981

4.130

Imposto Renda / CSLL

-3.775

-3.944

-2.420

-3.728

Lucro (Prejuízo) Líquido

-24.819

8.753

6.843

12.873

ROA - Retorno sobre o Ativo

-8,2%

2,5%

1,7%

3,0%

ROE - Retorno s/ o Patrimônio Líquido

-10,1%

3,6%

2,3%

4,5%

Margem EBITDA

ND

16,5%

18,4%

22,8%

Margem Líquida

86,0%

-21,4%

-14,8%

-30,4%

DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

EBITDA
Despesas Financeiras Líquidas
Outras Receitas (Despesas) Operacionais

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS (*)

As contas da CODESA mantiveram-se equilibradas, apesar das
dificuldades advindas da retração econômica, em especial devido
à menor participação dos países asiáticos nas relações comerciais,
somada às perdas geradas pelas mudanças na tributação de produtos importados (leia-se, fim do FUNDAP), o que representou um
verdadeiro desafio para o comércio exterior do Espírito Santo. Em
2013, a movimentação de cargas no Porto de Vitória foi de 6,0 milhões de toneladas, redução de 11,7% em comparação com 2012.
“A queda do volume de cargas, também percebida nos Terminais
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Embarcações de apoio
marítimo offshore
operando no Porto de
Vitória

199

Privativos, é reflexo da retração do comércio exterior capixaba,
que teve entre suas causas a instabilidade econômica vivida pelos
principais parceiros comerciais e o fim do incentivo do FUNDAP às
empresas importadoras estabelecidas no Espírito Santo. Em 2013,
as perdas totais registradas nos Portos Organizados de Vitória e
Barra do Riacho e no Porto de Praia Mole foram de 13,9%”, registrou o Relatório de Administração da CODESA de 2013.
Mas, apesar dos problemas e desafios micros (locais) e macros
(nacionais e internacionais), o Porto de Vitória seguiu adiante:
em 2014, apresentou lucro líquido de R$ 15,2 milhões – o melhor
já registrado pela Companhia, assim como a receita operacional,
que foi de R$ 130,4 milhões. Naquele ano, a CODESA melhorou
no ranking de desempenho portuário Instituto de Logística e
Supply Chain (ILOS), passando a ocupar a 5ª posição – em 2007,
estava em penúltimo lugar entre os portos brasileiros. Aprovou
novo Regimento Interno e novo Estatuto Social. O cenário nacional também foi favorável, apesar do crescimento pequeno em
2014: 4% em comparação ao ano anterior, sendo movimentados
929 milhões de t por via marítima, das quais 349 milhões de t em
portos organizados e 620 milhões nos TUPs. O aumento pode
ser explicado pelo crescimento na exportação das commodities.
Os dados são do Anuário Estatístico Aquaviário da ANTAQ.
Já o ano de 2015 foi marcado pela forte redução da atividade
econômica no Brasil: retração de -3,8% – a mais forte queda do PIB
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registrada pelo IBGE desde 1990 quando a economia encolheu 4,3%.
Em 2014, o PIB teve leve alta de 0,1%. Isso, logicamente, refletiu no
segmento portuário. Diante da forte valorização do dólar em relação ao real, as vendas para o exterior aumentaram e as compras diminuíram. De acordo com o IBGE, as exportações cresceram 6,1%,
puxadas pelas commodities (petróleo e minério de ferro), e as importações caíram 14,3%. A movimentação portuária ultrapassou a
casa do bilhão de toneladas: 1.007.542.986 bilhão de t – 4% superior
ao volume de 2014. Com isso, a participação brasileira no comércio
marítimo internacional ficou em 3,8%. A movimentação de carga
nos portos organizados cresceu 0,7% (351 milhões de t) e nos TUPs
aumentou 5,9% (656 milhões de t – somente o minério de ferro respondeu por 400 milhões de t) em comparação com o ano anterior.
Esses números são do Anuário Estatístico da ANTAQ de 2015.
A CODESA manteve bons resultados econômico-financeiros
em 2015, não obstante o cenário de recessão nacional. A quantidade de carga movimentada nos terminais sob sua jurisdição
(berços públicos, arrendados e privativos) foi de 40,8 milhões
de t, superior em 28,2% ao registrado em 2014. Somente os terminais públicos e arrendados garantiram um aumento de carga
de 2,2%, total de 7,3 milhões de t. Já a Receita Bruta alcançou
um novo recorde – maior lucro de sua história: R$ 132,9 milhões
(crescimento de 1,9% em comparação ao ano anterior). Ou seja,
apesar das adversidades de um ambiente econômico desfavorável para o setor portuário, os esforços realizados em infraestrutura e melhoria organizacional nos últimos anos trouxeram (ou
mantiveram) resultados positivos para o Porto de Vitória.
Em 2015, o Porto Organizado de Vitória movimentava cargas nos seguintes berços públicos e arrendados, sob a administração da CODESA: a) Cais Comercial de Vitória – berços 101
a 104; b) Cais de Capuaba – berços 201, 202 e Dolfins de Atalaia
– berço 207 (em obra); c) Terminal de Vila Velha (arrendado ao
Terminal Vila Velha S.A) – berços 203 e 204; d) Terminal Portuário Peiú (arrendado à Peiú de Propósito Específico S.A) –
berço 206; e) Terminal Paul/Codesa – berço 905; e f) Terminal
Ilha do Príncipe (arrendado à Flexibrás S.A) – berço 906. Os
Terminais de Uso Privado (TUP) são: Companhia Portuário Vila
Velha (CPVV); Portos de Praia Mole; Terminal Aquaviário de
Barra do Riacho (TABR) e Portocel.
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Valor
Aprovado
(A)

Realizado
no Ano de
2003

Realizado
no Ano de
2004

Realizado
no Ano de
2005

Realizado
no Ano de
2006

Realizado
no Ano de
2007

Realizado
no Ano de
2008

Realizado
no Ano de
2009

1 - RECURSOS
PRÓPRIOS

-

49.862.310

56.985.153

62.712.522

61.316.120

60.597.433

78.047.756

46.723.959

1.1- RECEITA
OPERACIONAL

-

37.725.638

43.007.382

43.960.058

46.106.260

48.312.699

65.737.394

46.723.959

a) CAIS CODESA:

-

11.601.661

14.017.907

18.602.313

20.688.054

21.205.826

RUBRICAS

36.588.995

24.207.070

Cais Comercial de
Vitória - Berços
101,102,103 e 104

15.892.353

5.720.110

Cais de Capuaba Berço 201

6.229.021

5.918.847

Cais de Capuaba Berço 202

8.774.233

10.117.692

Dolfins - Berço 207

188.763

1.505.742

5.504.625

944.679

12.703.734

11.334.523

Praia Mole

9.410.720

7.771.914

Barra do Riacho

2.396.491

2.866.176

896.523

696.433

16.444.665

11.182.366

Terminal de Vila
Velha - TVV

11.936.996

9.039.066

Peiú

3.540.144

1.764.254

967.525

379.046

Paul Gusa - Berço 905
b) TERMINAIS
PRIVATIVOS:

-

16.544.220

16.726.475

12.853.252

11.599.758

11.076.144

Cia Portuária de Vila
Velha - CPVV
c) BERÇOS
ARRENDADOS
Cargas
Movimentadas:

Flexibrás

-

9.579.757

12.263.000

12.504.493

13.818.448

16.030.729
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2010

Realizado
no Ano de
2011

Realizado
no Ano de
2012

Realizado
no Ano de
2013

Realizado
no Ano de
2014

Realizado
no Ano de
2015

Realizado
no Ano de
2016

1 - RECURSOS
PRÓPRIOS

61.302.464

84.584.280

81.040.323

82.278.037

100.065.473

104.892.217

108.975.827

1.1- RECEITA
OPERACIONAL

61.302.464

84.584.280

81.040.323

82.278.037

100.065.473

104.892.217

108.975.827

a) CAIS CODESA:

31.629.839

47.971.711

48.316.339

47.799.901

60.293.335

51.130.687

54.215.891

Cais Comercial
de Vitória - Berços
101,102,103 e 104

8.947.065

15.404.766

12.919.546

16.332.127

20.378.540

19.486.110

17.374.227

Cais de Capuaba Berço 201

9.623.134

11.967.070

13.218.004

10.230.845

12.462.718

10.109.237

10.718.224

Cais de Capuaba Berço 202

9.702.685

15.047.113

16.332.708

14.010.756

16.590.197

10.216.854

13.741.218

Dolfins - Berço 207

3.071.138

3.180.032

5.381.283

5.339.744

6.970.217

4.331.278

1.856.644

RUBRICAS

Paul Gusa - Berço 905

285.817

2.372.730

464.798

1.886.429

3.891.663

6.987.208

10.525.578

b) TERMINAIS
PRIVATIVOS:

12.467.954

13.460.607

14.644.065

15.781.569

18.503.993

27.033.113

23.414.096

Praia Mole

8.162.206

6.872.567

7.570.584

7.940.008

9.529.179

17.104.442

16.164.711

Barra do Riacho

2.821.653

3.246.040

3.305.481

3.977.561

5.283.877

5.723.821

6.077.205

Cia Portuária de Vila
Velha - CPVV

1.484.095

3.342.000

3.768.000

3.864.000

3.690.937

4.204.850

1.172.180

c) BERÇOS
ARRENDADOS
Cargas
Movimentadas:

17.204.671

23.151.962

18.079.919

18.696.567

21.268.145

26.728.417

31.345.840

Terminal de Vila Velha
- TVV

11.783.433

16.311.252

14.346.667

15.032.703

17.134.397

16.437.712

16.179.250

Peiú

5.049.103

6.358.911

3.168.857

3.258.051

3.626.891

3.704.687

3.001.216

372.135

481.799

564.395

405.813

506.857

6.586.018

12.165.374

Flexibrás
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Valor
Aprovado
(A)

Realizado
no Ano de
2003

Realizado
no Ano de
2004

Realizado
no Ano de
2005

Realizado
no Ano de
2006

Realizado
no Ano de
2007

Realizado
no Ano de
2008

Realizado
no Ano de
2009

1.2 - RECEITA NÃO
OPERACIONAL

-

12.136.672

13.977.771

18.752.464

15.209.860

12.284.734

12.310.362

24.801.453

Aluguéis e
Arrendamentos

-

10.967.604

13.800.487

15.319.738

13.334.513

10.826.881

12.076.790

22.241.584

Receita Financeira

-

-

-

3.139.523

1.788.079

766.025

172.191

2.190.890

Outras Receitas

-

1.169.068

177.284

293.203

87.268

691.828

61.381

368.979

2 - RECURSOS P/
AUMENTO DO
P.LÍQUIDO

-

1.700.000

8.338.777

16.736.231

9.269.485

2.472.000

RUBRICAS

2.1 - Participação da
união

16.100.000

25.099.845

1.700.000

16.100.000

8.338.777

16.736.231

8.269.485

2.472.000

25.099.845

2.2 - Participação
Governo Estado
Espirito Santo

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

3 - SALDO DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

-

3.127.318

-

17.699.137

10.286.427

15.706.517

1.310.255

135.837

3.1- Saldo de
Exercícios
Anteriores

-

3.127.318

-

17.699.137

10.286.427

15.706.517

1.310.255

135.837

3.2- Saldo de
Exercícios
Anteriores Restos a Pagar

-

-

-

-

-

-

-

-

4 - VARIAÇÃO
CAPITAL DE GIRO

-

-

-

-

-

-

-

-

5 - AJUSTES
RECEITA E
DESPESA
FINANCEIRA

-

-

-

-

-

-

-

-

6 - VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL

-

-

-

-

-

-

-

-

7- TOTAL GERAL RECURSOS

-

54.689.628

73.085.153

88.338.778

85.573.435

81.830.011

8 - TOTAL GERAL DISPÊNDIOS

-

44.081.570

45.165.162

75.421.597

70.115.861

71.985.850

82.416.552

9 - SUPERÁVIT
(DÉFICIT)
ORÇAMENTARIO

-

10.608.058

27.919.991

12.917.181

15.457.574

9.844.161

14.344.542

88.750.436
75.765.436

12.985.000

96.761.094
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2010

Realizado
no Ano de
2011

Realizado
no Ano de
2012

Realizado
no Ano de
2013

Realizado
no Ano de
2014

Realizado
no Ano de
2015

Realizado
no Ano de
2016

1.2 - RECEITA NÃO
OPERACIONAL

23.009.023

30.579.330

31.365.098

31.861.792

36.917.350

35.115.054

36.541.794

Aluguéis e
Arrendamentos

21.474.880

27.369.120

27.530.393

28.787.624

30.541.921

28.279.431

25.888.711

Receita Financeira

1.350.669

2.695.528

3.365.986

2.308.049

6.002.620

6.364.056

10.128.321

183.474

514.682

468.719

766.119

372.809

471.567

524.762

2 - RECURSOS P/
AUMENTO DO
P.LÍQUIDO

-

52.932.738

56.568.131

43.192.931

-

64.379.600

56.287.374

2.1 - Participação da
união

-

52.932.738

56.568.131

43.192.931

-

64.379.600

56.287.374

2.2 - Participação
Governo Estado
Espirito Santo

-

-

-

-

-

-

-

3 - SALDO DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

7.302.729

24.526.574

65.543.779

29.513.743

43.805.956

8.061.571

5.413.659

3.1- Saldo de
Exercícios
Anteriores

7.302.729

4.462.668

65.543.779

29.513.743

32.050.180

8.061.571

5.413.659

3.2- Saldo de
Exercícios
Anteriores Restos a Pagar

-

20.063.906

-

-

11.755.776

-

-

4 - VARIAÇÃO
CAPITAL DE GIRO

-

-

-

-

-

-

-

5 - AJUSTES
RECEITA E
DESPESA
FINANCEIRA

-

-

-

-

-

-

-

6 - VARIAÇÃO DO
DISPONÍVEL

-

-

-

-

-

-

-

7- TOTAL GERAL RECURSOS

91.614.216

192.622.922

234.517.331

186.846.503

180.788.779

212.448.442

8 - TOTAL GERAL DISPÊNDIOS

96.524.518

121.506.011

167.300.630

187.552.180

180.819.374

9 - SUPERÁVIT
(DÉFICIT)
ORÇAMENTARIO

(4.910.302)

71.116.911

13.488.149

24.896.262

26.399.280

RUBRICAS

Outras Receitas

205.618.032

178.220.664

28.899.299

8.625.839

207.218.654
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2003

Realizado
no Ano de
2004

Realizado
no Ano de
2005

Realizado
no Ano de
2006

Realizado
no Ano de
2007

Realizado
no Ano de
2008

Realizado
no Ano de
2009

1 - DISPÊNDIOS
CORRENTES

35.936.614

39.541.039

50.814.012

62.507.407

61.352.338

68.029.552

80.200.757

1.1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

15.748.550

18.285.810

22.037.389

Salários/Vantagens/Enc.
Sociais

-

-

-

-

-

1.2 - MATERIAIS E PRODUTOS

140.817

185.648

182.338

189.378

229.692

313.828

227.295

10.057.100

10.794.206

12.703.449

13.375.025

13.812.598

16.076.238

17.093.177

Manutenção e
Conservação de
Equipamentos

-

-

-

-

-

442.443

695.661

Dragagem de Manutenção
do Porto de Vitória

-

-

-

-

-

-

-

Mão de Obra Avulsa

-

-

-

-

-

764.653

1.336.402

Serviços de Vigilância

-

-

-

-

-

3.993.783

2.392.495

Dispêndios Indiretos com
Pessoal Próprio

-

-

-

-

-

6.582.205

8.091.682

Serviços de Meio Ambiente

-

-

-

-

-

-

-

Serviços de Informática

-

-

-

-

-

-

-

Serviços de Limpeza

-

-

-

-

-

-

-

Seguro de Bens

-

-

-

-

-

-

-

Outros Serviços de
Terceiros

-

-

-

-

-

4.293.154

4.576.937

1.4 - UTILIDADES E
SERVIÇOS

2.100.072

1.861.733

1.830.397

2.179.519

2.626.025

2.401.080

2.139.680

1.5 - TRIBUTOS E ENCARGOS
PARAFISCAIS

5.005.898

7.585.907

8.156.507

7.251.168

6.460.764

7.934.823

7.545.853

1.6 - OUTROS DISPÊNDIOS
CORRENTES

2.884.177

827.735

5.903.932

17.473.415

14.491.485

12.653.889

15.691.925

Locação de Veículos

-

-

-

-

-

616.124

605.511

Locação de Equipamentos

-

-

-

-

-

117.421

105.669

Acordos Trabalhistas/
Bloqueios Judiciais

-

-

-

-

-

10.798.695

10.304.749

Acordo PORTUS-RTSA

-

-

-

-

-

1.113.349

1.174.475

Outros Dispêndios

-

-

-

-

-

8.300

3.501.521

DIVIDENDOS

-

-

-

-

-

-

-

RUBRICAS

1.3 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS

22.038.902

23.731.774

28.649.694
28.649.694

37.502.827
37.502.827
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2010

Realizado
no Ano de
2011

Realizado
no Ano de
2012

Realizado
no Ano de
2013

Realizado
no Ano de
2014

Realizado
no Ano de
2015

Realizado
no Ano de
2016

1 - DISPÊNDIOS
CORRENTES

86.732.032

102.375.635

109.236.823

103.084.729

117.848.498

118.612.647

129.964.144

1.1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

40.773.212

43.327.582

48.044.341

49.734.085

59.179.557

63.644.043

72.553.399

Salários/Vantagens/Enc.
Sociais

40.773.212

43.327.582

48.044.341

49.734.085

59.179.557

63.644.043

72.553.399

615.926

285.859

232.318

164.129

425.860

229.226

696.104

20.409.814

28.662.624

25.438.158

26.334.140

24.274.339

27.089.525

30.389.902

Manutenção e Conservação
de Equipamentos

1.315.409

2.005.852

1.229.102

2.021.888

1.568.462

2.215.331

2.528.087

Dragagem de Manutenção
do Porto de Vitória

-

3.658.027

-

-

-

-

-

Mão de Obra Avulsa

2.071.395

1.974.737

1.691.857

2.354.800

2.543.205

2.772.655

2.306.617

Serviços de Vigilância

2.508.131

2.707.226

2.915.964

2.888.736

3.633.565

2.418.815

-

Dispêndios Indiretos com
Pessoal Próprio

9.072.465

11.496.743

11.577.863

11.113.314

6.700.863

7.265.473

7.666.540

Serviços de Meio Ambiente

-

428.234

281.785

318.795

150.359

1.259.606

2.911.321

Serviços de Informática

-

-

1.690.624

2.180.146

2.219.963

4.098.374

4.423.388

Serviços de Limpeza

-

-

2.074.341

2.088.846

3.276.669

3.221.589

4.699.143

Seguro de Bens

RUBRICAS

1.2 - MATERIAIS E
PRODUTOS
1.3 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS

-

175.530

347.000

172.010

261.600

278.749

306.257

Outros Serviços de
Terceiros

5.442.414

6.216.275

3.629.622

3.195.605

3.919.653

3.558.933

5.548.549

1.4 - UTILIDADES E
SERVIÇOS

2.360.710

2.352.760

2.697.416

2.799.620

2.988.521

3.482.283

3.458.196

1.5 - TRIBUTOS E ENCARGOS
PARAFISCAIS

8.422.155

14.499.465

16.129.032

13.971.324

21.074.984

15.240.081

14.322.080

1.6 - OUTROS DISPÊNDIOS
CORRENTES

14.150.215

13.247.345

16.695.558

10.081.431

9.905.237

8.927.489

8.544.463

Locação de Veículos

641.290

640.794

883.034

875.299

1.385.212

1.719.435

2.000.126

Locação de Equipamentos

228.505

200.767

241.221

331.948

404.006

570.737

589.062

Acordos Trabalhistas/
Bloqueios Judiciais

12.039.487

11.022.512

14.055.885

6.932.034

6.359.497

4.797.704

4.030.656

Acordo PORTUS-RTSA

1.230.354

1.314.178

1.382.484

1.472.602

1.559.776

1.692.882

1.862.495

10.579

69.094

132.934

469.548

196.746

146.731

62.124

-

-

-

-

-

-

-

Outros Dispêndios
DIVIDENDOS
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2003

Realizado
no Ano de
2004

Realizado
no Ano de
2005

Realizado
no Ano de
2006

Realizado
no Ano de
2007

Realizado
no Ano de
2008

Realizado
no Ano de
2009

3.960.928

302.616

9.963.092

10.735.018

7.305.210

2.565.192

885.596

845.494

189.869

1.699.912

106.642

965.567

763.363

548.960

Manut.Adeq.Ativos.Inf.
Teleprocessamento

-

-

-

-

-

527.931

206.931

Manut. e Adequação de
Bens Imóveis

-

-

-

-

-

-

-

Manut. Adeq. Bens Móveis,
Veículos, Máq. e Equip.

-

-

-

-

-

178.832

292.776

Adequação Instalações de
Circulação Porto Vitoria

-

-

-

-

-

-

-

Prevenção, Prep e Enfrent.
p/ Pandemia e Influenza

-

-

-

-

-

-

-

Estudos e Proj.p/Rac.
Operac.Portuárias Meio
Ambiente

-

-

-

-

-

56.600

49.253

RUBRICAS
2 - INVESTIMENTOS
2.1- RECURSOS PRÓPRIOS

3.115.434

112.747

18.263.180

10.628.376

6.339.643

1.801.829

336.636

Dragagem de
Aprofundamento Porto de
Vitoria

2.2 - RECURSOS DA UNIÃO

-

-

-

-

-

198.325

-

Adequação Instal.Gerais e
de Suprimento P. Vitoria

-

-

-

-

-

-

-

Implantação Sistema
Segurança Porto Vitória
ISPS CODE

-

-

-

-

-

1.111.930

15.629

Construção Cais Região
Dolfins do Atalaia Porto
Vitoria

-

-

-

-

-

-

-

Adequação Instalações de
Circulação Porto Vitoria

-

-

-

-

-

-

-

Obras Contenç. e Ampliaç.
do Cais P. de Vitória

-

-

-

-

-

-

79.155

Estudos e Projetos p/
Infraestrutura Portuária

-

-

-

-

-

491.574

241.852
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2010

Realizado
no Ano de
2011

Realizado
no Ano de
2012

Realizado
no Ano de
2013

Realizado
no Ano de
2014

Realizado
no Ano de
2015

Realizado
no Ano de
2016

2 - INVESTIMENTOS

8.527.548

17.931.054

95.253.548

74.102.710

48.477.926

68.005.717

49.973.732

2.1- RECURSOS PRÓPRIOS

1.224.818

857.671

852.289

449.617

4.671.970

2.024.135

490.873

Manut.Adeq.Ativos.Inf.
Teleprocessamento

1.102.170

292.165

811.805

12.165

455.756

204.978

45.750

Manut. e Adequação de
Bens Imóveis

7.494

481.018

-

280.785

494.187

551.581

372.492

Manut. Adeq. Bens Móveis,
Veículos, Máq. e Equip.

81.019

84.488

40.484

156.667

57.520

173.134

72.631

Adequação Instalações de
Circulação Porto Vitoria

-

-

-

-

3.664.507

1.094.442

-

Prevenção, Prep e Enfrent.
p/ Pandemia e Influenza

34.135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RUBRICAS

Estudos e Proj.p/Rac.
Operac.Portuárias Meio
Ambiente

7.302.730

17.073.383

94.401.259

73.653.093

43.805.956

65.981.582

49.482.859

Dragagem de
Aprofundamento Porto de
Vitoria

2.2 - RECURSOS DA UNIÃO

-

-

-

-

-

-

-

Adequação Instal.Gerais e
de Suprimento P. Vitoria

-

-

1.404.360

1.042.064

530.387

-

-

Implantação Sistema
Segurança Porto Vitória
ISPS CODE

2.305.657

1.526.961

-

-

-

-

-

Construção Cais Região
Dolfins do Atalaia Porto
Vitoria

-

-

-

3.028.464

20.347.943

57.920.011

38.934.973

Adequação Instalações de
Circulação Porto Vitoria

-

-

-

20.616.998

10.664.526

-

-

Obras Contenç. e Ampliaç.
do Cais P. de Vitória

2.891.181

12.568.723

92.011.830

44.139.350

11.755.776

-

-

Estudos e Projetos p/
Infraestrutura Portuária

1.406.112

1.248.578

509.728

28.250

432.224

-

-
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2003

Realizado
no Ano de
2004

Realizado
no Ano de
2005

Realizado
no Ano de
2006

Realizado
no Ano de
2007

Realizado
no Ano de
2008

Realizado
no Ano de
2009

2 - INVESTIMENTOS

3.960.928

302.616

9.963.092

10.735.018

7.305.210

2.565.192

885.596

2.2 - RECURSOS DA UNIÃO

3.115.434

112.747

18.263.180

10.628.376

6.339.643

1.801.829

336.636

Ampliaç.Recup.
Instalações P. Vitória

-

-

-

-

-

-

-

Estudos e Proj. p/
Implantação do Porto
Aguas Profundas

-

-

-

-

-

-

-

Implantação Prog.
Conformidade Gerec.
Resíduos Solidos

-

-

-

-

-

-

-

Implantação Sist.Apoio
Gestão Tráfego de Navios

-

-

-

-

-

-

-

Implantação Sist.Apoio
ao Gerenc.Infraestrutura
Portuaria

-

-

-

-

-

-

-

Readequação Pátio
Estocagem P/ Carga
Pesada C.Comerc

-

-

-

-

-

-

-

Implantação Sist.Portuário
de Monit.Cargas e C.
Logistica

-

-

-

-

-

-

-

3 - TOTAL DISPENDIOS
CORRENTES E
INVESTIMENTOS

9.897.542

39.843.655

70.777.104

73.242.425

68.657.548

70.594.744

81.086.353

4 - AMORTIZAÇÃO
EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS

4.184.028

5.321.507

4.988.332

2.179.172

1.458.313

1.391.106

1.330.199

-

-

-

-

-

1.391.106

1.330.199

44.081.570

45.165.162

5.765.436

75.421.597

70.115.861

71.985.850

82.416.552

RUBRICAS

BNDES
5 - TOTAL GERAL DOS
DISPÊNDIOS
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BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2003 a 2016
Realizado
no Ano de
2010

Realizado no
Ano de 2011

Realizado
no Ano de
2012

Realizado
no Ano de
2013

Realizado
no Ano de
2014

Realizado
no Ano de
2015

Realizado
no Ano de
2016

2 - INVESTIMENTOS

3.960.928

302.616

9.963.092

10.735.018

7.305.210

2.565.192

885.596

2.2 - RECURSOS DA UNIÃO

3.115.434

112.747

18.263.180

10.628.376

6.339.643

1.801.829

336.636

Ampliaç.Recup.
Instalações P. Vitória

699.780

1.687.129

-

-

-

-

-

Estudos e Proj. p/
Implantação do Porto
Aguas Profundas

-

41.992

475.341

4.797.967

-

-

-

Implantação Prog.
Conformidade Gerec.
Resíduos Solidos

-

-

-

-

75.100

-

-

Implantação Sist.Apoio
Gestão Tráfego de Navios

-

-

-

-

-

7.311.571

8.886.901

Implantação Sist.Apoio
ao Gerenc.Infraestrutura
Portuaria

-

-

-

-

-

750.000

-

Readequação Pátio
Estocagem P/ Carga
Pesada C.Comerc

-

-

-

-

-

-

1.185.755

Implantação Sist.Portuário
de Monit.Cargas e C.
Logistica

-

-

-

-

-

-

475.230

95.259.580

120.306.689

204.490.371

177.187.439

166.326.424

186.618.364

79.937.876

4 - AMORTIZAÇÃO
EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS

1.264.938

1.199.322

1.127.661

1.033.225

974.206

933.816

881.498

BNDES

1.264.938

1.199.322

1.127.661

1.033.225

974.206

933.816

881.498

96.524.518

121.506.011

205.618.032

178.220.664

167.300.630

187.552.180

180.819.374

RUBRICAS

3 - TOTAL DISPENDIOS
CORRENTES E
INVESTIMENTOS

5 - TOTAL GERAL DOS
DISPÊNDIOS
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‘Zeramos o prejuízo acumulado e tornamos o porto mais competitivo’
Durante quatro anos, enfrentamos grandes desafios. O primeiro foi trabalhar para zerar o prejuízo
acumulado de quase 80 milhões de reais, que deixava a companhia com dificuldade de implantar
melhorias em sua gestão.
Com o auxilio do CONSAD e CONFIS, que aprovaram a redução do prejuízo com a redução do
capital social da companhia, foi possível zerar o
prejuízo da empresa no ano de 2013 e administrá-la com equilíbrio financeiro. A empresa passou a obter lucros líquidos crescentes, nos anos
posteriores, com pagamentos de dividendos aos
acionistas e PLR aos empregados, como forma de
estimular a participação dos colaboradores na
gestão da empresa.
Outro grande desafio foi tornar o porto mais competitivo com melhorias na infraestrutura e implantação de diversas ações que pudessem melhorar
a gestão da companhia, tais como a implantação
de um novo PCCS, programa de qualificação de
empregados, Participação de Lucros e Resultados
(PLR), além de elaborarmos o planejamento da empresa para o período de 2014-2029.
O Porto de Vitória, construído há mais de um século, vem a cada ano perdendo sua competitividade
com outros portos do estado e fora do estado, em
face de reduzida capacidade de suas estruturas físicas. Nesse contexto, fazem-se necessários grandes
esforços para se conseguir garantir recursos financeiros para executar projetos para melhorias constantes nas infraestruturas existentes, visando permitir a operação de navios de maior calado e até de
comprimento e largura (boca) para que o porto possa movimentar mais cargas com custos reduzidos.
O porto é um dos elos mais importante da cadeia
logística de transporte de cargas do país e é um
grande fomentador do desenvolvimento da eco-

nomia local e nacional. Nesse sentido, planejamos
melhorar a infraestrutura existente para dar uma
sobrevida ao nosso porto até que consigamos desenvolver os estudos e projetos de um novo porto,
sem nenhuma restrição física que impeçam operar
com navios de última geração, já que a indústria
naval vem construindo cada vez mais navios de
grandes dimensões.
Foram desenvolvidos diversos projetos e ações
para melhoria operacional do Porto de Vitória:
1- Ampliação e reforma dos berços 101 e 102 do Cais
Comercial com ampliação de 14.000 m² de área
operacional;
2- Execução da dragagem de aprofundamento do
canal de acesso, bacia de evolução e berços de
atracações, aumentando a profundidade do porto
para 14 m e um calado operacional de 12,50 m, o
que possibilitará um aumento da movimentação
de carga em aproximadamente de 40%;
3- Construção de um cais contínuo de 270 m, em
substituição aos dolfins do Atalaia, possibilitando
um aumento na oferta de berços para movimentação de carga geral do Porto de Vitória;
4- Elaboração de estudos e projeto para construção de um novo porto, denominado de Porto de
Águas Profundas, para colocar o Porto de Vitória
em condições de competir com os demais portos
nacionais, visto a baixa capacidade física atual
das instalações do Porto de Vitória;
5- Arrendamento de áreas e instalações do Porto de
Vitória, incluídas no bloco IV do governo federal;
6- Elaboração de novo PDZP do Porto de Vitória;
7- ISPS CODE – aguardando expedição do Ato Declaratório de cumprimento de diretrizes internacionais de Segurança Portuária;
8- Implantação do Sistema VTMIS para segurança da
navegação no canal de acesso ao Porto de Vitória;
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9- Implantação do Sistema Cadeia Logística Intelica e fornecimento de geoprocessamento;
gente, visando controlar e organizar o acesso de 14- Análise Operacional Náutica do Porto de Vitória
caminhões de carga no porto;
com a elaboração de modelo matemático para
10- Elaboração de estudos e projeto executivo visansimulação, em tempo real, da manobrabilidade
do à reabilitação e duplicação da estrada que dá
para definição do navio tipo que possa operar com
acesso ao Cais de Capuaba, a partir da ponte soa máxima segurança no Porto de Vitória;
bre o Rio Aribiri até a portaria principal do cais, in- 15- Estudos e manobrabilidade do TGL de Barra
cluindo a área da rotatória;
do Riacho para atendimento do projeto básico,
11- Estudos e projeto para contenção e alargamene estudos ambientais já realizados em Barra do
to da Avenida Beira Mar em uma extensão de
Riacho – Molhe Sul para construção de dolfins
1.200 m, visando ampliar a bacia de evolução e
de atracação de navios no Terminal Público de
manobra de navios do Porto de Vitória;
Granéis Líquidos.
12- Estudos e projetos para revitalização do Cais
Comercial, contemplando a ampliação do pátio
CLÓVIS LACOSQUE
de estocagem de cargas, e a construção de uma Portuário, engenheiro e
nova sede administrativa da CODESA para cenex-presidente da
tralizar em um mesmo espaço os diversos setores
CODESA
espalhados no Cais de Vitória e Cais de Capuaba,
o que facilitará a integração da gestão da companhia;
13- Estudos e projetos para solução integrada de geotecnologia para a CODESA, compreendendo relatório de planejamento, elaboração de base cartográfi-

6 – Alguns dados sobre o Porto de Vitória: 2008-2015
Vejamos alguns aspectos administrativos, comerciais e operacionais do Porto Organizado de Vitória, ano a ano, entre 2008
e 2015 (Dados colhidos nos Relatórios de Gestão e nos Relatórios
de Administração da CODESA):
2008: Lucro líquido de R$ 9,7 milhões e receita operacional
de R$ 80 milhões – 25% maior que do ano anterior e melhor desempenho operacional dos últimos cinco anos. Resultado operacional: R$ 53,4 milhões, R$ 15 milhões a mais que em 2007. O
EBTIDA chegou a R$ 17,3 milhões, e a CODESA encerrou aquele
ano com dívida bruta de R$ 78,3 milhões, redução de 15,2% em
comparação a 2007. Investimentos na ordem de R$ 2,5 milhões
(R$ 1,8 milhão do GF e R$ 700 mil do GE). Carga movimentada no
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Porto de Vitória, Barra do Riacho e Praia Mole: 35,4 milhões de t,
10% superior ao exercício anterior. Número de atracações: 2.038.
Tempo médio de espera de navios: manteve-se em 20 horas.
2009: Fechamento líquido negativo de R$ 30,6 milhões e receita de R$ 70 milhões, esta 12% inferior ao exercício de 2008. A
conjugação de receita 12% menor, despesa 17,5% maior e pagamento de passivos tributários resultou na redução operacional
de caixa (EBITDA), saindo de R$ 17 milhões em 2008 para R$ 5
milhões em 2009. A empresa terminou o ano com um passivo de
R$ 145,2 milhões. Somado ao montante registrado em caixa no
início do ano, a geração de caixa do exercício permitiu encerrar
os doze meses com R$ 61,3 milhões, garantindo, assim, compromissos previstos para o ano seguinte. Os investimentos totalizaram R$ 2,5 milhões. O volume de cargas atingiu 21,1 milhões de t
nos Portos de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, número 46%
inferior ao ano precedente. O tempo médio de espera de navios
manteve-se em 20 horas. A CODESA contava com 378 funcionários, sendo 134 com graduação e 31 com pós-graduação.
Movimentação Total de Cargas Geradoras de Receita

Fonte: CODESA

Resultado Operacional de Caixa

Fonte: CODCON – Coord. de Contabilidade da CODESA
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2010: A Receita Operacional Bruta totalizou R$ 86,1 milhões
– 22,8% superior ao ano de 2009, que computou R$ 70,1 milhões.
O saldo positivo foi em função, principalmente, do crescimento
das receitas advindas dos berços operados pela CODESA: R$ 33,6
milhões em 2010, frente a R$ 25,1 milhões do exercício anterior
– aumento de 33,5%. Esse resultado operacional permitiu a reversão do resultado líquido: do prejuízo de R$ 30,6 milhões verificado em 2009, passou a lucro de R$ 2,9 milhões. O bom desempenho refletiu no Resultado Operacional Bruto, que totalizou R$
49,7 milhões (R$ 10,3 milhões superior a 2009). O EBITDA foi de
R$ 12 milhões – significativo aumento de 139,7% quando comparado ao exercício de 2009. Investimentos: a CODESA executou
R$ 8,5 milhões, sendo R$ 7,3 milhões de recursos federais e R$
1,2 milhão em verbas próprias. No exercício, houve renovação do
quadro de pessoal com duas ações finalizadas: admissão de 89
concursados (49 técnicos de nível superior e 40 de nível médio) e
conclusão do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário
– PIDV/2009 (34 em 2009 e 21 em 2010). Composição do quadro
de servidores ativos: 386 empregados efetivos e 17 comissionados
– total: 403 funcionários.
2011: A receita bruta registrou um novo recorde e alcançou a
cifra de R$ 116 milhões, valor 34,6% superior a 2010. As receitas dos
terminais públicos somaram R$ 50,5 milhões: 50% maior que a do
ano anterior e responsável por 56% do aumento da receita bruta.
Deduzindo as despesas e receitas extraordinárias, o crescimento
nas despesas foi de 11,4%, abaixo do avanço de 34,6% das receitas.
Resultado operacional bruto: R$ 72,8 milhões contra R$ 49,7 milhões em 2010. O EBITDA totalizou R$ 22,7 milhões, subida de 96%
em comparação ao exercício passado. Devido aos provisionamentos contábeis (por exemplo, R$ 18,6 milhões referentes a ações judiciais), o resultado líquido apresentou prejuízo de R$ 24,8 milhões.
Os investimentos chegaram aos R$ 17,9 milhões, sendo R$ 17 milhões com recursos federais. Os terminais da CODESA apresentaram crescimento de 47% na movimentação de carga. O Porto de
Vitória alcançou 8 milhões de t, um novo recorde para a companhia.
Já o total de atracações registrou uma redução de 3,7% em relação a
2010. Incluindo os terminais privativos, essa redução chega a 2,8%.
Detalhe: mesmo com a diminuição no número de navios, o total de
toneladas movimentadas cresceu consideravelmente.
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Principais Indicadores
Resumo Operacional (t)

2011

2010

Porto de Vitória

7.998.175

6.541.634

Cais Comercial

708.007

446.170

Cais Capuaba

2.510.693

1.948.007

314.135

9.106

3.090.648

2.910.128

850.949

686.982

63.748

52.215

459.996

489.027

Praia Mole

15.881.132

18.182.822

Barra do Riacho

8.756.276

8.488.059

Total Geral

32.635.583

33.212.515

2011

2010

Receita Operacional Bruta

116.028.180

86.196.381

Receita Operacional Líquida

101.702.160

75.096.503

EBITDA

22.792.480

12.032.566

Resultado Operacional Bruto

72.829.907

49.710.123

Lucro Líquido

(24.819.292)

2.955.739

Indicadores Econômico-Financeiros

2011

2010

Margem EBITDA

0,22

0,16

Margem Líquida

-0,24

0,04

Retorno Sobre o Ativo

-8,25%

1,32%

Retorno Sobre o Patrimônio

-17,62%

3,06%

Endividamento Total

51,26%

56,93%

Cais Paul - Gusa
TVV - Terminal Vila Velha
Terminal PEIÚ
Flexibrás
CPVV – Cia Portuária de Vila Velha

Resumo Financeiro (R$)

Fonte: Anuário Estatístico 2011, Coordenação de Contabilidade/CODESA

2012: Desempenho econômico-financeiro favorável com o registro de um lucro líquido de R$ 8,7 milhões, revertendo o prejuízo
apresentado no exercício de 2011. Foram executados R$ 95,2 milhões em investimentos, destacando a obra de contenção e ampliação do Cais Comercial, iniciada em 2011. Já a movimentação de cargas totalizou 6,8 milhões de t., redução de 14,9% em comparação
com o ano anterior. Considerando apenas os berços administrados
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pela CODESA, a queda na movimentação foi menor: 10,3%. O desempenho no âmbito operacional repercutiu no plano econômico,
provocando um decréscimo de 6,1% na Receita Bruta, que totalizou
R$ 108,8 milhões. Em contrapartida, houve redução nas Despesas
Administrativas em 17,7% e nas Despesas com Provisões (99,9%)
frente ao ano de 2011. O Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA), indicador que aponta a capacidade
da Empresa de gerar caixa e honrar com as obrigações de curto
prazo, manteve-se em níveis elevados, totalizando R$ 16,1 milhões.
Isso refletiu no crescimento de 23,6% do saldo de bancos e aplicações financeiras, totalizando R$ 44,8 milhões, excluídos os recursos financeiros disponibilizados pela União para investimentos
em infraestrutura portuária. Principais cargas movimentadas por
tonelagem: rochas ornamentais, fertilizantes, combustíveis, malte e
trigo. Atracaram 3.886 navios (aumento de 2,5% em relação a 2011).
Composição do quadro de servidores ativos:
Situação apurada em 31/12
Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

Autorizada Efetiva

Ingressos
no
exercício

Egressos
no
exercício

470

383

08

17

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

470

383

08

17

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

470

382

07

16

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

-

-

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

01

01

01

2. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

470

383

08

17

1.1. Membros de poder e agentes políticos

3. Total de Servidores (1+2)
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos/CODESA

O Boletim Anual de Movimentação de Cargas da ANTAQ trouxe
as seguintes informações sobre o Porto de Vitória, referentes ao
ano de 2012: “Apresentou uma redução de -15,7% em relação a 2011,
movimentando 6,8 milhões de t. As obras de dragagem/derrocagem,
a ampliação do cais comercial, problemas de infraestrutura, assim
como o desempenho de algumas mercadorias foram determinantes
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para esse resultado. Das cinco principais mercadorias movimentadas, quatro apresentaram queda quando comparadas com 2011:
mercadorias conteinerizadas (-8,4%), fertilizantes (-9,9%), mármore/granito (-37,4%) e malte e cevada (-5,8%). Exceção aos combustíveis e óleos minerais que apresentaram um aumento de 211,8%, representado pelo acréscimo de 383 mil t na movimentação do Porto.
A redução das exportações do Porto de Vitória foi de aproximadamente 28%, com destaque para mármore e granito (-37,4%), produtos
siderúrgicos (-15,4%) e açúcar (-16,9%). Já as importações apresentaram uma redução menos acentuada (-5,8%), em grande medida pelo
desempenho das importações de combustíveis e óleos minerais, que
aumentou expressivamente entre 2011 e 2012 (210%), correspondendo a um aumento na movimentação de 380,3 mil t.”
2013: O Porto de Vitória teve aumento de 4,3% no número
de embarcações atracadas (3.945). Contudo, a movimentação de
cargas nos terminais públicos e arrendados totalizou 6,0 milhões
de t, representando uma redução de 11,7% em comparação com
2012, resultado que refletiu as dificuldades percebidas pelo comércio exterior capixaba. Mas, apesar da queda no total de cargas
movimentadas, o desempenho econômico da Companhia foi positivo com superávit pelo segundo ano consecutivo – lucro líquido de R$ 6,8 milhões (menor que 2012: R$ 8,7 milhões – redução
de 21,8%). As obras de ampliação e contenção do Cais Comercial
foram concluídas e deu-se início à reforma da plataforma operacional do Cais de Capuaba – juntas responderam por R$ 64,7
milhões dos R$ 74,1 milhões investidos no ano. A Receita Bruta totalizou R$ 110,7 milhões, enquanto a Receita Líquida foi de R$ 99,9
milhões. Com o crescimento dos gastos superior ao crescimento
das receitas, o resultado operacional registrou um decréscimo
de 24,5% e fechou o ano em R$ 14,7 milhões. Em 2012, o resultado
operacional foi de R$ 19,4 milhões. O EBITDA somou R$ 18,2 milhões, alta de 12,6%. Não houve provisão para ações judiciais.
2014: Por mais um ano, a CODESA registrou resultado econômico-financeiro positivo: R$ 15,2 milhões. A Receita Bruta,
obtida com as operações portuárias, totalizou R$ 130,4 milhões,
enquanto a Receita Líquida foi de R$ 115,8 milhões. Os Custos
dos Serviços Prestados apresentaram um acréscimo de 11,7% e
somaram R$ 51,6 milhões. As Despesas Administrativas registraram crescimento de 16,5%, fechando em R$ 49,2 milhões. Com
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o aumento das Receitas acima do crescimento dos Custos dos
Serviços Prestados e das Despesas Administrativas, o resultado
operacional assinalou um acréscimo de 69,1%. Ressalta-se, ainda,
o crescimento significativo das Receitas Financeiras Líquidas de
537,7%. O EBITDA totalizou R$ 24,2 milhões. Patrimônio Líquido
da CODESA: valor de R$ 285.749.229. O Capital Social passou de
R$ 300.342.654 para R$ 273.490.299. Desempenho operacional:
o Porto de Vitória superou a marca de 7,1 milhões de t de carga
movimentada, superior em 18,9% sobre o ano anterior. Desse total, 3,2 milhões de t passaram pelos terminais da CODESA (crescimento de 26,5%) e 3,8 milhões de t pelos terminais arrendados
e CPVV. Principais cargas movimentadas: combustíveis, fertilizantes, malte, trigo e ferro-gusa. O Porto de Vitória registrou
4.015 atracações. Neste item, um dado chama a atenção: a participação expressiva de embarcações offshore (71,3% do total). Nos
terminais privativos, 1.631 navios atracaram em 2014. Vale destacar: a CODESA concluiu a implantação do Plano Estratégico
2014-2029 estabelecendo diretrizes, medidas, projetos e ações
para um horizonte de 15 anos.
Acionistas
Governo União
Governo do Estado do Espírito Santo
RIOINVEST Cons. Emp. Part. Ltda
Total

R$

% Participação

Quant. Ações

271.996.171

99,453682%

2.121.960.382

1.494.122

0,546316%

11.656.296

5,6

0,000002%

44

273.490.299

100,00%

2.133.616.722

2015: A CODESA registrou Lucro Líquido de R$ 11,1 milhões.
A Receita Bruta alcançou novo recorde e totalizou R$ 132,9 milhões, crescimento de 1,9% em relação a 2014. O menor crescimento deste item, quando comparado às taxas de crescimento
das Receitas em outros exercícios, deveu-se à redução da quantidade de carga movimentada provocada pela crise econômica.
Os Custos dos Serviços Prestados somaram R$ 55,2 milhões, um
acréscimo de 7,0% quando comparado com o ano anterior. As
Despesas Administrativas registraram crescimento de 12,7%, totalizando R$ 55,5 milhões. O crescimento dos Custos e das Despesas acima do crescimento das Receitas implicou na redução
do Resultado Operacional, que totalizou R$ 17,7 milhões (28,3%
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menor que 2014). O EBITDA somou R$ 15,9 milhões. O Porto de
Vitória registrou movimentação de 7,3 milhões de t, aumento de
2,2% em comparação ao ano anterior. Os terminais administrados pela CODESA movimentaram 3,01 milhões de t (queda de
7,6% em relação a 2014). Já as instalações arrendadas responderam por 4,2 milhões de t (aumento de 10,5%).
Demonstrativo Operacional - Movimentação de Cargas (Peso Bruto - t)
Terminal/Cais

Var. (%) Var. (%)
2015- 20152011
2014

2011

2012

2013

2014

2015

Porto Vitória

7.998.175

6.801.459

6.004.118

7.140.705

7.299.196

-8,74

2,22

Terminais CODESA

3.532.834

3.166.031

2.579.335

3.264.288

3.013.160

-14,71

-7,69

Cais Comercial

708.007

361.462

330.759

443.652

368.983

-47,88

-16,83

Cais Capuaba

2.510.693

2.796.929

2.221.546

2.391.850

1.900.722

-24,29

-20,53

Cais Paul-Gusa

314.135

7.640

27.030

428.787

743.455

136,67

73,39

Terminais Arrendados

4.465.340

3.635.427

3.424.783

3.876.416

4.286.036

-4,02

10,57

Terminal Vila Velha - TVV

3.090.648

2.772.586

2.651.081

2.914.874

3.253.352

5,26

11,61

850.949

328.034

271.046

300.106

361.656

-57,50

20,51

63.748

42.136

44.702

47.094

72.481

13,70

53,91

459.996

492.670

457.954

614.342

598.548

30,12

-2,57

Terminal PEIÚ
Flexibras
CPVV*
Terminais Privativos

24.637.409 24.660.161 22.909.596 24.720.205 33.551.985

36,18

35,73

Praia Mole

15.881.132 15.808.079 14.231.019 16.266.402 20.131.560

26,76

23,76

Barra do Riacho

8.756.277

8.852.082

8.584.657

8.116.981

13.078.262

49,36

61,12

Barra do Riacho - Portocel 5.870.424

5.762.638

6.783.362

6.035.716

12.611.677

114,83

108,95

Barra do Riacho Barcaças

2.885.853

3.089.443

1.801.295

2.081.265

466.585

-83,83

-77,58

-

-

93.920

336.822

342.163

-

1,59

25,17

28,22

-8,71

-24,89

TABR/Petrobras - Barra
do Riacho**
Total Geral
Total Geral Contêineres
(em TEU’s)

32.635.584 31.461.619 28.913.714 31.860.910 40.851.181
280.260

268.934

296.296

238.926

* - Terminal Privativo dentro da área do Porto Organizado / ** - Iniciou operação em 2013.

222.556
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Demonstrações de Resultado da CODESA (2011-2015)
2011

2012

2013

2014

2015

Receita Bruta

116.028.180

108.881.790 110.768.365

130.443.179 132.951.965

( - ) Deduções

(14.326.020)

(10.819.210)

(11.775.243)

(14.605.318)

Receita Líquida

101.702.160

98.062.581

98.993.122

( - ) C.P.V

(26.963.109)

(40.901.694)

Resultado
Operacional
Bruto

74.739.051

( - ) Despesas
Administrativas

“Variação “Variação
2011-15”
2014-15”
14,59%

1,92%

(14.683.581)

2,50%

0,54%

115.837.861

118.268.385

16,29%

2,10%

(46.231.851)

(51.644.325)

(55.279.305)

105,02%

7,04%

57.160.886

52.761.271

64.193.536

62.989.079

-15,72%

-1,88%

(57.590.156)

(47.371.617)

(42.308.140) (49.287.966) (55.549.228)

-3,54%

12,70%

( - ) Despesas
Tributárias

(753.106)

(949.017)

(802.377)

(899.793)

(1.171.451)

55,55%

30,19%

(+/-) Receitas
Financeiras
Líquidas

2.317.940

5.496.919

1.047.317

6.678.888

5.130.446

121,34%

-23,18%

(58.587.801)

(2.995)

-

-

-

-

-

(+/-) Outras
Rec/Desp
Operacionais

23.616.915

5.125.544

3.981.401

4.139.359

6.385.233

-72,96%

54,26%

Resultado
Operacional

(16.257.157)

19.459.721

14.679.472

24.824.024

17.784.080

-209,39%

-28,36%

( +/- )Variação
Monetária At./Pas.

(4.803.097)

(6.763.019)

(5.416.925)

(5.852.722)

(4.631.098)

-3,58%

-20,87%

( +/- )Rec./Desp.
Não Oper.

-

-

-

-

-

-

-

Lucro Ope. Antes
IR/CS

(21.060.254)

12.696.702

9.262.548

18.971.302

13.152.982

-162,45%

-30,67%

(3.759.038)

(3.943.762)

(2.419.863)

(3.774.228)

(1.272.144)

-66,16%

-66,29%

(24.819.292)

8.752.941

6.842.685

15.197.074

11.880.839

-147,87%

-21,82%

Part. dos
Empregados no
Lucro

-

-

-

(949.817)

(742.552)

-

-

Lucro Líquido do
Exercício

(24.819.292)

8.752.941

6.842.685

14.247.257

11.138.286

-97,01%

-21,82%

23.635.013

16.196.593

18.241.839

23.318.079

15.932.480

-32,59%

-31,67%

( - ) Despesas com
Provisões Op.

( - ) Imposto de
Renda e CSLL
Resultado Antes
Part. Empregados

EBTIDA
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Evolução do setor ambiental do Porto de Vitória: 2000 a 2016
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO
O primeiro setor da Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) criado para tratar especificamente dos aspectos e impactos ambientais do
porto foi a Assessoria de Meio Ambiente (Assman).
A Assessoria foi criada no ano 2000 e pertencia à
Diretoria da Presidência.
Dois anos depois, a Assman aumenta seu escopo
de atuação e passa a ser denominada de Coordenação de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho
(Comast). Com essa mudança, a Diretoria a qual é
ligada também sofre alteração, passando a ser Diretoria de Contratos e Fiscalização.
Em 2008, com o intuito de proporcionar maior agilidade nas ações ambientais e de saúde e segurança
do trabalho, essas duas áreas são divididas. A Comast é desmembrada em duas Coordenações: de
Meio Ambiente (Comamb) e de Saúde e Segurança
do Trabalhador (Codsat). A primeira vincula-se à Diretoria de Infraestrutura e Operações; a segunda, à
Diretoria de Administração e Finanças. Em 2009, durante a reestruturação dos setores da Companhia, a
Comamb passa a pertencer à Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A implantação das primeiras instalações portuárias na Baía de Vitória data de 1906, enquanto a
primeira regulamentação relacionada à avaliação
dos impactos ambientais de um empreendimento
surgiu em 1981, com a Lei n°. 6.938 – Política Nacional de Meio Ambiente. Isso mostra que a existência
da Codesa precede a necessidade de licenciamento ambiental.
Assim, as primeiras atividades do porto que receberam licença ambiental foram a realização das
obras de recuperação do sistema viário interno,
pavimentação e berços do Cais de Capuaba e do
Cais Comercial. Para essas atividades foram emitidas as Licenças Simplificadas (LS) n°. 056/2005
e n°. 057/2005, respectivamente.
Iniciado o contato com o órgão ambiental estadual, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (IEMA), a Codesa passou a licenciar todas
as suas obras, incluindo suas dragagens e ampliações. O Quadro 1 apresenta as licenças obtidas junto
ao IEMA no período de 2005 a 2016.

OBJETO

LICENÇA

Duplicação da ponte sobre o Rio Aribiri

Licença de Instalação - LI N°. 144/2006

Dragagem de 1.140.000 m³ de material e derrocagem
de 1.000 m³ de rochas no Canal de Vitória

Licença de Operação - LO N°. 003/2006

Armazenamento e movimentação de cargas secas na
retroárea de Capuaba

Licença de Operação - LO N°. 003/2007

Atividade portuária no Cais Comercial de Vitória

Licença Ambiental de Regularização - LAR N°.
037/2008

Atividade portuária no Cais de Capuaba

Licença Ambiental de Regularização - LAR N°.
040/2008

Dragagem de aprofundamento e derrocagem no
Porto de Vitória

Licença Prévia - LP N°. 040/2009
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Projeto de ampliação e contenção dos berços 101 e
102 do Cais Comercial do Porto de Vitória

Licença Prévia - LP N°. 178/2009

Implantar dragagem de aprofundamento

Licença de Instalação - LI N°. 335/2009

Instalar/implantar a atividade de Derrocagem

Licença de Instalação - LI N°. 336/2009

Projeto de Ampliação e contenção dos berços 101 e
102 do Cais Comercial do Porto de Vitória

Licença de Instalação - LI N°. 45/2010

Instalar/implantar a atividade: Dragagem de
aprofundamento

Licença de Operação - LO N°. 132/2010

Autoriza a Codesa a realizar a derrocagem de 116.000 m³

Licença de Operação - LO N°. 096/2012

Autoriza a Codesa a exercer a atividade portuária

Licença Ambiental de Regularização - LAR N°.
017/2013

Altera o texto de algumas condicionantes ambientais
da LAR N°. 017/2013 e autoriza a Codesa a exercer a
atividade portuária

Licença Ambiental de Regularização - LAR N°.
006/2014

Porto (Construção do Berço 207 do Cais do Atalaia)

Licença Prévia – LP N°. 183/2014

Porto (Construção do Berço 207 do Cais do Atalaia)

Licença de Instalação – LI N°. 232/2014

Torre de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações
(VTMIS)

Licença Simplificada – LS N°. 72/2014

Torre de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações
(VTMIS)

Licença Simplificada – LS N°. 73/2014

Implantação de Portarias Automatizadas

Licença Prévia – LP N°. 163/2015

Implantação de Portarias Automatizadas

Licença de Instalação – LI N°. 165/2015

Em termos do licenciamento da atividade portuária regular da CODESA, para sua regularização, foram obtidas as Licenças Ambientais de Regularização N°. 037/2008 e 040/2008. No entanto, em 2010,
durante fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, os técnicos do órgão
identificaram que o pedido de Licença de operação
fora feito posteriormente ao prazo legal. Diante desse fato, o porto foi embargado e, para regularizar
suas atividades, foram assinados três documentos:
I. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): Termo
celebrado entre o IEMA, a CODESA e o Ministério
Público a fim de que sejam adotadas as medidas
destinadas a adequar, corrigir, minimizar e neutralizar os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvida pela CODESA, visando à re-

gularização ambiental do Porto de Vitória (Cais de
Vitória, Cais de Capuaba, Retroárea de Capuaba e
Cais de Paul Gusa);
II. Termo de Compromisso Ambiental (TCA) N°.
222/2010: celebrado entre o IEMA e a CODESA, estabelecendo as condições mínimas que permitirão,
durante sua vigência, a regular operação do Porto
de Capuaba e, ainda, serão complementadas pelo
termo de Ajustamento de Conduta com o estabelecimento de medidas adicionais visando à progressiva modernização dos controles ambientais.
III. Termo de Compromisso Ambiental (TCA) N°.
223/2010: celebrado entre o IEMA e a CODESA, estabelecendo as condições mínimas que permitirão,
durante sua vigência, a regular operação do Porto de Vitória e, ainda, serão complementadas pelo
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termo de Ajustamento de Conduta, com o estabele- ça de Operação para suas atividades, mas o órgão
cimento de medidas adicionais visando à progres- ambiental ainda não emitiu seu parecer técnico.
siva modernização dos controles ambientais.
Após o período de validade desses termos e
MARIA ELISA DE
considerando ainda o Programa de Regularização
FREITAS FALCÃO
Ambiental Portuária promovido pela Secretaria de
Portuária e
Portos da Presidência da República – SEP/PR, o
engenheira
IEMA concedeu à CODESA a LAR n°. 017/2013. Posteriormente, após algumas alterações nos textos
das condicionantes ambientais, essa licença foi
substituída pela LAR n°. 006/2014, a qual se encontra vigente até o momento. A CODESA já protocolou
no órgão ambiental o pedido de emissão da Licen-

7 – Conclusão
Quase quinhentos anos se passaram desde os primeiros relatos sobre movimentação portuária na costa do Espírito Santo,
que datam de 1545, com a exportação de açúcar nas caravelas.
São quase cinco séculos de vai e vem de embarcações em nosso
litoral, acentuando a cada tempo a vocação marítima da terra capixaba, uma janela comercial para o mundo – a atividade portuária representa cerca de 50% do PIB estadual. Muitos foram os desafios, a maioria vencido, mas novas barreiras sempre surgem – e
hão de surgir – para nos fazerem intrépidos na busca de soluções
e, ao mesmo tempo, funcionam como alavancas para o progresso.
E os desafios não cessam, como ocorreu em maio de 2016 com
o “esvaziamento” da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) ao ser incorporada ao Ministério dos Transportes. A
SEP foi uma das principais conquistas do sistema portuário nacional nas últimas décadas, tanto para as Docas como para a iniciativa privada. Com status de ministério, consolidou o novo modelo de
gestão do segmento, tinha orçamento próprio e força de ação para
cuidar do modal marítimo e seus gargalos logísticos. Historicamente, o setor portuário é grande indutor do desenvolvimento do
país e, devido a suas especificidades, não poderia funcionar como
mero apêndice dentro da cadeia de transportes, uma vez que cerca de 90% do fluxo do comércio exterior passa pelos portos.
Após a criação da SEP, em 2007, foi dado início a uma série
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Vista aérea da cidade
de Vitória, do porto, do
canal, de Capuaba e, ao
fundo, de Vila Velha

225

de ações estruturantes, passando desde as condições físicas dos
portos até os entraves burocráticos. “Nos últimos seis anos, que se
sucederam à criação da SEP/PR, verificou-se que as respostas dadas às demandas do setor portuário foram no mínimo satisfatórias.
Alguns portos estratégicos já aumentaram sua capacidade operacional por força de seus aprofundamentos, modernização e ampliação de sua superestrutura e infraestrutura. Muito ainda há que se
fazer, pois não podemos esquecer que o sistema de transporte no
nosso país, especialmente o sistema portuário, sob todos os ângulos
de análise, encontra-se com um atraso de décadas em relação aos
países desenvolvidos. O alto custo e inoperância do nosso sistema
portuário são caracterizadores do chamado custo Brasil, o que nos
coloca em grande desvantagem diante da concorrência internacional quando falamos em exportação e eleva sobremaneira o custo
do nosso setor produtivo quando das importações. Tal situação tem
que ser tratada pelo Governo dentro das suas maiores prioridades”,
analisou Francisco H. Castelo Branco Araújo em Sistema Portuário
Brasileiro: Evolução e Desafios, trabalho publicado em 2013.
A discussão agora recai sobre a privatização das Companhias
Docas, bandeira defendida pela Associação Brasileira de Terminais
Portuários (ABTP), maior entidade representativa do setor. A proposta é a transferência de controle das oito estatais responsáveis
pela administração de portos organizados: CODESP (SP), CDRJ
(RJ), CODESA (ES), CODEBA (BA), CDP (PA), CODERN (RN) e CDC
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(CE). A mesma proposta faz parte também da agenda elaborada
pela Conferência Nacional da Indústria (CNI) para o período 20162018. “Um sinal de fragilidade das estatais veio no último leilão de
novos arrendamentos promovido pelo governo. Em vez de entrar no
caixa das Docas, como ocorria no passado, o dinheiro das outorgas
pagas pelos grupos vencedores foi para o Tesouro Nacional”, informou o site do Sindaport na matéria intitulada Empresários do setor
portuário sugerem privatizar as Docas, publicada em 09.05.2016.
Ao que parece, conforme o cenário vai se descortinando, o processo de privatização das companhias tende a ser lento e gradual...
Bom indício dessa etapa foi o lançamento do Programa de
Investimentos em Logística (PIL) pelo GF em 2012, e sua segunda etapa em 2015. Inclui um escopo de ações específicas voltadas
para o setor portuário a partir de parcerias estratégicas com o
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setor privado. A ideia é dar ganhos de competitividade ao Brasil.
Na segunda etapa, foram estimados investimentos na ordem de
R$ 37,4 bilhões, sendo R$ 11,9 bilhões em 50 novos arrendamentos,
R$ 14,7 bilhões em 63 novos TUPs e R$ 10,8 bilhões em renovações
de arrendamentos. O PIL prevê concessões de berços e terminais
– o governo transfere o investimento e a administração por determinado período. O esforço do GF em ganhar competitividade faz
sentido: em 2014, por exemplo, apesar de o Brasil ser a sétima economia do planeta, ocupava apenas o 25º lugar na exportação de
bens, representando apenas 1,2% do volume total de exportações
do mundo ou 0,7% se considerados apenas bens manufaturados.
Se o horizonte nacional apresenta variados desafios, o ambiente interno no Porto de Vitória também traz instigantes situações, que são muitas, como: melhoria e modernização das

228

BREVE HISTÓRIA: 1501-1990

instalações operacionais; choque de gestão; ações que visem à
eficiência e à competitividade do porto público frente aos desafios do mercado. Passa, ainda, entre outros, pelo novo traçado
da Poligonal (área de delimitação) do Porto de Vitória, a partir
da publicação em 26.10.2016 do Decreto 8.888, e pela aprovação dos dois Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do
Porto Organizado de Vitória e do Porto Organizado de Barra do
Riacho; pela necessidade de construção de um novo porto (empreendimento da grandeza do Porto de Águas Profundas) e até
de uma nova sede administrativa para CODESA – existe projeto
arquitetônico moderno e arrojado para ser erguido no berço 101
do Cais Comercial de Vitória, ao lado da Avenida Beira Mar.
O Porto de Vitória é um exemplo, em sua história, de superação das adversidades e uma ponte para o futuro. Com a força
da mão de obra portuária, venceu etapas e tem contribuído para
o desenvolvimento do Espírito Santo em mais de um século de
atividades, como podemos verificar no ciclo de crescimento que
a economia capixaba vivencia, sobretudo na cadeia de petróleo e
gás. No case Porto de Vitória, quando se analisa os números dos
últimos anos, observa-se indicadores positivos que continuarão
a exigir da CODESA, nos anos vindouros, muito trabalho aliado
aos princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Fortalecendo o presente e pensando no futuro, a CODESA
vem investindo em uma administração profissionalizada e em
obras de infraestrutura e modernização – como comprovam a
carteira de obras e projetos dos últimos anos –, atenta aos novos desafios e fazendo prosperar os negócios que deêm vazão a
hinterlândia do Porto de Vitória.

Setembro de 2017:
Inauguração do
sistema de controle de
navegação (VTMIS)
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capítulo 6 MEMÓRIA VIVA

1 – Fatos Pitorescos
O Porto de Vitória é palco de muitas histórias engraçadas.
O anedotário passa de boca em boca, mas muitas já se perderam no tempo... Abaixo, contamos alguns “causos” verídicos que
se passaram nessa cidade portuária e foram contados pelos seguintes empregados: Altino Marchesi, Enildo Moreira Ferreira,
Hugo José Amboss Merçon de Lima, Julio César Dal Piaz, Marcus
Zanotti Breciani, Milton Fernandes Borges Neto, Paulo Roberto
de Lima, Renata Piona de Souza e Stephan Ramos Santos.
O Azulão
Certo dia, nos idos dos anos de 1980, na portaria em frente
à escadaria do Palácio Anchieta, um estivador apareceu com
um belo azulão. O pássaro, um macho de plumagem azul-escura brilhante, era carregado em uma gaiola de madeira com
varetas de bambu.
Encantado com a beleza da ave, um jovem conferente se
aproximou e perguntou:
– Qual a procedência do bicho?
– Nordeste, lá do sul da Bahia. – respondeu o dono orgulhoso com o passarinho que despertou a atenção dos colegas, que
logo fizeram uma rodinha em torno da gaiola.
O azulão começou – talvez percebendo a plateia de portuários – a cantar alto e afinado. Parecia um tenor...
O belo canto despertou ainda mais o interesse do conferente.
Com cara de esperto, ele perguntou o preço do bicho. O estivador desconversou, não queria vender, mas diante da insistência do
moço, jogou um valor alto para encerrar a conversa.
Mas o conferente não desistiu. Sabichão, olhou bem para o
azulão, descobriu um defeito na perna do pássaro e tentou diminuir o preço:
– Está caro. Ele tem um defeito na perna.
O dono respondeu rápido, perguntando:
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– Você está querendo dizer que o Roberto Carlos canta mal
só porque é manco de uma perna?
Os que estavam em volta soltaram uma gargalhada. Mas o
rapaz insistiu em encontrar outro defeito no pássaro:
– Não é isso. Ele canta bem, mas é um passarinho muito pequeno.
– Meu caro – disse o dono do azulão –, vou te perguntar: Você
já ouviu alguém dizer que Nelson Ned canta mal porque é anão?
Nova gargalhada da plateia de portuários, que foi aumentando na medida em que a conversa se prolongava.
– Até concordo com isso – falou o conferente –, mas esse
azulão é velho e daqui a pouco não vai mais conseguir cantar! –
sublinhou rindo e olhando em volta em busca de apoio.
– Meu amigo, não fale uma besteira dessas. Quanto mais velho o Frank Sinatra fica, melhor canta. É igual a vinho!
O rapaz riu sem graça, mas emendou:
– Só falta agora você dizer que ele é cego, mas canta melhor
que o Stevie Wonder!
– Cego não é, mas se furar os olhos dele, te garanto que vai
cantar melhor que Steve Wonder e Ray Charles juntos! – respondeu irritado o estivador.
Houve, então, um princípio de briga entre o conferente e o
estivador. Sorte que a turma do “deixa disso” apartou a confusão... Alheio ao tumulto, o belo azulão pulou para o piso da gaiola
e foi se deliciar com os grãos de alpiste.
Resposta atrevida
No berço 102, do Cais Comercial de Vitória, havia um navio com
a operação paralisada. Sentado no cabeço de amarração, aguardando o reinício do serviço, tinha um guindasteiro, velho homem
do cais...
Passou um engenheiro de plantão e, ríspido, perguntou ao
guindasteiro por que a embarcação estava parada. O guindasteiro
olhou para a proa e para a popa do navio e, vendo os cabos de amarração que prendiam a embarcação, respondeu ao engenheiro:
– Está vendo essas cordas grossas? – perguntou com ironia
apontando para os cabos. – O navio está parado porque ele está
preso, entendeu?
Bem, não é preciso dizer que a turma do cais foi ao delírio.
Um conferente ainda completou:
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– Pergunta idiota, doutor, merece resposta atrevida...
Na verdade, o engenheiro se referia à operação de carga,
mas peão de cais não perde a oportunidade de tirar um sarro...
O homem da faina
No início dos anos de 1980, um jovem técnico de operação
da CODESA – atividade conhecida como “moço de convés” – tinha a função de percorrer todas as embarcações atracadas para
preencher o formulário de cadastro do navio com dados sobre
carga, tripulação, rota, etc.
Certo dia, ele foi fazer a ficha da Lancha Brasil, que atendia a
Petrobras. No costado da embarcação, à beira do cais, ele se dirigiu a um membro da tripulação – homem mulato, de macacão
sujo, barbudo e fazendo a faina (trabalho a bordo).
– Queria falar com o seu comandante!
O homem respondeu que era ele mesmo, e emendou: – O
que você quer?
Desconfiado, o moço de convés não acreditou que aquele era
o “chefe” e saiu-se com essa:
– Nada não... Vou ali e já volto.
Depois de uma volta no cais, o jovem viu uma pessoa “mais
apresentável” no navio e retornou. “Aquele deve ser o comandante!”, pensou. Então, ele se dirigiu ao rapaz, que estava bem
arrumado e limpo, e soube que aquele também não era o chefe
da embarcação. Pediu, então, que o levasse até o comandante.
Já a bordo e conduzido até o escritório do comandante, o
moço de convés tomou um susto. Para sua surpresa, ele deu de
cara com o homem da faina, que logo tirou um sarro dele:
– Você quer que eu preencha o seu questionário em inglês,
francês, alemão ou português?
Desconcertado e sem graça, o jovem técnico de operação
pediu que respondesse em inglês, pois não queria se sentir diminuído e, ainda, por desconfiar da erudição do tal comandante.
Pois bem, o homem respondeu as cinco folhas do formulário em três línguas (inglês, francês e alemão), e o moço de convés, que não conhecia nenhuma língua estrangeira e mal falava
o português, passou três dias incomodando os funcionários da
CODESA para que traduzissem o cadastro do navio...
É aquela história: as aparências enganam...
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Ato de bravura?
Na década de 1970, havia um encarregado de operações e um
“aguadeiro” (que fornecia água para os navios) que mancomunavam práticas ilícitas no porto. Uma delas era o “comércio” de
uísque contrabandeado. Compravam da tripulação que chegava
ao Porto de Vitória e guardavam as caixas com bebida debaixo
de fardos de juta no Armazém 02.
Um dia, os fardos de juta pegaram fogo. Em desespero, os
dois amigos entraram no armazém para apagar o incêndio, mas
com o verdadeiro intuito de salvar a mercadoria contrabandeada. O que tinham em mãos usaram para controlar o fogo e retirar
o estoque de uísque...
O presidente da CODESA, na época, ficou sabendo do ocorrido e, sensibilizado, chamou os dois ao auditório da companhia.
Na presença de funcionários e convidados, elogiou-os publicamente “pela bravura”, por terem encarado o incêndio para salvar
os fardos de juta e todo o Armazém 02.
Bem, se o homem absolve, um dia Deus pune!
Acorda, Cinderela!
Essa história de uísque contrabandeado sempre rendeu histórias, sobretudo nos anos de 1960 e 70...
Um encarregado estava escalado para trabalhar em um navio. Ele vivia no ramo da contravenção: mexia com dólar e muamba, principalmente. Ótimo contador de histórias, ele foi convidado pelo comandante para almoçar a bordo. Para agradar o
anfitrião, o encarregado ofereceu o seu melhor uísque.
Depois de desenrolar uma série de histórias engraçadas à
mesa, trazendo diversão aos presentes, ele foi tirar um rápido
cochilo após o almoço. O problema é que a bebida – dizem, falsificada – o fez quase desmaiar e o “cochilo” virou sono profundo
e, para piorar, a tripulação esqueceu-se do convidado.
Resultado: no final da tarde, o navio zarpou. Quando acordou com o navio apitando na boca do canal de Vitória, o encarregado saiu correndo e viu do convés, assustado, que a embarcação
já estava na Barra de Aguardo.
Desesperado, ele saiu gritando pelo convés, pedindo para o
navio parar.
– Freia! Freia! Preciso descer!
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Uma lancha da praticagem foi chamada e teve que voltar
para “recolher” o dorminhoco. Detalhe: ao descer pela escada no
costado do navio, ele trazia na mão o que sobrou da garrafa de
uísque – a “sonífera”.
A guerra dos gaguinhos
No final dos anos de 1980, na época em que a CODESA tinha
cerca de 1.500 empregados, dois deles eram gagos, só que não se
conheciam. Um era o chefe de obras; e o outro, eletricista.
Certo dia, no Cais de Vitória, uma tomada da máquina calculadora da sala do chefe deu problema, e a secretária chamou um
eletricista para fazer o conserto. E quem apareceu? O gaguinho.
A secretária explicou o problema e, ao notar que a visita tinha
gagueira como seu chefe, pediu para ele voltar outra hora, pois
desconfiava que as coisas pudessem terminal mal...
O gaguinho-eletricista encheu o peito e mandou:
– Dei-xa-xa-xa co-co-migo, mo-mo-mo-ça! Con-ser-tátá
to-mada-da é coi-as-sa fá-fá-cil...
O homem entrou na sala, e o chefe de obras estava sentado
em sua cadeira à mesa, despachando uns processos. O eletricista se apresentou e, percebendo a gagueira do visitante, o chefe
pensou: “Esse cara sabe que sou gago e quer me sacanear. Alguém está querendo brincar com a minha cara. Vou ficar calado”.
O chefe, então, apontou para a tomada da máquina calculadora. Desinibido, o gaguinho-eletricista não parava de falar... Já o
chefe, desconfiado, mantinha-se quieto.
Feito o serviço, o eletricista avisou:
– Aca-bebei! Pó-pó tes-tar a má-má-quina!
O chefe apertou o teclado e, no impulso, exclamou:
– Ah, que-que bebe-le-za-za!
Pronto. Criou-se um furdunço na sala. O eletricista achou
que o chefe de obras estava debochando dele:
– Só-só por-que-que é che-fefe, não-nãoooo po-de me-me
gogo-za-zar!
Os dois começaram a bater boca no idioma “gaguês” e, quanto
mais ficavam nervosos, mais as palavras enrolavam em suas bocas...
A secretária e dois estagiários tiveram que intervir para acabar
com a confusão. Depois das devidas explicações, os dois se entenderam e terminaram amigos pa-pa-ra se-sem-pre! Fifi-nal fefe-liz!
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De quem é o carro?
Esta história foi mais recente: final dos anos de 1990...
Um engenheiro-chefe de operações do Porto de Vitória pediu a um dos subordinados que levasse o carro dele – seminovo –
até o bairro de Jardim da Penha, em Vitória, e o entregasse a sua
esposa. Passou as coordenadas: características físicas da mulher
e o endereço do prédio onde morava.
Chegando lá, o funcionário identificou uma senhora com as
características da esposa do chefe. Parou o carro, desceu o vidro
do carona e disse com um belo sorriso:
– Seu marido mandou entregar o carro para a senhora.
Muito educada, a mulher agradeceu, entrou no veículo e partiu...
O rapaz, satisfeito com a tarefa cumprida, voltou de ônibus
para o porto e logo que chegou foi abordado pelo engenheiro-chefe:
– O que você fez com o carro? – perguntou com rispidez.
– Minha esposa está uma fera! Brigou comigo, porque perdeu a
consulta no médico.
O subordinado, surpreso e sem graça, disse que entregou o
carro a uma mulher com as mesmas características que ele havia
passado. Desesperado, o engenheiro ligou para a polícia e fez a
queixa do suposto roubo do veículo.
Minutos depois, uma viatura da polícia chegou ao endereço
em Jardim da Penha. Formou-se um alvoroço, principalmente com
a chegada de curiosos que queriam saber o que havia ocorrido...
Naquele furdunço, surge o automóvel no início da rua dirigido pela mulher que o havia levado. Ela logo se explicou:
– Vim devolver o carro ao dono... – e continuou a prosa –
Na noite passada, meu marido me prometeu um carro, e pensei que fosse uma surpresa... Quando liguei para agradecer,
ele ficou bravo comigo, achando que ganhei o carro de um
amante, e disse que eu estava tendo um caso extraconjugal.
Agora estou ferrada!
Desfeita a confusão, já de volta ao serviço, o engenheiro-chefe
recebeu uma ligação telefônica. Do outro lado da linha, alguém se
identificou como delegado da área de furtos e roubos querendo
mais informações para dar prosseguimento às investigações.
Constrangido, o chefe teve que contar toda a história, explicar-se e pedir desculpas pelo ocorrido. Ao final da ligação, o suposto delegado – que usara um pano no bocal do telefone – disse
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que arquivaria a ocorrência e, por fim, aos risos, identificou-se
como um “bom” colega de trabalho.
Bem, aquele foi um dia inesquecível para todos os envolvidos
depois de uma série de equívocos e, ainda, sobrou tempo para
um engraçadinho tirar sarro da pobre chefia...
“Paise Now Pidol”
Dois estivadores trabalhavam no porão de um navio. Um deles sentiu vontade de fazer xixi. Subiu a escada do porão para ir
até o banheiro no convés. Já com a bexiga vazia, o estivador procurou a descarga e não encontrou. Na parede do banheiro, acima
do vaso, tinha uma frase que ele não conseguiu ler ou decifrar.
Desolado, voltou ao porão do navio e comentou com o amigo:
– Esse negócio de não saber falar inglês é complicado, né?
Fiz xixi e não achei a descarga, pois estava escrito na parede
“Paise Now Pidol”.
O amigo de serviço, o outro estivador, conhecia um pouco de
inglês e se prontificou em ajudar:
– Vamos lá. Eu traduzo e você dá a descarga.
Os dois subiram a escada e, já no banheiro, o amigo leu a
frase: “Pise no Pedal”. Escrita em português, a frase pedia para o
usuário pisar no pedal, ao lado do vaso, para dar descarga...
– Seu burro! – tirou sarro o amigo – Está escrito em português. O navio é brasileiro.
Essa mania de achar que “o mundo é inglês” pode nos colocar em situações constrangedoras...
O banquete do ‘Pechincha’
No cais da CODESA, tanto em Vitória como em Capuaba, vez
ou outra aparecem cachorros – não se sabe de onde –, que logo
são adotados pelos portuários. E recebem nomes, sobretudo
apelidos de funcionários.
Há alguns anos, havia uma guarda portuária apaixonada e
defensora ferrenha dos cães – vamos aqui usar o nome fictício
de Solange. Em Capuaba, na época, uma matilha de vira-latas
perambulava pela área. Entre eles havia o “Pechincha”, cachorro
dócil e um dos preferidos dos portuários, cuja alcunha era uma
“homenagem” a um guarda da corporação.
Certo dia, aportou no berço uma embarcação da China – dizem
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que os orientais, sobretudo chineses e coreanos, são apreciadores
da carne canina. Rapidamente chegou aos ouvidos de Solange que
“o Pechincha” tinha sido sequestrado pelos chineses e seria comido.
Criou-se um rebuliço em Capuaba. A guarda saiu correndo e
tentou entrar no navio. Como não conseguiu, parou uma viatura
da corporação que passava pelo local com o chefe da guarda e
dois supervisores. Ela parou em frente ao carro gritando: “Ajudem. Os chineses vão comer o Pechincha!”.
A viatura parou e, imediatamente, todos foram para dentro
da embarcação. A chefia da guarda achava que se tratava do
funcionário Pechincha, e não do cachorro, acreditando que ele
(o guarda) tinha sido detido pelos chineses para ser “comido”
em um grave caso de violação das leis internacionais. Canibais?
Questionado pelos guardas, os chineses não estavam entendendo nada e perguntavam: “Nós detemos um funcionário do
porto?”. Solange, aflita, insistia, mas relacionando o caso ao cachorro. E os gringos respondiam com um inglês arrastado: “Nós
vamos comer quem? Banquete de quê?”.
Minutos depois, descobriu-se que tudo não passara de uma brincadeira. Na verdade, foi uma pegadinha que fizeram com a guarda
Solange, sabendo que ela era uma amante e defensora da bicharada!
Parece história de pescador...
Antigamente, as defensas dos berços eram pneus grandes de
trator, que evitavam o choque do navio com o costado. Como em
épocas passadas se embarcava muita madeira e ferro no Cais Comercial de Vitória, que acabavam caindo na água, havia a necessidade de limpeza periódica da área do costado para a retirada
de entulhos. Em 1987, durante a realização desse procedimento,
achou-se uma velha carcaça de defensa no fundo do berço 102.
Retirada, ela foi deixada no pátio ao lado do prédio IV.
Logo pela manhã, por volta das 9 horas, o pessoal da manutenção viu alguma coisa se mexendo na mistura de água e
lama que ficou dentro do pneu. Com um pauzinho, acharam lá
dentro duas lagostas. A notícia se espalhou pelo cais, mas logo
o assunto foi esquecido. Na hora do almoço, como o dia era de
sol intenso, alguns funcionários sentaram na sombra do prédio
IV, foi quando perceberam que tinha mais alguma coisa se mexendo dentro do pneu.
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Curiosos, foram até lá e tomaram um susto: com o calor
do sol, a pouca água do pneu foi secando, deixando uma superfície de lama. Para surpresa de todos, havia lá dentro um
enorme peixe: um mero, animal que gosta de locais escuros e
que encontrou na velha defensa a moradia ideal. Possivelmente,
segundo os “entendidos” do porto, ele entrou no abrigo e, como
tinha comida farta na beira do cais, ali ficou e engordou, não
conseguindo mais sair.
Deu-se uma grande correria no pátio de carga. Todos queriam ver o peixe, que se mexia incomodado com a água e a lama
que esquentavam. Tamanho era o animal, foi preciso usar um
“alargado” no pneu para retirá-lo. Colocado no chão, ele começou a pular. O então presidente da CODESA, Dirceu Cardoso, da
sacada do prédio IV assistia a cena e pediu para soltarem o bicho, jogando-o de volta ao mar. Disseram não e, em poucos minutos, amarraram o peixe numa corda e o dependuraram numa
madeira com dois homens segurando de cada lado.
Levado para a oficina e pesado, deu mais de 50 quilos. Dividido em postas, o peixe alimentou algumas famílias de portuários. Do animal ficaram alguns registros fotográficos, inclusive um virou quadro na entrada da portaria da CODESA com o
seguinte título: “Parece história de pescador”. Ficou também a
lembrança desse dia...
O morto é meu!
Morreu um guarda portuário muito querido pela corporação.
Vários companheiros foram ao velório no Cemitério Parque da
Paz, em Vila Velha, e um grupo foi destacado somente para carregar o caixão – uma bela homenagem ao falecido e familiares.
Na hora marcada, o destacamento que faria o cortejo do
carro fúnebre até a capela mortuária estava lá. Uniformes impecavelmente limpos e passados. O grupo se posicionou na entrada
do cemitério, aguardando o funeral debaixo do sol escaldante.
Minutos depois surge o funeral: carro fúnebre à frente seguido de ônibus e veículos particulares. Quando iam tirar o caixão de dentro do carro, o grupo da guarda se apresentou e disse
que não fizessem aquilo, pois seria “uma honra carregar os despojos do falecido pelos braços fortes da corporação”.
A família do morto não entendeu nada, mas não se opôs a
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tão formal, elegante e gentil pedido feito pelos rapazes uniformizados. Em postura militar, peitos e queixos erguidos, o destacamento carregou com pompa o caixão até a capela mortuária, em
belo e chamativo cortejo fúnebre.
Já na capela, ao abrirem a urna funerária, houve um espanto:
erraram de morto; não era o corpo do guarda portuário. Ao se
constatar a “confusão”, ninguém disse nada – manteve-se a posição austera e de luto. A família do morto “homenageado” agradeceu aos rapazes. Estes saíram de fininho, rindo, e foram para
um canto, onde fecharam questão: “Nós não erramos de morto.
Só estávamos treinando para fazer bonito no cortejo certo!”.
E assim foi feito e tudo terminou bem. Inclusive, enterraram
a pessoa devida...
‘Vamos dar um balão nesse tal de Calado’
Nos idos de 1980, a presidência da CODESA era ocupada pelo
ex-senador Dirceu Cardoso (in memorian), pessoa íntegra e de
trato irrepreensível. Havia também, naquele período, um portuário chamado Manoel Calado, sujeito bravo e respondão, de
temperamento difícil. Os dois – Dirceu e Manoel – já tinham tido
um entrevo no cais, e o segundo dera uma resposta malcriada ao
presidente, que ficou com aquilo travado na garganta.
No dia do Adido Militar, foi feita uma solenidade no Porto de
Vitória, na sala da presidência, e ao evento compareceu o corpo
de oficias da Marinha, além dos comandantes dos navios atracados. Durante o ato comemorativo, um funcionário entrou esbaforido na sala, interrompendo o discurso do presidente, dizendo
que havia problema na entrada de um navio.
Dirceu, impulsivo, logo quis saber o motivo da embarcação
não ter atracado. O funcionário respondeu:
– Presidente, falaram que o calado não está permitindo a entrada do navio.
Irritado, Dirceu Cardoso virou-se para um assessor próximo e ordenou:
– Chame aqui o Ecir Perini (chefe de Recursos Humanos).
Vamos dar um balão nesse tal de calado, porque aqui na CODESA quem manda sou eu, não ele. Quem diz se um navio vai
entrar ou não no porto sou eu!
No mesmo instante, o assessor respondeu ao presidente:
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– Dr. Dirceu, não se trata do nosso colega de trabalho, Manoel Calado, e sim do calado do navio, que é a profundidade do
ponto mais baixo da quilha até a lâmina d’água.
A confusão com os “calados” deixou o ex-senador desconcertado perante os convidados, e houve certo constrangimento,
logo superado com todos voltando à solenidade.
Bandeira da discórdia
Na época da presidência de Dirceu Cardoso, na segunda metade da década de 1980, um fato muito lembrado pelos antigos
funcionários era o hasteamento de bandeiras dos países cujas
embarcações atracavam no Porto de Vitória. Assim, o pátio de
armazenagem, quase em frente à escadaria do Palácio Anchieta,
ficava coberto de mastros e bandeiras tremulando.
Certo dia, um jovem engenheiro e o chefe do departamento
de engenharia conversavam na saída do estacionamento quando
passou um rapaz na calçada, próximo ao ponto de ônibus, e perguntou apontando o dedo:
– Moço, aquela bandeira ali é do Paraguai?
O chefe da engenharia coçou a cabeça, mas rapidamente
respondeu:
– Não. É do Uruguai!
O jovem engenheiro reparou que houve uma confusão na
bandeira do país e chamou a atenção do chefe:
– Mas aquela bandeira é da Argentina.
O chefe não se fez de rogado e mandou essa:
– Veja bem: o cara não sabia nada, ficou sem saber e saiu
feliz. Não pode eu, com mais de 30 anos de porto, não saber
responder ao rapaz, né?
A conversa terminou por ali e com muitas risadas.
Escorregando na curva
Os motoristas da Codesa que atendem à diretoria também
têm suas histórias...
Há alguns anos, um inexperiente motorista foi contratado.
Novato, nunca havia trabalhado na profissão e não sabia lidar
ainda com os executivos da companhia. Colocaram-no para
atender justamente o presidente, um senhor nada atento a delicadezas e bastante informal.
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Sua primeira semana foi um desastre com três “escorregadas na curva...”
A primeira: o presidente entrou no carro e deu a ordem:
– Me leve pro Ibes!
Rapidamente, o rapaz deu partida no carro, enquanto o chefe lia alguns documentos. Tempos depois, o presidente reparou
que viagem estava demorando um pouco mais do que o normal
e, quando reparou, ficou surpreso:
– Rapaz – disse ele ao motorista –, onde você está me levando? Aqui é Vila Velha!
– Uai, o senhor não queria ir para o Ibes? Estou quase chegando ao bairro!
– Não, é o Hotel Ibes. É na Praia do Canto, em Vitória.
Envergonhado, o motorista deu meia volta e seguiu para o hotel.
A segunda: o novato nunca tinha dirigido carro com vidro
elétrico e acabava errando o comando. No terceiro dia de trabalho, ele foi pegar o presidente em um restaurante. Logo que o
chefe entrou e sentou no banco do carona, segurou a porta pela
janela para poder fechar. Atrapalhado e inseguro, o motorista
não percebeu e fechou o vidro, prendendo a mão do presidente.
Este começou a gritar:
– Solta a minha mão! Você está querendo matar o presidente?
Bem, o novato teve que ouvir muitos desaforos. Mas manteve-se calado.
A terceira: já no dia seguinte, ainda mais inseguro na nova
profissão e preocupado em desagradar o presidente da companhia, o motorista logo cedo chegou à casa do chefe para buscá-lo
para o serviço.
Parou em frente ao prédio. O presidente entrou no carro
apressado. Estava muito gripado. Como o veículo estava parado,
os vidros estavam abertos, o que o chefe aproveitou para cuspir
na calçada um muco esverdeado.
Em seguida, o motorista deu partida no carro e, imediatamente,
fechou os vidros, pois havia ligado o ar condicionado. O presidente,
sempre tenso, começou a tossir e, não demorou muito, resolveu jogar para fora mais um muco da gripe. Só que não percebeu que o vidro estava fechado, e mandou uma nova placa esverdeada para fora,
que acertou o vidro do veículo. A secreção começou a escorrer...
Nervoso, o presidente começou a gritar e a descer o vidro,
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ao mesmo tempo em que, com o dedo, segurava a gosma e a empurrava para fora do carro. E esbravejava:
– Você devia fechar o vidro só do seu lado, pois o meu quem
cuida sou eu. Você cuida da sua vida, e eu cuido da minha. Quer
acabar com o presidente!
Resultado dos três deslizes: o presidente e o motorista acabaram se tornando amigos, ou seja, tudo foi perdoado e terminou em boas risadas.
Tábua de Maré
Há muitas estórias de estagiários. Uma delas remete à tábua
de maré...
Havia na Coordenação de Engenharia, que fica no prédio
V, um estagiário metido a conhecer tudo de porto – sempre
vinha com uma história nova sobre parentes que trabalharam
na CODESA.
Certo dia, deram uma tarefa ao jovem: que ele fosse até o
Almoxarifado, que ficava nas proximidades da Ilha do Príncipe,
ao lado da carpintaria, ou seja, no extremo oposto ao prédio V,
buscar a “tábua de maré”.
– Mas tem que ser rápido – exigiu uns dos funcionários da
engenharia –, pois o navio não pode partir sem levar a tábua
de maré!
O estagiário saiu correndo pelo cais para pegar a “tábua de
maré”. Enquanto ele fazia o trajeto, ligaram para o Almoxarifado
e explicaram a “pegadinha”. O jovem chegou lá suado, e deram a
ele uma tábua de madeira com cerca de 2m.
Minutos depois, apareceu o estagiário andando pelo cais carregando a tábua na cabeça, meio desconfortável devido ao peso. E
todo mundo que perguntava o que era aquilo, ele respondia:
– É a tábua de maré. Sem ela o navio não pode partir! –
dizia orgulhoso.
Para quem não sabe, “tábua de maré” é um livro fornecido pela
Marinha contendo as previsões de maré para determinado período.
Máquina voadora
Idos dos anos de 1980...
No setor de RH havia um chefe de seção altamente experiente e competente. Mas tinha um defeito: era de pavio muitíssimo
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curto, ou seja, explosivo. Sabe aquele sirizinho de praia? Pois é,
ele vivia com as puãs de prontidão para responder a qualquer
suposto “ataque”...
Após o retorno do almoço, o “chefe” se recolhia em sua sala
para a “sesta”, o tradicional cochilo revitalizante. Do lado de fora,
era possível ouvir o ronco da “fera”. A equipe do RH conhecia a
recomendação: era proibido acordá-lo, sob pena de enfrentar um
terrível mau humor. Por isso, os funcionários pisavam em “ovos”
naquele horário com todos falando baixo e evitando barulhos,
afinal, “ele” hibernava...
Naquela época, a empresa tinha mais de 1.000 empregados e,
todo mês, após a entrega dos contracheques, era comum alguns
deles irem ao local reclamar de possíveis erros no pagamento.
Havia também um grupo com descontos de pensões alimentícias
que, às vezes, ficava enfurecido com o saldo negativo.
Certo dia, apareceu por lá um esquentado operador de máquinas. Sujeito corpulento e carrancudo, tipo “patrolão” ou “chapa quente”, que sofria com os descontos de pensões. Chegou à
sala empunhando o contracheque e com cara de poucos amigos.
Aborrecidíssimo, começou a falar alto e, inadvertidamente, acordou o “chefe” que soltou um tremendo palavrão.
O operador ficou enfurecido com a reação do “chefe”, que
conhecia. Percebendo então que no balcão de atendimento havia uma máquina calculadora de ferro, daquela antiquíssima com
manivela, não pensou duas vezes: em um piscar de olho pegou
a máquina e, como um gorila, arremessou-a em direção à porta
da sala do chefe que, assustado, deu um enorme pulo da cadeira.
Imediatamente o pessoal do “deixa disso” entrou em cena, serenando os ânimos exaltados.
Por fim, todos imaginavam que, no mínimo, o “chefe” manteria o tão eloquente mau humor que fazia questão de expressar
durante o expediente. Mas, na verdade, ele ficou foi tão assustado com a reação do operador de máquinas que, curiosamente,
não deu um “piu” sequer. E mais: naquela tarde, o “chefe” ficou
manso, alterando seu conhecido estado de espírito. Pena que só
durou uma tarde...
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2 – Curiosidades e Cronologias
Curiosidades:
• Presidente com maior tempo no cargo: 10 anos e 11 meses –
Jacob Ayub (03.1971 a 02.1982).
• Presidente com menor tempo no cargo: 7 dias – Fernando Antônio Carvalho Baldiotti (19.10.1999 a 26.10.1999 – Interventor Federal)
• Presidente com mais mandatos: 3 – Jacob Ayub (07.03.1963
a 02.04.1964; 12.06.1965 a 22.11.1968; 03.1971 a 02.1982).
Cronologias:
PORTO DE VITÓRIA
1501 – Navegadores portugueses na costa capixaba.
1545 – Primeiros relatos sobre operação portuária no Espírito Santo.
1550 – Instalação da Alfândega pela Coroa portuguesa.
1850 – A economia canavieira inicia sua decadência dando lugar
ao café.
1856 – Estabelecimento da Capitania dos Portos na Província do
Espírito Santo.
1859 – Construção do Cais do Imperador.
1870 – Cais do Imperador começa a ser utilizado para escoar a
produção cafeeira.
1881 – Primeiros estudos para a construção do Porto de Vitória.
1904 – Inaugurado o primeiro trecho da ferrovia Vitória-Minas (EFVM).
1906 – Criação oficial do Porto de Vitória pelo Governo Federal com
a denominação de Companhia Porto de Vitória (CPV). Data:
28 de março.
1910 – Assinatura de contrato para ampliação do Porto de Vitória.
As obras foram paralisadas quatro anos depois, sendo retomadas na segunda metade da década de 1920.
1914 – Primeira Guerra Mundial causa interrupção nas obras de
ampliação do cais.
1924 – A União encampa a concessão dada à CPV e transfere-a ao
governo do estado em 31 de dezembro.
1925 – Retomada a obra de construção do porto.
1928 – Inauguração da Ponte Florentino Avidos ligando Vitória ao
continente pela zona sul.
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1929 – Conclusão dos armazéns I e II. O III ficou pronto em 1937.
O IV, na década de 1940. O V, em 1959.
1940 – Embarque – no navio grego Modesta – do primeiro carregamento de minério de ferro no Porto de Vitória.
1945 – Inauguração do Cais de Atalaia.
1966 – Inauguração do Porto de Tubarão.
1970 – Implantação do FUNDAP.
1974 – Início das obras do Cais de Capuaba. Começou a operar em
1978, sendo inaugurado no ano seguinte.
1982 – Criação da CODESA com a publicação do decreto nº
87.560, em 9 de setembro. Empresa de economia mista, a
CODESA foi oficialmente constituída em 21 de fevereiro de
1983, ficando sob sua jurisdição os portos de Vitória (inclui
Capuaba), Barra do Riacho e, posteriormente, Praia Mole.
1995 – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário dos
Portos de Vitória e Barra do Riacho (PDZP).
1998 – Portaria do Ministério dos Transportes cria a área do Porto Organizado de Vitória e Barra do Riacho.
1999 – Intervenção federal no Porto de Vitória.
2001 – Novo PDZP.
2002 – Decreto Presidencial define nova área do Porto Organizado de Vitória e Barra do Riacho.
2008 – Contrato com a Petrobras para instalação do Terminal de
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) da Transpetro (denominado TABR) em Barra do Riacho.
2011 – Início das obras de reforma, alargamento e ampliação dos berços 101 e 102 do Cais Comercial de Vitória. Concluídas em 2013.
2016 – GF publica o Decreto nº 8.888 definindo a nova Poligonal
do Porto Organizado de Vitória.
SISTEMA PORTUÁRIO DO BRASIL: 1808-2016
1808 – Em 28 de janeiro, abertura dos portos brasileiros às nações amigas.
1845 – Criação da Capitania dos Portos que ficou responsável
pelo policiamento e melhoramento dos portos. Decreto
autorizava o estabelecimento de uma Capitania dos Portos em cada província marítima do Império.
1846 – Criação da Companhia de Estabelecimento de Ponta da Areia
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no Porto de Niterói: dali partia navios destinados à cabotagem
brasileira e com linhas regulares para a Europa, EUA e África.
1869 – Primeira lei de concessão à exploração de portos pela iniciativa privada.
1873 – A melhoria da infraestrutura dos portos fica a cargo do
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
1911 – Criação da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais e da
Inspetoria Federal de Navegação.
1921 – Surge o conceito de Porto Organizado no Decreto nº 15.231,
que instituiu a Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais
para fins fiscalização.
1922 – O conceito legal de Porto Organizado advém com o Decreto nº 15.693 no Regulamento dos Portos Organizados.
1932 – Criação do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN).
1934 – Vários decretos são editados concentrando no GF a política
portuária na década de 1930: decretos 24.508 (serviços prestados pelas Administrações Portuárias e estruturação do
modelo da tarifa portuária) e 24.599 (normas para a concessão dos portos nacionais). O conceito de Porto Organizado
manteve-se inalterado de 1934 (Decreto n° 24.447) até 1993.
1939 – Decreto-Lei nº 1.371 define e regula o serviço de estiva e
sua fiscalização nos portos nacionais.
1943 – Transformação do DNPVN em Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais.
1963 – O Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais volta
ao antigo nome: DNPVN.
1966 – Decreto-Lei 5: dispôs que qualquer pessoa poderia ser autorizada a construir e operar instalações portuárias destinadas a uso próprio.
1969 – Decreto-Lei nº 749 autoriza a União a construir empresas
para exploração de portos terminais e vias navegáveis.
1975 – Extinção do DNPVN e criação da Empresa de Portos do
Brasil S.A. (Portobrás), holding vinculada ao Ministério dos
Transportes.
1990 – Extinção da Portobrás.
1992 – Criação da Secretaria Nacional de Transportes e do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, que passaram a administrar os portos, as hidrovias e a navegação.
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1993 – Competências do Departamento Nacional de Transportes
Terrestres e do Departamento Nacional de Transportes
Aquaviários transferidas para a Secretaria de Produção do
Ministério dos Transportes.
1993 – Publicação da Lei n° 8.630 – Lei de Modernização dos Portos.
1995 – Decreto nº 1.507 cria o Grupo de Modernização dos Portos
(GEMPO).
1996 – Decreto nº 1.912 dispõe sobre o alfandegamento de portos
organizados e instalações portuárias de uso privativo.
2001 – Criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): Lei 10.233. Sua regulação veio com o Decreto 4.122/02.
2007 – Criação da Secretaria Especial de Portos da Presidência
da República (SEP/PR).
2009 – Decreto 6.759: regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação
das operações de comércio exterior.
2013 – Publicação da Lei n° 12.815 – novo marco regulatório dos
portos brasileiros.
2014 – Resoluções 3.220 e 3.290 da ANTAQ: procedimentos para
a elaboração de projetos de arrendamentos e recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de áreas portuárias nos portos organizados; e autorização para a
construção, exploração e ampliação de terminal de uso privado, e de instalação portuária pública de pequeno porte e
de turismo.
2016 – A SEP passa a integrar a pasta do Ministério dos Transportes.
3 – Presidentes da CODESA a partir de 1990
Wilson Calmon Alves – 04.06.1990 a 09.06.1995.
Afonso Celso Andara da Silva – 09.06.1995 a 18.12.1997.
Henrique Mello de Moraes – 18.12.97 a 18.06.1999.
João Luiz Zaganelli – 18.06.1999 a 18.10.1999 e 26.07.2002 a 18.06.2003.
Fernando Antônio Carvalho Baldiotti – 19.10.1999 a 26.10.1999.
Fábio Nunes Falce – 26.10.1999 a 26.07.2002.
Henrique Germano Zimmer – 18.06.2003 a 25.09.2007.
Angelo José de Carvalho Baptista – 26.09.2007 a 15.10.2008 e
21.07.2009 a 16.05.2011.
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José Ricardo Ruschel dos Santos – 18.11.2008 a 21.07.2009.
Hugo José Amboss Merçon de Lima – 16.10.2008 a 17.11.2008 e
17.05.2011 a 28.11.2011.
Clóvis Lascosque – 29.11.2011 a 30.12.2015.
Graciano Ulisses Merlo – 31.12.2015 a 11.03.2016.
Luis Claudio Santana Montenegro – 14.03.2016 (posse).
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