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Prosperity Fund Brazil 
Trade Facilitation Programme 

3ª REUNIÃO DA  COMUNIDADE PORTUÁRIA  DE 

SANTOS 

  

PORT COMMUNITY SYSTEMS – PCS 

 

SANTOS, 20/02/2020 



Abertura e objetivos:  

    



Plataforma de comunidade portuária de Santos: A jornada.   



O que propomos alcançar com esta reunião:   

1 

• Apresentação dos resultados das propostas de governança do 
PCS. 

2 

• Definição da estrutura de governança do Grupo de Trabalho do 
PCS entre o Setor Público e o Setor Privado. 

3 

• Definição e validação dos macro processos envolvidos nos 
serviços e funcionalidades que tem que ser atendidas pelo PCS. 

4 
• Definição do cronograma de trabalho da Implementation Phase. 



Grupo de Governança do PCS Santos:   

  NOME ORGANIZAÇÃO   NOME ORGANIZAÇÃO   NOME ORGANIZAÇÃO 

1 Adilson Luís Goncalves Prefeitura 17 Daniel A Santos ANTAQ 33 João Rodolfo Duarte  Rochamar 

2 Alcir dos Santos ABTRA 18 Daniel Fernando  Ceitrobizi Capitania 34 JOBER DALTO MSC 

3 ALEXSANDRO SOARES DE LIMA iPortSolutions 19 DECIO GOMES CUNHA BTP 35 Juliana Rodrigues ABTRA 

4 Andre Minori Okubo MAPA 20 Elaine Okino Rochamar 36 Leonardo Sgueglia CMA CGM 

5 André Zanin   21 Fabio Di Virgillio Maersk 37 Lucas Ponts Simoes SPA 

6 Angelino Caputo ABTRA 22 Franklin Douglas dos Santos ADM do Brasil Ltda. 38 Luiz Henrique P. Oliveira ABDM 

7 Antônio Fidalgo CODESP 23 Gustavo Coleho Feijo Ultra Cargo 39 Marcelo R. Marques Ultra Cargo 

8 Antonio Marcos Ribeiro MSC Do Brasil 24 Haroldo Jose Parri RFB 40 Marco Calvin Excel Santos 

9 Carlos Augusto da costa Jr CPSP 25 Hilder Rolim MAPA 41 
MARCOS MESQUITA DO 
VALLE 

IPORT SOLUTIONS S.A. 

10 CLAUDIO YAMAGA SINDAMAR 26 Jairo de Almeida Lima Neto Prefeitura Guarujá 42 Vidal Melo GAESI 

11 Mauricio Eduardo de Toledo ABTRA 27 Sandoval Soares Prefeitura 43 WAGNER     ALAMO 

12 Noslen LOPES BOTELHO Excel Santos 28 TARCISIO AUGUSTO LIBORIO PINTO 
UNIMAR AGENCIAMENTOS 
MARITIMOS LTDA. 

44 
Wagner Rodrigo Cruz de 
Souza 

ABTTC 

13 Raquel Kibrit SPA 29 Casemiro Tercio Carvalho SPA 45 Wilson Toshiro Jr Alamo - NTC 

14 Renato Xavier MSC 30 Thiago Rodrigues Maersk GTD 46 Wladimir Baptista   

15 Ricardo Lopes Botelho SDAS 31 Thiago Souza dos Santos Unigroup 47 Rodrigo Lima Machado Prefeitura 

16 Ricardo Molitzas SOPESP 32 Valter Leite Santana  PMS / SAPIC 48 Vander Serra de Abreu IportSolutions 



Regras dos serviços do PCS Santos   

• O serviço tem potencial para reduzir do 
tempo de permanência das cargas no porto.  Regra 1 : 

• O serviço depende de compartilhamento de 
informações entre os atores e da integração 
de processos entre eles (públicos e privados). 

Regra 2: 



Proposta de serviços no PCS Santos  

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 

Públicos e Privados 
13 

10. Conferência Remota por todos os 

órgãos 
5 

5. Processo Liberação de Carga de Importação 

(Delivery Order) 
4 11. Registro e gestão de avarias 2 

6. Integração e Visibilidade Certificação 

Fitossanitária/ SIGVIG 
2     



Proposta de serviços no PCS Santos  

Nr. De votos Proposta 

1 13 Votos Integração e Padronização de Dados atores Públicos e Privados 

2 12 Votos 
Rastreabilidade ponta a ponta/ Gestão de transportes (Auto e 

ferrovias) 

3 7 Votos Gestão Canal 

4 5 Votos Conferência Remota por todos os órgãos 



Serviços do PCS Santos 

1. Integração e Padronização de Dados atores Públicos e Privados 

Resumo: 
 

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. 



Serviços do PCS Santos 

1. Integração e Padronização de Dados atores Públicos e Privados 

Resumo: 
 
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. 
 
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 Roterdã foram instaladas boias ao longo do canal para 
medir em tempo real a profundidade da dragagem. 



Quais processos precisam ser mapeados? 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

Quais sistemas estão envolvidos? 

Serviços do PCS Santos 



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

Resumo: 
 
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. 

 
Rastreabilidade ponta a ponta: Ampliar o nível de rastreabilidade nas operações de exportação com a inserção de novas 
informações. Desde o booking, passando pela disponibilização do vazio. Vai permitir aos Municípios, Autoridade 
Portuária e uma maior rastreabilidade de todo o processo diminuindo os riscos, por exemplo: O potencial perigo de 
manipulação da carga ao longo do deslocamento da carga. 
 
O sistema deverá: Compartilhar o Frete, agendamento de cargas no porto, controle de posicionamento da carga de 
ponta a ponta, entre outras funcionalidades. 
 

 

Serviços do PCS Santos 



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

Resumo: 
 
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 seria 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. 

 

Serviços do PCS Santos 



Quais processos precisam ser mapeados? 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

Quais sistemas estão envolvidos? 

Serviços do PCS Santos 



3. Gestão Canal 

Resumo: 
 
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). 
 
 
 

Serviços do PCS Santos 



Quais processos precisam ser mapeados? 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

Quais sistemas estão envolvidos? 

Serviços do PCS Santos 



4. Conferência Remota por todos os órgãos 

Resumo: 
 
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.  
Criar um serviço entre os terminais e o setor publica para criar uma agenda conjunta que 
garanta a eficiência do processo de verificação da mercadoria de forma ágil. 
 

Serviços do PCS Santos 



Quais processos precisam ser mapeados? 

Quais atores tem que participar no desenvolvimento? 

Quais atores poderão se beneficiar deste serviço? 

Quais sistemas estão envolvidos? 

Serviços do PCS Santos 



Cronograma 2020 

Reunião 
Mapeamento de 
Processos - AS IS 

Reunião 
Mapeamento de 
Processos - TO BE 

Reunião 
Mapeamento de 
Processos - TO BE 

Conjunto 

Reunião de apresentação de 
resultados e planejamento com o 

Grupo de Governança 

Reunião com 
Grupo de 
Sistemas 

USP 

Elaboração 
de Relatório 



Cronograma 2020 



Próximos Passos 


