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APRESENTaÇÃO

Quando assumimos a gestão há quase 
3 anos, inauguramos nova relação com 
a comunidade portuária e sociedade 
pautada em transparência, 
modernização de processos, rigor no 
trato da coisa pública e busca por 
resultado. Muito foi feito e há mais a 
fazer. 

Por meio de investimentos em 
TERMINAIS, em acessos e a realização 
de leilões de áreas, estamos 
aumentando a capacidade do 
principal ativo do comércio 
exterior brasileiro, que chegará a 
240,6 milhões de toneladas/ano em 
2040, CRESCIMENTO de 50% sobre 
2020.

A desestatização da SPA é o principal 
foco da gestão. O trabalho 
empreendido em 2021 visou dar 
prosseguimento às iniciativas tanto no 
Porto de Santos como na 
administração da Companhia para 
torná-los ainda mais eficientes e 
atrativos ao mercado, indo ao 
encontro dos anseios da sociedade na 
busca por transparência, 
investimentos, geração de 
oportunidades e empregos.

Com essa agenda em plena execução, 
progredimos para tornar Santos, 
Guarujá e Cubatão um Porto inovador, 
modelo também de transformação 
digital e agregador de novas 
tecnologias que vêm se mostrando 
essenciais, sustentáveis e 
determinantes para as atividades 
portuárias e para novas oportunidades 
de negócios. 

A seguir, listamos as principais ações, 
seus avanços e o que está por vir.

A Diretoria. 
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INTRODUÇÃO

Novos Negócios 
e Infraestrutura



desestatização 
da spa

Estudos concluídos 
e aprovados pela 
SNPTA
Em análise na Antaq para abertura de 
consulta pública e encaminhamento 
ao TCU

Identificados 

mais de 
80 
potenciais investidores 

SPA fará road show 
internacional no 1o trimestre 
de 2022 para apresentar modelo 
detalhadamente a potenciais investidores 
e players do segmento de infraestrutura e 
logística

DEFINIÇÃO DO
MODELO

MAIO/20 3t21

CONTRATAÇÃO 
DO BNDES

FASE 2

Due Diligence
Estudo de Mercado
Market Sounding

CONSULTA PÚBLICA
ROAD SHOWS

TCU
LANÇAMENTO DO EDITAL

FASE 1

2S22

LEILÃO E
CONCLUSÃO
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nova poligonal

 

Terrestre: 8,1 km²
Itatinga: 19,3 km²
Aquaviário + Fundeio: 355,5 km² 

ATUAL
Expansão (18 km²)
Terrestre: 8 km²
Aquaviário: 10 km²

EXPANSÃO

1

ÁREA DE
FUNDEIO

TUPs 
(4,4 km²)

Agrega valor à desestatização
permite que o planejamento da 
destinação de novas áreas 
greenfield seja conduzido pela 
Autoridade Portuária, 
garantindo a implantação de 
novos empreendimentos

Atualização em fase final de 
revisão entre SPA, SNPTA, Antaq e 
SPU.  Após validação dos ajustes, 
nova poligonal será aprovada 
pelo Minfra

Processo em revisão duplica de 
atuais 8 km² para 16 km² área 
seca sob jurisdição da SPA

1

1

11

1

1

8 km2

+ 8km2

atual

futuro
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investimentos 
privados

Carteira em curso e prevista para 5 a 10 anos 
é da ordem de R$ 9,3 bilhões, sendo:

fipsleilões

realizados 
e proximos

R$ 5,1 bilhões

Ferrovia Interna do 
Porto de Santos

R$ 1,0 bilhão

contratos vigentes

R$ 3,2 bilhões
Inclui leilões recentes cujas obras

estão em curso: 
STS 14 + STS 14A + STS 20

Inclui realizados cujas obras 
ainda não iniciaram: 

STS 13A e STS 08A
Exclui realizados cujas obras 

estão em curso
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contratos
vigentes Principais investimentos privados em andamento

empresa obra capex (em r$ milhões) conclusão
ADM do Brasil

Ageo Norte

Bracell

Eldorado

Elevações Portuárias

Hidrovias do Brasil

Portofer

Santos Brasil

Terminal Exportador de Santos (TES)

Terminal XXXIX

Construção de armazém, implantação da nova linha férrea e 
aquisição de equipamentos

Novo píer de atracação

Novo Terminal (STS 14A)

Novo terminal (STS 14)

Instalação de Ecoloading, implantação do moegão, cobertura 
metalica, interligação dos Terminais Norte e Sul, reconstrução do 
Armazém X, reforma do pátio de descarga e repotencialização do 
shiploader

Novo terminal (STS 20)

Readequação de linhas férreas

Ampliação do cais em 220 metros, totalizando 1.510 metros (sendo 
1.200 metros no Tecon Santos e 310 metros no TEV);

Aprofundamento do cais do Tecon Santos e TEV e reforço da 
estrutura para a instalação de trilhos para os novos portêineres;

Dois portêineres, 30 reboques e 30 terminal tractors.

Novos 11 silos, 1 nova moega ferroviária, 2 novos tombadores 
rodoviários, 3 torres de embarque e repotencialização do 
armazém 40.

Instalação de shiploader e correias transportadoras 

 total: R$ 3,2 bilhões

294,7

68

193

186,9

308

203

64

1.425,3

 

 

395

92,5

2021

2022

2023

2023

2022

2022

2021

2031

 

 

2022

2021
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LEILÕES REALIZADOS 
E PRÓXIMOS
11 Leilões em 4 anos (2019-2022), maior número da história em uma mesma gestão. Investimentos de R$ 5,7 bilhões

TRA Sabóo
Carga: Contêineres
Capex: R$ 346 MM

A leiloar

STS 53
Carga: Granéis Minerais 
desembarque
Capex: R$ 659 MM

A leiloar

STS 20
Carga: Granéis Minerais 
desembarque
Capex: R$ 203 MM

Leiloado

TRA Margem Esquerda
Carga: Contêineres
Capex: R$ 133 MM

A leiloar

STS 11
Carga: Granéis Sólidos Vegetais
Capex: R$ 693 MM
A leiloar

STS 14A
Carga: Celulose
Capex: R$ 193 MM

Leiloado

STS 14 
Carga: Celulose
Capex: R$ 187 MM

Leiloado

STS 13A
Carga: Granéis Líquidos
Capex: R$ 110 MM
Leiloado

STS 10
Carga: Contêineres
Capex: R$ 2,2 bi
A leiloar

STS 08A
Carga: Granéis Líquidos
Capex: R$ 678,3 MM
Leiloado

STS 08
Carga: Granéis Líquidos
Capex: R$ 260,6 MM
A leiloar

PRÓXIMOS

próximos leilões leiloado com obras iniciadas leiloado sem obras iniciadas
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ferrovia interna do 
porto de santos (fips)

Rumo -
Malha paulista

MRS -
Malha sudeste

Modelagem encaminhada à SNPTA e 
Antaq em dezembro
Previsão é envio ao TCU em janeiro e 
abertura de chamamento público no 
1º semestre de 2022

Atualização do plano de 
investimentos de R$ 1,8 bilhão para 
R$ 1,0 bilhão
Alguns investimentos originais foram 
alocados  em arrendamentos portuários
e na mrs

Escopo inalterado, com previsão de 
obras de implantação da pera 
ferroviária, eliminação de 
conflitos rodoferroviários e 
implantação de novos acessos 
rodoferroviários
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outros
contratos

transição

passagem

cessão de uso onerosa

7 contratos de 
transição com as 
empresas Intertek, Transbrasa, 
Termares, Bracell, Santos Brasil, 
BTP e Conport

Objetivo: evitar ociosidade da 
área, garantir operação 
portuária enquanto 
arrendamento de longo prazo 
não é realizado e gerar emprego

Valor combinado de 

R$ 22 milhões a título de 
contraprestação de serviço à 
SPA pelos 180 dias que vigem os 
contratos

3 contratos de 
servidão de passagem 
com as empresas Stolthaven, 
Vopak e Neves & Marinheiro

Empresas localizadas fora do 
Porto Organizado, mas que 
precisam acessar o Porto por 
esteira ou dutos

Contratos valem por 25 
anos. SPA receberá receita 
anual adicional de 

R$ 8,6 milhões

6 contratos ou aditamentos de áreas não 
afetas às operações portuárias com as empresas Portofer, 
Bracell, ADM, Ageo Norte, Eldorado e T-Grão

 Valor de R$ 1,4 milhão a título de 
contraprestação à SPA. Prazos são variados
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túnel
santos - guarujá

Qualificação no Conselho 
do Programa Parcerias de 
Investimentos (CPPI) em 
DEZEMBRO, mostrando que 
projeto é prioridade do 
Governo Federal

Empreendimento de 
mobilidade urbana que, em 
conjunto com a ampliação 
da capacidade das 
avenidas perimetrais em 
Santos e Guarujá, exerce 
grande efeito positivo nas 
condições de 
trafegabilidade de 
veículos entre as duas 
cidades

Áreas do Porto Organizado Pátio VLT (EMTU) Malha VLT 
(executada e projetada)

Projeção da Travessia por Túnel Imerso

Maior segurança da 
navegação, comparado 
com a opção da balsa e das 
viagens de catraias, e 
maior aproveitamento do 
canal de navegação, com 
consequente aumento da 
eficiência portuária

Investimento estimado EM 

R$ 4 bilhões

maior obra de integração metropolitana 
da história da baixada santista

traçado ilustrativo
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dragagem 

SPA lançou licitação para 
contratar manutenção da 
dragagem, visto que o atual 
contrato termina em janeiro. 
Empresa Van Oord apresentou 
melhor proposta financeira

Próxima etapa: assinatura do 
contrato com a van oord

Obra será 
investimento 
obrigatório do 
futuro 
concessionário 
da SPA

Meta é obter 
licenciamento para 
concessionário 
privado da 
Companhia 
contratar obra

Ibama já emitiu 
Termo de 
Referência sobre 
o escopo do 
estudo ambiental 
necessário para 
o licenciamento

manutenção aprofundamento
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MELHORIAS na 
MARGEM DIREITA

Infraestrutura para readequação do 
sistema ferroviário entre Canal 4 e 
Ponta da Praia em fase de conclusão

Renovação do pavimento das Ruas Antônio Prado e 
Xavier da Silveira: inaugurada em novembro pelo 
ministro Tarcísio com a 3ª linha ferroviária

construção de passarela sobre os trilhos para acesso à 
travessia Santos-Vicente de Carvalho: obra em andamento 
desde setembro, com previsão de término ao longo de 2022
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MELHORIAS na
MARGEM ESQUERDA

Contratação da reavaliação dos imóveis 
a serem desapropriados para obras da 
2ª fase

após as desapropriações, será iniciada 
a licitação para contratação das obras

principais intervenções:

interligação por viaduto da perimetral com a Cônego Domênico 
Rangoni

Adequação do traçado da Avenida Santos Dumont com 
implantação de viaduto para transposição da Perimetral e do 
Rio Santo Amaro
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Operações



SPA homologou em fevereiro o navio 
de 366 metros de comprimento, 
maiores embarcações previstas para a 
Costa Leste da América do Sul

Terminais estão investindo em 
infraestrutura para recebê-los. 
Santos Brasil concluiu em novembro 
ampliação da profundidade do cais e 
reforço da estrutura, possibilitando 
o recebimento de 3 navios de 366 
metros simultaneamente

Vinda das embarcações depende da 
decisão dos armadores diante da 
demanda de cargas

Navio 366 metros
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total: R$ 3,2 bilhões

nova norma 
de atracação

Previsão de redução 
de custos com 
transferência do 
serviço de 
amarração

Possibilidade de 
receber navios de 366 
metros, aumentando a 
capacidade 
operacional

Desatracação de 
navios atracados que 
não atendem a 
prancha marítima 
operacional

Previsibilidade e 
otimização de 
utilização do espaço 
público para 
movimentação de 
granéis líquidos: 
calculadora 
disponibilizada no site 
do Porto de Santos
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inovação

Criação da Norma de Inovação 
Tecnológica

 Objetivo é estabelecer parcerias para  
 desenvolvimento de soluções     
 inovadoras

 SPA abre as portas para compartilhar  
 dados, expertise e infraestrutura,   
 sem recursos financeiros

Primeira parceria em setembro com 
Wilson Sons e DockTech, para 
monitoramento da profundidade do 
canal em tempo real
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19

 Vessel Traffic Management Information System (VTMIS)

Contratação da Fundação Ezute para elaboração do 
projeto básico

Atividades:

 Levantar a situação atual de equipamentos e sistemas 
já adquiridos
 
 Elaborar estudos de viabilidade
 
 Elaborar anteprojeto de implantação  e orçamentação 
e projeto básico, para subsídio do processo licitatório

Previsão de entrega do projeto básico apto para a 
licitação: outubro de 2022 

 



PÁTIOS REGULADORES DE CAMINHÕES

Publicação do Regramento Geral de 
Credenciamento para exploração de 
Pátios Reguladores de Caminhões 

Meta é desburocratizar credenciamento 
de novos pátios reguladores.

Saldo: Um novo pátio credenciado, o 
Cesparking. Demais em operação serão 
submetidos à norma
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tecnologia e Segurança

LOGÍSTICA PORTUÁRIA INTELIGENTE INVESTIMENTO EM SEGURANÇA

Projeto de Implantação de 
Pontos de Controle automático 
para a leitura de placas e 
análise de fluxo de caminhões. 
Contrato assinado em dezembro

Serão 5 pontos de controle 
localizados estrategicamente de 
forma a criar “cerca virtual” do 
Porto Organizado. Implantação 
fim do 1º semestre

SPA iniciou reaparelhamento do parque de 
segurança. Investimento em:

 Tecnologia via aquisição de câmeras 

 Parceria com Terminais, Receita e Abtra 
 para compartilhamento de imagens 

 Aquisição de lancha e drones

 modernização do centro 
 de controle da 
 guarda portuária
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OTIMIZAÇÃO PARA 
EVITAR FILA DE NAVIOS

SPA, terminais, Abiquim e ABTL 
desenvolveram em conjunto 
"calculadora de prancha", ferramenta 
que calcula o tempo máximo de operação 
de cada navio utilizando dados 
históricos de movimentação e fórmulas 
de tendências

Com a ferramenta, demanda de navios 
tem sido adequadamente administrada; 
berços disponíveis com pouca ou 
nenhuma espera

REDUÇÃO 
DE FILA DE 
NAVIOS
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resultados
financeiros



lucro recorde

SPA encerrará ano com 

alta de + de 50%
no lucro sobre recorde anterior, de 2020 

Resultado principalmente devido à 
racionalização de gastos e redução de 
despesas 

Lucro líquido 
2018-2021 – (R$ milhões E %RL)

2018 20191 2020 2021E

(1) Lucro líquido 2019 antes dos ajustes de exercícios anteriores

+21 p.p.

-469

87

202

308

+52%

-52%

9%

18%

28%
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Caixa (dívida) líquido¹
2018-2021 – (R$ milhões)

-387

-20

258

646

2018 2019 2020 2021E

(1) Dívida líquida considera Termo de Compromisso Financeiro do Portus gerencialmente de forma retroativa

+1.033
Com o robusto saneamento 
realizado, SPA reverteu situação 
de dívida e hoje tem dinheiro em 
caixa para realizar investimentos
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INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 
DA UNIÃO 

SPA declarou “independência” dos 
recursos da União para 
investimentos/100% dos novos 
investimentos com recursos 
próprios

Economia de mais de 
R$ 238 milhões 
aos cofres da União nos próximos anos, pelo 
cancelamento dos restos a pagar vigentes

Devolução de 
R$ 10,6 milhões 
relativos a valores enviados pela União para 
ações de investimentos pendentes de 
execução

26



RECEITAS E LUCROS 
CRESCENTES

dividendos recordes PLR ITATINGA

Receitas e lucros crescentes, 
principalmente devido: 

SPA volta a pagar plr aos 
seus empregados: valor é 
o maior da história

Depois de anos, SPA 
pagará em 2022 
dividendos recordes à 
União

SPA descomissionará Usina de 
Itatinga. Ativo foi estratégico 
no início do Porto, quando 
matriz e capacidade 
energética nacional eram 
diferentes das atuais  

Equipamentos defasados 
exigem vultosos 
investimentos na atualização 
e manutenção 

Não é atividade-fim da 
Autoridade Portuária, que 
precisa focar recursos e 
esforços em prover com a 
máxima eficiência as infras 
rodo/ferro/aquaviária 

pERSPECTIVAS 
PARA 2022

Captura do resultado dos 
novos leilões

Boas perspectivas para o 
agronegócio nacional

Expectativa de continuidade no 
crescimento de contêineres

Investimentos em aumento de 
produtividade e capacidade dos 
terminais  

Busca constante por mais 
eficiência nas operações
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Agenda ESG



Relação Porto-Cidade  

institucional

Prainha: SPA firmou convênio de 
R$ 40 milhões com a Prefeitura 
de Guarujá para a construção de 
649 Unidades Habitacionais no 
Parque da Montanha, com a 
remoção das famílias que hoje 
ocupam de forma irregular as 
áreas de zona portuária

Em 2022, acordo de cooperação 
com a Prefeitura de Santos para 
integração dos sistemas de 
monitoramento de vias públicas 
e portuárias, oferecendo mais 
segurança à comunidade 
santista
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Relação Porto-Cidade  

Patrocínios

Atleta Olímpica Ana 
Marcela Cunha foi um dos 
destaques dos patrocínios 
da SPA em 2021

A Companhia acredita no seu 
potencial para quebrar barreiras e 
atingir metas e acompanha o 
desempenho excepcional da atleta 
que vêm enchendo a todos os 
brasileiros de alegrias 

Sua maior vitória neste ano foi a 
conquista da medalha de ouro na 
Olimpíada de Tóquio  
 

Além de Ana Marcela, outros 

9 projetos serão patrocinados 
no próximo ano pela SPA: 
 

 Santos Jazz Festival (Cultural)  

 Festival do Mar (Cultural) 

 Fescete – Festival de Cenas Teatrais (Cultural) 

 Residência Artística-Santos em 2022 (Cultural) 

 Dum: O Pequeno Aprendiz em Busca de Magia (Cultural) 

  Meia Maratona de Santos (Esportivo) 

 Banco de Alimentos descentralizado e agricultura      
 urbana (Educacional) 

 Mantas do Brasil (Ambiental) 

  Escola Lixo Zero (Ambiental) 
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Avanços nos indicadores

SPA obteve nota 9,034 no 5º Ciclo da 
Certificação do Indicador de Governança 
IG-Sest, a maior desde o 1º Ciclo

melhor desempenho dentre as estatais 
portuárias

maior dentre todas as estatais vinculadas ao 
Minfra

Meta para 2022 é alcançar 9,5, chegando ao 
Nível 1

IG-SEST

spa aumentou a pontuação no IDA, da Antaq, 

de 94,28 para 95,12. 
Esforços se concentrarão em ações que 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável: 

 Eliminar o número de acidentes ambientais 
   
Elaborar e divulgar a Agenda Ambiental 
Institucional 

ÍNDICE DE DESEMPENHO 
AMBIENTAL (IDA) 
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Equipes participam dos encontros técnicos promovidos pela Rede Brasil do 
Pacto Global e já desenvolveram ações visando consolidar sua integração 
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU)

Elas nortearão suas iniciativas vinculadas ao 
Planejamento Estratégico 2021-2025

Pacto Global 

 Ao ingressar na Rede Brasil do Pacto Global, SPA 
definiu 3 plataformas: 

 “Ação pela Água”, 

 “Ação contra a Corrupção” e 

 “Ação para comunicar e       
     engajar”
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Operação Reliqua 
 
Operação Reliqua, coordenada pelo Ibama, 
mostrou que as condições de movimentação 
de cargas perigosas pelos terminais do Porto 
de Santos são seguras e evoluíram em 
comparação a 2020
 
Por meio de regulação, SPA limita e restringe 
a armazenagem de mercadorias com maior 
potencial de risco, como explosivos, 
radioativos e gases tóxicos

Inspeções sistemáticas para verificar 
conformidade do manuseio, movimentação e 
armazenagem de mercadorias perigosas
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

Adoção de ações sustentáveis para 
refrear e mitigar eventuais impactos: 

Incorporação do item “Mudanças 
Climáticas” no Planejamento 
Estratégico 2021-2025
 
Inventário de Gases de Efeito Estufa, 
que norteará tomadas de decisão para 
reduzir a pegada de carbono das 
operações portuárias
 
Eletrificação do cais 
 
Medidas de estímulo a navios verdes, 
por meio de redução tarifária 
 

Ações de fiscalização voltadas à 
regularidade ambiental dos 
combustíveis utilizados pelos navios nas 
operações, conforme diretrizes da 
Organização Marítima Internacional 
(OMI) 
 
Equilíbrio da matriz de transporte 
(aumento do share ferroviário de 33% 
para 40% até 2040) 
 
Ações de educação ambiental e mudança 
cultural 
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PRÊMIO DE COMBATE À COVID-19 SANTOS SEDIARÁ EM 2022

SPA recebeu o prêmio 

AAPA-CIP Port Industry 
Award of Excellence 
por atuação durante a pandemia da 
covid-19 

 SPA sediará, em novembro de 2022,

30º Congresso Latino-Americano 
de Portos, da AAPA 
Instituição é internacionalmente reconhecida 
por promover a integração entre 
as autoridades portuárias americanas

Há grande entusiasmo por parte 
da comunidade portuária 
latino-americana em trazer esse 
congresso para o Brasil

Última edição no País correu em 2005, 
no Rio de Janeiro

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE PORTOS

Reconhecida por implementar 
protocolos de segurança para 
o bem-estar de seus 
trabalhadores
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FESTIVAL PORTO-CIDADE  

3º Festival Porto-Cidade ocorrerá de 
2 a 6 de fevereiro de 2022, 
em comemoração aos 

130 anos do Porto de 
Santos
 Eventos deverão ser abertos ao 
público, visando a participação da 
sociedade

Corrida Porto-Cidade e Caminhada 
Histórica 
Corrida no Centro Histórico e caminhada 
histórica guiada no Centro; 
 
Spotter Day 
Evento destinado a fotógrafos; 

Travessia do Porto de Santos 
Ana Marcela Cunha nada com convidados; 
 
Visita ao Porto
de catamarã, aberta à população; 
 
Concurso de fotografia 
realizado via redes sociais. 
 
 (*) Programação sujeita à alteração 

Principais atrações (*) 
 
Projeto Porto Luz 
canhões skylight em pontos de destaque do 
Porto; 
 
Toque dos Navios 
Toque coordenado de apitos de navios 
ancorados na área de fundeio; 
 
Porto e Mar por Caymmi 
show público, na praça do Aquário 
Municipal de Santos, com Danilo Caymmi; 

Limpeza de Praia 
evento de limpeza da praia para 100 
voluntários; 
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www.portodesantos.com.br

www.linkedin.com/company/santosportauthority

www.facebook.com/portodesantosbr

www.instagram.com/portodesantosbr

www.twitter.com/portodesantosbr


