
 

ATA REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO 

PORTO DE SANTOS 

SETOR PRIVADO 
 

Data: 20/01/2020 

Local: Companhia Docas do Estado de São Paulo Codesp- Av. Conselheiro Rodrigues Alves - 

Macuco, Santos - SP 

Lista de participantes: 

 

Representante Empresa 

Juliana Rodrigues Da Silva Souza ABTRA 

Mauricio Eduardo De Toledo ABTRA 

Alcir Dos Santos ABTRA 

Noslen Lopes Botelho EXCEL SANTOS LOGISTICA LTDA. 

Leonardo Sgueglia CMA CGM 

Franklin Douglas Dos Santos ADM do Brasil Ltda. 

Wilson Torchio Junior GRUPO ALAMO 

Wagner Rodrigo Cruz De Souza 
ABTTC - Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e 
das Empresas Transportadoras de Contêineres 

Vander Serra De Abreu ABTTC 

Alexsandro Soares De Lima iPortSolutions 

Marcos Mesquita Do Valle IPORT SOLUTIONS S.A. 

Luiz Henrique De Oliveira  associação brasileira de direito maritimo (abdm) 

Antonio Marcos Ribeiro MSC Do Brasil 

Thiago Souza Dos Santos UNIMAR 

Tarcisio Augusto Liborio Pinto UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA. 

Renato Xavier MSC 

André Zanin FENAMAR 

Wladimir Baptista DP WORLD 

Vidal Melo ITS 

Wagner     ALAMO 

Jober Dalto MSC 

Claudio Yamaga SINDAMAR 

Raquel Kibrit SPA 

Lucas Simões SPA 

Casemiro Tércio SPA 



 

Agenda da reunião 

 

Bem-vinda e apresentações: 

● Casemiro Tércio – Santos Port Authority- Apresentação institucional/ abertura 

● John Mein- Palladium/ Procomex: Agradecimentos 

● Marcelo D’antona- Palladium: Apresentação do projeto 

● Objetivos do projeto: 

o Prazo do projeto: 42 meses. 

o Potenciais oportunidades para aumentar a eficiência dos portos: 

▪ Tempos atuais da passagem no porto na importação marítima. 

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

● Exportação -1 dia (atualmente 6 dias)  

● Importação -2 dias (atualmente 10,5 dias) 

o Experiência da Hamburg Port Consulting. 

 

Assuntos discutidos pelo GT: 

o Constituição do Grupo de Trabalho 

o Regras básicas de Governança: 

▪ Grupo constituído com as empresas presentes, adicionar na próxima 

reunião os atores da cadeia faltantes para definir o grupo definitivo. 

● Convidados Setor Público: RFB, MAPA, ANVISA, PF, MARINHA, 

IBAMA, ANTAQ, entre outros. 

● Convidados Setor Privado faltantes na reunião: Despachantes, 

praticagem, granel líquido, importadores, exportadores, 

transportador terrestre, ferroviário, Ecovias.  

▪ Voto por empresa ou entidade (um voto cada). 

▪ Quorum mínimo da reunião: 2/3 na primeira chamada, o mínimo a ser 

definido na segunda chamada, será discutido na próxima reunião. 

▪ Votação: 2/3 na primeira votação, 50% +1 na segunda votação. 

▪ Setor público será convidado a formar parte da governança com voto 

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

e implantação. 

▪ Ficou definido que os representantes do GT compilariam sugestões para 

a próxima reunião. 

● Regras do Grupo de Trabalho para a definição dos serviços e funcionalidades a serem 

mapeadas: 

o Regra 1: O serviço baseado no compartilhamento de informação tem potencial 

para reduzir o tempo de permanência das cargas no porto. 

o Regra 2: O serviço depende de compartilhamento de informações entre os atores 

e da integração de processos entre eles (públicos e privados). 

● Exemplos de serviços que o PCS Santos poderá disponibilizar:  

o Porto de Cingapura: Criaram um módulo dentro do PCS para integrar as 

informações de todos os atores.  



 

o Porto de Buenos Aires: Fizeram um portal de consulta de frete marítimo, para o 

armador ou freight forwarder. 

 

● Principais gargalos discutidos: 

o A maioria está vinculada a legislação, prazo legal – Será necessária mudança 

regulatória. 

o Intervenientes descentralizados – Exemplo: Fiscal em Salvador que não atende 

a problemas com o indeferimento, sendo mais penoso. 

o ANVISA tem demoras devido ao engessamento da legislação. 

o A praticagem fechou a informação que antes era acessível ao setor privado. 

o Os órgãos de governo estão com orçamentos menores para os sistemas. 

o Greves. 

o Congestionamento de navios. 

o Transporte rodoviário ainda utiliza o documento físico. 

o Falta de implementação do Delivery order eletrônico. O formulário de cada 

armador tem um dispositivo de segurança próprio o que dificulta o processo. Falta 

de regras que definem a obrigação dentro do processo.  

 

Próximos passos: 

● Definir os seguintes aspectos para a próxima reunião: 

o Propostas de serviços do PCS e justificar o porquê? 

▪ Quem são os fornecedores e os usuários do processos. 

o Identificar os convidados do Setor Público: RFB, MAPA, ANVISA, PF, Marinha, 

IBAMA, ANTAQ 

o Identificar os convidados do Setor Privado: Despachantes, praticagem, granel 

líquido, importadores, exportadores, transportador terrestre, ferroviário, Ecovias. 

 

Data da próxima reunião: 03/02/2020 

 


