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ATA REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO 

PORTO DE SANTOS 

SETOR PRIVADO 
 

Data: 20/02/2020 

Local: Asociaçao Comercial de Santos 

 

Lista de participantes: 

 

Representante Empresa 

Decio Gomes Cunha BTP 

Franklin Douglas ADM 

Wagner Rodrigo Cruz de Souza ABTTC 

Carlos A.L.Machado Sindamar 

Romeu C. Silva Sindamar 

Adilson L Gonçalves Prefeitura Santos 

Lucas Pontes Simoes Santos Port Authority 

Rosineide Fassina Sindisan 

Fabiola Armuch Maersk 

Alberto Pinheiro Carvalho Brasil P&I 

Antonio Carlos Ribeiro MSC 

Hernando França Santos  Aliança/Hamburg Sud 

Tarcisio Liborio Unimar 

Joao Rodolfo Duarte Rochamar 

Eliane Okino Rochamar 

Roberto Paveck SPA 

Humberto Martinho SPA 

Regina  SINDASP 

Antonio Fidalgo Santos Port Authority 

Mauricio Toledo ABTRA 

Vander Serra iPort Solutions 



 

2 

 

Marcos Valle iPort Solutions 

Alexandra Z Marinangelo ITS 

Noslen Excel 

Angelino Caputo ABTRA 

Juliana Rodrigues ABTRA 

Alcir dos Santos ABTRA 

Edson de Oliveira Portofer 

Claudia Prefeitura Santos – Parque Tecnologico 

Hilder Rolim MAPA 

Andre de Fazio Procomex 

Joao Rezende FPTS 

Wilson T. Junior ALAMO/NTC 

Leonardo Sgueglia CMA/CGM 

  

 

Agenda da reunião 

 

Boas vinda e rodada de apresentações: 

Assuntos discutidos pelo GT: 

O representante da ABTRA, Angelino Caputo, comentou que leu os documentos da IPCSA 

(International Port Community System Association), sobre os objetivos de aumentar-se a 

competitividade e que o item 1 escolhido na ultima reunião, era basicamente um sinônimo de PCS. 

O presidente da Santos Port Authority, Sr. Tercio, comentou do momento interno da empresa, com 

toda uma revisão do processo de TI, Porto 4.0, revisão de sensores, ERP, Supervias, Sistema de 

Acesso, potencializar o Portolog, informou que convidou representante do modal ferroviário que 

participará do projeto.  

No seu ponto de vista existem de um lado as informações estratégicas  dos agentes dos setores 

privados e de outro os marcos regulatórios existentes que precisam ser observados, mas que uma 

implementação em espiral, com pequenos ganhos, rápidos seria mais eficiente, seguindo a linha do 

”keep it simple”. 
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Nesta linha o projeto precisa ater-se a alguns projetos já existentes como Revisão do 

PSP/Supervias; a revisão da Norma de atracação que ficou aberta para sugestões recentemente. 

Uma boa implementação aqui pode até eventualmente ser vendida para outros portos, sendo 

necessário fazer os mapeamentos de como é e como será o novo processo. 

No item da rastreabilidade, uma possibilidade é antecipar recebíveis para vendas CIF. 

O diretor da  ABTRA, Sr. Angelino Caputo, pediu a palavra para reforçar que vê o PCS como uma 

plataforma, um barramento, que pode uma vez implementada fazer pequenas entregas já. 

O gerente do projeto fez uma exposição do histórico do projeto e de tudo que foi feito e os 

pontos levantados por SPA e ABTRA. 

Reforçou que o objetivo da reunião era responder as seguintes perguntas: 

Quais processos precisam ser mapeados? 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

Quais sistemas estão envolvidos? 

Para os itens selecionados na reunião anterior, conforme ata. Como dois dos itens eram muito 

abrangentes, decidu-se incluir também o item seguinte Controle Remoto de Cargas. 

Gestão do Canal 

Quais processos precisam ser mapeados? 

Decidiu-se utilizar os mapeamentos da Santos Port Authority como base, que ira disponibiliza-los, 

autorizado pelo presidente da SPA na presente reunião. 

A ACS ficou de disponibilizar um link na pagina onde poderemos colocar as atas e outros 

documentos para que fiquem disponíveis para a comunidade. 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

O Procomex, através do Paulo Medeiros, irá enviar link para envio de indicações de atores. 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

A ser definido no mapeamento. 

Quais sistemas estão envolvidos? 

PSP/Supervias/Siscomex Carga/ABTRA e outros 

Rastreabilidade ponta a ponta/ Gestão de transportes (Auto e ferrovias) 

Quais processos precisam ser mapeados? 
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Na mesma linha da proposta de gestão do canal, aproveitar os processos mapeados pela SPA no 

âmbito do sistema PORTOLOG, sugestão dada pelo representante da ABTTC, Dr. Wagner e partir 

deles para definir os trabalhos, incluindo analisar integração com o SEFAZ para obter informações 

da nota fiscal do exportador e do conhecimento de transporte, informações quanto à 

disponibilidade e transporte do contêiner vazio, etc, podendo estas informações colaborarem com 

as ferramentas de gestão de risco adotada pelas autoridades aduaneiras e policiais, aumentando 

a assertividade das cargas à serem destinadas para conferência física. 

O Sr. Adilson, Prefeitura de Santos, sugeriu a inclusão da ARTESP pois existem  discussões 

acontecendo de outros projetos onde eles estão participando. 

Comentou ainda da implemnetação pela prefeitura de um Centro de Controle, no qual a SPA terá 

participação.  

O Sr. Haroldo da RFB comentou de algumas dicifuldades que eles enfrentam hoje em dia com o 

Portolog. 

O Sr. Noslen comentou que o sistema da Sefaz já tem todos os dados, incluindo dados do 

caminhão. 

Comentou ainda que o setor privado as vezes é quem demanda ter processos em papel, sendo que 

deve ser utilizado e confiado no sistema. 

Houve consenso de que as questões de carga de retorno e rastreamento ficarão para um segundo 

momento, dentro da idéia de focar em uma implementação em espiral e ir aprofundando 

posteriormente. 

Porém também ficou claro que dentro da gestão rodoviária e ferroviária faz-se necessário inncluir 

o processo de liberação das cargas de importação pois o mesmo é parte integrante da circulação 

de caminhões. 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

O Procomex, através do Paulo Medeiros, irá enviar link para envio de indicações de atores. 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

A ser definido no mapeamento. 

Quais sistemas estão envolvidos? 

Portolog, SGTC, portofer 

Conferência Remota por todos os órgãos 

Quais processos precisam ser mapeados? 

A ABTRA dispões de alguns processos mapeados que servirão de base.   
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A ABTTC, mencionou que possui dois sistemas entregues à Autoridade Aduaneira, um deles 

destinado ao monitoramento de cargas e outro à conferência de cargas, ambos voltados à 

exportação, que podem auxiliar nesta implementação, como mencionado no item da 

rastreabilidade. 

Foi pontuado pela ADM, como o granel ficou de fora dos mapeamentos até então feitos, sendo 

que houve o compromisso do grupo de abranger no detalhe as necessidades do granel, incluso as 

inspeções no navio. 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

O Procomex, através do Paulo Medeiros, irá enviar link para envio de indicações de atores. 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

A ser definido no mapeamento. 

Quais sistemas estão envolvidos? 

ABTRA. 

Próximos passos:  

Vale registrar, que da mesma forma como menionado acima pela ABTRA de que o PCS é um 

barramento, o Sr. Mauricio Toledo também da ABTRA, reforçou este ponto ao final da reunião, 

acrescentando que esta plataforma/barramento receberá informações de todos os intervenientes e 

que o mapeamento dos macroprocessos à serem realizados serão importantes para determinar 

quais informações cada agente/interveniente disponibilizará e/ou consumirá. 

Reuniões entre o final de Março e o inicio de Abril, sendo reuniões separadas para cada item acima 

elencado para ser mapeado. 

Data da próxima reunião: a ser informado por email. 

 


