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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 2018, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) implementou

o seu Planejamento Estratégico Institucional (PEI). O resultado deste trabalho foi a

formação da Estratégia de Longo Prazo 2018-2022 e do Plano de Negócios 2018,

aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

Neste sentido, o ano de 2018 foi muito importante por institucionalizar a

análise do desempenho na organização, avaliando constantemente os objetivos,

indicadores e projetos estratégicos.

A sistematização do desempenho estratégico foi obtida através da formatação

de um processo específico de governança, onde a principal ferramenta a ser utilizada,

foram as Reuniões de Acompanhamento Estratégico - RAE, sob a coordenação da

Diretoria Executiva e com a participação dos guardiões dos Objetivos Estratégicos.

A cada final de trimestre, os resultados das RAE foram apresentados ao

Conselho de Administração, em atendimento a Lei 13.303/16 e ao Estatuto Social da

Codesp (Art. 55, XXXV).

Na Matriz da Companhia foram monitorados 17 objetivos estratégicos,

desdobrados em indicadores e metas. Na análise dos indicadores e metas do Plano

de Negócios 2018, apurou-se que, dos 5 indicadores passiveis de mensuração, 4 (80%)

alcançaram desempenhos satisfatórios e 1 (20%) não alcançou.

O referido plano foi elaborado sobre 5 pilares: Serviços, Mercado, Execução,

Organização e Finanças, sendo que para o último foram criados três cenários de

receitas, os quais analisamos neste documento.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
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1.APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta as conclusões do Conselho de Administração (Consad)

da Companhia Docas do Estado de 5ão Paulo (Codesp), empresa pública vinculada ao

Ministério da Infraestrutura, referente ao ano de 2018, em cumprimento aos termos

do artigo 37, parágrafo 32 do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

A organização deste relatório buscou atender aos requisitos de qualidade

visual, tamanho e padrão sugeridos para a apresentação das informações nos itens

solicitados, apresentando uma estrutura que compreende 5 capítulos: (1)

Apresentação; (2) Visão geral da Codesp, considerando os fatores de identificação,

finalidade, competências e ambiente de atuação; (3) Estratégia de Longo Prazo da

Codesp, abordando seus objetivos, resultados e estágio de implementação; (4)

Análise e conclusões da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios e (5)

Considerações Finaís.

o ano de 2018 foi marcado pela implementação da Estratégia de Longo Prazo

da Codesp. Em consonância com a Lei 13.303/2016, a Codesp buscou realizar suas

atividades mantendo o foco em sua missão institucional. Os 17 objetivos estratégicos

estabelecidos e monitorados foram desdobrados a partir da visão 2022. Os

detalhamentos e análises dos resultados são apresentados no capítulo 4.

A Estratégia de Longo Prazo prevê para o próximo ano metas mais

desafiadoras. Os resultados apresentados em 2018 subsidiam os gestores no

processo de decisão sobre revisão de indicadores, metas e da necessidade de

reestruturação dos processos organizacionais para o ano de 2019.

O Plano de Negócios 2018 faz parte da Estratégia de Longo Prazo da Codesp.

Elaborado conforme preconiza a Lei 13.303/2016, esse Plano cumpriu o objetivo de

traduzir a estratégia em indicadores e metas. Porém, sempre que necessário, o

documento deverá ser ajustado e revisto de acordo com as novas exigências do

negócio.
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2. VISÃO GERAL DA CODESP

2.1. IDENTIFICAÇÃO

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Infraestrutura

Identificação

Natureza Jurídica: Empresa Pública

Principal Atividade: Administração e Autoridade Portuária

Contatos

Telefone: (13) 3202-6565

Endereço Postal: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, sln, CEP 11015-900,

Santos-SP

Endereço Eletrônico: codesp@portodesantos.com.br

Página na Internet: www.portodesantos.com.br

Administradores

Conselho de Administração

Presidente: Ogarito Borgias Unhares

(Representante do Ministério da Infraestrutura)

Conselheiro: João Bosco Camargo de Sousa

(Representante do Ministério da Infraestrutura)

Conselheira: Maria da Glória Felgueiras Nicolau

(Representante do Ministério da Economia)

Conselheiro: Marcio Luiz Bernardes Calves

(Representante da Classe Empresarial)

Conselheiro: Hélio Marques Azevedo

(Representante da Classe Trabalhadora)
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Diretoria Executiva . . ;.'

Diretor-Presidente

Casemiro Tércio Carvalho

Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade

Danilo de Morais Veras

Diretor de Operações Logisticas

Marcelo Ribeiro de Souza

Diretor Administrativo e Financeiro

(vago)

Diretora de Engenharia

Jennyfer Tsai

2.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

A Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp, empresa com sede e

foro na cidade de Santos, Estado de São Paulo, e prazo de duração indeterminado, foi

constituída pelo Governo Federal em 01 de outubro de 1980, diante do término do

período legal de concessão da exploração do porto pela Companhia Docas de Santos,

empresa privada que teve suas origens no Decreto nº 9.979, de 12 de julho de 1888.

A Escritura Pública de Constituição da Codesp encontra-se registrada no Livro nº 506

do Cartório do 2º Ofício de Notas. Suas atividades tiveram início em 08 de novembro

de 1980, conforme previsto no Decreto nº 85.309, de 30 de outubro de 1980.

A Codesp, hoje vinculada ao Ministério da Infraestrutura, é uma empresa

pública, com capital autorizado, regendo-se pela legislação das sociedades por ações,

no que lhe for aplicável, e pelo seu Estatuto, tendo por objeto social realizar a

administração e a exploração comercial do Porto de Santos e dos demais portos ou

instalações portuárias que estejam ou venham a ser incorporados à sua

administração.

Seu funcionamento é regido pelo Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, e suas alterações, pela Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013,

pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.033, de 27 de junho de

2013, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações

aplicáveis.
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Missão:

Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos, oferecenda serviços e
infraestrutura eficientes aos seus clientes e usuários, bem como apoiar o poder
público, o comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade
socioambientol.

Visão:

Ser a Autoridade Portuário modelo em agilidade e competitividade, líder em
eficiência, segurança e sustentabilidade; com foco em resultados e orientado
o valorização do capital humano, de formo a tornar o Porto de Santos, o "hub-
port" do Atlôntico Sul.

Valores:

Valorização do capital humano; Ética; Visão Sistêmica; Empreendedorismo.

Negócio:

I Gestão integrada do cadeia logística.

Política de Sustentabilidade:

Governança Corporativa

Exercer boas práticos de governança corporativa e transparência na
consecução de políticas públicas, utilizando-se de sistemas eficazes de
controle interno, que monitorem processos estratégicos, sistêmicos,
operacionais e financeiros, atuanda na prevençãa de canflitos de interesse e
atos de corrupção e exercendo uma gestão eficiente, orientada por objetivos
definidos e resultados mensuráveis.

Meio Ambiente

1 - Atender integralmente à legislação ambiental vigente e às normas
definidas pela Codesp;
2 - Buscar a eficiência na prestação de serviços portuários, tendo como
principio a conservação e controle ambiental;
3 - Prevenir a poluição em todas as suas formas;
4 - Cuidar do patrimônio histárico e cultural da região;
5 - Estimular o inovação tecnológica no busco de oportunidades para o
crescimento dos negócios e melhora contínua do Sistema de Gestão
Ambiental;
6 - Promover o treinamento e capacitação constante dos seus colaboradores.
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2.3. CLIENTES

o portfólio de clientes da CODESPé formado basicamente por:

1 - Arrendatários de áreas sob jurisdição da Autoridade Portuária, que

remuneram a Companhia, tendo como primeiro perfil aqueles contratos que

remuneram pelo uso da área (parcela fixa do arrendamento, representada por uma

parcela mensal), e em segundo perfil os que remuneram com uma parcela pelo uso

da área e pela movimentação de cargas;

2 - Armadores ou seus representantes legais, e

3 - Requisitantes de serviços em geral tais como, os arrendatários, os próprios

armadores, operadores portuários, agentes, etc.).

2.4. PORTFÓLlO DE PRODUTOS E SERViÇOS

Infraestrutura Aquaviária: conjunto de áreas e recursos que os usuários encontram

para acesso aquaviário e execução de suas operações, mantido pela Administração

do Porto e destinado a possibilitar a operação segura de embarcações,

compreendendo: canal de acesso, bacias de evolução, balizamento e sinalização

náutica, instalações de acostagem e de faixa de cais. Na atual estrutura tarifária, é

remunerada através da cobrança da Tabela I.

Infraestrutura Terrestre: conjunto de áreas e recursos que os usuários encontram

para acesso terrestre e execução de suas operações, mantido pela Administração

do Porto e destinado a possibilitar a operação segura de caminhões e trens,

abrangendo: arruamentos, pavimentação, sinalização e iluminação, acessos

rodoviários ou ferroviários. Na atual estrutura tarifária, é remunerada através da

cobrança da Tabela 11.

Serviças: conjunto de utilidades e recursos, fornecido pela Administração do Porto e

destinado a possibilitar o suporte a operação de embarcações, caminhões e trens,

abrangendo: fornecimento de água e energia elétrica, segurança patrimonial

(escoltas) e disposição de material para descarte. Na atual estrutura tarifária, é

remunerada através da cobrança da Tabela V.

Áreas Arrendáveis: conjunto de áreas e benfeitorias, de propriedade da União e

passíveis de serem arrendadas ao setor privado. Pela atual regulamentação, é

remunerada pela receita patrimonial, composta por uma parcela fixa, em função da

área utilizada e por uma parcela variável, em função do volume de carga

movimentado.

Por meio de um levantamento histórico dos últimos 7 anos, pode-se comparar

o crescimento absoluto e a participação relativa (share) das receitas que compõem o
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portfólio atual de produtos e serviços, somadas às receitas financeiras e/ou

provenientes de outras fontes.

Portfólio de Produtos e Serviços
{Crescimento X Participação Relativa}

, .••.
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---
Figura 1 . Portjólio de Produtos e Serviços (Crescimento x Participação Relatíva)

2.5. AMBIENTE DE ATUAÇÃO

2.5.1. SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL

Nos últimos dez anos, o comércio exterior brasileiro cresceu cerca de 31,0%,

saltando de US$ 281,3 bilhões, em 2007, para US$ 368,S bilhões, em 2017, de acordo

com os dados disponibilizados no Sistema de Análise das Informações de Comércio

Exterior (AliceWeb) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MOle).

Mesmo diante do cenário econômico turbulento que predominou nos últimos

anos, a corrente de comércio brasileira demonstrou desempenho notável,

respondendo, principalmente, à crescente demanda mundial pelas matérias-primas

produzidas no Brasil, especialmente da China, com destaque para a soja, milho,

açúcar, café e minério de ferro.

A retomada consistente das economias desenvolvidas e da Argentina, nos

últimos anos, também impulsionou as exportações brasileiras de maior valor

agregado. Outros fatores favoráveis ao desempenho do comércio exterior brasileiro
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foram a vantagem competitiva propiciada por um real predominantemente

desvalorizado frente ao dólar, o aumento da demanda interna por produtos

importados de maior valor agregado (que contribuiu para o aumento do fluxo de

cargas conteinerizadas) e os vultosos investimentos feitos na modernização dos

terminais portuários brasileiros, o que se refletiu em maior disponibilidade de

infraestrutura e em ganhos de eficiência na logística portuária.

o sistema portuário nacional, que movimentou 1,011 bilhão de toneladas de

mercadorias de janeiro a novembro de 2018 (conforme dados apurados pela Agência

Nacional de Transportes Aquaviários. Antaq), é formado por 37 portos públicos

marítimos, distribuídos ao longo da costa brasileira, sendo 18 delegados a estados ou

munidpios e 19 administrados diretamente pelas companhias docas, sociedades de

economia mista que têm como acionista majoritário o Governo Federal.

Também integram o complexo portuário nacional os Terminais de Uso Privado

(TUP). De acordo com o atual marco regulatório do setor portuário (Lei nQ

12.815/2013 e Decreto nQ 8.033/2013), os interessados em obter a devida

autorização para instalação portuária fora da área do porto organizado devem

apresentar requerimento à Antaq, para análise conjunta com a Secretaria Nadonal

de Portos, que integra a estrutura do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação

Civil (MTPA). A quantidade de TUPs no sistema portuário nadonal em 2014 era de

128. Atualmente, esse número chega a 152, demonstrando o forte interesse da

iniciativa privada no setor, após o advento da Lei nQ 12.815, de 05 de junho de 2013.

Segundo dados do Estatístico Aquaviário da Antaq, de janeiro a novembro

2018, esses terminais concentraram 66% da movimentação portuária no ano,

focando suas atividades, principalmente, na movimentação de graneis sólidos

minerais e graneis liquidas. Já na movimentação de contêineres, a participação dos

TUP vem se expandindo, passando de 15%, em 2010, para 28%, de janeiro a

novembro de 2018.

Dentre os portos organizados, os cinco com maior representatividade no total

de carga movimentada (Santos, Itaguaí, Paranaguá, Rio Grande e Suape) foram

responsáveis por cerca de 72% desse total.

2.5.2. PORTO DE SANTOS

o Porto de Santos possui localização privilegiada, no litoral do estado de São

Paulo, na região Sudeste, a mais desenvolvida e industrializada do país, responsável

por parcela significativa do PIB da América do Sul. É o porto líder nacional no valor

das transações comerciais brasileiras com o exterior e está entre os cinco maiores em

volume de cargas movimentadas. Dados do Estatístico Aquaviário da Antaq, de

janeiro a novembro 2018, apontam que, no que tange à movimentação física, a

participação do Porto de Santos correspondeu a 11,2% do total, ocupando a terceira

posição entre os portos brasileiros, atrás apenas dos portos de Itaqui e Vitória.
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Com o bom desempenho da carga conteinerizada em 2018, o Porto de 5antos

liderou o ranking nacional na movimentação desse tipo de carga. De acordo com

dados do Estatístico Aquaviário da Antaq, de janeiro a novembro 2018, a participação

dos terminais localizados no porto organizado foi de 33% dos contêineres

movimentados no sistema portuário brasileiro. Ao se considerar também a

movimentação do TUP DPWorld 5antos, que utiliza o mesmo canal de navegação, a

participação do Porto de 5antos avança para 39%. 5antos ocupou a vice-liderança, -

atrás apenas do Porto de Colón, no Panamá - entre os portos da América Latina, no

ranking dos principais portos do mundo na movimentação de contêineres, divulgado

pela publicação especializada "One Hundred Ports - 2018", das revistas britânicas

"L1oyd's List" e "Conteinerisation International", ocupando a 42ª posição no ranking

global.

Em 2018 a movimentação de cargas no Porto de 5antos atingiu a marca

recorde de 133.159.762 toneladas movimentadas, ao superar em 2,5% o recorde

anterior, registrado em 2017 (129.865.022 toneladas). Os embarques totalizaram

94.338.950 toneladas, desempenho 0,8% superior ao observado em 2017

(93.557.277 toneladas). Já os desembarques totalizaram 38.820.812 toneladas,

resultado 6,9% superior ao acumulado ao longo de 2017 (36.307.745 toneladas).
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3. ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2018-2022 E
PLANO DE NEGÓCIOS 2018
A Estratégia de Longo Prazo foi elaborada conforme preconiza a Lei

13.303/2016 e encontra-se na fase de execução.

Atualmente, a Codesp acompanha, trimestralmente e anualmente, os

resultados alcançados pelas áreas através das Reuniões de Acompanhamento

Estratégico (RAE).

3.1. METODOLOGIA DE FORMULAÇÃO, DE AVALIAÇÃO E
DE REVISÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Baseado no Balanced Scorecard (BSC), a elaboração e implementação da

Estratégia de Longo Prazo contemplaram quatro fases: Formulação, Tradução,

Execução e Feedback (Realimentação).

o Papel da
Uderança

Oesde O diagnóstico até sua implementação, a elaboração da estratégia foi

baseada nas metodologias descritas a seguir:

o Metodologia para análise de cenário - Análise SWOT;

o Metodologia de gestão da estratégia com base no BSC;

o Metodologia de gestão de portfólio de programas, projetos e ações

com base no Project Management Institute (PMI);

o Metodologia de gestão dos processos organizacionais com base no

Guia para o Corpo de Conhecimentos sobre Gestão de Processos

(CBOK) da Business Process Management Professianal Association
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(ABPMP).

Reuniões de Acompanhamento Estratégico (RAE) são utilizadas para discutir e

revisar a adequação de objetivos, indicadores e metas constantes do planejamento.

3.2. MAPA ESTRATÉGICO

o mapa estratégico é a representação visual da estratégia, mostrando como

os objetivos estratégicos se integram e combinam para descrevê-Ia, nas quatro

perspectivas do BSC.

A elaboração do Mapa Estratégico da Codesp foi feita a partir do

desdobramento da visão corporativa da empresa, decompondo-a em 17 Objetivos

Estratégicos, com os seus respectivos detalhamentos (descritivos).

OEl: Alcançar equilíbrio econômica-financeira autassustentáve/: assegurar que a

empresa possa ser rentável, condição necessária para a sua perpetuação em um

ambiente competitivo (concorrentes públicos e privados). garantindo a

autossuficiência financeira de modo a viabilizar a execução dos seus projetos de

investimento e consequentemente contribuir para o cumprimento da sua função

social.

OEl: Tornar eficiente a utilização das recursos financeiras: fazer melhor uso dos

recursos disponíveis, garantir o uso racional dos investimentos ofertados e,

concentrar esforços na busca constante pela redução dos custos administrativos

internos, além de auxiliar arrendatários e operadores portuários a perseguirem uma

redução nos custos operacionais, de modo a tornar o Porto de Santos mais

competitivo e contribuir para o aumento de comércio exterior brasileiro.

OE3: Obter a confiança e a reconhecimento da sociedade e contribuir para o
desenvolvimento regional e nacional: conquistar a confiança e o reconhecimento

da sociedade, sendo vista como uma empresa que contribui para a integração e o

crescimento dos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista e do Brasil

como um todo, viabilizando a expansão do comércio exterior nacional,

desenvolvendo-se de forma sustentável (com respeito ao meio ambiente e a

segurança do trabalhador portuário), além de agir de forma socialmente

responsável.

OE4:Ser a primeira opção para expansão da otividade portuário: ser percebido

pelos investidores/empresários como a primeira opção para instalar seus

empreendimentos.

OE5:Ser a primeira opção de navegação de longo curso e cabotagem: ser percebido

pelos armadores/agentes marítimos como a primeira opção para atracar seus

navios.
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DE6: Ser considerado a melhor Autoridode Portuário do Brasil em serviços de opoio
e instalações: ser percebido pelo mercado como o melhor porto do Brasil na oferta

de utilidades, recursos e instalações destinados a possibilitar o suporte a operação

portuária, incluindo o fornecimento de água, energia elétrica, esgoto, coleta de

residuos etc.

DE7: Ampliar ações comerciais: garantir a expansão dos negócios e consequente

incremento de receitas, através do fomento ao uso e exploração de áreas e

instalações disponiveis no Porto de Santos.

DE8:Melhorar a reputação da Autoridade Portuária: melhorar e ampliar a afinidade

do público com a marca.

DE9: Ter excelência nas processos de negácio e no tomoda de decisão: padronizar e

documentar processos, que apoiem com eficácia os objetivos estratégicos da

empresa, assegurando o atendimento aos requisitos internos e externos e o grau de

colaboração entre as Unidades de Gestão envolvidas, bem como a consolidação da

Governança Corporativa da Companhia.

DE10: Ser o porto brasileiro com maiores índíces de proteção à saúde e segurança
do trabalhador portuário: ter os melhores resultados em termos de saúde e

segurança do trabalhador portuário.

DEll: Ser referêncio na área de sustentobilidade ambiental e prateção ao
patrimônio histárico e cultural: zelar pelo atendimento à legislação ambiental

vigente na gestão de atividades, operações, instalações, processos e obras

portuárias, garantindo que os recursos naturais sejam transformados de forma

racional e sustentável, sem interferir na manutenção do patrimônio histórico e

cultural nacional.

DE12: Ser a Autoridade Portuária que apresenta maior nível de serviço e eficiência
na disponibilização de infraestrutura aquaviária e terrestre: garantir que seja posta

à disposição de forma adequada (com qualidade e eficiência) aos usuários,

operadores portuários e arrendatários do porto organizado, a infraestrutura

aquaviária (canal de acesso, bacias de evolução, berços de acostagem e áreas de

fundeio) e terrestre (cais, rodovias, ferrovias, edificações, telecomunicações,

geração/transmissão/distribuição de energia elétrica, drenagem e saneamento

básico).

DE13: Prover ações de Tecnologia da Informação e Comunicação que suportem a
estratégia: assegurar infraestrutura física e tecnológica para o atendimento às

demandas da empresa, garantindo a disponibilidade, confiabilidade e integridade

dos recursos necessários à execução da estratégia.

DE14: Manter certificação em segurança pública portuária: garantir a manutenção

da certificação do Plano de Segurança Pública Portuária (PSPP).
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OE15: Exercer boas práticos de Governonço Corporativa e Transparência: delimitar

e suportar as boas práticas de Governança Corporativa (convertem princípios em

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e

otimizar o valor da organização, facilitando o acesso a recursos) que estimulem a

preservação da imagem e da confiança da Companhia por parte dos agentes

públicos e privados, bem como ampliem a transparência das informações.

OE16: Ter gestão estratégica de RH: alinhar as práticas de Gestão de Pessoas com a

Estratégia Organizacional, de maneira que o RH participe das decísões estratégicas

e crie condições para que os empregados se desenvolvam e desempenhem suas

atribuições orientados aos objetivos estratégicos da Organização.

OE17: Atuar com foca em resultados: estruturar os processos de RH para que sejam

orientados aos resultados esperados pela Organização.

3.3. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2018 (5
PILARES)

O Plano de Negócios 2018 visa fornecer informações relevantes sobre a

empresa, notadamente no que se refere à sua atual situação econômico-financeira,

de modo a subsidiar a tomada de decisões estratégicas e, acerca de futuros

investimentos.

Para tanto, o documento foi estruturado em cinco pilares:

1. Serviços: visa mapear às atividades da empresa, a fim de que se possa

compreender com clareza os objetivos da instituição;

2. Mercado: visa identificar os elementos do ambiente externo que

influenciam direta ou indiretamente o negócio, tais como clientes,

concorrentes etc.;

3. Execução: visa otimizar os processos produtivos e modus operandi;

4. Organização: visa otimizar a atuação das pessoas, que irão fazer o

negócio funcionar;

S. Finanças: visa maximizar o potencial de lucratividade e atração de

novos investimentos.

3.4. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPrs)
REFERENTES AO PLANO DE NEGÓCIOS 2018

Para o ano de 2018 na Codesp, o Plano de Negócios elencou S (cinco)

indicadores passíveis de mensuração, que de forma conjunta refletem a situação da

empresa, no tocante ao atendimento dos objetivos expressos nos cinco pilares do

documento.
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Indicador 1: índice de Autossuficiência Tarifária

Pilar: Finanças

Descrição: Mede a cobertura da receita tarifária

F • I Receita tarifária
ormu a: . , .

Despesas tartf dTlaS

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Gerência de Contabilidade e Orçamento (GECOR)

Frequência de mensuração: Mensal

Polaridade: Quanto mais próximo de 1, melhor

Indicador 2: Exploração das áreas operacionais disponíveis

Pilar: Mercado

F • I Áreas operacionais arrendadas 100orrnu a: ... X
Total de áreas operaclOnals pass(vels de arrendamento

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Gerência de Contratos de Arrendamento (GERAR)

Frequência de mensuração: Anual

Polaridade: Quanto maior, melhor

Indicador 3: Taxa de Participação

Pilar: Organização

Descrição: Proporção entre as despesas com pessoal e encargos e a receita operacional

auferida.

F • I Despesas com Pessoal e Encargos 100ormu a: . .. X
ReceLtas Operacwnuls

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Gerência de Contabilidade e Orçamento (GECOR)

Frequência de mensuração: Mensal

Polaridade: Quanto menor, melhor

Indicador 4: Execução do Orçamento de Investimentos

Pilar: Execução

Descrição: Proporção entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o Limite anual do

PDG para investimentos, definido para o ano corrente.

F'I Execução de investimentos 100ormu a: . . . . X
LImite anual do POGpara mvestlmentos

Unidade de medida: Percentual
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Fonte de informação: Gerência de Contabilidade e Orçamento (GECOR)

Frequência de mensuração: Mensal

Polaridade: Quanto maior, melhor

Indicador 5: Distribuição moda I no acesso ao porto

Pilar: Serviços

Descrição: Avaliação do percentual de cargas que chega ao porto através de cada um dos

modais de transportes (rodoviário, ferroviário, transbordo, duto viário e hidroviário).

F• I Volume movimentado pelo porto por modal X 100ormu a: x = .
Volume total movrmentado pelo porto

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Supervia Eletrônica de Dados (SED) e Relatório Portofer

Frequência de mensuração: Mensal

Polaridade: N/A

3.5. CENÁRIOS E PROJEÇÕES

Buscando aumentar a previsibilidade da situação econômico-financeira da

Codesp, e por consequência suportar a tomada de decisões em nível estratégico,

foram criados cenários e projeções para o ano de 2018.

Cabe salientar, ainda, que tal tomada de decisão, particularmente quanto a

investimentos futuros, deverá estar balizada pelo Programa de Dispêndios Globais-

PDG, cuja elaboração é realizada tendo como premissas, dentre outros aspectos, a

previsão de movimentação geral do porto para o ano em questão, e contingências

gerais, tais como dispêndios com o pagamento de indenizações em ações civeis e

trabalhistas.

O Plano de Negócios 2018 considerou 3 cenários de receita tarifária, para uma

movimentação projetada de 134,6 mílhões de toneladas:

Cenário
Descrição Cenário Pessimista Cenário Base

Otimista

Receita Tarifária Bruta R$ 573.578,4 R$ 611.978,5 R$ 641.982,8

Tabela I R$439.129,8 R$ 459.529,8 R$486.666,7,- -
Tabela Ii R$ 82.812,5 R$ 100.812,5 R$ 102.726,6

Tabela V R$ 50.530,7 R$ 50.530,7 R$ 51.429,3

P.S: Valores em milhares de reais.
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4. ANÁLISE E CONCLUSÕES DO CONSAD ACERCA
DOS RESULTADOS

A análise e conclusões da Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios

envolve profundo estudo dos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e

metas, propostos para a Codesp no seu Plano de Negócios 2018. Conforme descrito

a seguir.

4.1. PILAR FINANÇAS

Indicador 1: fndice de Autossuficiência Tarifária

Propósito: Garantir que a receita tarifária possa cobrir as despesas tarifárias, de forma a

evitar a necessidade de subsídios de outras fontes de receita.

F • I Receita tarifáriaormu a: ----~-
Despesas tarifárias

Unidade de medida: Percentual

Resultado 2018:

índice de Autossuficiência Tarifária .•.

87.7%

Meta Realizado

Tabela Comparativa dos resultados de exercidos anteriores:

índice de
Autossuficiência 74,8% 78,5% 87,7%
Tarifária

•• •Legenda: Acima da expectativa Conforme planejado Requer atenção Desconforme

Analise e Conclusões:

o resultado apurado em 2018 foi acima da expectativa, em virtude de a empresa ter

apresentado redução nas despesas tarifárias de forma conjugada a um aumento na receita

tarifária.

Os principais fatores que contribuíram para o aumento da Receita em 2018 foram: (i) o

reajuste tarifário autorizado pela Antaq de 16,76% que foi aplicado a partir do mês de junho,
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transcorridos três anos do último reajuste que ocorreu em maio de 2015, e lii) o aumento

da movimentação de cargas em 2018 (133,1 milhões de toneladas) comparado ao ano de

2017 (129,9 milhões de toneladas).

Dentre os fatores que mais contribuiram para a redução das despesas tarifárias, destaca-se

a redução de despesas com pessoal, detalhada no indicador Taxa de Participação.

4.2. PILAR MERCADO

Indicador 2: Exploração de áreas operacionais disponíveis

Propósito: Garantir a plena utilização das áreas operacionais disponíveis no porto

Resultado 2018:

Exploração de áreas operacionais disponíveis t
85.2% 81.3%

Meta Realizado

Tabela Comparativa dos resultados de exercicios anteriores:

d
" d Resultados Anteriores Meta Realizado

In Ica or, 2016 2017 2018 2018

81,3%85,2%

•Requer atenção Desconforme

83,4%83,4%

Exploração
das áreas
operacionais
disponiveis

• •Legenda: Acima da expectativa Conforme planejado

Analise e Conclusões:

A meta de 2018 foi definida com base no histórico dos dois anos anteriores e previa a

licitação de dois terminais de granéis Iiquidos na região da Ilha do Barnabé (5T513 e 5T513A),

dos quais apenas a primeira licitação foi realizada.

Além disso, foram feitas alterações na metodologia de cálculo do indicador, que ainda

carecem de revalidação, buscando demonstrar com mais fidelidade o real índice de

exploração das áreas operacionais. Portanto, cabe ressaltar que o resultado de 81,3%

representa o atendimento de apenas 50% da meta prevista para os arrendamentos no ano

de 2018.
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Para o ano de 2019, com vistas a publicação da Portaria nº 574/2018 MTPA que disciplina a

descentralização de competências relacionadas à exploração indireta das instalações

portuárias, espera-se maior celeridade nas próximas licitações, tanto de contratos de

caráter precário (contratos de transição, contratos encerrados "sub judice", etc) como para

áreas ociosas (projetos greenfield). Para tanto, a Codesp trabalhará na estratificação deste

indicador macro, com a finalidade de aprimorar os controles e subsidiar decisões

estratégicas.

4.3. PILAR ORGANIZAÇÃO

Indicador 3: Taxa de Participação

Propósito: Controlar as despesas com pessoal.

F • I Despesas com Pessoal e Encargos 100ormu a: , X
ReceLtas Operacionais

Unidade de medida: Percentual

Resultado 2018:

Taxa de Participação

33.2%

Meta Realizado

Tabela Comparativa dos resultados de exercicios anteriores:

Analise e Conclusões:
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•• •Legenda: Acima da expectativa Conforme planejado Requer atenção Desconforme

o indicador Taxa de Participação teve um desempenho satisfatório, atingindo a meta

definida para 2018.

O resultado de 32,9% foi impactado principalmente pela contenção de despesas com

pessoal, acerca da qual podemos destacar:



• Programa de desligamentos ocorrido no ano de 2017, com reflexos em 2018

(payback aproximado de 10 meses);

• Adequações de pessoal relativas à estrutura organizacional (downsizing) e ao Plano

de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC;

• Adequações de pessoal relativas ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;

• Redução de despesas com serviços de terceiros.

4.4. PILAR EXECUÇÃO

Indicador 4: Execução do Orçamento de Investimentos

Propósito: Prover a realização dos investimentos previstos para o ano corrente.

F • I Execução de investimentos 100
ormu a: . . . X

Llmlte anual do PDG para investLmentos

Unidade de medida: Percentual

Resultado 2018:

Execução do Orçamento de Investimentos

70.0%

Meta Realizado

Tabela Comparativa dos resultados de exercicios anteriores:

Execução do
Orçamento de 41,6% 33,2% 70,0%
Investimentos

•• •Legenda: Acima da expectativa Conforme planejado Requer atenção Desconforme

Analise e Conclusões:

ação de investimento:

• REFORÇODECAISPARAAPROFUNDAMENTO DOS BERÇOSENTREOSARMAZÉNS 12

AO 23 NO PORTO DESANTOS
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O desempenho do indicador "Execução do Orçamento de Investimentos" foi aquém do

planejado e para compreender o baixo desempenho, cabe uma análise pormenorizada por



METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%)

20

FINANCEIRA(R$)

22.414.454,00

FíSICA(%)

3

FINANCEIRA(R$)

3.792.336,00

Obra concluída em 31/12/2017, sendo que a última medição, referente ao período de 21 a

31/12/2017, ocorreu em janeiro de 2018. Solicitado pela contratada, pedido de reequilibrio

financeiro do contrato, tendo em vista que o prazo de execução da obra foi maior do que o

previsto contratualmente, pedido esse em análise.

A obra teve início em outubro de 2014 e foi concluída em dezembro de 2017. O valor

financeiro apresentado, pago em 2018, refere-se às medições finais de obra, ou seja,

serviços realizados até dezembro de 2017. O valor do saldo ficou disponível no orçamento

para fazer frente ao pleito de reequilibrio financeiro solicitado pela empresa que até a

presente data se encontra em análise pela companhia.

• ADEQUAÇÃO DOCAISPARATERMINAL DEPASSAGEIROSNO PORTODESANTOS (SP)

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%)

1

FINANCEIRA(R$)

7.265.821,00

FíSICA(%)

O

FINANCEIRA(R$)

0,00

Concluída em maio/2014 as obras de construção de S12 metros de cais para atracação de

navios de cruzeiro para a Copa do Mundo de 2014 e em fev/2016 foi concluída a

complementação da OS nº 1, com um total construído de 779 metros. Encaminhada a carta

DIENG-GD/385.17, em 25/10/2017 à SNP/MTPA, solicitando aporte de verba no valor de R$

300,0 milhões, para revisar o Projeto Executivo, executar a 2~ fase da obra (504 metros de

cais), gerenciamento e fiscalização da obra e gerenciamento ambiental, finalizando assim

totalmente o projeto inicial. Até a presente data sem resposta.

• REFORÇODOS BERÇOSDEATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ NO PORTODE SANTOS

META5PREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

• ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕESGERAISEDESUPRIMENTOS NO PORTODESANTOS
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METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

23 11.2S0.000,00 6 3.113.293,00

Executado 27,7% do previsto, sendo R$ 667,7 mil com o Sistema Eletrônico de

Cadastramento e Monitoramento (SECAM), R$ 912,2 mil com o Sistema de Energia Elétrica,

e R$ l.S33,4 mil com a reforma da fábrica de gelo do Terminal Pesqueiro Público de laguna

- TPPL/SC.

• IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEAPOIO DEGESTÃODETRÁFEGO DENAVIOS

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

100 1S.921.814,00 OS S8.368,00

Assinado em 28/10/2014 o contrato DP/61.2014 - Consorcio INDRA VTMIS SANTOS, para

implantação do sistema VTMIS - Vessel Traftie Information System. Foi entregue o projeto

executivo, finalizada a instalação da Torre na Ilha Barnabé e também foram entregues os

radares, que ainda permanecem nas caixas. A instalação das outras torres dependia de

convênios com o Exército (Itaipu e Forte dos Andradas) e o aluguel de uma área particular,

fatos que não ocorreram. O contrato foi encerrado em 27/06/2018 e, em novembro/2018,

o Conselho de Administração, por proposta da Diretoria, aprovou a rescisão do contrato e

determinou a imediata abertura de uma nova concorrência.

• IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA

CADEIA LOGíSTICA

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FrSICA(%) FINANCEIRA(R$)

100 4.830.220,00 O 0,00

Ação destinada a aquisição de equipamentos para implantação de Portais para o

PORTOLOG, que são partes integrantes do sistema "Porto sem Papel".

Está em estudo pela DILOG uma solução que visa implementar melhorias na área de

circulação dos caminhões dentro da área portuária, assim como a sua chegada ao Porto de

Santos.

O sistema deve contar com pórticos, que deverão ser integrados para receber informações

Conclusões do Conselho de Administração sobre o
Plano de Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo 2018-2022

j)



de balanças, para realizar a pesagem desses caminhões, que já deixariam os gates direto

para o seu destino, sem ter que passar por uma pesagem externa. Com isso, haverá um

melhor controle/acompanhamento de cargas, dando mais eficiência e celeridade nas

operações do Porto de Santos.

A previsão é que os documentos necessários para a contratação do projeto, estejam

concluídos para publicação do edital ainda no primeiro semestre de 2019.

• IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE

RESíDUOSSÓLIDOSE EFLUENTESLfQUIDOS NOS PORTOSMARfTIMOS

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(estudo) FINANCEIRA(RS) FíSICA(estudo) FINANCEIRA(RS)

45 3.771.375,00 o 0,00

Em 29/06/2018, foi encaminhado Relatório a SNP, onde ficou definido que o projeto a ser

licitado seria exclusivamente o de Implementação do esgotamento Sanitário da Ilha

Barnabé, conforme Projeto Básico de Engenharia já encaminhado através da carta DIPRE-

GD/621.2017, de 15/12/2017. Entretanto, seriam realizadas atualizações e adequações no

que se refere à revisão do BDI - Bonificação de Despesas Indiretas e Encargos, conforme o

cronograma encaminhado à 5NP.

Em 28/09/2018, foi encaminhado Relatório elaborado pela área técnica à SNP, informando

que os componentes do Projeto Básico haviam sido revisados, bem como, sua adequação à

Lei 13.303/16.

Em 21/12/2018, a área de projetos da CODESPentregou o Projeto Básico de Engenharia e

Matriz de Riscos, referente ao programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos

Sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna 5inantrópica Nociva, à área Ambiental, restando

pendente a entrega das planilhas de custos. Com a entrega de todos os produtos, a área

Ambiental efetivará a contratação, após revisão do Projeto Básico.

• AMPLIAÇÃO DEACESSORODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(estudo) FINANCEIRA(R$) FíSICA(estudo) FINANCEIRA(R$)

1 100.000,00 O 0,00
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METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

24 61.120.778,00 3 8.746.191,00

Os documentos necessários para a contratação do Projeto Básico, estão sendo adequados,

em atendimento às exigências da Lei nº 13.303/2016.

• REURBANI2AÇÃO DA BACIA DO CANAL 4

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(estudo) FINANCEIRA(R$) FrSICA(estudo) FINANCEIRA(R$)

1 100.000,00 O 0,00

O Projeto Funcional encontra-se em fase de estudo pela área técnica da CODESP.

• IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - no

Município de Guarujá

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

1 1.242.724,00 O 0,00

Concluídas em outubro/2013 as obras da 1ª fase pela CONSTRAN S/A Construção e

Comércío (Contrato nº DP/24.2011 de 30/03/2011). O Projeto Executivo da 2ª fase das obras

foi entregue em out/2015. Após vários ajustes/correções, o Projeto Executivo foi aprovado

e encaminhado ao MTPA, através da carta DIENG-GD/363.2017, de 28/09/2017. O MTPA

solicitou a CODE5P que verificasse junto a SPU a situação dos imóveis a serem

desapropriados (Ofício nº 586/2017/SNP/MTPA, de 30/10/2017). A CODESP solicitou a

5PU/SP informações complementares para avançar com o processo de Desapropriações. O

Termo de Referência e Planilha Orçamentária das obras estão sendo adequados à Lei

13.303/2016, quando da definição das Desapropriações. Tal obra ligará a 1ª Fase da Avenida

Perimetral da Margem Esquerda à Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

• IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - no

Município de Santos

~
Obras concluídas no trecho entre a Praça Barão do Rio Branco e o Canal 4 (3,0 km). 1:\

I
Quanto ao trecho Macuco/Ponta da Praia, em 27/10/2015 foi assinado o contrato ;,

DP/72.2015 - Construtora Capellano Ltda., no valor de R$ 72,4 milhões, para execução das ~

obras, bem como, em 30/10/2015 foi assinado o contrato DP/75A.2015, no valor de R$ 7,7
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milhões, com O Consórcio APE, para Gerenciamento e Fiscalização das Obras. A Licença de

Instalação das obras foi emitida pelo IBAMA em 23/12/2015 e a Ordem de Serviço para o

início dos serviços foi emitida pela CODESPem 13/02/2016. Em abril de 2018 foram aditados

os contratos das obras e Gerenciamento e Fiscalização das obras, prorrogando os prazos

para julho de 2020 e agosto de 2020 respectivamente. No segundo semestre, a Construtora

Cappeliano passou por problemas financeiros, atrasando diversos pagamentos causando

períodos de paralisações além de baixíssima produtividade, o que refletiu na execução

financeira, a qual foi retomada em dezembro/2018.

Concluido o Projeto Executivo do trecho Alamoa-Saboó, (Contrato DP/S1.2013 - Consórcio

EBEI-SETEC).Em face da demanda por um novo acesso ao porto, na margem direita, que

impacta no projeto já concluído, foram definidos por parte dos interessados (SSP,GOVERNO

DO ESTADODESP, PREFEITURADESANTOS, FERROVIAS,CODESPEUSUÁRIOS), como segue:

NOVO ACESSOAO PORTO: O Edital do Projeto Básico foi publicado em 14/12/2018, com

previsão de abertura das propostas em 21/01/2019. TRECHO I (Viaduto Paulo

Bonavides/Retão da Alamoa - S80 mts): O Termo de Referência e Planilhas Orçamentárias

das Obras estão sendo adequados a Lei 13.303/2016 (R$ 27,S milhões). Previsão de

contratação do Gerenciamento e Fiscalização das Obras (R$ 2,7 milhões).

• IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DEAPOIO LOGíSTICONO PORTODESANTOS

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(estudo)

100

FINANCEIRA(R$)

100.000,00

FíSICA(estudo)

o
FINANCEIRA(R$)

0,00

Em estudos pela SNP/MTPA.

• MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEíCULOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

5.000.000,00

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

170.553,00

Realizado 3,4% do previsto, sendo R$ 147,2 mil na aquisição de equipamentos de

refrigeração e R$ 23,4 mil na aquisição de equipamentos diversos.

• MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E

TELEPROCESSAMENTO
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METASPREVISTAS METASREALIZADAS

FíSICA(%) FINANCEIRA(R$) FíSICA(%) FINANCEIRA(R$)

- 10.000.000,00 - 3.333.193,00

Realizado 33,3% do total previsto, sendo R$ 7,9 mil na aquisição de licenças e sistemas, R$

3.028,0 mil na aquisição de equipamentos de informática, e R$ 297,3 mil na aquisição de

equipamentos de telefonia e imagem.

4.5. PILAR SERViÇOS

Indicador 5: Distribuição modal no acesso ao porto

Propósito: Prover uma matriz de transporte eficiente e competitiva no acesso ao porto.

F
• I Volume movimentado pelo porto por modal X 100
ormu a: x = .Volume totaL movimentado pelo porto

Unidade de medida: Percentual

Resultado 2018:

Realizado

Tabela Comparativa dos resultados de exercicios anteriores:

I d' d Resultados Anteriores Meta Realizado
n Ica ar 2016 2017 2018 2018

Rodo: 60,7%-Transbordo: 8,7%

Rodo: 60,0%
Ferro: 26,0%

Transbordo: 9,0%
Duto: 4,0%

Hidroviário: 1,0%

•Requer atenção Desconforme

Rodo: 61,9%
Ferro: 25,0%
Transbordo:

9,0%
Duto: 4,3%

Distribuição
modal no
acesso ao porto

Rodo: 60,3%
Ferro: 26,2%
Transbordo:

8,9%
Duto: 4,6%

• •Legenda: Acima da expectativa Conforme planejada

Analise e Conclusões:

o resultado do Indicador "Distribuição modal no acesso ao porto" pode ser considerado

satisfatório, por representar um aumento na participação do moda I ferroviário e

consequentemente uma redução da dependência do moda I rodoviário.
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o crescimento da ferrovia pode ser melhor observado, se analisado em valores absolutos:

2016 - 29,1 milhões de toneladas; 2017 - 31,9 milhões de toneladas e 2018 - 33,9 milhões

de toneladas.

o ponto negativo foi o não atendimento da meta de 1% para o modal hidroviário

(intermodal), em virtude de indefinições na regulação da operação hidroviária do Canal de

Porto de Santos, de forma que ainda não tenha ocorrido efetivamente o início das operações

por parte dos transportadores hidroviários.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o ano de 2017 foi revisada a estratégia da empresa para um horizonte

de cinco anos, em acordo com a Lei 13.303/2016, e elaborado o Plano Estratégico

Institucional.

Além de 2018 ter sido um ano eleitoral, o que afeta o funcionamento de todas

empresas estatais, também foi um ano atípico para a Codesp devido aos impactos

sofridos com a Operação Tritão da Polícia Federal e consequente troca emergencial

de parte da direção da empresa. Além desta troca de gestão não planejada, a

empresa sofreu uma reestruturação organizacional com redução de (i) unidades

organizacionais, (ii) cargos comissionados e (iii) e pessoal.

Em função dessas dificuldades, o primeiro ano do Plano Estratégico foi

executado com desempenho razoável frente às metas estipuladas, exceto quanto

aos projetos de investimentos que tiveram um desempenho fraco. O

acompanhamento foi realizado através de reuniões trimestrais (Reunião de

Acompanhamento da Estratégia) com envolvimento do corpo de superintendentes

da empresa, Diretoria e este Conselho. Além do acompanhamento do desempenho

dos indicadores e das iniciativas estratégicas, também ocorreram ajustes e

adaptações ao Plano conforme avaliação das próprias áreas responsáveis por sua

execução. Estas mudanças criaram a demanda para revisão do Plano e correção de

rumo para os próximos anos.

Quanto aos cinco indicadores apresentados neste documento, que compõem

também o Plano de Negócios, demonstramos que em sua maioria (quatro) o

desempenho foi adequado. Isso evidencia que a Codesp tem uma gestão alinhada

com sua Estratégia de longo prazo.

Por fim, com vistas aos resultados demonstrados, concluímos que a empresa

está no rumo certo para o alcance de seus Objetivos Estratégicos e, por

consequência, para o atingimento de sua Visão de futuro, cumprindo assim sua

Missão empresarial. E também, conforme preconizado pela Lei 12.815/2013,

demonstra a evolução do projeto de modernização e aprimoramento da gestão dos

portos organizados.
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6.MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

o Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado de São Paulo -

Codesp declara que aprovou nesta data o Relatório de Conclusões do Conselho de

Administração sobre o Plano de Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo 2018-

2022 da Codesp, referente ao exercicio de 2018, em conformidade com os termos

do artigo 37, parágrafo 32 do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Em 08 de abril de 2019.

~.
orgias Unhares
SIDENTE /

~~ ~
osco Camargo de Sousa "
CONSELHEIRO

Maria da Glo' Felgueiras Nicolau
CO S LHEIRA

Márcio Luiz Bernardes Calves
CONSELHEIRO

Conclusões do Conselho de Administração sobre o
Plano de Negócios2018 e Estratégia de LongoPrazo 2018-2022 33



A.I1TOtlOADl POIruJ,tlJ

DELIBERAÇÃO N° 032.2019, DE 08 DE ABRIL DE 2019.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, em sua 559a

Reunião (extraordinária) realizada nesta data e no uso da competência que lhe

confere o Inciso XXXV, do artigo 55 do Estatuto Social,

DELIBERA

Aprovar, o Relatório de Conclusões do Plano de

Negócios 2018 e Estratégia de Longo Prazo - 2018-2022. Documento

nO 000005223/2019.


