
 

1 

 

ATA REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO 

PORTO DE SANTOS 

SETOR PRIVADO 
 

Data: 03/02/2020 

Local: Asociaçao Comercial de Santos 

 

Lista de participantes: 

 

Representante Empresa 

Decio Gomes Cunha BTP 

Franklin Douglas ADM 

Wagner Rodrigo Cruz ABTTC 

Vander Serra de Abreu I Ports Solutions 

Thiago Souza dos Santos Unimar 

Vidal Melo USP 

Lucas Simoes Codesp 

Ricardo Molitizas Sopesp 

Carlos Augusto Couto Capitania dos Portos 

Gustavo Feijo Ultracargo 

Thiago Rodrigues Tradelens (Maersk/IBM) 

Marcelo Marques Ultracargo 

Tarcisio Liborio Unimar 

Joao Rodolfo Duarte Rochamar 

Eliane Okino Rochamar 

Ricardo Botelho Sindicato dos Despachantes 

Luiz Henirque Oliveira ABDM 

Wilson Junior Alamo 

Antonio Fidalgo Codesp 

Marcio Calves  ACS 

Jairo de Almeida Lima Prefeitura Guaruja 
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Vander Abreu USP 

Valter Leite Santana Prefeitura Santos 

Noslen Excel 

Angelino Caputo ABTRA 

Juliana Rodrigues ABTRA 

Alcir dos Santos ABTRA 

Ricardo Excel 

Hilder MAPA 

 

Agenda da reunião 

 

Bem-vinda e apresentações: 

● Marcelo D’antona- Palladium: Apresentação breve do projeto 

● Objetivos do projeto: 

1. Prazo do projeto: 42 meses. 

2. Potenciais oportunidades para aumentar a eficiência dos portos: 

▪ Tempo atual da passagem no porto na importação marítima. 

▪ Tempo que esperam ser alcançados através da implementação do PCS. 

Assuntos discutidos pelo GT: 

● Constituição do Grupo de Trabalho - Todos os participantes da reunião aceitam fazer 

parte do GT. 

● Regras básicas de Governança: 

▪ Decisões com base em votação: um voto cada empresa/entidade, com 

um quorum de 2/3. Caso não tenha quorum mínimo, as decisões serão 

tomadas por maioria simples. 

▪ O Grupo de Trabalho estará formado por representantes do Setor 

Público e Setor Privado. 

▪ Poderão ser convidados novos participantes após aprovação do GT. 

● Discusoes da reuniao:  
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 ABTRA: Tramite da importação com o tempo e o custo do proceso. Têm 

estatísticas (última do final do ano). Hoje em dia 250mil a 300mil contêiner 

transita no porto de Santos por mês: Conteiner para Importação, para 

transbordo, contêiner vazio. Esses dados poderão servir para o desenvolvimento 

do PCS. 

Os analises são importantes para entender o tempo entre a chegada do navio e o 

desembaraço. Por exemplo: Em dezembro o prazo de liberação da mercaderia foi 

de 14 dias em media, mas de 5 a 7 dias, desses 14 dias totais, o conteiner já 

estava desembaraçado mas o importador não tinha retirado do deposito. 

ABTRA disponibiliza para o projeto as estatísticas. 

 Procomex: Está sendo realizado um Estudo (“Baseline”) que deverá levantar os 

tempos e custos que leva a realização da Importação e Exportação pelo Porto de 

Santos para conhecer qual é a situação hoje no porto e poder fazer um 

comparativo quando o PCS estiver em funcionamento. 

 Despachante: Caso sejam escolhidas umas funcionalidades para o sistema do PCS 

e ao longo do projeto sejam identificados outros serviços com maior relevância 

que não foi levantado no começo do projeto, poderão ser alteradas as 

prioridades de mapeamento? Sim, poderão ser modificadas desde que seja 

escolhido pelo GT responsável da Governança do projeto. 

 Procomex: Serão escolhidos os serviços referentes a 3 a 6 Macro processos 

identificados pelo GT. 

● Serviços e processos que o PCS de Santos deverá priorizar para o desenvolvimento e 

implantação: 

1. Gestao de Acesso Canal 

▪ Proposta: Implantação de sistema informático para acompanhamento 

em conjunto das autoridades portuárias e Praticagem a ponto de 

projetarmos diante da evolução do processo de embarque a 

hora/período de término de embarque do produto no navio permitindo 

um prévio agendamento de manobras, sendo entrada (atracação) ou 

saída (desatracação). 

Será imprescindível que os Armadores compartilhem medidas de calado 

coletadas ao navegar no canal, ajudando no processo de dragagem. 

Falta interação em tempo real ao não ser liberada toda a informação. 

Este ponto é essencial, a eficiência de transito de canal.  A ABTRA fez um 

mapeamento de 64 processos vinculados ao porto, estão dispostos a 

disponibilizar para o beneficio do projeto. A entrada da embarcação 

envolve diversos atores, a SPA decide a ordem de entrada, para isso 
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precisa saber se a capitania dos portos liberou a embarcação e ela 

precisa das carateristicas do navio, para isto acessa ao Porto Sem Papel 

para obter estas informações. A sua vez tem controle da vigilância 

sanitária, imigração, entre outros. 

Hoje os navios fazem medição da profundidade em tempo real, mas não 

é compartilhada porque a legislação não permite. A utilização em tempo 

real do calado do porto pode ser aproveitada para uma eficiente 

estruturação da agenda de entrada e saída de navios do Porto. 

A IN 176 é do ano 1979, precisa ser revisada e atualizada para atender as 

necesidades da Comunidade Portuaria.  

▪ Quem se beneficia? Importador, Exportador, Terminal, Naviera, Agente 

de Carga, Praticagem, entre outros. 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? Sistema da ABTRA 

2. Rastreabilidade Ponta a Ponta (todos os modais terrestres) 

▪ Proposta: Processo de agendamento de ponta a ponta. Necessidade 

para ter visibilidade de carga de retorno. Monitoramento da carga que 

chega ao porto para controlar o frete, destino na região portuária (não 

só no Porto). Precisa ser desenvolvido um sistema para atender o flete de 

retorno. 

Este serviço do PCS poderá disponibilizar/comparilhar a informação de 

gestão rodoviária (gestão de todo o processo de exportação/importação) 

para poder ter a informação do transporte em tempo real. 

Entendese por gestão rodoviária: 

 Saida da mercaderia do Exportador. 

 Passagem pelas Ecovias. 

 Transporte a Zona Secundaria ou Primaria. 

 Chegada da mercaderia. 

 Identificaçao do Terminal de chegada. 

 Outros. 

Rastreabilidade ponta a ponta: Ampliar o nivel de rastreabilidade nas 

operações de exportação com a inserção de novas informações. Desde o 

booking, passando pela disponibilização do vazio. Vai permitir aos 

Municipios, Autoridade Portuaria e uma maior ratreabilidade de todo o 
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processo dimunuindo os riscos, por exemplo: O potencial perigo de 

manipulação da carga ao longo do deslocamento da carga. 

Existe a possibilidade de ter equivoco hoje na elaboração do booking 

que provoca demoras ao não poder avervar. 

Controle para o Governo na hora de verificar a oportunidade de isenção 

de determinados impostos (concesao de benefícios). 

O sistema deverá: Compartilhar o Frete, agendamento de cargas no 

porto, controle de possicionamento da carga de ponta a ponta, entre 

outras funcionalidades. 

Controle de Autos (caminhões) desde a origem até o terminal com 

sistema que permita rastreabilidade. Ex.: GPS/Satélite/QRCODE/ RFID, 

com acesso a banco de dados único que estaria homologado, onde sería 

identificado via OCR e permitiria que toda a cadeia tivesse acesso a 

carga, motoristas e trânsito de caminhões e outros. 

Banco de Dados COMUM que permita a identificação e acesso dos 

veículos a todos os terminais com aumento considerável do nível de 

segurança além do rastreamento e possibilidade de rastreabilidade da 

carga, melhorando a performance de trânsito outbound e inbound. 

Ferrovias: Sistema unificado que permita os operadores portuários / 

terminal visualização da entrega da carga junto a FERROVIA (VAGÕES), 

para que tenhamos maior controle de carga e fiscal do volume projetado 

de entrega (descarga), possibilitando maior assertividade. Sistema 

composto através, por exemplo, de GPS/Satélite/QRCODE/ RFID. 

▪ Quem se beneficia? Importador, Exportador, Terminal, Transportadora, 

Receita Federal, Fazendas Estaduais, Policia Federal, Agente Maritimo, 

entre outros. 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? PortoLog, CODESP, Portal Único – 

CCT. 

3. Controle de Acesso (Pessoas) 

▪ Proposta: Controle de Acesso (Pessoas) Sistema unificado com detecção 

Facial através de banco de dados interligado com órgãos de Segurança 

Pública e Autoridade Portuária. (ADM) 

▪ Quem se beneficia? 
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▪ Reduz o tempo de permanência da carga? 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? 

4. Integração e Padronização de Dados dos atores Publicos e Privados 

▪ Proposta: Integração informações Anuentes/ Agentes de Navegação/ 

Transportadoras/ Autoridades Portuárias (SEP).  

● MAPA: Outra situação que nos é relatada com freqüência é a 

dificuldade em que os operadores de comércio exterior têm de 

localizar informações. Atualmente as informações dos diversos 

órgãos estão espalhadas nas plataformas de cada um. Uma 

potencialidade do PCS seria unir as informações relevantes 

relativa a comércio exterior dos diversos órgãos e congregá-las 

nesta plataforma (PCS) de forma mais acessível e com linguagem 

"amigável". 

● ABTRA: Otimização da análise de documentos exigidos do setor a 

partir das várias normativas existentes, de forma integrada com 

todos os órgãos anuentes, promovendo desburocratização e 

redução de tempo e do empenho de servidores. 

● CENTRONAVE: Que a Receita Federal seja efetivamente um órgão 

com regulamentos e procedimentos FEDERAIS. Não permitindo 

diferentes interpretações nas Aduanas locais sobre normas e 

procedimentos ditos nacionais. É necessário ter uma segurança 

jurídica que com um PCS Nacional poderá ser uma 

funcionalidade homogeneizada com todos os portos do Brasil.  

● Despachantes: É possível que esta proposta seja atendida no 

novo CCT. 

● Marinha do Brasil: A Marinha já identifica o levantamento 

geográfico da dragagem, mas precisa ser encaminhado para a 

sede de Oceanografia em Rio de Janeiro. Mas ao ter que 

encaminhar todas as mudanças geográficas provocando um 

engarrafamento. O analise feito pela Marinha hoje é muito 

demorado e burocrático o que não permite estar atualizado em 

tempo real à situação real da dragagem. Por exemplo: No porto 

de Roterdao foram instaladas bóias ao longo do canal para medir 

em tempo real a profundidade da dragagem. 

▪ Quem se beneficia? Agente de Carga, Navio, Importador, Exportador, 

Terminal, Marinha do Brasil, entre outros. 
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▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? Portal Único. 

5. Delivery Order 

▪ Proposta: Processo de Liberação de Carga de Importação (Delivery 

Order). 

Que a legislação no Brasil acompanhe os avanços logisticos e de 

tecnologia, permitindo assim que se aceite no país a modalidade 

electronica de conhecimentos de trasporte maritimo, tais como 

"PAPERLESS BL" o qual já é praticado em alguns países. (Centronave) 

Hoje a legislação exige a entrega do BL original em papel para poder 

liberar a carga. No PCS poderá ser acreditado o BL eletrônico 

possibilitando assim a liberação da carga de forma mais eficiente e ágil. 

▪ Quem se beneficia? Agencia Maritima, Armador, Importador, Terminal, 

Depósito. 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? Siscomex Carga 

▪ Quem se beneficia? Receita Federal, Fazendas Estaduais, Policia Federal, 

Importador, Exportador, Transportador, Terminal, Agente Maritimo, entre 

outros. 

6. Integração e Visibilidade Certificação Fitosanitária 

▪ Proposta: A criação de uma ferramenta eletrônica que integre todos os 

agentes envolvidos no processo de envio, análise e tratamento das 

amostras utilizadas na certificação fitossanitária dos embarques de grãos 

a granel, dando inclusive visibilidade a um processo que até então não 

possui um controle eletrônico que é o tratamento das cargas. O Portal 

Único de Comercio Exterior não vai disponibilizar esta informação aos 

usuários sento esta uma funcionalidade para o PCS. Ferramenta esta que 

permita um controle operacional integrado de todos os intervenientes, 

ou seja, exportadores, despachantes aduaneiros, controladoras de carga, 

empresas de fumigação, agentes marítimos, operadores portuários, 

terminais e Ministério da Agricultura. Dando um maior dinamismo ao 

processo e proporcionando inclusive uma maior gestão de risco e 

transparência. 

SIGVIG – Controle da Carga: Disponibilização da informação de controle 

de carga. Verificar meios de integrar a informação das cargas submetidas 
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ao órgão anuente na importação ou exportação, por meio de Due, LI e 

futuramente da Duimp, com o controle efetivo do status da carga (em 

trânsito, no navio, descarga realizada, presença de carga, desembaraço e 

entrega). Estas informações, integradas aos sistemas de controle do 

órgao, no nosso caso o SIGVIG, ou outro que venha a substituí-lo, 

ajudariam sobremaneira a execução dos controles de forma mais 

eficiente e ainda a formação de indicadores mais robustos, fundamentais 

para a gestão. Entendemos que este conjunto de informações (dados 

atuais integrados à informação do status físico da carga) tem potencial 

de diminuir o tempo de permanência das cargas no complexo portuário. 

Ratreabilidade da carga: Um sistema que mostre o paso a paso da carga, 

desde o porto de origem até a chegada da mercaderia no local do 

importador. 

Tem uma arquitetura que se chama barramento, todos os sistemas estão 

pendurados ao mesmo.  Cada ator puxa as informações próprias dele, 

por meio de compartilhamento e integração de dados 

Propor um serviço para o licençamento das cargas de importação, as 

informações sendo entregues para o MAPA. 

▪ Quem se beneficia? MAPA, Importador, Exportador, Terminal, Deposito, 

entre outros. 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? SIGVIG 

7. Supervias 

▪ Proposta: O PCS poderá disponibilizar a informação da mercaderia que 

vai ser embarcada num determinado navio, sendo algumas destas 

informações quais armadores está encaminhando para quais destinos. 

Propoese retirar a necessidade do cadastro de quantidade, uma vez que 

no manifesto ja possui todas as quantidades dos armadores referentes 

ao navio. Hoje a própria autoridade identifica que tem 3 armadores com 

3 manifestos indicando a carga, o porto de destino pudendo 

disponibilizar esta informação para os interessados no PCS. 

Considerando que uma divergência nessa quantidade pode atrasar a 

atracação de um navio. 

Proposta de Servico de Janela Única para o Armador. 
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▪ Quem se beneficia? Agente Maritimo, Naviera, Importador, Exportador, 

entre outros. 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? Supervias Codesp 

8. Disponibilização de Dados / estatisticas 

▪ Proposta: Outro ponto em que se encontram dificuldades atualmente é 

a busca de dados estatísticos de movimentação de carga em tempo real 

ou próximo disso. Os dados disponíveis na forma de relatório pela 

Autoridade Portuária são sempre relativas a meses anteriores. Vemos 

uma potencialidade neste sentido que pode ser estruturada. 

▪ Quem se beneficia? 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? 

9. Comunicação e Divulgação entre os atores 

▪ Proposta: Mais uma possível funcionalidade talvez simples fosse a 

criação de um painel em que cada órgão pudesse voluntariamente 

disponibilizar informações que julgue relevantes à comunidade uma 

espécie de canal de comunicação com o cidadão. Alguns exemplos 

seriam Ofícios Circulares Normas informações do dia a dia da divulgação 

de eventos ou mesmo disponibilização de informações de casos 

urgentes.  

▪ Quem se beneficia? 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? 

10.  Conferência Remota por todos os orgãos 

▪ Proposta: Conferência predominantemente remota e integrada entre 

todos os órgãos fiscalizadores. Cada um roda sua gestão de risco e 

compartilham entre eles o resultado. Se tiver a mesma carga para ser 

fiscalizada por mais de um que agendem de forma integrada (não 

necessariamente simultânea) a fiscalização e o posicionamento, e que o 

procedimento físico seja preferencialmente remoto, por imagens, 

permitindo economia e ganho de tempo. 

*É um serviço que já existe disponibilizado pela ABTRA e que pode ser 

ampliado e integrado ao PCS.  
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Criar um serviço entre os terminais e o setor publica para criar uma 

agenda conjunta que garanta a eficiência do processo de verificação da 

mercaderia de forma ágil. 

▪ Quem se beneficia? Órgãos de control, Importador, Exportador, 

Terminal, Deposito, entre outros. 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? Sim 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? ABTRA 

11.  Registro e control de avarias do contêiner e Carga 

▪ Proposta: Controle das avarias do contêiner e da carga integrado entre 

todos os atores: armador, operador, recinto e deposito, proporcionando 

maior controle, transparência e redução de questionamentos judiciais. 

O PCS poderá disponibilizar as informações de como o contêiner e a 

carga é recebida, a condiço dele no embarque, a condição do contêiner 

na chegada. 

▪ Quem se beneficia? Importador, Exportador, ?? 

▪ Reduz o tempo de permanência da carga? 

▪ Quais Sistemas estão envolvidos? 

 

 

Votaçao: 

Proposta Votos Proposta Votos 

1. Gestão Canal 7 7. Supervias 2 

2. Rastreabilidade ponta a 

ponta/ Gestão de transportes 

(Auto e ferrovias) 

12 8. Disponibilização de Dados / 

estatísticas 

0 

3. Controle de Acesso (Pessoas) 0 9. Comunicação e Divulgação 

entre os atores 

0 

4. Integração e Padronização de 

Dados atores Publicos e 

Privados 

13 10. Conferência Remota por 

todos os órgãos 

5 

5. Processo Liberação de Carga 

de Importação (Delivery 

4 11. Registro e gestão de avarias 2 
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Order) 

6. Integração e Visibilidade 

Certificação Fitosanitária/ 

SIGVIG 

2   

 

Propostas Escolhidas: 

Proposta Votos 

4. Integração e Padronização de Dados atores Publicos e Privados 13 

2. Rastreabilidade ponta a ponta/ Gestão de transportes (Auto e 

ferrovias) 

12 

1. Gestão Canal 7 

 

 

Participantes na votação: 

NOME EMPRESA 

Eliane Okino ROCHAMAR 

Thiago Santos UNIMAR 

Decio Gomes Cunha BTP-BRASIL 

Regina Terezin SINDASP 

Noslen Boteiro Excel Santos 

Franklin Santos ADM do Brasil 

Angelino Caputo ABTRA 

Hilder Rolim MAPA 

Antoni Fidalgo CODESP 

Ricardo Botelho SDAS 

Wilson Torchio Junior NTC- Alamo 

CF Carlos Augusto de Couto JR Marinha do Brasil 

Jairo de Almeida Lima Neto Prefeitura de Guaruja 

Wagner Rodrigo Luz de Souza ABTTC 

Wander Sena de Abreu IPORT Solutions 

Adilson Luiz Gonçalves Prefeitura de Santos 

 

Próximos passos: 

● Definir os seguintes aspectos para a próxima reunião: 

1. Aprofundar nas propostas escolhidas para serem mapeadas e desenvolvidas no PCS de 

Santos. Tendo em vista os dois primeiros itens escolhidos serem muito abrangentes, no 
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dia 20/02 na próxima reunião deveremos fazer um debate em busca de um foco mais 

especifico dentro das propostas aglutinadas sob estes títulos. 

 

2. Confirmação das empresas, associações e instituições públicas que formam o GT. 

3. Identificar quem são os fornecedores e os usuários dos processos envolvidos no serviços 

a serem mapeados no PCS. 

 

Data da próxima reunião: 20/02/2020 

 


