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Amudançadecomandodo
MinistériodaInfraestrutu-
ra – que desde quinta-feira
tem Marcelo Sampaio co-
mo seu comandante, em
substituição a Tarcísio Go-
mes de Freitas – é vista
com otimismo por presi-
dentesdeentidadesportuá-
riaseespecialistasdosetor.
Os nomes ouvidos por A
Tribuna entendem que o
trabalho desenvolvido des-
de 2019 será mantido e
acreditamqueSampaio te-
ráumolharaindamaisvol-
tadoàtecnologia.
Oprincipaldesafiodono-

vo ministro envolvendo o
setor portuário já é público
e notório: comandar o pro-
cesso de desestatização do
PortodeSantos,programa-
do para o segundo semes-
tre deste ano e que resulta-
rá na concessão da Santos
Port Authority (SPA) à ini-
ciativaprivada.

O diretor-executivo da
Associação Brasileira dos
Terminais e Recintos Al-
fandegados(Abtra),Ange-
linoCaputo, diz que o tra-
balhodeSampaioéconhe-
cido pelo setor portuário.
“Estamos confiantes de
quehaveráumagestãotéc-
nica, o que é mais impor-
tante que tudo neste mo-
mento.Pessoascompeten-
tes com pessoas que co-
nheçamdoassunto”.
Paraodiretor-presiden-

te da Federação Nacional
das Operações Portuárias
(Fenop), Sérgio Aquino,
um fator deve jogar a fa-
vor do novo ministro: a
prioridadedadapelaequi-
pe do Ministério da In-
fraestrutura aos conceitos
técnicos que permeiamos
setoresdelogísticaetrans-
portes. “Eles (Tarcísio e
Sampaio) são ministros
de Estado, trabalham te-
mas de Estado e não ape-
nasvisãodeumgoverno”.
Dois integrantes do ti-

mede colunistas da edito-
ria Porto &Mar de A Tri-
buna também veem pon-
tos positivos na mudança
ministerial. “Na prática, o
secretário-executivo (car-
go ocupado atéquinta por
Sampaio) é quem toca o
dia a dia do ministério.
Ele já tocava a execução
dosprojetos, planejamen-
to,cronogramaeorçamen-
to, em sintonia com o se-
cretário (nacional de Por-
tos)DiogoPiloni”, resume
o especialista em Gestão
de Pessoas e em Estraté-
gia Organizacional, Hud-
sonCarvalho.
Paraoengenheiro civil e

mestre emEngenharia de
Transportes pelo Institu-
to Militar de Engenharia,
Luis Claudio Montene-
gro, “há solidez para o tra-
balho desenvolvido ter
continuidade” e portas
abertas para o diálogo. “A
gente poderá discutir
questões importantes so-
bre investimentos noPor-
to de Santos, nos acessos
ferroviário e rodoviário e
até no modelo de conces-
sãodocomplexo”.

TECNOLOGIA

O diretor-presidente da
Associação Brasileira dos
TerminaisPortuários(AB-
TP), JesualdoSilva, desta-
caatecnologiaaliadaàtéc-
nica comomarca de Sam-
paio. “Eletemcaracterísti-
cas ligadas à Tecnologia
daInformaçãoedeveagre-
gar muito sobre isso. Já
participou de alguns pai-
néis que a ABTP fez sobre
o setor portuário e em to-
dosmostrou conhecimen-
to, provandoque capta rá-
pidoasinformações”.
Por fim, Silva frisa o tra-

balho do novoministro vi-
sando a redução da buro-
cracia na pasta. “Ele traba-
lhou na digitalização de
grandepartedoMinistério
da Infraestrutura, com o
documento eletrônico de
trânsito,acarteirademoto-
ristaeocertificaçãodigital,
entreoutros”.

Marcelo Sampaio assume posto de Tarcísio, que é pré-candidato em SP
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Lideranças e especialistas destacam o olhar de Marcelo Sampaio voltado à tecnologia
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