Abiove no Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística – PAINEL
2017
O gerente de economia da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove), Daniel Furlan Amaral, falará sobre questões de acesso a
terminais portuários no evento “Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência
Logística”, no dia 26 de setembro, em Brasília. Essa sessão, que discutirá a
Infraestrutura para a Competitividade do Agronegócio, terá como mediador Sérgio
Mendes, diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
(Anec).
O PAINEL 2017 debaterá os principais entraves existentes no Brasil atual que,
lamentavelmente, têm contribuído para que a prestação de serviços de transporte
se faça a custos muito maiores do que aqueles praticados nos principais países,
com qualidade inferior. Os entraves logísticos têm dificultado a realização das
atividades produtivas e diminuído a competitividade dos produtos brasileiros.
O foco principal do PAINEL 2017 será a discussão desses problemas e a busca de
soluções para que os investimentos em infraestrutura logística, na qual o
transporte doméstico tem fundamental importância, voltem a ser, com eficácia,
realizados.
Com base na contribuição de especialistas, acadêmicos e profissionais, do setor
privado ou do governo, serão discutidos temas, como:












Fortalecimento das agências reguladoras ligadas à logística e ao transporte
que, além de retomarem suas autonomias e priorizarem a competência
técnica, precisarão se livrar das influências e nomeações políticas;
Restabelecimento das atividades de planejamento como forma de se
preservar a integração das diversas políticas do setor e de se evitar a
sobreposição de funções institucionais e os conflitos de gestão;
Transformação da EPL (Empresa de Planejamento Logístico) em empresa
que, de fato, tenha condições para organizar, estruturar e qualificar o
planejamento integrado da infraestrutura e da logística no Brasil;
Definição das regras e dos marcos regulatórios que, de forma clara e
transparente, consigam atrair a iniciativa privada para os projetos de
infraestrutura logística, em complemento àqueles realizados pelo governo;
Introdução da Governança, inclusive do “Compliance”, como instrumentos
inegociáveis da administração e controle dos investimentos
correspondentes;
Priorização de projetos, de tal forma que, além dos mais viáveis, sejam
realizados aqueles que sejam compatíveis com as políticas maiores

(econômicas e de investimentos em infraestrutura logística) e que possam
maximizar os ativos já instalados.
O PAINEL 2017 é uma realização do Instituto BESC Humanidades e Economia.
Para outras informações sobre o evento, siga o link:
http://www.painel.institutobesc.org/2017/
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