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Redução da tarifa cobrada pelo Canal do Panamá poderia gerar economia de
mais de US$ 129 mil por navio destinado à China
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As possibilidades de ganhos e as perspectivas da ampliação da utilização do Canal do Panamá pelo Brasil,

principalmente pelos navios graneleiros, foi o mote da ida do diretor-presidente da ATP (Associação de Terminais

Portuários privados), Murillo Barbosa, à conferência internacional Brazil Global Connection, no Panamá. O evento foi

realizado na capital panamenha, no Centro de Convenções Atlapa, e contou com a presença de representantes dos

setores logístico e portuário.

Segundo estimativa da ATP, a economia da rota pelo Canal do Panamá é de quatro dias e 13h, saindo da região do Arco-

Norte brasileiro e indo para a China. O que equivale a uma redução de US$ 129.356,11 no custo do frete, levando em

consideração diminuição nos custos com o navio e com a gasolina. Atualmente, as altas taxas cobradas pelo Canal do

Panamá inviabilizam seu uso, deixando a viagem pelo cabo da Boa Esperança US$ 160 mil mais barata por navio.

“A movimentação portuária de milho e soja na região do Arco Norte brasileiro tem crescido bastante nos últimos anos,

com mais de 27 milhões de toneladas movimentadas para a exportação em 2018. Podemos potencializar ainda mais

esse número utilizando o Canal do Panamá como rota para exportações destinadas à China. O caminho diminuiria em

quase cinco dias a viagem, gerando uma economia extremamente signi�cativa”, a�rma Barbosa.

Atualmente, os navios graneleiros viajam grandes distancias em direção à China, principal mercado consumidor,

passando pelo Cabo da Boa Esperança. Esse é um trajeto mais demorado e demanda maior consumo de combustível

quando comparado com a passagem pelo Canal do Panamá. Porém, a segunda alternativa não é praticada hoje no caso

das commodities agrícolas, que têm baixo valor agregado, em razão das altas tarifas cobradas para uso do canal.
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um comentário.

Para o presidente da ATP, a utilização do Canal do Panamá e a maior exploração dos portos do Arco Norte do país

diminuiria signi�cativamente o custo dos produtos brasileiros. “Esta é uma questão importante não apenas para o Brasil,

mas para o mundo, que precisa, cada vez mais, de alimentos para uma população que não para de crescer. Por isso,

trabalhamos no sentido de desenvolver um acordo tarifário entre as autoridades panamenhas e representantes do

agronegócio brasileiro”, a�rma.  

Afora as contribuições do presidente da ATP, que participou do encontro como mediador do painel sobre Sinergia entre

Portos, a programação contou com outros dois painéis que discutirão questões relacionadas à logística, importação e

exportação. Além disso, outras duas exposições apresentarão o tema Sinergia Brasil, Panamá e China e as

potencialidades das regiões brasileiras.

Sobre a ATP

A Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) foi criada em 24 de outubro de 2013 para representar os interesses

e atuar em defesa do segmento portuário privado e na modernização dos portos brasileiros. Atualmente, representa 29

empresas de grande porte e congrega 56 Terminais de Uso Privado (TUPs) do país. As associadas da ATP juntas

movimentam mais de 60% da carga portuária brasileira e respondem pela geração de 47 mil empregos diretos e

indiretos.

Compartilhe isso:

This entry was posted in Brasil (http://portalinvestne.com/category/brasil/).



 (http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-
129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=jetpack-whatsapp&nb=1)



 (http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-
129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=facebook&nb=1)



 (http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-
129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=twitter&nb=1)

 (http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-
129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=custom-1556636111&nb=1)

Curtir isso:

 Curtir

Seja o primeiro a curtir este post.

Feliz ano velho, Receita Federal (http://portalinvestne.com/2020/01/01/feliz-ano-velho-receita-federal/)←

“Lei de Abuso de Autoridade” é promissora no estímulo ao desenvolvimento econômico →

http://portalinvestne.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fportalinvestne.com%2F2020%2F01%2F01%2Freducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-129-mil-por-navio-destinado-a-china%2F
http://portalinvestne.com/category/brasil/
http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=jetpack-whatsapp&nb=1
http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=facebook&nb=1
http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=twitter&nb=1
http://portalinvestne.com/2020/01/01/reducao-da-tarifa-cobrada-pelo-canal-do-panama-poderia-gerar-economia-de-mais-de-us-129-mil-por-navio-destinado-a-china/?share=custom-1556636111&nb=1
http://portalinvestne.com/2020/01/01/feliz-ano-velho-receita-federal/
http://portalinvestne.com/2020/01/01/lei-de-abuso-de-autoridade-e-promissora-no-estimulo-ao-desenvolvimento-economico/


/

 Pesquisar

 (https://www.cmfor.ce.gov.br)

 (https://cursos.ce.senac.br/cursos/?campanha=cursos-

tecnicos&utm_source=investne&utm_medium=banner&utm_campaign=tecnicos20)

 (http://www.caucaia.ce.gov.br)

https://www.cmfor.ce.gov.br/
https://cursos.ce.senac.br/cursos/?campanha=cursos-tecnicos&utm_source=investne&utm_medium=banner&utm_campaign=tecnicos20
http://www.caucaia.ce.gov.br/


/

 (http://www.canoablues.com.br)

 (https://cantinapet.com/)

Please select facebook feed.

TCE do Ceará tem expediente único hoje (http://portalinvestne.com/2020/02/26/tce-do-ceara-
tem-expediente-unico-hoje/)

Estudo vai traçar o perfil das mulheres nas áreas de tecnologia
(http://portalinvestne.com/2020/02/26/estudo-vai-tracar-o-perfil-das-mulheres-nas-areas-
de-tecnologia/)

O Estado dialoga internamente para, então, dialogar – e com o rigor da lei, espera-se – com quem
ameaça o cidadão (http://portalinvestne.com/2020/02/26/o-estado-dialoga-para-entao-
dialogar/)

Cinco dicas para começar a meditar em 2020 (http://portalinvestne.com/2020/02/25/cinco-
dicas-para-comecar-a-meditar-em-2020/)

Editais de financiamento para startups serão abertos em março
(http://portalinvestne.com/2020/02/25/editais-de-financiamento-para-startups-serao-
abertos-em-marco/)

portalinvestne@gmail.com (mailto:portalinvestne@gmail.com)

Posts recentes

Fale com a gente

http://www.canoablues.com.br/
https://cantinapet.com/
http://portalinvestne.com/2020/02/26/tce-do-ceara-tem-expediente-unico-hoje/
http://portalinvestne.com/2020/02/26/estudo-vai-tracar-o-perfil-das-mulheres-nas-areas-de-tecnologia/
http://portalinvestne.com/2020/02/26/o-estado-dialoga-para-entao-dialogar/
http://portalinvestne.com/2020/02/25/cinco-dicas-para-comecar-a-meditar-em-2020/
http://portalinvestne.com/2020/02/25/editais-de-financiamento-para-startups-serao-abertos-em-marco/
mailto:portalinvestne@gmail.com


/

Tweets por  @Investne

11 de ago de 2015

27 de jul de 2015

Safra de 2015 deve ser 8,1% superior à do ano passado portalinvestne.com/2015/08/11/saf…  
  

 

Mercado financeiro projeta Selic em 14,25% ao ano portalinvestne.com/2015/07/27/mer… 
  

 

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

I tN d t

Siga-me no Twitter

https://twitter.com/Investne
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Investne/status/631102343187042305
https://twitter.com/Investne/status/625661604181311492
http://t.co/GQMiWyvpsU
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=631102343187042305
http://t.co/zR0KHjWJAp
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=625661604181311492
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne/status/631102343187042305/photo/1
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne


/

22 de jul de 2015

22 de jul de 2015

22 de jul de 2015

Ceará lidera ranking brasileiro de empregos no setor de serviços portalinvestne.com/2015/07/22/cea…  
  

 

Prévia da inflação oficial acumula alta de 9,25% em 12 meses portalinvestne.com/2015/07/22/pre…  
  

 

Prefeitura de Fortaleza entrega Praça da Paz Dom Hélder Câmara portalinvestne.com/2015/07/22/pre… 
  

 

FIEC promove cursos para o setor produtivo em Juazeiro do Norte portalinvestne.com/2015/07/21/fie…  
  

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

https://twitter.com/Investne/status/623876092361715712
https://twitter.com/Investne/status/623866500693168128
https://twitter.com/Investne/status/623861205191372800
http://t.co/zVfAZJcV58
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623876092361715712
http://t.co/hUXl1dJtpw
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623866500693168128
http://t.co/b8DngNsenF
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623861205191372800
http://t.co/X01URCOZcY
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne/status/623876092361715712/photo/1
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne/status/623866500693168128/photo/1
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne/status/623507374918123520/photo/1


/

PROUDLY POWERED BY WORDPRESS (HTTP://WORDPRESS.ORG/)  THEME: EVENTBRITE SINGLE EVENT BY VOCE PLATFORMS

(HTTP://VOCEPLATFORMS.COM/).

21 de jul de 2015

21 de jul de 2015

21 de jul de 2015

20 de jul de 2015

 

Governo do Ceará investe R$ 70,8 milhões na educação infantil portalinvestne.com/2015/07/21/gov… 
  

 

Inadimplência cresce mais no Centro-Oeste, diz SPC Brasil portalinvestne.com/2015/07/21/ina… 
  

 

Claro amplia rede 4GMax para Juazeiro do Norte portalinvestne.com/2015/07/20/cla… 
  

 

Governador anuncia construção de Centros de Educação Infantil portalinvestne.com/2015/07/20/gov…  
  

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

InvestNordeste
@Investne

http://wordpress.org/
http://voceplatforms.com/
https://twitter.com/Investne/status/623507374918123520
https://twitter.com/Investne/status/623491100632690689
https://twitter.com/Investne/status/623488194554695680
https://twitter.com/Investne/status/623135095923212288
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623507374918123520
http://t.co/4zj2qPSKTC
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623491100632690689
http://t.co/BzAtLiOAP4
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623488194554695680
http://t.co/zV9nnwE7fQ
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=623135095923212288
http://t.co/VJ9De7uWOH
https://twitter.com/Investne/status/623507374918123520/photo/1
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne
https://twitter.com/Investne/status/623131671680802817/photo/1

