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Conselho de Administração

Presidentes:

Luiz Fernando Garcia da Silva
01/01/2017 à 10/04/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Alber Furtado de Vasconcelos Neto
11/04/2017 à 27/11/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

José Alfredo de Albuquerque e Silva
27/11/2017 à 31/12/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Conselheiros:

Noel Dorival Giacomitti
01/01/2017 à 10/04/2017 
Representante do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

Júlio Alvarez Boada
01/01/2017 à 10/04/2017 
Representante dos Acionistas Minoritários

Egéferson dos Santos Craveiro
01/01/2017 à 17/07/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Maria da Glória Felgueiras Nicolau
11/04/2017 à 31/04/2017 
Representante do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
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Eduardo de Castro 
11/04/2017 à 15/12/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

João Bosco Camargo de Sousa
20/07/2017 à 31/12/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Fabio Madeira Alvares da Silva
20/07/2017 à 31/12/2017 
Representante dos Acionistas Minoritários

João de Andrade Marques
01/01/2017 à 31/12/2017 
Representante da Classe Trabalhadora

Marcio Luiz Bernardes Calves
01/01/2017 à 31/12/2017 
Representante da Classe Empresarial

Conselho Fiscal

Presidentes:

Eduardo de Castro 
01/01/2017 à 10/04/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Fabiana Vieira Lima
11/04/2017 à 31/12/2017 
Representante do Tesouro Nacional

Conselheiros:

Marcos Mesquita Mendes 
01/01/2017 à 10/04/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Fabiana Vieira Lima
01/01/2017 à 10/04/2017 
Representante do Tesouro Nacional

Fernanda Barbosa Garcia 
11/04/2017 à 31/12/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Maria da Conceição Campos Cei 
20/07/2017 à 31/12/2017 
Representante do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

Marcello Eduardo Ratton Ferreira 
01/01/2017 à 31/12/2017 
Representante dos Acionistas Minoritários 
(ações ordinárias)

Martin Alexandre Aron 
01/01/2017 à 31/12/2017
Representante dos Acionistas Minoritários 
(ações preferenciais)
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Hilário Seguin 
Dias Gurjão
Diretor de 
Engenharia
16/01/2017 à 
31/12/2017

Francisco 
José Adriano
Diretor 
Administrativo
e Financeiro
01/01/2017 à 
31/12/2017

José Alex
Botêlho de
Oliva M.Sc.
Diretor
Presidente
01/01/2017 à 
31/12/2017
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Cleveland 
Sampaio 
Lofrano M.Sc.
Diretor de 
Relações com
o Mercado e 
Comunidade
01/01/2017 à 
31/12/2017

Celino Ferreira 
da Fonseca
Diretor de Operações
Logísticas
01/01/2017 a 
01/05/2017

Carlos Henrique 
de Oliveira Poço
Diretor de 
Operações Logísticas
02/05/2017 à 
31/12/2017

Antonio de 
Pádua de
Deus Andrade
Diretor de
Engenharia
01/01/2017 à 
15/01/2017



10 11

Identidade Empresarial Relatório Anual 2017

Missão

Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto 
de Santos, oferecendo serviços e infraestru-
tura eficientes aos seus clientes e usuários, 
bem como apoiar o poder público, o comér-
cio e o desenvolvimento econômico com 
responsabilidade socioambiental.

Visão

Ser a Autoridade Portuária modelo em agili-
dade e competitividade, líder em eficiência, 
segurança e sustentabilidade; com foco em 
resultados e orientada à valorização do ca-
pital humano, de forma a tornar o Porto de 
Santos, o “hub port” do Atlântico Sul.

Valores

Valorização do Capital Humano
Valorização dos talentos individuais na exe-
cução de nossa missão com paixão e orgu-
lho de ser portuário.

Ética
Promoção da ética e transparência nas re-
lações interpessoais com todos os públicos 
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com os quais nos relacionamos: colabora-
dores, clientes, autoridades, fornecedores e 
a sociedade.

Empreendedorismo
Aprimoramento da visão empresarial, bus-
cando continuamente novas oportunidades, 
procurando e avaliando alternativas, com 
requisitos de qualidade e eficiência.

Negócio

Gestão Integrada da Cadeia Logística.

Política de Sustentabilidade

Governança Corporativa
Exercer boas práticas de governança cor-
porativa e transparência na consecução de 
políticas públicas, utilizando-se de sistemas 
eficazes de controle interno, que monitorem 

processos estratégicos, sistêmicos, operacio-
nais e financeiros, atuando na prevenção de 
conflitos 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 am-
biental vigente e às normas definidas pela 
Codesp;
2. Buscar a eficiência na prestação de ser-
viços portuários, tendo como princípio a 
conservação e controle ambiental;
3. Prevenir a poluição em todas as suas 
formas;
4. Cuidar do patrimônio histórico e cultural 
da região;
5. Estimular a inovação tecnológica na bus-
ca de oportunidades para o crescimento dos 
negócios e melhoria contínua do Sistema de 
Gestão Ambiental; e
6. Promover o treinamento e capacitação 
constante dos seus colaboradores.

12 13
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Nos últimos dois anos, nosso trabalho à 
frente da Companhia Docas do Estado de 
São Paulo foi capaz de gerar resultados 
consistentes. O déficit registrado em 2015, 
de R$ 94,922 milhões, foi reduzido para R$ 
22,465 milhões em 2016. Em 2017, os re-
sultados negativos foram revertidos para 
um superávit de R$ 44,432 milhões. 

Além da qualidade das nossas equipes, 
esse avanço pode ser explicado por deci-
sões estratégicas que se mostraram acer-
tadas, tais como investimentos em novas 
tecnologias e processos, bem como o apri-
moramento da logística que envolve o Porto 
de Santos, visando melhor atender nossos 
clientes e ampliar o volume de cargas mo-
vimentadas. 

Fruto desse esforço e das iniciativas imple-
mentadas pelos nossos terminais portuá-
rios, conseguimos movimentar um volume 
recorde de mercadorias, atingindo 129,865 
milhões de toneladas, 14,1% acima do ve-
rificado em 2016 e 8,3% acima do recorde 
anual histórico anterior (119,932 milhões 
t), registrado em 2015, demonstrando que 
as estratégias adotadas foram adequadas, 
mesmo em circunstâncias macroeconômi-
cas bastante voláteis. 
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As exportações, responsáveis por 72,0% 
do movimento físico geral, apresentaram 
crescimento de 14,9%, impulsionadas, prin-
cipalmente, pelas altas nos embarques de 
milho, complexo soja (grão e farelo) e açú-
car.  Somente estas commodities represen-
taram 60,6% do total exportado por Santos 
e 43,6% do movimento geral de cargas 
operadas em 2017.  

No ano corrente continuamos investindo e 
promovendo mudanças na empresa, para 
torná-la cada vez mais ágil e capaz de 
atender os clientes do Porto de Santos com 
qualidade. Nesse sentido, desenvolvemos 
novos mecanismos de comunicação, como 
o nosso Data Center e incorporamos tecno-
logias avançadas nos procedimentos ope-
racionais tais como a Cadeia Logística Por-
tuária Inteligente (Portolog) e o Sistema de 
Gerenciamento de Informações do Tráfego 

de Embarcações (VTMIS). A implementa-
ção dessas ferramentas apresentou con-
siderável avanço neste ano e soma-se ao 
desenvolvimento de novos sistemas e apri-
moramento de outros já existentes, visan-
do disponibilizar alternativas que agilizem e 
automatizem os procedimentos da empresa 
e do Porto de Santos.

Investimos na continuidade de empreendi-
mentos como a dragagem, que nos permitiu 
manter as profundidades de projeto do ca-
nal de acesso ao Porto, garantindo aos usu-
ários operarem sem restrições, e as condi-
ções satisfatórias dos berços de atracação. 
Destacamos também os investimentos na 
readequação do trecho Canal 4-Ponta da 
Praia, da Avenida Perimetral em Santos; 
na recuperação e reforço do cais entre os 
armazéns 12A e 23; na ampliação da ofer-
ta de energia e na remodelação do sistema 

ferroviário em diversos trechos do Porto.

Com relação às ações de governança, em 
2017 iniciamos mudanças importantes em 
nossa estrutura administrativa, que prepa-
rarão a Companhia para um novo momen-
to, propiciando mais uniformidade e rapidez 
nas decisões e sinergia entre as equipes. 
Nesse sentido, destacam-se iniciativas 
como a elaboração do Planejamento Estra-
tégico Institucional (PEI), os avanços no de-
senvolvimento do Projeto de Modernização 
da Gestão Portuária (PMGP), a implanta-
ção do Escritório de Gerenciamento de Pro-
jetos (PMO) e a automação de processos. 
Esperamos apresentar, em 2018, a revisão 
do Plano Mestre e a atualização do Plano 
de Desenvolvimento e Zoneamento do Por-
to de Santos, bem como a regularização 
fundiária dos imóveis da União na área do 
Porto Organizado e a revisão da poligonal 
do complexo portuário santista.

Marcando uma nova fase na empresa, es-
tamos estruturando nossa administração 
de forma a garantir que todas as questões 
sejam amplamente discutidas e as deci-
sões sejam tomadas de forma conjunta, es-
treitando, cada vez mais, o relacionamento 
com nossos colaboradores e com a comu-
nidade. Nesse sentido promovemos uma 
série de campanhas direcionadas à saúde, 
segurança no trânsito, educação ambiental 
e arte, buscando valorizar a relação profis-
sional no âmbito corporativo e trazer para 
este ambiente valores associados a uma 
melhor qualidade de vida, a partir de uma 
proposta mais humanizada no relaciona-
mento entre a empresa e seu quadro de 
colaboradores.

No que concerne às ações de sustenta-
bilidade, destacamos a concessão, pelo 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), da Licença de Operação do Porto de 
Santos, visando conciliar o uso econômi-

co do Porto Organizado com a preserva-
ção do meio ambiente.

Quanto à segurança, aprovamos o novo 
regulamento do Plano de Ajuda Mútua 
(PAM) e criamos um banco de dados de 
informações de cargas perigosas que fa-
cilita o acesso a informações por ocasião 
de sinistros, além de mapearmos as áreas 
dos terminais, apontando rotas de acesso 
e fuga, facilitando, assim, a ação do Cor-
po de Bombeiros.

Convidamos todos a conhecerem mais sobre 
os avanços obtidos neste exercício pela Co-
desp e pelo Porto de Santos por meio da lei-
tura deste relatório, onde apresentamos deta-
lhes das operações, estratégias, resultados e 
avanços na gestão, dentre outros temas.

Para o ano de 2018, a Codesp tem como 
um de seus grandes desafios dar continui-
dade aos projetos implementados em 2017, 
notadamente para consolidação da sua 
reestruturação organizacional, dos seus 
processos operacionais, obras de infraes-
trutura e ações visando aprimorar cada vez 
mais as relações entre o Porto e as cidades 
da Baixada Santista. Essa trajetória, entre-
tanto, é somente parte do caminho e não 
a linha de chegada. Seremos sempre de-
safiados a nos reinventarmos, sermos mais 
eficientes e inovadores, pois só assim esta-
remos próximos do mercado. A combinação 
de tudo isso nos levará à frente no processo 
de transformação e reforçará nossa crença 
de que somos uma referência em serviços 
portuários no Brasil e que produzimos re-
sultados que nos enchem de orgulho.

Preparados para os novos desafios, agra-
decemos aos nossos colaboradores, à toda 
a comunidade portuária santista, aos nos-
sos acionistas, órgãos colegiados, clientes, 
fornecedores, autoridades e à comunidade 
em geral pela confiança e a parceria ao 
longo deste ano.

16
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A reforma ministerial implementada no 
ano de 2016, somada às mudanças legais 
e normativas que ocorreram nos últimos 
anos, com destaque especial às publica-
ções das leis nº 12.815/13 (Lei dos Portos) 
e nº 13.303/16 (Lei das Estatais), criaram 
uma nova organização institucional para o 
setor portuário público, alterando significa-
tivamente o rol de atribuições e competên-
cias (direitos e deveres) atribuídos às com-
panhias docas federais.
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Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil (MTPA)

Cabe ao Ministério dos Transportes, Por-
tos e Aviação Civil (MTPA) a formulação de 
políticas para o desenvolvimento e fomen-
to do setor portuário, além da participação 
no planejamento estratégico, com o esta-
belecimento de diretrizes para sua imple-
mentação e definição das prioridades dos 
programas de investimentos dos portos ou-
torgados às companhias docas.

Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP)

O Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão (MP), por meio da Secretaria 
de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais (Sest), atua nas empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detém a maio-
ria do capital social com direito a voto, as cha-
madas empresas estatais, e nesse contexto se 
encaixam as sociedades de economia mista. 

Entre as atribuições e competências da Sest, 
cabe destacar: zelar pelo aperfeiçoamento da 
gestão administrativa, através do aumento da 

eficácia e transparência; pelo cumprimento da 
Lei de Responsabilidade das Estatais – Lei nº 
13.303/16; acompanhar e disponibilizar infor-
mações econômico-financeiras e manifestar-
-se sobre os pleitos das empresas estatais, 
no que se refere à política salarial, aprovação 
e eventuais modificações nos planos de pre-
vidência dessas empresas e seu quantitativo 
de empregados.

Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria
Geral da União (CGU)

O Ministério da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União (CGU) atua 
em diversas frentes, que impactam direta-
mente na gestão das companhias docas:
• Auditoria e Fiscalização: cabe à CGU 
avaliar a execução dos programas de go-
verno, comprovando a legalidade e ava-
liando os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão de administradores 
públicos federais, com foco no aprimora-
mento da gestão e da execução das políti-
cas públicas, em cumprimento ao disposto 
no artigo 74 da Constituição Federal;
• Atividades disciplinares: a CGU atua tam-

bém em atividades disciplinares, relaciona-
das à apuração de possíveis irregularidades 
cometidas por servidores e empregados pú-
blicos e aplicação das devidas penalidades;

• Ética e integridade: na promoção da 
ética e da integridade pública, através de 
ações preventivas e repressivas, de for-
ma a estimular a integridade por parte dos 
agentes no serviço público e privado, na de-
fesa do interesse público.

Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq)

A Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários é uma entidade reguladora que inte-
gra a administração federal indireta, dotada 
de regime autárquico especial, independên-
cia administrativa, autonomia financeira e 
funcional, vinculada ao MTPA.

A Antaq tem por finalidade implementar 
as políticas formuladas pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil e pelo 
Conselho Nacional de Integração de Políti-
cas de Transporte (Conit), segundo os prin-
cípios e diretrizes estabelecidos em lei. 

Foi criada pela Lei nº 10.233/2001 para re-
gular, supervisionar e fiscalizar as ativida-
des de prestação de serviços de transporte 
aquaviário e de exploração da infraestrutu-
ra portuária e aquaviária.

Companhia Docas do Estado
de São Paulo (Codesp)

A Codesp é uma sociedade de economia 
mista, regendo-se pela legislação das so-
ciedades por ações, no que lhe for aplicá-
vel, e pelo seu Estatuto, tendo por objeto 
social realizar a administração e a explora-
ção comercial do Porto de Santos e dos de-
mais portos ou instalações portuárias que 
estejam ou venham a ser incorporados à 
sua administração.

Por conta do Convênio de Descentralização 
nº 001/2015, celebrado com a então Secreta-
ria Especial de Portos da Presidência da Re-
pública (SEP/PR), a Codesp continuou a ser 
responsável pela administração, exploração, 
operação e manutenção do Terminal Públi-
co Pesqueiro de Laguna (TPPL) por mais 5 
anos, a partir de 29 de dezembro de 2015. 

O capital social da Codesp é de R$ 
1.414.100.154,80, correspondentes a 
273.765.717.017 ações sem valor nomi-
nal, sendo 136.882.858.511 ordinárias e 
136.882.858.506 preferenciais, ambas as 
espécies nominativas e de classe única, au-
torizado pela Assembleia Geral Extraordiná-
ria (AGE) realizada em 19 de junho de 2015 
e homologado na AGE de 27 de novembro 
de 2015, sendo a União Federal a acionista 
majoritária, com 99,97% das ações.

O Porto de Santos tem uma extensão de 
cais de, aproximadamente, 16,7 quilôme-
tros e área útil total de 8,3 milhões de me-
tros quadrados. O Sistema de Geração e 
Transmissão de Energia de Itatinga ocupa 
área de 23,2 milhões de metros quadrados. 
Conta com 55 terminais marítimos e retro-
portuários e 72 berços de atracação, dos 
quais 18 são de terminais privados (Cutrale, 
Dow Química, Usiminas, Tiplam, Saipem e 
Embraport/DP World). Ao longo das duas 
margens do estuário, podemos verificar a 
seguinte disponibilização de berços: 1 para 
veículos; 18 para contêineres; 5 para fertili-
zantes/adubos; 6 para produtos químicos; 2 
para cítricos; 10 para sólidos de origem ve-
getal; 1 para sal; 2 para passageiros; 2 para 
produtos de origem florestal; 1 para deriva-
dos de petróleo; 3 para trigo; 5 para produ-
tos siderúrgicos; 9 para carga geral e 1 de 
multiuso (suco cítrico a granel, roll-on/roll-off, 
veículos e contêiner); 4 para movimentação 
de carga offshore; 2 para a Marinha do Bra-
sil. O canal de navegação foi aprofundado 
para -15 metros, e alargado, em seu trecho 
mais estreito, para 220 metros.

ARRANJO INSTITUCIONAL DO SETOR PORTUÁRIO PÚBLICO

Companhia Docas do
Estado de São Paulo

Ministério da Transparência,
Fiscalização e

Controladoria-Geral
da União (CGU)

CONTROLE EXTERNO,
ÉTICA E INTEGRIDADE

Ministério do
Planejamento,

Desenvolvimento
e Gestão

GESTÃO ADMINISTRATIVA
E ORÇAMENTÁRIA

GOVERNANÇA CORPORATIVA

AUTORIDADE PORTUÁRIA

Agência Nacional de
Transportes Aquaviários

AGÊNCIA REGULADORA

Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação

Civil

POLÍTICAS E INVESTIMENTOS
COMPROMISSOS DE GESTÃO

Presidência da República
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Assembleia Geral
dos Acionistas

CONFIS
Conselho Fiscal

CONSAD
Conselho de 

Administração

DIREXE
Diretoria Executiva

AUDIT
Superintendência

de Auditoria

GEOUV
Gerência de 

Ouvidoria

Estrutura de Governança Diretoria da Presidência

SUGAB
Superintendência
de Gabinete da

Presidência

ASCOM
Assessoria de 

Comunicação Social

SUDEC
Superintendência de
Desempenho, Riscos

e Conformidade

SUJUD
Superintendência  

Juridica

GECIV
Gerência de Consultivo

Contencioso Cível e 
Instrumentos Contratuais

SUPGP
Superintendência

da Guarda Portuária

GEOPS
Gerência de Operação

de Segurança

GEOUV
Gerência de 

Ouvidoria

GECOT
Gerência de Consultivo
Contencioso Trabalhista

GEARE
Gerência de Assuntos

 Regulatórios

GEINT
Gerência de Inteligência

de Segurança

SESPP
Supervisão do PSPP

GEMAM
Gerência do

Meio Ambiente

GECOI
Gerência de Riscos e

Controles Internos

GEPEP
Gerência de 
Planejamento

Estratégico e Projetos

SEPRI
Supervisão de 

Processos e Indicadores

SEPLA
Supervisão de 

Planejamento da 
Unidade de Segurança

GESET
Gerência de Segurança

do Trabalho

SUMAS
Superintendência

de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho 

GECAM
Gerência de Controle 

Ambiental

Assessoria Técnica

Assessoria
de Relações
Institucionais

Secretária

DIPRE
Diretoria da
Presidência
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Diretoria Administrativa e Financeira

SUADM
Superintendência de 

Administração

GECOL
Gerência de Compras 

e Licitações 

GEPAS
Gerência de Patrimônio

e Serviços

SESGA
Supervisão de Serviços
Gerais e Almoxarifado

SUPRH
Superintendência de 
Recursos Humanos

GECAR
Gerência

de Carreira

GEASO
Gerência de

 Administração
de Recusos Humanos
e Saúde Ocupacional 

SUPFI
Superintendência

de Finanças

GERFA
Gerência de 
Faturamento

GECON
Gerência de 

Contabilidade

GERCO
Gerência de

Controladoria

CENEP

SecretáriaAssessoria 

Complexo Cultural 
do Porto

DIAFI
Diretoria Administrativa

e Financeira

SETEC
Supervisão de 

Tesouraria e Contas 
a Receber

Diretoria de Engenharia

GEMED
Gerência de 

Medição 

GEPRO
Gerência de 

Projetos

SUEXO
Superintendência
de Execução de

 Obras

GEDRA
Gerência de
 Dragagem

GEELE
Gerência do Setor

Elétrico

GEUTI
Gerência de
Utilidades

Assessoria Secretária

DIENG
Diretoria de 
Engenharia

GEROB
Gerência de Obras

SUENG
Superintendência

de Engenharia

GEMAP
Gerência de 
Manutenção

Portuária e Predial
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Diretoria de Operações Logísticas

GESSI
Gerência de Soluções 

de Sistemas

GESIN
Gerência de 

Construções de 
Soluções

de Infraestrutura  

SUPOP
Superintendência

de Operação Portuária

GEFIS
Gerência de

 Fiscalização de 
Operações

GETAQ
Gerência de Acesso

SELOG
Supervisão Central
de Monitoramento

Logístico

Assessoria Secretária

DILOG
Diretoria de 

Operações Logísticas

GESTI
Gerência de Operação

e Soluções de 
Tecnologia

da Informação

SESOL
Supervisão de 

Estruturação de 
Soluções

SUTIC
Superintendência
de Tecnologia da

 Informação

SEVTM
Supervisão de VTMIS

SEATE
Supervisão de 

Acesso Terrestre

SEAAQ
Supervisão de

Acesso Aquaviário 

GECAP
Gerência de Cais
Público e Medição

Diretoria de Relações com o Mercado e Comunidade

GETAE
Gerência de Tarifas

e Estatísticas  

GEPDA
Gerência de 

Planejamento e 
Desenvolvimento

de Acessos

SUREC
Superintendência de
Relações Comerciais
e Gestão de Contrato

de Arrendamento

GEPCO
Gerência de Promoção
Comercial de Áreas e 
Gerência de Promoção
Comercial de Áreas e 
Gerência de Promoção

Instalações e Relação
Porto-Cidade 

GEDEC
Gerência de

Desenvolvimento 
Comercial de Áreas e 

Instalações

GERAR
Gerência de Contratos

de Arrendamento

Assessoria Secretária

DIREM
Diretoria de Relações

com o Mercado e 
Comunidade

GEDAI
Gerência de 

Planejamento e
 Desenvolvimento de 
Áreas e Instalações

SUPPO
Superintendência
de Planejamento

Portuário

SEPOP
Supervisão de 

Pré-Qualificação de 
Operadores
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O Projeto de Modernização da Gestão Por-
tuária (PMGP), iniciado em 2014 e patro-
cinado inicialmente pela então SEP/PR, 
continua estruturando a Codesp para atuar 
com um novo modelo de gestão, de forma 
a desenvolver e implementar processos 
mais eficientes, melhorando a gestão por-
tuária. O PMGP avançou significativamen-
te em 2017, encerrando o ano com 98% de 
suas metas implantadas. 

Cinco novos processos foram mapeados 
e aprovados juntamente com seus Instru-
mentos Normativos. Outros 11 Instrumen-
tos Normativos foram revisados. O pla-
no de capacitação do PMGP avançou de 
42,8%, em dezembro de 2016, para 58,7%, 
em dezembro de 2017. O projeto prevê um 
total de 344 treinamentos até dezembro de 
2018, dos quais 141 já foram concluídos.

Os trabalhos dentro do PMGP envolveram, 
também, a medição e monitoramento de 
164 indicadores, criados dentro do projeto, 
que acompanham a execução da estraté-
gia e estão segmentados em quatro cate-
gorias (política setorial, estratégicos, táti-
cos e operacionais). 

Os indicadores de política setorial objeti-
vam comparar o desempenho das compa-
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nhias docas e estão alinhados com o Plano 
Nacional de Logística Portuária (PNLP). 
Neste ano foram monitorados 49 indicado-
res nessa categoria. No caso dos indicado-
res estratégicos, táticos e operacionais, em 
2017 a quantidade chegou, respectivamen-
te, a 18, 39 e 58. 

A Codesp estima que doze novos proces-
sos sejam mapeados no próximo ano, entre 
os quais as políticas de segurança da in-
formação e contábeis, bem como a revisão 
de outros 28 processos. A conclusão dos 
344 treinamentos do Plano de Capacitação 
está prevista para dezembro de 2018, ano 
em que deverá ser concluído o PMGP.

O Escritório de Gerenciamento de Proje-
tos (PMO) foi outra ação implementada em 
2017 que merece destaque. Uma inovação 
na Codesp, o PMO - do inglês Project Ma-
nagement Office - permite acompanhar to-
das as fases do ciclo dos projetos, desde 
sua concepção até o encerramento, pas-
sando pelo planejamento e pela execução. 
A Gestão de Projetos é um dos destaques 
do PMGP diante dos desafios decorren-
tes das mudanças no setor portuário nas 
últimas décadas e o PMO é uma das res-
postas da empresa a esses desafios. O 
PMO dá suporte aos gerentes quanto à 
metodologia, ferramentas, boas práticas e 
processos de gerenciamento de projetos, 

programas e portfólio. Com o PMO, a Co-
desp busca estimular o planejamento das 
atividades a fim de aperfeiçoar a utilização 
dos recursos financeiros, materiais e, prin-
cipalmente, humanos.

Neste ano, a Cartilha do PMO foi divulgada 
internamente, permitindo que diversos pro-
jetos fossem desenvolvidos, já seguindo a 
nova metodologia. Entre eles, os projetos 
de Implantação do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI); do Sistema Hidroviário 
de Transporte de Cargas do Porto de San-
tos; de elaboração do Plano de Desenvol-
vimento e Zoneamento do Porto de Santos; 
de acesso rodoviário à Ilha Barnabé; de 

Outsourcing de impressão e de elaboração 
da Carta de Serviço ao Usuário. 

As práticas aplicadas por meio da nova 
metodologia foram compartilhadas com a 
Secretaria Nacional de Portos (SNP) e com 
outras sete companhias docas, durante 
workshop realizado no mês de junho, em 
Brasília. A meta é realizar no próximo ano 
o treinamento e certificação dos integran-
tes do PMO e do Comitê de Portfólio, para 
então implementar a estrutura proposta na 
nova metodologia e atuar no acompanha-
mento das 59 iniciativas estratégicas elen-
cadas no PEI, bem como implementar a 
metodologia de Gestão de Portfólio.

3332
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Órgãos Colegiado s

A Fundação Centro de Excelência Portuá-
ria de Santos (Cenep Santos) foi concebida 
no modelo de fundação pública de direito 
privado, sem fins lucrativos, instituída em 
conjunto pela Codesp, Conselho de Auto-
ridade Portuária de Santos (CAP) e Pre-
feitura Municipal de Santos. A finalidade 
da instituição é propiciar a capacitação de 
profissionais portuários por meio de ensino 
profissional.

Em 2017, o Cenep prosseguiu ministran-
do treinamentos para trabalhadores avul-
sos, vinculados às empresas portuárias e 
à Autoridade Portuária. Foram oferecidas 
40.584 horas de capacitação, incluindo 
cursos, seminários e palestras. No total, 
1.309 profissionais foram capacitados em 
32 diferentes cursos. Essa quantidade de 
profissionais capacitados representa um 
aumento superior a 120% se comparado 
ao realizado em 2016.

Uma das principais ações inovadoras da 
Fundação foi a aquisição de um simulador 
de operações portuárias. Primeiro simula-
dor da instituição, implantado em abril de 
2017 para atender os cursos do Programa 
de Ensino Profissional Marítimo (Prepom), 
da Diretoria de Portos e Costas da Marinha 
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do Brasil (DPC), tornou-se um objetivo a partir de 2007 e uma realidade neste exercício. Par-
tes de equipamentos antigos foram resgatados e recuperados. Já foram habilitados com essa 
ferramenta 20 trabalhadores no Porto de Santos.

Outra novidade implementada pelo Cenep 
foi o Laboratório de Planejamento de Ter-
minais – Pátios de Operações e Navios. 
Essa ferramenta consiste em uma planta 
em escala representando o layout de ter-
minais para contêineres, conjugada com a 
maquete de um navio, criada para possi-
bilitar a transposição do planejamento de 
cargas dos aplicativos, da realidade virtual, 
à materialização.

Por meio dessa ferramenta 2.000 réplicas 
de contêineres, em miniatura, foram produ-
zidas para possibilitar simulações precisas 
da arrumação das pilhas em pátios e, pos-

teriormente, a alocação nos decks do navio. 
As simulações reproduzem as possíveis fa-
lhas no planejamento de cargas que resul-
tam em atrasos operacionais e acidentes. 
Equipes do Cenep e da Codesp trabalha-
ram na construção desse laboratório.

As interfaces com aplicativos é um cam-
po de estudos e experimentos de alunos 
das áreas de Engenharia, Tecnologia da 
Informação, Administração, Logística, Co-
mércio Exterior e outras envolvidas com o 
transporte, movimentação, empilhamento 
e embarque/desembarque em navios full 
containers.

Em 2018, será inaugurado outro laboratório de logística que manterá a Fundação Cenep foca-
da em sua missão de oferecer a excelência por meio do ensino. 

Cabine do Simulador do Guindaste e a Placa em Homenagem aos 
Professores e Estivadores da 1ª. Turma – maio de 2017

O modelo permite o reconhecimento do resultado do planejamento do navio
e dos pátios. É possível a simulação de soluções ou de erros e acidentes.
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A Companhia Docas do Estado de São Pau-
lo encerrou o ano com 1.402 empregados, 
incluindo os diretores, os empregados cedi-
dos aos outros órgãos e aqueles lotados no 
Terminal Pesqueiro de Laguna. Além desses 
recursos humanos, outros colaboradores, 
como 103 estagiários de diversas áreas de 
ensino e 60 jovens aprendizes, auxiliaram no 
cumprimento das atividades da empresa.

Em sua política salarial a empresa firmou, 
com os sindicatos representantes das cate-
gorias de seus empregados, o Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2017/2018, em que foram 
acrescentados benefícios como a licença 
acompanhante e o vale extra no cartão ali-
mentação/refeição, no mês de dezembro.

Em busca de um maior equilíbrio nas despe-
sas com pessoal, a Codesp, com base em 
pleito do Sindicato da Administração Portu-
ária (Sindaport), implementou o Plano de 
Desligamento Consensado (PDC) ao em-
pregado que demonstrasse a intenção de 
se desligar da empresa, gerando, a médio 
prazo, uma economia significativa.  Em 2017 
aderiram ao PDC um total de 103 emprega-
dos, permitindo uma redução no custo men-
sal de pessoal da ordem de 2,496 milhões 
(considerando remuneração e encargos 
sociais e trabalhistas), o que corresponde a 
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uma redução de aproximadamente 8,83% 
na folha de pagamento. O dispêndio decor-
rente dos desligamentos será recuperado 
em 10 meses, aproximadamente. Outro fa-
tor relevante foi o cumprimento do limite de 
horas extras estabelecido pela Sest/MP, de 
8,28%, ao ser apurada a redução deste in-
dicador para o patamar de 7,99% em 2017.

Não houve pagamento de Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) em 2017, 
visto que não houve lucro líquido no exer-
cício de 2016. 

No que diz respeito à capacitação dos re-
cursos humanos, a Companhia investiu o 
equivalente a R$ 255.865,75. Foram rea-
lizados 371 cursos, totalizando 52.412 ho-
ras de treinamento. Estes números indicam 
uma média de 39,38 horas de treinamento 
por empregado, considerando a existência, 
em 31 de dezembro, de 1.331 colaborado-
res próprios (Porto de Santos). Esse total 
foi superior à média de 18,24 horas por fun-
cionário próprio, quando do fechamento do 
Relatório do Exercício de 2016. 

Cabe destacar iniciativas como a intensifi-
cação na divulgação de cursos em plata-
formas online (EAD), o projeto “Escritório 
Itinerante”, que leva conteúdos a setores 
nos quais é difícil para o empregado au-

sentar-se para frequentar a sala de aula, e 
a continuidade de cursos elaborados inter-
namente (socializações do conhecimento), 
em parcerias com empresas portuárias, por 
meio da iniciativa “Uniporto” e contratados 
de fornecedores externos. 

Destaca-se, ainda, o início do programa “Líder 
do Agora”, elaborado pela equipe de Recur-
sos Humanos da Codesp. Com um enfoque 
totalmente voltado aos gestores da Compa-
nhia, trata de assuntos como perfis com-
portamentais, gestão do tempo, delegação, 
feedback e modelos mentais, apresentando 
aos participantes o panorama atual da ges-
tão de pessoas e o papel do líder nesse novo 
cenário. Iniciado em 2017, será mantido na 
grade de treinamentos durante o ano de 2018. 
Ainda em socializações de conhecimento, foi 
ministrada a palestra “Programa 8S – Gestão 
da Qualidade”, desenvolvida internamente 
para suprir demanda identificada no PMGP. 

A Codesp ofereceu, além dos treinamentos 
em Normas Regulamentadoras (NR) que 
objetiva a segurança no trabalho, capaci-
tações para formação dos membros da Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa). Promoveu a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho (Si-
pat), com temas como “Saúde Ocupacional 
e Ergonomia” e “Combate a Incêndios e 

Primeiros Socorros” e desenvolveu progra-
ma específico para capacitação dos Ope-
radores da Casa de Bombas Hidráulicas da 
Alemoa, preparando-os para agir em situ-
ações de emergência no Porto de Santos. 

Com a participação de 182 pessoas, o 
evento “Mês do Meio Ambiente” proporcio-
nou um melhor conhecimento sobre assun-
tos como o Descarte de Resíduos, Com-
bate ao mosquito Aedes Aegypti, Pragas 
Urbanas, Uso racional da Água e Oficina 
de Compostagem. 

A empresa contratou, também, capacitações 
in company, de suma importância, como 

a “Reforma Trabalhista”, dividida em duas 
aulas para abordar o enfoque processual e 
material, contando com 92 alunos, e “IFRS 
– Aspectos Contábeis e Tributários”, que atu-
alizou os contadores da Companhia.

O setor de Recursos Humanos, por meio de 
sua área de Medicina do Trabalho, promoveu 
ações de conscientização e capacitação, vi-
sando à preservação da saúde física e men-
tal dos colaboradores, bem como a melhoria 
de sua qualidade de vida. Neste sentido, é 
importante destacar iniciativas como o Clube 
da Alimentação, o Arrastão da Pressão, a 
Saúde em Destaque, entre outros, que en-
volveram 1.410 participantes.

Admissionais
Demissionais
Transferências
Reversões Acidente de Trabalho
Reversões de Licença Médica
Processos
Periódicos
Semestrais
Retornos

106
19
-

06
81
54

1.129
85

1.776

19
76
44
11
80
44

1.221
67

2.084

FINALIDADES 2016 2017

Clínicos
Provas Bio-Dinamo
Audiometrias
Ortho-Rater (prova de acuidade visual)

Exames laboratoriais
RX (coluna e tórax)
Assistente social

1.455
1.865
1.330
1.314
14.179

408
-

1.417
1.421
881

1.295
9.249
706
94

EXAMES REALIZADOS 2016 2017

Orientação médica
Primeiros Socorros

1.393
12

526
09

ATENDIMENTOS ENFERMAGEM 2016 2017
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Ao final de 2016, a Codesp contratou a 
Coordenadoria de Apoio a Instituições Pú-
blicas da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (Caipimes) para realizar o 
Concurso Público que tinha por objetivo o 
preenchimento de 21 vagas, distribuídas 
entre 18 cargos. O Edital de Abertura foi 
publicado em 14 de fevereiro de 2017, data 
que serviu como início das inscrições para a 
prestação do concurso, que se encerrou no 
dia 19 de março de 2017. Nesse período, 
um total de 18.098 candidatos mostraram 
interesse em disputar as vagas oferecidas. 
Em 21 de julho de 2017 o Concurso Públi-
co teve seu resultado final homologado. 

Após a homologação, o Ministério Público 
Federal ajuizou Ação Civil Pública junto à 
1ª Vara Federal de Santos, objetivando a 
declaração de nulidade do Concurso Públi-
co nº 01/2017, bem como a desconstituição 
dos vínculos empregatícios eventualmente 
formalizados, de forma a “assegurar o di-
reito dos candidatos negros, pardos e de-
ficientes de participar do concurso público 
de forma isonômica”.

Por aproximadamente 30 dias, a Codesp 
manteve tratativas com o Procurador da 
República na tentativa de entabular um 
acordo com vistas a encerrar a lida, in-
dependentemente do entendimento da 
Codesp e da Caipimes de que não havia 
qualquer irregularidade no certame. Essas 
negociações resultaram infrutíferas. O pro-
cesso continua em instrução na 1ª Vara Fe-
deral de Santos.
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A Guarda Portuária consignou um total de 
3.544 Registros de Ocorrências (ROs) neste 
ano, uma média de nove ocorrências por dia.

A unidade de cães da corporação, cumprin-
do ações integradas e harmônicas com as 
demais autoridades, inclusive no Terminal 
de Passageiros, participou de diversas ini-
ciativas preventivas de combate às drogas.

O Setor de Credenciamento emitiu 15.525 
credenciais no Sistema de Segurança Pú-
blica do Porto de Santos, contando atual-
mente com 70.581 credenciais ativas de 
pessoas e 29.474 de veículos.

O Grupo de Ações Estratégicas participou 
da temporada de cruzeiros entre os me-
ses de janeiro e abril e nos dois primeiros 
meses da nova temporada, em novembro 
e dezembro, atuou na vigilância e na se-
gurança da área do Terminal de Passagei-
ros, nos controles de acesso e de trânsi-
to, por onde trafegaram aproximadamente 
471.702 pessoas, entre as 91 escalas dos 
14 transatlânticos que visitaram Santos na 
temporada de cruzeiros marítimos.

A Guarda Portuária lavrou um total de 
8.852 Autos de Infração de Trânsito, com 
apoio de caminhão guincho que trabalha 
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no auxílio do trânsito, tendo realizado um 
total de 127 remoções ao longo do ano.

A Brigada de Incêndio da Guarda Portuá-
ria conta com três caminhões auto bomba/
tanque auxiliando o Corpo de Bombeiros 
e a brigada de incêndio dos terminais por-
tuários por meio do Plano de Ajuda Mútua 
(PAM) do Porto de Santos, Plano Integra-
do de Emergência da Associação Brasi-

leira de Terminais de Líquidos (PIE/ABTL) 
e do Plano de Auxilio Mútuo do Guaru-
já (PAMG). Destacam-se as ações de 26 
combates a incêndios em instalações por-
tuárias e áreas adjacentes, na realização 
de dois exercícios simulados no âmbito do 
PAM do Porto, oito simulados internos em 
terminais portuários e na participação em 
eventos religiosos e no desfile cívico de 
Santos.
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Com relação aos processos trabalhistas, 
o ano de 2017 encerrou com 3.260 ações 
e uma redução da provisão trabalhista de 
risco provável de, aproximadamente, R$ 44 
milhões de reais (aproximadamente 23%), 
se comparado ao ano anterior.

Tramita, atualmente, perante o Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá (CAM/CCBC), 
disputa envolvendo a Codesp e o Grupo 
Libra (composto por Libra Terminais S/A, 
Libra Terminal Santos S/A e Libra Terminal 
35 S/A), cujo objeto reporta às demandas 
oriundas da execução de contratos de ar-
rendamento celebrados entre as partes, 
conforme Termo de Compromisso Arbitral 
assinado em 02 de setembro de 2015.

Dentre os 9 escritórios listados pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU), com ampla 
experiência na área, foi escolhido o Wald, 
Antunes, Vita, Longo & Associados Advo-
gados para defender a Codesp, após pes-
quisa realizada nos meses de outubro e no-
vembro de 2016, em análise minuciosa que 
considerou notória especialização e preço 
ofertado. A pretendida contratação do es-
critório foi apresentada ao Consad em 22 
de setembro de 2017.  Como primeiro ato 
formal junto à Câmara arbitral, foi realizada 
a apresentação das alegações iniciais em 
30 de outubro de 2017. 
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Em 2017, o complexo portuário santista 
registrou a maior movimentação física de 
cargas em seus 125 anos de história e a 
Codesp, em seu esforço contínuo para 
aprimorar o atendimento aos usuários, de-
sempenhou papel fundamental para ga-
rantir que o fluxo de mais de 129 milhões 
de toneladas passasse pelo Porto de San-
tos sem que fossem observadas grandes 
eventualidades. Tal fato só foi possível 
devido às diversas iniciativas da Autorida-
de Portuária, visando aprimorar suas ope-
rações logísticas, em especial os acessos 
terrestres e marítimos.

Uma dessas medidas, foi a realização, no 
dia 07 de fevereiro, do Fórum Operação 
Safra 2017 visando organizar a chegada 
de caminhões, desde a origem da carga 
até o Porto de Santos, durante o escoa-
mento das safras agrícolas. O encontro foi 
primordial para o planejamento de fluxo de 
caminhões, visando inibir transtornos nas 
rodovias federais e estaduais, municípios e 
áreas do Porto de Santos.

Em relação ao modal rodoviário, a conso-
lidação do sistema de agendamento Por-
tolog, em substituição ao Sistema de Ge-
renciamento de Tráfego de Caminhões 
(SGTC), assegurou o escoamento da safra 
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2016/2017 sem registros de grandes conges-
tionamentos. Ainda neste exercício, seguindo 
com as etapas previstas pela Cadeia Logísti-
ca Portuária Inteligente, foi iniciada a inclusão 
dos caminhões de granel líquido no sistema 
de agendamento, sendo que sua conclusão 
está prevista para abril de 2018, data em que 
terá início a inclusão dos segmentos de carga 
geral solta e conteinerizada.

O sistema ferroviário vem ampliando sua 
representatividade na movimentação de 
carga no complexo portuário santista e, em 
2017, o volume movimentado pelo modal 
superou a marca de 32 milhões de tonela-
das, um aumento de 8,98% em relação ao 
ano de 2016, representando 26% do fluxo 
total de carga no Porto. Esse resultado re-
flete, em grande parte, o ganho de eficiên-
cia que foi alcançado a partir de diversas 
intervenções que vem sendo feitas na ma-
lha ferroviária e que, na maioria dos casos, 
permitem maior aproveitamento da infraes-
trutura existente. 

O conjunto de ações e informações perti-
nentes à malha ferroviária do Porto de San-
tos é mensalmente debatida pelo Grupo de 
Trabalho Ferroviário (GTFER), composto 
por Codesp, Antaq e Portofer.

Tendo em vista a melhoria dos indicadores 
relacionados ao transporte aquaviário, di-
versos estudos foram iniciados em 2017. 
Destacam-se a revisão da Resolução nº 
176/79, da extinta Portobrás, regramen-
to utilizado para a atracação de navios no 
Porto de Santos e estudos para a redução 
dos tempos de espera para atracação, 
principalmente, no segmento de graneis 
sólidos e líquidos.

Ainda em relação ao acesso aquaviário, 
é essencial ressaltar a implementação da 
parceria Codesp-Sindicato dos Operadores 
Portuários do Estado de São Paulo (So-
pesp), que entrou em vigor em 2017, visan-

do a solução dos conflitos existentes entre 
a execução dos serviços de dragagem de 
manutenção, essencial às operações do 
porto, e a operação nos terminais, cuja prio-
ridade é o atendimento da sua programa-
ção de navios. Para evitar a paralisação dos 
equipamentos de dragagem é necessário 
sincronizar a finalização dos serviços de um 
trecho com a abertura da janela operacional 
no trecho seguinte, para que o agendamen-
to seja executado conforme cronograma 
acordado com todos os terminais.

A fiscalização das operações portuárias 
continuou avançando em seu trabalho 
de aperfeiçoamento, adotando o sistema 
de gerenciamento baseado em métricas 
com análise trimestral. Com a experiên-
cia adquirida na elaboração do primeiro 

Plano Anual de Fiscalização foi confec-
cionado o PAF 2018, que seguiu as mes-
mas diretrizes do plano anterior, aprimo-
rando alguns controles de informação e 
criando novos dados de análise da eficá-
cia fiscalizatória. Nesse contexto, o Ins-
trumento Normativo da Fiscalização foi 
aprovado, regendo os procedimentos e 
servindo como base para o Programa de 
Formação e Aperfeiçoamento da Fiscali-
zação, que tem como público alvo todos 
os empregados que fazem parte da Ge-
rência de Fiscalização.

A modernização e a busca por processos 
cada vez mais eficazes foram os principais 
parâmetros que nortearam a mudança nos 
procedimentos de fiscalização. Foi insti-
tuído em 2017, ainda em caráter experi-

mental, a informatização dos relatórios de 
fiscalização de navios, visando a implanta-
ção de um sistema que possibilite o acom-
panhamento, em tempo real, de todas as 
informações pertinentes à fiscalização. Adi-
cionalmente, iniciou-se o projeto para utili-
zação de veículos aéreos não tripulados, 
Dynamic Remotely Operated Navigation 
Equipment (Drones), no processo de fiscali-
zação, principalmente das áreas que estão 
fora do campo de visão da fiscalização por 
terra, como, por exemplo, o monitoramento 
do abastecimento de navios a contrabordo. 
Espera-se, ainda, que esses novos proce-
dimentos sejam complementados pela inte-
gração do sistema de câmeras às Unidades 
de Fiscalização de Operações (Ufos), pos-
sibilitando uma maior abrangência e efetivi-
dade em suas atividades.
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Portolog

A implementação de ferramentas para que 
o Porto de Santos funcione com eficiência 
avançaram significativamente em 2017. 
Neste ano os terminais da ADM, Copersu-
car, Cutrale, Louis Dreyfus Commodities 
(LDC), Terminal Exportador do Guarujá 
(TEG), Rumo/Terminal Elevações Portuá-
rias (TEP), Terminal de Granéis do Guarujá 
(TGG), T-Grão e Terminal XXXIX, que ope-
ram granéis sólidos de origem vegetal para 
exportação, foram efetivamente integrados 
ao sistema Cadeia Logística Portuária Inte-
ligente (Portolog), uma dessas importantes 
ferramentas. Desde o início de novembro 
deste ano esses terminais não repassam 
mais informações ao Sistema de Gestão 
de Tráfego de Caminhões (SGTC), mas 
sim ao Portolog.

Em julho deste ano foi criado o grupo de 
trabalho GT-Portolog Granéis Líquidos, en-
volvendo os representantes dos terminais 
Adonai, Ageo, Citrosuco, Cutrale, Granel 
Química, LDC e Vopak, visando orientar as 
áreas operacional e de tecnologia da infor-
mação desses terminais para a integração 
ao Portolog. O início do projeto piloto está 
previsto para 01 de fevereiro de 2018 e a 
migração para o ambiente de produção 
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está estimada para abril. A Cutrale (divisão 
de líquidos) já está integrada e operando 
em produção. Os demais terminais devem 
iniciar os testes de integração na segunda 
quinzena de janeiro de 2018.

Com relação aos terminais da Stolthaven, 
Ultracargo e Vopak, a área de Operações 
Logísticas da Codesp constatou que não há 
qualquer impeditivo para integrarem seus 
sistemas individuais de logística e agenda-
mento de veículos ao Portolog, visto que sua 
finalidade é ter uma visão global da logística 

do Porto. Além disso, foi criado outro grupo 
de trabalho para elaboração de estudo obje-
tivando a implantação da infraestrutura para 
construção dos pré-gates das margens direita 
e esquerda e dos gates públicos 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 12, 14, 15, 17 e 26.

Para o próximo ano, a área de Operações Lo-
gísticas da Codesp tem como metas para o 

Portolog a publicação de nova resolução com 
regramento do acesso terrestre para os termi-
nais de granéis líquidos (fevereiro) e criar um 
grupo de trabalho, em março, para estudar a 
integração do Portolog com os terminais de 
contêineres. Nesse sentido, está prevista a 
publicação de uma nova resolução com re-
gramento do acesso terrestre a esses termi-
nais e o início da integração do projeto piloto 
do sistema com esses terminais de contêine-
res em maio, bem como a conclusão da sua 
integração em julho. Estão previstos, ainda, a 
publicação do edital de contratação de infra-
estrutura do Portolog (abril); a conclusão da 
integração do sistema com os terminais de 
granéis líquidos (abril); a criação de um grupo 
de trabalho envolvendo os terminais de carga 
geral e veículos, em agosto, e iniciar sua inte-
gração ao Portolog em setembro, concluindo-
-a em dezembro do próximo ano.

VTMIS

A implantação do Sistema de Gerenciamento 
de Informações do Tráfego de Embarcações 
(Vessel Traffic Management Information Sys-
tem), o VTMIS, também apresentou significa-
tivo avanço neste ano. Todos os equipamen-
tos previstos para o sistema foram liberados 
para aquisição e vários deles já foram recebi-
dos, entre eles os radares. As obras civis na 
estação remota Delta, na Ilha Barnabé, foram 
concluídas e houve um avanço para consoli-
dação das liberações das demais áreas pre-
vistas no projeto.

Diversos estudos foram conduzidos para in-
corporar novas demandas e soluções exigidas 
pelo projeto, a fim de tornar o sistema mais efi-
caz e seguro do ponto de vista operacional, evi-
tando ajustes posteriores à sua entrega.

Para 2018 existe a previsão de liberação das 
áreas para a construção das demais esta-
ções remotas, durante o primeiro trimestre, 
com conclusão das obras civis no decorrer 

do ano.  A expectativa é iniciar no segundo 
semestre a operação assistida para posterior 
obtenção da homologação do sistema. Os fu-
turos operadores do sistema já concluíram a 
primeira fase de treinamento visando conhe-
cimento sobre assuntos específicos e o curso 
de Operador VTS está previsto para ocorrer 
no primeiro semestre de 2018.

Sistemas e Soluções

Neste ano, a Codesp deu um grande salto 
de produtividade com o desenvolvimento de 
novos sistemas e aprimoramento de outros já 
existentes, visando disponibilizar ferramentas 
que agilizem e automatizem os procedimen-
tos da empresa.

O Sistema de Gestão de Arrendamentos 
é um deles. Desenvolvido para o setor de 
Contratos e Arrendamentos tem o objetivo 
de integrar informações sobre arrendatários, 
eliminando planilhas eletrônicas e papéis. O 
sistema abrange informações sobre os con-
tratos e aditivos e gerencia licenças, apólices, 
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inventários, garantias, certificações, investi-
mentos, projetos, obras, além de acompa-
nhar movimentação física e financeira.

Outra ferramenta é o Sistema de Solici-
tação de Gravações desenvolvido para a 
área de Comunicação Social, com a fina-
lidade de recepcionar pedidos de registros 
fotográficos e vídeos no Porto de Santos. 
Hoje as solicitações são viabilizadas por 
meio de plataforma Web, sem a necessida-
de de formalização através de papéis.

O Sistema de Credenciamento de Empre-
sas para Coleta de Resíduos foi desenvol-
vido para atender a área ambiental, visan-
do realizar o cadastramento de empresas e 
sua habilitação para a atividade de coleta 
de resíduos dentro do Porto de Santos. O 
pedido de credenciamento é realizado por 
meio de plataforma Web.

O Terminal Pesqueiro de Laguna também 
recebeu um novo sistema de faturamento 
que realiza, por meio de plataforma Web, 
a emissão de faturas referentes a tarifas e 
arrendamentos. Além do faturamento da 
empresa, o sistema possibilita a gestão 
operacional, contábil e emissão do Sistema 
de Inspeção Federal (SIF).

Já o Sistema de Gestão da Fiscalização per-
mite acompanhar as operações em navios e 
emitir autos de inspeção sem a utilização de 
papéis. Esse sistema é integrado à Supervia 
Eletrônica de Dados (SED), permitindo mais 
agilidade ao processo.

O novo Portal do Porto de Santos caracteri-
za-se como um sistema integrado de admi-
nistração portuária que permite a integração 
entre vários sistemas internos em um único 
ambiente. Sua gestão de acessos é integrada 
à intranet da empresa.

O Sistema Supervia/Siap, utilizado pelas 
equipes de fiscalização documental, recebeu 

diversas melhorias nos módulos de protocolo 
EDI, responsável pela recepção das informa-
ções das agências marítimas e dos operado-
res portuários por meio do sistema Porto Sem 
Papel (PSP); o de recepção de Requisições 
de Atracação de navios; o de requisição de 
infraestrutura (faturamento), responsável pela 
emissão de requisição de infraestrutura reali-
zada pelas agências marítimas por meio de 
integração do PSP com a SED e o de avalia-
ção de corte de infraestrutura (programação 
de serviços), que faz a gestão e avaliação dos 
pedidos de corte de infraestrutura programa-
da pelos operadores portuários. 

O sistema para atendimento à Antaq também 
foi atualizado, com inclusão de novas funcio-
nalidades para permitir o envio de informa-
ções exigidas pela Agência Reguladora. Uma 
nova funcionalidade que permite ao setor de 
faturamento o atendimento do envio do plano 
de contas, exigido pela Antaq, que possibilita 
a consulta para identificação de requisições 
de longo curso e cabotagem também foi im-
plementada. O controle de transferência de 
contêineres entre terminais recebeu melho-

rias, viabilizando o controle por ocasião da 
mudança de terminal por via marítima, nova 
modalidade de operação no Porto de Santos.

O Sistema SAP implantado na empresa 
também recebeu diversas melhorias. A 
ferramenta que possibilita a identificação 
de clientes inadimplentes recebeu altera-
ções que integraram o cadastro negativo 
com a emissão de requisições de serviços 
e materiais, deixando o processo mais se-
guro e eliminando papéis. Outros aspectos 
também foram melhorados nesse sistema, 
como o faturamento pró-rata; relatório de 
plano de contas SNP/Antaq; gestão de via-
gens; integração do faturamento de ener-
gia elétrica com medidores via telemetria 
e controle de faturamento parcial de via-
gens, que permite o faturamento parcial de 
navios que permanecem por tempo exces-
sivo dentro do Porto.

O eSocial, em fase final de implantação no 
Sistema SAP, estabelece a forma com que 
passam a ser prestadas as informações tra-
balhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais 

relativas à contratação e utilização de mão 
de obra onerosa, com ou sem vínculo em-
pregatício, e de produção rural. 

Outras alterações foram realizadas para 
adequar a Codesp ao novo cenário de in-
tegração do sistema Porto Sem Papel com 
o Sistema Mercante, da Receita Federal. 
As informações de manifesto de carga do 
Sistema Supervia agora são provenientes 
do Sistema Mercante, proporcionando inte-
gridade e confiabilidade dos dados entre os 
dois órgãos públicos.

Outros projetos encontram-se em anda-
mento, como os sistemas para aprimorar a 
gestão da frota de veículos e dos recursos 
disponíveis; o Web de gestão financeira, 
visando a eliminação de papel e agilidade 
na disponibilização das informações para a 
diretoria da empresa; reformulação da intra-
net; requisições de serviços e materiais para 
emissão via Web e gestão de atracação e 
controle de fila também em plataforma Web.

A Codesp está investindo, ainda, no outsour-
cing de impressão, que é uma prática fun-
damental para o sucesso da gestão empre-
sarial que permite maior e melhor controle 
dos gastos e qualidade com reprografia. Em 
menos de sete meses foram constatados 
maior produtividade e eficiência, atualização 
tecnológica, qualidade e disponibilidade dos 
recursos de impressão, manutenção de su-
portes padronizados, aumento da velocida-
de de impressão, redução de custos, entre 
outros benefícios. 

Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC)

A governança de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (TIC) da Codesp evo-
luiu em 2017. O foco neste ano foi na estru-
turação das boas práticas de governança 
corporativa de TIC, visando o atendimento 
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da Resolução CGPAR nº 11, de 10 de maio 
de 2016. A expectativa é a formação de uma 
base sólida com a implantação de políticas e 
processos de TIC que poderão ser matura-
dos com o tempo, a ponto de trazer melhorias 
nos resultados da empresa.

As principais atividades ligadas à implantação 
de políticas, normas e processos foram:
I. Desenvolvimento de diversas políticas 
de Segurança da Informação e planejamen-
to de suas implementações. As políticas se-
guem a norma ISO/IEC 27.001 e tratam dos 
seguintes assuntos:
a. Gestão de Ativos;
b. Segurança Física;
c. Classificação da Informação;
d. Controle de Acesso;
e. Utilização de Recursos de TIC;
f. Gestão de Incidentes;
g. Operações de TIC;
h. Comunicações de TIC.
II. Planejamento para estruturação de um 
Instrumento Normativo do processo de ges-
tão de demandas de TIC;
III. Alinhamento da proposta de padrão de 
contratações de TIC com o processo de com-
pras da Gerência de Compras e Licitações;
IV. Iniciação e planejamento de um proces-
so de software;
V. Revisão e atualização de Instrumentos 
Normativos existentes [“Gerir Plano Diretor 
de TIC (PDTI)” e “Gerir Comitê Gestor de TIC 
(CGTI)”].

Acrescendo-se às boas práticas, têm sido 
adotadas medidas para ampliar a transparên-
cia dos projetos e serviços de TIC, por meio 
de seu monitoramento. Em 2017, a medição 
de indicadores e a atualização de status dos 
projetos de TIC, constantes no PDTI e PMGP, 
passaram a ser mais consistentes.

Além daquelas atividades de monitoramento 
já citadas, foram abordadas também:
VI. Medição de níveis de serviço e atendi-
mento de chamados técnicos;

VII. Acompanhamento orçamentário;
VIII. Elaboração de um Painel de Governança 
de TIC, concentrando as informações estraté-
gicas normalmente coletadas e transmitindo-as 
de forma resumida aos gestores da área.

Ademais, destacaram-se as seguintes ativi-
dades de governança de TIC:
IX. Ligadas a planejamento e estudos:
a. Planejamento da atualização do PDTI, 
visando alinhamento à nova estratégia da 
empresa;
b. Análise de viabilidade para renovação 
de licenças das bases de dados Oracle ou 
substituição para a plataforma SQL Server;
c. Elaboração de estudos para balance-
amento de carga de trabalho e definição de 
necessidades de recursos humanos na área 
de TIC;
d. Elaboração de metas e iniciativas estra-
tégicas de TIC para a inclusão no Planeja-
mento Estratégico Institucional;
e. Vinculação dos sistemas providos pela 
TIC com os processos críticos de negócio da 
Codesp. 
X. Apoio na viabilização de atividades de 
outras áreas:
a. Regularização das Client Access Licenses 
(CALS);
b. Planejamento do projeto de renovação 
do cabeamento de fibra ótica;
c. Planejamento do programa de implan-
tação do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), abrangendo os subprojetos:
i. Digitalização de Documentos;
ii. Aquisição de Tokens;
iii. Estruturação do novo processo de trami-
tação de documentos, entre outros.
d. Elaboração do IN de mídias sociais;
e. Revisão do planejamento para o Novo 
Datacenter.

A previsão para 2018 é de oficializar os pro-
cessos base de governança e gestão na em-
presa, para que passem, gradativamente, a 
ser utilizados rotineiramente pelos gestores e 
funcionários envolvidos. 
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Estudos para acesso aquaviário

Estudo e pesquisa de obras para a oti-
mização morfológica, náutica e logística 
do canal de acesso ao Porto de Santos

Como agente indutor do desenvolvimento, 
a Codesp se prepara para receber navios 
com comprimento de 366 metros, porte má-
ximo de 170.000 t e capacidade de 14 mil 
TEU (unidade equivalente a um contêiner de 
20 pés). Simulações em modelos matemáti-
cos no Tanque de Provas Numérico (TPN/
USP) demonstraram que o canal de acesso 
ao porto permite a navegação dessas em-
barcações, obedecidos certos critérios de 
segurança. A Praticagem de São Paulo par-
ticipou ativamente destas simulações, cor-
roborando os resultados e recomendações. 
Do mesmo modo, terminal especializado na 
movimentação de contêineres, em Santos, 
fez a simulação de atracação desse navio, 
com resultado aceitável, como demonstra-
do pelo TPN/USP.

Em modelo analógico reduzido do Porto de 
Santos, concebido e construído pela Fun-
dação Centro Tecnológico de Hidráulica 
(FCTH/USP), para validar o modelo mate-
mático do estuário, foram realizados estu-
dos de navegabilidade de navios de LOA 
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366 metros e sua interação hidrodinâmica 
com os navios atracados em terminais. Esse 
efeito também foi estudado pelo modelo nu-
mérico, no TPN/USP, resultando na identifi-
cação de faixas de velocidade máxima versus 
afastamento entre costados. Foi proposta, 
também, uma nova forma de amarração dos 
navios para evitar esse movimento e ruptura 
de cabos. Tais estudos foram comparados 
entre si, fato considerado inédito na área e 
fonte para teses e dissertações.

O mesmo laboratório realizou estudo numé-
rico, com base em software desenvolvido na 
Holanda, amplamente utilizado pelos técni-
cos dessa área, objetivando verificar o com-
portamento hidráulico do canal de acesso no 
chamado trecho 1, antes e após as obras de 
dragagem de aprofundamento, para verificar 
aspectos levantados pelo Ministério Público 
Federal (MPF). Os resultados mostraram que 
as diferenças na formação de ondas (altura 
significativa) e consequente ação nas res-
sacas, correntes, bem como o transporte de 
sedimentos são praticamente desprezáveis, 
significando que a ação de dragagem pro-
posta pela então SEP/PR e aprovada pelo 
Ibama, não causam efeitos na região. Este 
resultado foi apresentado ao órgão ambiental 
federal que o aceitou.

A FCTH/USP também desenvolveu, em 
modelo numérico, estudos para aprofun-
damento do canal de navegação para as 
profundidades de -16 metros e -17 metros, 
contemplando propostas de obras de pro-

teção, e as respectivas necessidades, em 
volumes, de dragagem de manutenção.

Essas profundidades permitem navios 
maiores e consequentemente menores va-
lores de fretes das embarcações (ganhos 
de escala), bem como maior produtividade 
dos terminais, que terão que se adequar 
com investimentos em novas tecnologias e 
equipamentos, reforço dos cais de acosta-
gem, além dos eventuais custos com dra-
gagens de aprofundamento. Também será 
necessário estudo ambiental. 

O cenário que se mostra permite a prepara-
ção do porto para receber, em futuro próximo, 
navios de LOA 366 metros em profundidades 
de -16 metros e, em médio prazo, estudar a 
possibilidade de aprofundar para -17 metros, 
a fim de acomodar uma maior parcela dessa 
família de navios. Para ambas as situações, 
até este ponto do estudo, não se mostrou 
economicamente viável a construção das 
obras de proteção, em que pese a diferença 
a menor nas dragagens de manutenção.

Cessão do Armazém 8 para implantação 
de base de pesquisa e extensão das 
atividades do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo (Iousp) 
– Contrato DP-DC/01.2013 e respectivo 
aditivo de 06 de novembro de 2014.

Cursos
A tabela a seguir mostra a disponibilidade 
de cursos e respectivos custos de disci-
plinas optativas e de difusão, entre outu-
bro/2016 e outubro/2017, para os técnicos 
da Codesp, sem ônus para a empresa:

Disponibilidade
de cursos

Na Codesp

Na USP

Total Geral

2522

5190

7712

213.638,62

439.644,90

653.283,52

Aulas
(h aluno)

Custos
estimados (R$)

A seguir, a participação dos técnicos da Codesp nos cursos disponibilizados:

CONTRATO DP-DC/01.2013 CL 5ª - CURSOS, PERÍODOS E ALUNOS (OUT.2016/OUT.2017)

CURSOS PERÍODO ALUNOS

Baleias e golfinhos no litoral paulista: ontem, hoje e amanhã

Biodiversidade da ictiofauna, dinâmica de populações e contaminação em peixes

Gerenciamento costeiro e avaliação de impacto ambiental

Instrumentação oceanográfica

Manejo integrado de ecossistemas costeiros e oceânicos

Técnicas de visualização e distribuição de dados

Microbiologia ambiental marinha

O ambiente marinho antártico e sua importância para o funcionamento global

Noções de oceanografia

TOTAL DE ALUNOS out. 2016/out. 2017

16/11/2016 e 18/11/2016

23/11/2016 e 24/11/2016

25/11/2016 e 30/11/2016

05/12/2016 e 12/12/2016

06/03/2017 a 08/07/2017 

06/03/2017 a 08/07/2017 

06/03/2017 a 08/07/2017 

14/06/2017 a 14/06/2017

08/08/2017 a 26/08/2017

24

14

28

16

1

1

1

22

8

115

Atividades contratuais (CODESP/DIAFI/SUPRH/GECAR, 2017)

Com o objetivo de identificar as demandas 
para um curso de especialização -  Oce-
anografia Aplicada às Atividades Portuá-
rias, previsto para iniciar no 2º semestre de 
2018, foram concluídos nos dias 10 e 11 de 
abril de 2017 o planejamento e desenvolvi-
mento desse trabalho.  

Atividades com o Navio
Oceanográfico da USP
Nos períodos de 21 a 23 de março de 
2017, sob a atenção do comando do na-
vio oceanográfico Alpha Crucis, do Iousp, 
foram praticadas atividades de navegação 
para capacitar os especialistas portuários 
da Codesp na função de Controlador de 
Tráfego Marítimo, para atuarem como Ope-
radores de Vessel Traffic Management and 
Information System (VTMIS).

Nesse mesmo navio oceanográfico, nos 
períodos de 25, 26 e 29 de maio de 2017, 
os trabalhadores avulsos, nas funções de 
estivadores no Porto de Santos, praticaram 
num período de 24 horas as operações de 

carga e descarga de elevação, bascula-
mento, giro e outras no guincho da mencio-
nada embarcação.

Balanço sedimentar
Com o emprego de metodologia a partir da 
comparação entre as sondagens sequen-
ciais constantes em mapas batimétricos da 
Codesp foi dada continuidade às pesqui-
sas que apontam as tendências de assore-
amento, erosão e estabilidade sedimentar 
do sistema no Porto.

Reforma do telhado do armazém 8
A despeito das limitações de obras e outras 
atividades, impostas pelo Aditivo Contratu-
al de 06 de novembro de 2014, e conforme 
informação preliminar do Iousp, o término 
da fase de conservação da cobertura do 
armazém 8, iniciada em 2016, foi interrom-
pido por motivo de força maior, mas já se 
encontra em processo de retomada por 
uma nova empresa, com a reabertura do 
orçamento previsto para início de janeiro 
de 2018.
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Planejamento 2018 - (PD&I)
Codesp-USP
No dia 10 de novembro de 2017, em reunião 
com os técnicos da Codesp, a nova diretora 
do Instituto Oceanográfico, Professora Dra. 
Elisabete de Santis da Graça Saraiva, regis-
trou que planeja desenvolver uma reunião 
de trabalho entre essas Instituições, previs-
ta para fevereiro de 2018, com o propósito 
de incrementar a disponibilidade de novos 
cursos e de projetos de pesquisa, desen-
volvimento e inovação (PD&I) demandados 
pelo Porto de Santos junto ao Núcleo de 
Apoio à Pesquisa (NAP) e Núcleo de Apoio 
às Atividades Social, Cultural e de Exten-
são (Nasce) da USP.

Estudo de Reajuste Tarifário

Em maio de 2017, a Codesp encaminhou à 
Antaq um novo estudo para revisão da ta-
rifa do Porto de Santos, de acordo com os 
requisitos estabelecidos pela Lei nº 12.815, 
de 05 de junho de 2013, pela Lei nº 10.233, 
de 5 de junho de 2001, e pela Portaria nº 
118, de 17 de maio de 2002, do Ministro de 
Estado da Fazenda. Desde então, diversas 
tratativas ocorreram entre os técnicos da 
Codesp e da Antaq, visando proporcionar 
os devidos esclarecimentos durante a fase 
de análise da proposta.

Cabe destacar que os valores praticados 
na tarifa do Porto de Santos estão inaltera-
dos desde maio de 2015, há mais de dois 
anos. Neste período, a única modificação 
realizada na estrutura tarifária foi a implan-
tação do novo modelo de cobrança pelo 
fornecimento de energia elétrica aos usu-
ários, em dezembro de 2016. Ao alinhar os 
valores faturados para esse item àqueles 
praticados pela concessionária local de 
energia elétrica foi possível interromper, já 
em 2017, a sequência de déficits que há 
anos predominava nesta rubrica. No entan-
to, essa medida e os constantes esforços 

da Codesp em racionalizar as suas despe-
sas não foram suficientes para evitar um 
desequilíbrio entre receitas e despesas ta-
rifárias, obrigando-a a recorrer a recursos 
provenientes de outras receitas para de-
senvolver suas atividades, destacadamen-
te as patrimoniais, que além de absorver 
os seus custos, supre as demandas traba-
lhistas, tributáveis e cíveis, bem como os 
investimentos na infraestrutura portuária. 

Espera-se obter em 2018 a devida autori-
zação para que o reajuste tarifário pleitea-
do possa ser aplicado, permitindo, assim, 
o equilíbrio entre as receitas e os custos 
tarifários, liberando mais recursos para in-
vestimentos no aprimoramento da infraes-
trutura e dos serviços disponibilizados aos 
usuários.

Planejamento Portuário

Hidrovia do Porto de Santos
A criação de um novo acesso aos terminais 
do Porto de Santos, por meio da utilização 
dos rios da região da Baixada Santista para 
transporte de mercadorias por barcaças, é 
uma demanda antiga dos usuários do porto, 
e vai ao encontro do que há de mais moder-
no em eficiência logística. Nesse sentido, a 
região conta com grande potencial hidrovi-
ário a ser explorado, uma vez que existem 
cerca de 200 km de rios navegáveis, sendo 
que, em 80 km, seriam necessários apenas 
investimentos em sinalização para viabilizar 
a imediata navegação nos rios.  

A viabilização do transporte de mercado-
rias pelo novo modal irá possibilitar a inter-
ligação aquaviária das cidades da Baixada 
Santista ao Porto de Santos, por meio da 
criação de terminais multimodais ao longo 
dos rios da região. Esses terminais poderão 
receber suas mercadorias através da inte-
gração com ferrovias e rodovias e realizar o 
transporte de mercadorias por barcaças até 

os terminais portuários do Porto de Santos. 
Dessa forma, se reduz e racionaliza a de-
manda pela utilização das vias terrestres de 
acesso ao porto, essencial para a expansão 
ordenada da movimentação de carga.

No 4º Café da Manhã & Hidrovias, realizado 
em fevereiro de 2017, os vários órgãos par-
ticipantes firmaram um compromisso para 
a criação de um grupo de trabalho para 
viabilizar o transporte pelo novo modal, 
composto por representantes da Capitania 
dos Portos, do Departamento Nacional de 
Infraestrutura e de Transportes (DNIT), da 
Antaq, além da própria Codesp, que viria a 
ser formalizado em abril. 

Após análise do potencial de exploração 
dos rios e dos investimentos necessários 
para a viabilização da hidrovia, foi con-
vencionado que os esforços deveriam se 
concentrar na habilitação do corredor hi-
droviário no trecho do canal do Porto de 
Santos, que vai da Ponta da Praia até o rio 
Piaçaguera, na região da Usiminas. A op-
ção por esse trecho mais restrito, apesar do 
potencial maior, foi adotada, principalmen-
te, por causa das condições pré-existentes 
nesse espaço, que apontou para uma baixa 
demanda de investimentos e pelo grande 
potencial econômico. Outro ponto crucial 
para o projeto era obter da Antaq um enten-
dimento acerca de como seria classificada 
essa navegação pioneira no porto e, ainda, 
qual seria o papel da Autoridade Portuária 
no regramento desse novo modal. 

A Antaq, por meio da Resolução nº 5.739, 
de 24 de outubro de 2017, estabeleceu que 
essa nova modalidade de transporte seria 
classificada como Navegação Interior de 
Percurso Longitudinal e que deveria res-
peitar o regramento da Codesp. Contudo, 
como se tratava de um projeto pioneiro, 
ainda não havia um regramento especifico 
para esse novo modal de transporte. Dessa 
forma, foi criado um novo grupo de traba-

lho, composto de colaboradores das mais 
diversas áreas da Codesp, com o objetivo 
de se criar um regramento especifico para 
o transporte hidroviário em Santos, que re-
sultou no Regramento Operacional da Hi-
drovia do Porto de Santos. 

Como resultado final, o grupo designado 
para viabilizar a hidrovia no Porto de San-
tos cumpriu com sucesso todas as tarefas 
demandadas no cronograma no prazo esta-
belecido. O Relatório Final, que apresentou 
as regras para exploração do novo modal, 
foi  o último passo necessário para permitir 
a habilitação da primeira etapa da hidrovia 
do Porto de Santos. 

A meta da Codesp é lançar oficialmente a 
hidrovia no início de 2018 para toda a co-
munidade portuária. A implantação des-
ta modalidade de transporte resultará em 
maior eficiência logística no acesso aos 
terminais, com consequente melhora na 
economia e otimização do maior Porto da 
América Latina. 

Desenvolvimento do PDZPS
As diretrizes básicas para a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 
do Porto de Santos (PDZPS) foram estabe-
lecidas pela Portaria nº 3/2014, emitida pela 
então SEP/PR. Esse documento é embasa-
do, também, no Plano Mestre desenvolvido 
pela SNP/MTPA para o Porto de Santos.

O prazo regulamentar para a entrega do 
PDZPS é de dez meses após a publicação 
do Plano Mestre. A previsão para a realiza-
ção da primeira audiência pública do Plano 
Mestre é no mês de fevereiro de 2018. 

Antes mesmo da aprovação do Plano Mes-
tre, a Codesp já deu início aos trabalhos 
preliminares em 2017, como por exemplo 
o desenvolvimento da base de georreferen-
ciamento das áreas do porto, associando-a 
ao município, e a compilação e contextua-
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lização das informações recebidas das res-
pectivas gerências da empresa, concluin-
do-se cerca de 40% dessa etapa.

Neste trabalho do PDZPS, onde se preten-
de utilizar a capacidade técnica dos funcio-
nários da empresa, está se dando ênfase 
ao “D”, do Desenvolvimento, tendo em 
vista o horizonte de 40 anos de expansão 
proposto pelo Plano Mestre, buscando-se 
ainda valorizar cada região navegável do 
estuário e afluentes, sob o conceito de por-
to como “Polo Gerador de Desenvolvimen-
to”, a fim de atrair zonas de apoio logístico 
(ZAL) e polos industriais para a Região Me-
tropolitana da Baixada Santista.

Revisão da Poligonal
A última revisão, efetuada em 25 de se-
tembro de 2017, por meio de teleconferên-
cia entre a Codesp e equipe da SNP, foi 
aprovada pelo Consad e CAP. A finaliza-
ção do processo depende de audiências 
públicas e consequente aprovação e publi-
cação pela SNP.

Regularização de Áreas da União
Em 2017, a Secretaria do Patrimônio da 

União completou o cadastro de imóveis re-
lativos aos terrenos da União sob guarda 
e gestão da Codesp, o qual foi incluído no 
Registro Imobiliário Patrimonial (RIP).

O objetivo agora é, em 2018, contratar 
empresa especializada, visando diagnós-
tico da situação cadastral dos terrenos da 
União sob guarda e gestão da Codesp, 
para contratar, no futuro, a regularização 
fundiária.

Arrendamentos Portuários
Além dos investimentos públicos em infra-
estrutura no porto, o setor privado também 
está investindo maciçamente na trans-
formação das instalações e no parque de 
equipamentos dos terminais portuários, em 
consonância com a Lei dos Portos. 

No âmbito do Programa de Arrendamen-
tos da Secretaria Nacional de Portos –
SNP/MTPA, a área do Armazém 38 e en-
torno, que totaliza 46.800 m² destinados 
à operação de granéis sólidos de origem 
vegetal, na região da Ponta da Praia, foi 
arrematada pelo Consórcio Cargill-Louis 
Dreyfus Commodities, que constituiu a so-

ciedade de propósito específico denomi-
nada Terminal Exportador de Santos S/A 
(TES) para a operação das instalações. A 
arrendatária tomou posse da denomina-
da “Área 1” do contrato (que compreende 
os armazéns XL e XLII e adjacências) em 
outubro de 2016 e deu início à suas ope-
rações em 2017. O investimento previsto 
no projeto é de cerca de R$ 400 milhões 
e espera-se movimentações em torno de 
4 milhões t no quarto ano, atingindo o vo-
lume previsto de 4,1 milhões t nos anos 
seguintes, com ampla utilização do modal 
ferroviário.

Em outro empreendimento, a Fibria Celu-
lose S/A tomou posse da área da qual foi 
vencedora no certame, a do Armazém 32 e 
entorno, que totaliza 33.000 m². De acordo 
com o contrato, será exigida uma operação 
de 1,6 milhão de toneladas de celulose a 
partir do quinto ano de vigência. A arren-
datária concluiu a construção de um novo 
armazém e o início das operações no ter-
minal está previsto para ocorrer ainda no 
primeiro trimestre de 2018.  

A Lei Federal nº 12.815/13 possibilitou, 
conforme disposto no art. 57, a prorrogação 
antecipada de contratos de arrendamento, 
condicionada à realização de novos inves-
timentos. Tal dispositivo foi regulamentado 
pela extinta Secretaria de Portos por meio 
da Portaria nº 349, de 30 de setembro de 
2014. Em 2016 foram celebrados aditivos 
contratuais prorrogando antecipadamente 
a vigência dos contratos da ADM do Brasil, 
Ageo Terminais, Libra Terminais, Santos 
Brasil e Rumo/Elevações Portuárias S/A. 
Em 2017 parte dos investimentos pactu-
ados no escopo destas prorrogações foi 
concluída pelos arrendatários, como a re-
modelação de um armazém graneleiro na 
região da Ponta da Praia, pela ADM do 
Brasil, bem como a implantação de uma 
nova bacia de tanques na Ilha Barnabé 
pela Ageo Terminais.  

Há, ainda, uma série de contratos com pre-
visão de prorrogação ainda não realizada, 
muitos dos quais já realizaram protocolo de 
interesse junto ao Poder Concedente e que 
devem ser concretizados em 2018.

Aspectos Comerciais

Em 4 de abril de 2017, durante a Feira In-
ternacional de Logística, Transporte de 
Cargas e Comércio Exterior- Intermodal 
South América 2017, foi assinado o acor-
do de cooperação técnica entre o Porto 
de Santos e o Porto de Lisboa. O referido 
acordo visa promover o desenvolvimen-
to econômico mútuo entre os respectivos 
portos e suas zonas pertinentes. A área de 
Relações com o Mercado e Comunidade 
está concentrando esforços na aproxima-
ção com outros portos europeus, a fim de 
estreitar parcerias e firmar novos acordos 
durante a realização da Intermodal South 
América 2018.

A visita de delegações ao Porto de Santos 
continua aquecida. Em 2017 a Codesp re-
cepcionou um total de 53 delegações em-
presariais, integradas por, aproximadamen-
te, 585 pessoas. A quantidade de visitas de 
delegações aumentou 26,19% em relação 
ao verificado em 2016 (42) e a quantida-
de de integrantes cresceu 116,67%. Já as 
entidades acadêmicas somaram 38, envol-
vendo 1.225 estudantes/professores, de 
diversas carreiras. 

A Codesp participou, ainda, de feiras de 
negócios e fóruns: Intermodal South Amé-
rica 2017 e Santos Export – Fórum Interna-
cional para Expansão do Porto de Santos. 
Além disso, realizou eventos como o Fó-
rum Operação Safra e o I Seminário sobre 
planejamento portuário na Baixada Santis-
ta - Abertura dos trabalhos de atualização 
do Plano Mestre do Porto de Santos.
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Patrocínios

Com os patrocínios de eventos, a Codesp 
buscou ampliar a percepção positiva da mar-
ca Porto de Santos, bem como o incentivo às 
ações socioculturais voltadas para a relação 
Porto-Cidade. Após processo de seleção, 
que levou em conta a capacidade de reco-
nhecimento da sociedade e a eficiente utili-
zação dos recursos financeiros, seis projetos 
foram escolhidos e implementados em 2017.

Guerreiros sem Armas, do Instituto Elos 
Brasil, foi um deles que incluiu em suas 
ações o mutirão “Mão na Massa” realizado 
em julho nos morros Monte Serrat e São 
Bento, em Santos, e no bairro México 70, 
em São Vicente. A atividade contou com 
a participação de 58 jovens de 20 países, 
como de mão-de-obra voluntária para reali-
zar trabalhos em comunidades carentes. A 
participação da Codesp no evento foi uma 
forma de lembrar que o Porto está no dia-
-a-dia de todos – não apenas na economia, 
mas também na educação, na vida e na cul-
tura da Baixada Santista.

No aspecto ambiental, o Programa Mantas 
do Brasil, do Instituto Laje Viva, também re-
cebeu o patrocínio da Companhia Docas, 
objetivando preservar a maior espécie de 
arraia do mundo (Manta birostris) e o Par-
que Estadual Marinho da Laje de Santos. 
O Programa também divulgou junto às es-
colas e outras entidades como vem sendo 
desenvolvido esse trabalho e envolveu, em 
agosto, a apresentação de uma peça teatral 
para discutir o impacto humano nos mares.

Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a 
Codesp patrocinou a prova ciclística Desci-
da das Escadas de Santos, em fevereiro. A 
prova aconteceu no Morro do Pacheco, em 
Santos e foi transmitida, ao vivo, pelas re-
des de televisão nacionais e internacionais. 

Outra lei de incentivo, a Rouanet, foi utili-

zada para patrocinar, em julho, o Santos 
Jazz Festival. O evento aconteceu em vá-
rios espaços na cidade, com shows de mú-
sica de intérpretes brasileiros e internacio-
nais. Outro projeto cultural patrocinado por 
meio da Lei Rouanet foi o Coral Porto dos 
Anjos. Durante todo o ano, crianças partici-
param de trabalho de apuração das vozes 
e ensaios que culminou com o espetáculo 
“Cantar, Brincar e Amar”, com músicas do 
repertório folclórico e erudito. As apresenta-
ções aconteceram no Teatro Coliseu, Igreja 
Coração de Jesus, Concha Acústica e Pina-
coteca Benedicto Calixto, todos em Santos.

A Pinacoteca Benedicto Calixto também re-
cebeu patrocínio. Um dos principais aparatos 
culturais da cidade de Santos, a Pinacoteca, 
dentre todas as mostras e apresentações, 
sediou uma exposição comemorativa aos 
125 anos do Porto de Santos.

Além dos patrocínios, a Codesp apoiou ou-
tros eventos esportivos (Corrida da Marinha 
- Porto de Santos 125 anos), educacionais 
(produção do manual Justiça Restaurativa, 
da Secretaria Municipal de Educação de 
Santos), culturais (Festival Santos Dance e 
Festival de Imagens do Valongo) e sociais 
(Baile do Aviador, jantares beneficentes).

No final de 2017 foram selecionados doze 
projetos desenvolvidos na Baixada Santis-
ta, envolvendo ações sociais, culturais, de 
meio ambiente e esporte, para serem pa-
trocinados em 2018. A Codesp introduziu 
novos projetos em seu portfólio de patrocí-
nios no próximo ano, viabilizando iniciativas 
sociais, ambientais e culturais importantes 
para a região e mantendo as parcerias que 
já trazem benefícios.

A seleção dos projetos a serem patroci-
nados em 2018 envolveu 65 propostas e 
levou em conta a capacidade de reconheci-
mento da sociedade e a eficiente utilização 
dos recursos financeiros da empresa. Dos 

doze patrocínios, cinco já receberam o be-
nefício em 2017. Os patrocínios seleciona-
dos para 2018 foram:

Descida das Escadas de Santos
A prova de ciclismo Descida das Escadas de 
Santos é uma referência da modalidade Dow-
nhill Urbano no Brasil. A disputa chega à sua 
16ª edição, televisionada nacionalmente pela 
Rede Globo e internacionalmente pela Glo-
bo Internacional, e conta com 100 atletas por 
edição, recebendo competidores do Brasil e 
outros países. O evento gera grande impacto 
positivo nas comunidades dos morros santis-
tas, movimentando e mobilizando os mora-
dores e diversos agentes públicos e privados 
em função destas comunidades e contribuin-
do para a difusão do esporte.

Santos Jazz Festival
O Santos Jazz Festival é uma iniciativa pio-
neira na Baixada Santista, que promove o 
acesso à música essencialmente brasileira 
nas vertentes do jazz. Apresenta anualmen-
te uma programação extensa que inclui mú-
sicos da região, nacionais e internacionais, 
contribuindo para o fortalecimento de San-

tos como um polo cultural. Durante quatro 
dias, são montados palcos em lugares aber-
tos da cidade onde o público tem a possibi-
lidade de apreciar ampla grade musical e se 
qualificar por meio de workshops diversos. 

Pinacoteca Benedicto Calixto 
A Pinacoteca Benedicto Calixto é um dos prin-
cipais aparatos culturais da cidade de Santos, 
recebendo mostras temporárias, apresenta-
ções musicais e teatrais, e com um importan-
te acervo do pintor santista que lhe confere o 
nome. O casarão de 1900, tombado e admi-
nistrado por uma entidade sem fins lucrativos, 
abriga exposições temporárias e de longa 
duração, apresentações musicais e eventos 
diversos, apoiando, divulgando e acolhendo, 
em suas instalações, manifestações artísticas 
e culturais da região.

Mantas do Brasil
Por meio da pesquisa marinha, divulgação 
científica, educação ambiental e ações de 
preservação da maior espécie de arraia do 
mundo, que é incidente no litoral da região 
(Manta birostris, desde 2012 categorizada 
como vulnerável à extinção), o projeto Man-
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tas do Brasil visa conscientizar as novas 
gerações para que atividades predatórias 
sejam evitadas. 

Atuando com programas de conscientização 
em comunidades de pescadores, escolas 
e feiras náuticas, e na coadministração do 
Parque Estadual Marinho da Laje de San-
tos, o Mantas do Brasil é um importante pro-
jeto ambiental para a preservação do ecos-
sistema marinho do Estado de São Paulo.

Guerreiros sem Armas
O Instituto Elos atua desde 2000 com inter-
venções ativas em comunidades de risco e 
baixa renda, buscando o desenvolvimento 
social das regiões e populações impacta-
das de forma permanente e sustentável. 
No projeto Guerreiros sem Armas, buscam 
atingir comunidades carentes por meio da 
formação de lideranças e desenvolvimento 
dos pilares socioeconômico, sociocultural e 
socioambiental. O projeto é reconhecido in-
ternacionalmente e, desde 1999, já formou 

519 pessoas de 49 países em 10 edições, 
atuando diretamente em 27 comunidades 
no Brasil e no exterior. 

Festival de Cenas Teatrais (Fescete)
Idealizado por um grupo de artistas, o Fes-
cete promove há mais de 20 anos a forma-
ção de novos talentos e o intercâmbio cul-
tural entre profissionais das artes e público. 
O festival conta com a participação de mais 
de 1.200 artistas da dança, teatro, música, 
poesia e artes visuais, fomentando a cul-
tura regional por meio de cursos, debates, 
workshops, apresentações e exposições 
amplamente acessíveis à população da re-
gião de Santos. 

Grande Ação: “Oceanos Livres de 
Plásticos”
O projeto “Oceanos Livres de Plásticos”, 
liderado pelo Instituto Pólis, está alinhado 
às mais recentes iniciativas internacionais 
para enfrentamento da poluição nos oce-
anos e redução da produção de resíduos. 
Por meio da promoção do debate e sensibi-
lização da opinião pública, a Grande Ação 
realiza ações educativas, exposições e ro-
das de discussões entre especialistas e co-
munidades, com o objetivo de engajar os di-
versos atores sociais no tema do consumo 
consciente e manejo de resíduos, colabo-

rando para a formação de uma consciência 
coletiva sustentável e prática. 

Mostra Ecofalante de Cinema 
Ambiental em Santos 
Evento cultural de caráter educativo, a Mos-
tra Ecofalante de Cinema Ambiental torna 
acessíveis exibições de produções audiovi-
suais nacionais e internacionais, difundindo 
a conscientização e a discussão sobre as 
temáticas socioambientais. As projeções, 
que incluem filmes, inclusive voltados para 
o público infantil, são seguidas de rodas 
abertas de debate com participação de pro-
fissionais da área ambiental, acadêmica, 
cineastas, representantes de empresas, 
ONGs e comunidades. 

A mostra já passou por seis edições e chegou 
ao alcance de público de 160 mil pessoas por 
30 cidades paulistas, o que mostra a pertinên-
cia e o interesse cada vez mais urgente sobre 
a temática promovida pela mostra. 

Cine na Praça
Realizado desde 2012, o Cine na Praça 
promove o contato com o cinema para um 
público amplo e de forma gratuita, aproxi-
mando as pessoas de maneira irrestrita, 
democrática e inovadora. O projeto foi a 
primeira e única ação de cinema “open air” 
com programação perene e acesso livre, já 
tendo atingido um público estimado em 100 
mil pessoas. As projeções são realizadas 
em alta definição e com som digital, garan-
tindo a qualidade de exibição de produções 
voltadas para público amplo. Somado a 
isso, as obras passam por uma seleção que 
privilegia obras que favoreçam o debate e a 
discussão social, promovendo o acesso à 
cultura e a formação cidadã.

Projeto Guri
Com 22 anos de projeto social, o Projeto 
Guri é uma das grandes iniciativas nacio-
nais de promoção da cidadania por meio da 
educação musical e prática coletiva da mú-

sica. Em Santos, o Projeto Guri mantém um 
dos seus polos regionais, onde são desen-
volvidos grupos de referência responsáveis 
por formar crianças, adolescentes e jovens 
que se encontram, em grande parte, em si-
tuação de vulnerabilidade social. O objetivo 
primordial da ação é alcançado pelo traba-
lho contínuo desses grupos e se baseia no 
pilar do projeto: o desenvolvimento social e 
cultural para a construção de uma socieda-
de mais pacífica, justa e igualitária. 

Banda Musical e Coral – Lar das
Moças Cegas 
O Lar das Moças Cegas é uma referência 
de trabalho de assistência ao deficiente vi-
sual na região e como parte deste esforço, 
a Banda e Coral do Lar das Moças Cegas 
desenvolve a inclusão e autoestima dos 
portadores de deficiência por meio da prá-
tica musical. No projeto Banda Musical e 
Coral são atendidos alunos jovens e adul-
tos, onde a música orquestrada e o canto 
são meios de inserção e desenvolvimento 
pessoal, gerando impacto positivo tanto na 
vida dos alunos atendidos quanto na comu-
nidade que se beneficia das apresentações 
públicas do grupo.

O Som das Palafitas 
O Som das Palafitas é um projeto de ocu-
pação popular que acontece em formato de 
festival de música em quatro edições men-
sais ao longo do ano, promovendo a demo-
cratização do acesso à cultura por meio de 
apresentações abertas. Além de divulgar a 
produção cultural local, os eventos propi-
ciam a inserção da população carente que 
vive nas palafitas e região da zona noro-
este de Santos, dando a chance do públi-
co que vive em área de vulnerabilidade ter 
maior acesso à cultura. A iniciativa também 
trabalha objetivos paralelos como a trans-
formação social e a geração de renda da 
comunidade local, por meio da movimen-
tação que as apresentações proporcionam 
nas comunidades envolvidas.
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Movimentação de cargas e 
conjuntura macroeconômica

A Codesp apurou em 2017 o seu recorde his-
tórico de movimentação de cargas, ao atingir 
a marca de 129,865 milhões de toneladas, su-
perando em 14,1% a movimentação de 2016 
(113,816 milhões t) e em 8,3% o recorde an-
terior, registrado em 2015 (119,931 milhões t). 

Uma safra nacional de grãos que superou 
as expectativas, a retomada da confiança 
dos consumidores e dos empresários bra-
sileiros, a aceleração da atividade econô-
mica nas principais economias desenvol-
vidas e o forte desempenho da economia 
chinesa e de outros importantes países 
em desenvolvimento propiciaram o cenário 
ideal para que o Porto de Santos estabele-
cesse seu novo recorde histórico de movi-
mentação de cargas neste ano.

Como destaca o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), na edição de outubro de 2017 
do seu World Economic Outlook, os desem-
penhos da Zona do Euro, do Japão, dos 
países emergentes da Ásia e Europa, bem 
como da Rússia superaram as expectativas, 
compensando o desempenho abaixo do es-
perado para os Estados Unidos e o Reino 
Unido. Neste cenário de expansão da rique-
za global, a demanda por commodities agrí-
colas cresceu significativamente e foi acom-
panhada pela oferta decorrente das boas 
safras. A estimativa mais recente da Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
divulgada no seu Quarto Levantamento da 
Safra 2017/2018, aponta que a produção 
brasileira de grãos na safra 2016/2017 atin-
giu o patamar de 238,0 milhões t, uma ex-
pansão de 27,5% sobre a anterior.

Ainda que o desempenho da atividade eco-
nômica brasileira tenha permanecido abai-
xo do seu potencial, houve claros sinais de 
recuperação centrada em um excepcional 
desempenho do agronegócio brasileiro e 

na retomada da confiança dos empresários 
e consumidores.

A atividade econômica começou a ganhar 
maior ímpeto desde o início da trajetória de 
queda na taxa de juros, no último trimestre 
de 2016, o que se refletiu na melhora gra-
dual dos indicadores de desemprego a par-
tir do segundo semestre de 2017, fatores 
que, combinados, levaram ao aumento da 
massa salarial e da confiança dos consumi-
dores. Esses fatores e o fortalecimento das 
economias dos principais mercados impor-
tadores de produtos brasileiros permitiram 
ao Porto de Santos apresentar um desem-
penho acima do esperado na movimenta-
ção de cargas conteinerizadas.

Os granéis sólidos também tiveram um ex-
cepcional desempenho em 2017, decorren-
te da safra recorde e do histórico vínculo 
do Porto de Santos com o agronegócio, so-
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76 Participação das
correntes no

movimento do
Porto de Santos

Valores em %

2017

2016

2015

72,0

71,5

73,0

28,0

28,5

27,0
Embarques

Desembarques

CORRENTE

Embarques

Desembarques

Total Geral

87.566 14,4

32.366 (6,4)

119.932  9,1

81.424 (7,0)

32.392 0,1

113.816  (5,1)

93.557 14,9

36.308 12,1

129.865  14,1

2015 Δ% 2016 Δ% 2017 Δ%

(em t mil)

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

bressaindo-se os volumes embarcados de 
açúcar, soja em grão e milho. Os embar-
ques de granéis sólidos vegetais atingiram 
41,9% da movimentação total de cargas 
pelo Porto de Santos em 2017, superando 
a participação em 2016 (35,9%).

O total de 129,865 milhões t movimentadas 
refletiu um aumento de 14,9% nos embar-
ques e 12,1% nos desembarques em relação 
ao ano anterior. Dessa forma, os embarques 
responderam por 72,0% do fluxo total de car-
gas em 2017 e os desembarques por 28,0%.

O movimento de granéis sólidos manteve-se 18,1% acima do registrado em 2016, totalizando 
64,003 milhões t, enquanto a carga geral e os granéis líquidos apresentaram crescimentos, res-
pectivamente, de 10,7%, atingindo 48,569 milhões t, e 9,6%, com 17,293 milhões t.

NATUREZA DA CARGA

Carga Geral

Sólidos a Granel

Líquidos a Granel

Total Geral

45.587 4,3

58.752 12,0

15.593 4,1

119.932 9,1

43.856 (3,8)

54.188 (7,8)

15.771 1,1

113.816 (5,1)

48.569 10,7

64.003 18,1

17.293 9,6

129.865 14,1

2015 Δ% 2016 Δ% 2017 Δ%

(em t mil)

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

Participação
das cargas

no movimento
do Porto

de Santos
Valores em %

2015

13,0

38,0

49,0

13,9

38,5

47,6

13,3

37,4

49,3

2016 2017

Líquidos a Granel           Carga Geral           Sólidos a Granel
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Quanto aos granéis sólidos, os volumes em-
barcados de açúcar e soja registraram novos 
recordes neste ano e o milho suplantou, am-
plamente, as estimativas iniciais da Codesp, 
atingindo aumentos de, respectivamente, 
1,6%, 13,6% e 80,5% frente aos resultados 
de 2016. Nessa modalidade de cargas apre-
sentaram bons desempenhos, ainda, as ex-
portações de farelo de soja, com crescimento 
de 14,1%, e as importações de adubo, com 
aumento de 16,6%. A importação de trigo re-
gistrou crescimento de 2,4%. Diante desse ce-
nário, houve um acréscimo de 9,815 milhões t 
no volume de granéis sólidos movimentados 
por Santos em relação a 2016, sendo 6,350 
milhões t de milho, 2,588 milhões t do com-
plexo soja e 292,573 mil t de açúcar.

O açúcar encerrou 2017 como a carga mais 
movimentada, favorecida por uma oferta 
abundante e pela expansão do Tiplam, que 
passou a operar essa commodity, além de 
soja e milho. O volume anual de embarques 
de açúcar a granel pelo porto santista foi de 
18,724 milhões t, representando nova marca 
recorde para a carga.

A soja em grãos veio a seguir no ranking, 
favorecida pela excelente safra 2016/2017. 
O volume exportado da commodity somou 

16,473 milhões t, o melhor desempenho 
anual para essa carga até hoje. Desse to-
tal, 85,5% foram embarcados para a China. 
O forte aumento da oferta nacional de soja 
em grãos nos últimos anos e a tendência 
ascendente do consumo mundial de prote-
ína animal resultaram na expansão do vo-
lume embarcado de farelo de soja no Porto 
de Santos. Em 2017 os embarques chega-
ram a 4,995 milhões t, um incremento de 
14,1% em relação a 2016 (4,378 milhões t).

Os embarques de milho apresentaram sig-
nificativa recuperação, favorecidos por uma 
safra recorde e uma forte demanda interna-
cional pelo produto. No ano foi registrado 
um volume de 14,234 milhões t, represen-
tando um crescimento de 80,5% em rela-
ção ao período anterior (7,884 milhões t), 
caracterizando-se como o segundo melhor 
desempenho anual para essa mercadoria, 
atrás, apenas, de 2015, quando foram em-
barcadas 15,581 milhões t.

A modalidade de carga geral registrou signi-
ficativa recuperação em 2017, encerrando o 
ano com um volume de 48,569 milhões t. O 
carro chefe dessa performance foi a carga 
conteinerizada, que obteve um crescimento 
de 8,1%, com o total de 3.853.719 TEU (uni-

dade equivalente a um contêiner de 20 pés), 
nova marca histórica para o movimento de 
contêineres no Porto de Santos. No mês de 
setembro também foi registrado novo recor-
de mensal para essa carga, com 360.281 
TEU. As atividades de transbordo de con-
têineres apresentaram um crescimento de 
10,8%, reforçando a posição de Santos 
como importante polo concentrador de car-
gas no hemisfério sul. A retomada no cresci-
mento da movimentação de contêineres em 
2017 superou as expectativas e foi um dos 
grandes destaques no complexo portuário 
santista, que apresentou uma participação 
no total nacional de 41,4% no ano, conforme 
dados da Antaq. Santos também se mante-
ve na liderança entre os portos da América 
Latina no ranking dos principais portos do 
mundo na movimentação de contêineres, 
divulgado pelas publicações especializadas 

ANO

Exportação

Importação

Total Geral

184.367

61.874

246.241

172.414

20.459

192.873

297.959

23.868

321.827

2015 2016 2017

92,6

7,4

100,0

72,8

16,4

66,9

Part. %
em 2017

Δ%
2017/2016

(em unidades)

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

Os embarques de celulose apresentaram 
retração de 0,4% em relação a 2016. Ape-
sar da diminuição verificada nos embar-
ques de celulose, dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC) mostram que o Porto de San-
tos manteve em 25% a sua participação 
nas exportações brasileiras do produto.

O segmento de granéis líquidos encerrou 
o ano com 17,293 milhões t, um avanço de 
9,6% em relação a 2016. Entre os granéis 
líquidos destacaram-se, em volume, os 
embarques e descargas de óleo diesel e 
gasóleo, com 4,727 milhões t (+37,1%); as 

exportações de sucos cítricos, com 1,927 
milhão t (-3,0%); as movimentações nos 
dois fluxos de óleo combustível, com 1,579 
milhão t (+0,9%); gasolina, com 1,709 mi-
lhão t (+46,8%) e de álcool, com 1,281 mi-
lhão t (-5,2%). A operação de combustíveis 
foi intensificada neste ano, especialmen-
te no segmento de óleo diesel e gasóleo, 
devido, principalmente, ao significativo 
aumento das importações. Considerando 
que o consumo interno de combustíveis é 
superior à capacidade nacional de refino, 
criou-se um novo cenário que incentivou as 
empresas privadas a buscarem diretamen-
te os combustíveis no exterior.

“One Hundred Ports – 2017”, da Lloyd List, 
e “Conteinerisation International”, ocupando 
a 42ª posição no ranking global. 

Os embarques de carne também se sobres-
saíram e mostraram expansão de 17,7%. 
Já nas exportações de café em grãos foi 
registrada queda de 15,4%. 

No segmento de carga geral solta a expan-
são foi de 17,6%, impulsionada pela recu-
peração na operação de veículos (+66,9%), 
que atingiu 321.827 unidades. Este foi o 
melhor desempenho anual para essa carga 
desde 2013, quando foram movimentadas 
321.890 unidades. O bom desempenho 
das exportações refletiu o aumento das 
compras de tradicionais mercados consu-
midores, como Argentina, Chile e Uruguai, 
além do México, Peru e Colômbia. 

Quantidade de veículos movimentados no Porto de Santos
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PRINCIPAIS CARGAS

Outras Cargas Conteinerizadas 

Total das cargas conteinerizadas    

(-) Açúcar em contêineres

(-) Café em contêineres

(-) Carnes em contêineres    

(-) Celulose em contêineres

(-) Farelo de Soja em contêineres       

(-) Suco Cítrico em contêineres    

(-) Soja em Grãos em contêineres   

(-) Milho em contêineres   

Açúcar

Açúcar a granel

Açúcar em contêineres

Açúcar em sacas

Soja em Grãos

Soja em Grãos a granel

Soja em Grãos em contêineres

Milho

Milho a granel

Milho em contêineres

Farelo de Soja

Farelo de Soja a granel

Farelo de Soja em contêineres

Adubos

Óleo Diesel e Gasóleo

Celulose

Celulose em carga solta

Celulose em contêineres

Sucos Cítricos

Sucos a granel

Sucos em contêineres

Enxofre

Óleo Combustível

Álcool

Café em contêineres

Gasolina

GLP

Trigo

Sal

Soda Cáustica

Carnes

Nafta

Metanol

Fosfato de Cálcio

Sulfato Dissódico

Sub-Total

Participação %

Demais Cargas

Total do Porto

2016

36.967

40.424

1.823

1.350

804

805

187

193

58

60

20.255

18.432

1.823

-

14.560

14.503

58

7.944

7.884

60

4.565

4.378

187

3.550

3.447

3.087

2.283

805

2.180

1.987

193

1.733

1.565

1.352

1.350

1.165

1.110

1.062

960

907

804

192

202

729

554

110.241

96,9

3.575

113.816

Fonte: Mensário Estatístico (CODESP)

(em t mil)

2015

37.146

41.196

1.666

1.606

806

915

215

173

128

206

18.186

16.491

1.666

28

13.152

13.025

128

15.787

15.581

206

4.620

4.405

215

2.408

2.130

3.411

2.496

915

1.990

1.817

173

1.973

2.279

1.718

1.606

1.352

892

643

940

829

806

235

153

677

527

113.463

94,6

6.469

119.932

2017

41.360

44.534

1.907

1.142

859

692

201

170

65

46

20.632

18.724

1.907

-

16.538

16.473

65

14.280

14.234

46

5.195

4.995

201

4.139

4.727

3.074

2.382

692

2.097

1.927

170

1.813

1.579

1.281

1.142

1.709

846

1.088

991

920

859

394

178

618

590

126.050

97,1

3.815

129.865

Δ % 2017/2016

11,9

10,2

4,6

(15,4)

6,9

(14,1)

7,1

(12,1)

12,2

(22,3)

1,9

1,6

4,6

-

13,6

13,6

12,2

79,8

80,5

(22,3)

13,8

14,1

7,1

16,6

37,1

(0,4)

4,4

(14,1)

(3,8)

(3,0)

(12,1)

4,6

0,9

(5,2)

(15,4)

46,8

(23,8)

2,4

3,2

1,5

6,9

105,2

(12,1)

(15,2)

6,5

14,3

-

6,7

14,1

O fluxo de navios totalizou 4.854 embarca-
ções, representando um aumento de 2,8% 
sobre o registrado no último ano (4.723). 
Já a consignação média dos navios que 
frequentaram o Porto de Santos apresen-
tou um incremento de 10,6%, saltando de 
24.824 t/navio (2016) para 27.444 t/navio 
(2017). O aumento do porte dos navios 
conteineiros foi um dos fatores favoráveis 
a essa elevação. No ano, a movimentação 
de 44,6 milhões t de cargas conteineriza-
das (+10,2%), em 2.109 navios, resultou 
num salto da consignação média dos na-
vios dedicados a essa modalidade para 
21.116 t/navio (aumento de 10,8%). 

Considerando apenas os navios cargueiros, 
houve aumento de 3,21% no fluxo de em-
barcações atracadas, com crescimento de 
14,1% no volume de cargas transportadas 
no período. Considerando, ainda, navios de 
cruzeiros marítimos, da Marinha e de apoio 
às operações portuárias, o aumento nas 
atracações foi de 2,8%. Em setembro, foi 
registrado o recorde mensal de consignação 
média (29.503 t/navio), com operação de 
12,244 milhões t em 415 embarcações. O 
esforço da Autoridade Portuária para man-
ter as profundidades de projeto do Porto e a 
continuidade das obras de compatibilização 
da profundidade dos berços de atracação 
com a do canal de navegação vem incenti-
vando a vinda de navios de maior capacida-
de para o Porto de Santos.
 

DISCRIMINAÇÃO

Carga Geral

Sólidos a Granel

Líquidos a Granel

Roll on/off

TOTAL DO PORTO 

Total

2.590

1.242

820

249

4.901

Cabot.

425

27

347

0

799

L. Curso

2.165

1.215

473

249

4.102

Cabot.

2.275

1.197

850

263

4.585

Cabot.

392

16

339

1

748

L. Curso

1.883

1.181

511

262

3.837

Cabot.

2.300

1.275

878

279

4.732

2017/2016

1,1

6,5

3,3

6,1

3,2

Cabot.

388

18

343

3

752

L. Curso

1.912

1.257

535

276

3.980

(em unidades)

Δ %201620162015

Obs: Não foram considerados os navios de Passageiros, além de embarcações da Marinha e a serviço do porto.
Fonte: Mensário Estatístico (CODESP)
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Balança Comercial

Em 2017, o Porto de Santos manteve sua liderança na corrente de comércio brasileira, em va-
lor, respondendo por 28,0% das transações comerciais com o exterior. Trata-se do segundo 
maior nível de participação registrado desde 1995, atrás, apenas, da participação recorde de 
2016 (28,5%) e foi superior à soma dos portos que ocupam da segunda à sexta posição no 
ranking nacional. Considerando somente as cargas transportadas através dos portos brasilei-
ros, Santos respondeu por 35,4% (37,4% em 2016).

Pelo porto santista passaram 27,2% das exportações brasileiras, em valor, seguido pelos 
portos de Paranaguá (7,8%), Vitória (7,0%), São Luís (6,7%), Sepetiba (6,3%), Rio Grande 
(5,7%), Itajaí (3,3%), São Francisco do Sul (3,0%), Salvador (2,7%) e Rio de Janeiro (2,7%).

PORTOS

Santos

Paranaguá

Vitória

Sepetiba

São Luis

Rio Grande

Itajaí

Salvador

São Francisco

Rio de Janeiro

Outros Portos e Aeroportos

BRASIL

(em unidades)

Δ %2015

Fonte: Sistema Alice (MDIC)

Part.%

27,3

7,1

5,4

4,4

3,8

4,9

3,6

1,7

3,6

4,0

34,3

100,0

US$ bi

99,0

25,7

19,5

16,0

13,9

17,6

13,0

6,1

12,9

14,4

124,4

362,6       

2016 2017

Part.%

28,5

7,6

4,4

4,1

3,7

4,8

3,8

2,1

3,2

3,2

34,5

100,0

US$ bi

92,1

24,6

14,2

13,4

12,1

15,6

12,2

6,8

10,2

10,3

111,4

322,8

Part.%

28,0

7,7

5,1

5,0

4,7

4,6

3,7

3,3

3,1

2,9

31,8

100,0

2017/2016

12,1

15,6

32,6

37,0

44,5

9,3

12,4

78,0

12,0

3,7

5,3

14,2

US$ bi

103,3

28,4

18,8

18,3

17,5

17,1

13,7

12,2

11,4

10,7

117,2

368,5

Part.%

5,8

4,7

4,0

2,3

0,8

9,9

27,5

22,0

5,3

3,5

1,7

3,5

34,2

70,2

2,3

100,00

toneladas

4.037.091

3.263.850

2.748.307

1.615.180

552.392

6.840.780

19.057.601

15.220.491

3.686.233

2.387.621

1.185.833

2.402.227

23.667.039

48.549.444

1.578.453

69.185.498

Δ% S/2015

(14,0)

1,4

(24,2)

15,2

(34,0)

(11,0)

(9,9)

5,5

13,0

(0,7)

67,3

50,6

12,9

13,1

(2,1)

6,4

Part.%

4,7

4,5

2,8

2,5

0,5

8,3

23,3

21,8

5,7

3,2

2,7

4,9

36,3

74,6

2,1

100,00

toneladas

3.471.066

3.308.248

2.084.245

1.860.290

364.631

6.088.256

17.176.735

16.054.554

4.165.323

2.370.690

1.983.654

3.616.562

26.731.073

54.921.856

1.546.012

73.644.603

Δ% S/2016

10,8

(15,7)

(0,5)

5,7

436,6

12,5

13,4

13,1

(1,8)

47,4

50,8

(25,7)

8,1

9,8

5,0

10,6

Part.%

4,7

3,4

2,5

2,4

2,4

8,4

23,9

22,3

5,0

4,3

3,7

3,3

35,5

74,1

2,0

100,0

toneladas

3.845.424

2.787.895

2.073.484

1.965.635

1.956.643

6.852.149

19.481.230

18.158.100

4.089.534

3.494.799

2.991.722

2.687.866

28.908.915

60.330.936

1.622.711

81.434.878

201720162015

Fonte: Sistema Alice do Ministério de Desenvolvimento , Indústria e Comércio - MDIC (não considera a cabotagem nem a tara dos contêineres)

PAÍSES

DESENVOLVIDOS

Estados Unidos

Países Baixos (Holanda)

Coreia do Sul

Japão

Espanha

Outros

SUB-TOTAL 

EM DESENVOLVIMENTO

China

Irã

Bangladesh

Tailândia

Indonésia

Outros

SUB-TOTAL

OUTROS

TOTAL EXPORTADO
PELO PORTO DE SANTOS

Corrente de Comércio

Destino das Exportações efetuadas pelo Porto de Santos
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Nas importações, em valor, os números do MDIC mostram que o Porto de Santos respondeu 
por 29,4% do total, seguido pelos portos de Paranaguá (7,5%), Itajaí (3,9%), Rio de Janeiro 
(3,8%), São Francisco do Sul (3,1%), Rio Grande (2,9%), Suape (2,8%), Manaus (2,4%), Sepe-
tiba (2,3%) e Salvador (2,0%).

Origem das Importações efetuadas pelo Porto de Santos

Part.%

20,9

4,3

3,9

2,7

1,8

14,9

48,4

12,2

7,1

6,0

4,2

3,0

19,1

51,6

0,0

100,00

toneladas

4.511.498

924.345

844.041

576.213

379.844

3.211.565

10.447.506

2.627.340

1.535.229

1.288.395

905.122

648.190

4.134.326

11.138.602

7.087

21.593.195

Δ% S/2015

25,0

(24,0)

(12,8)

12,5

14,1

(14,9)

4,3

(10,5)

3,4

10,7

(5,7)

5,3

(3,1)

(2,1)

17,6

1,0

Part.%

25,9

3,2

3,4

3,0

2,0

12,5

49,9

10,8

7,3

6,5

3,9

3,1

18,4

50,0

0,0

100,00

toneladas

5.639.662

702.675

735.633

648.507

433.503

2.733.982

10.893.962

2.351.626

1.587.783

1.426.719

853.304

682.428

4.007.369

10.909.2281

8.333

21.811.523

Δ% S/2016

6,8

22,3

(0,6)

9,9

15,0

16,0

10,1

5,0

22,5

15,3

(30,1)

(16,2)

21,7

11,0

(70,8)

10,5

Part.%

25,0

3,6

3,0

3,0

2,1

13,2

49,8

10,2

8,1

6,8

2,5

2,4

20,2

50,2

0,0

100,0

toneladas

6.022.251

859.325

731.093

712.438

498.548

3.171.569

11.995.223

2.469.237

1.945.732

1.644.605

596.522

572.138

4.876.239

12.104.473

2.433

24.102.130

201720162015

Fonte: Sistema Alice do Ministério de Desenvolvimento , Indústria e Comércio - MDIC (não considera a cabotagem nem a tara dos contêineres)

PAÍSES

DESENVOLVIDOS

Estados Unidos

Canadá

Alemanha

Espanha

Países Baixos (Holanda)

Outros

SUB-TOTAL 

EM DESENVOLVIMENTO

China

Rússia

Argentina

Peru

Chile

Outros

SUB-TOTAL

OUTROS

TOTAL IMPORTADO
PELO PORTO DE SANTOS

Projeções para 2018

Os desafios para suplantar o novo recorde 
estabelecido em 2017 serão maiores, princi-
palmente, por conta das projeções mais mo-
destas para as safras de soja e milho, que 
foram destaque neste ano. Por outro lado, o 
nível de atividade econômica no Brasil ten-
de a se fortalecer, graças aos juros baixos 
para os padrões históricos, inflação contro-
lada e recuperação do poder de compra da 
população. No cenário internacional, as sig-
nificativas taxas de crescimento observadas 
nos países desenvolvidos em 2017 trazem 
preocupações quanto a uma possível eleva-
ção dos índices de inflação nesses países, o 
que poderá exigir a prática de políticas mone-
tárias mais restritivas que contenham o ritmo 
de crescimento. Entretanto, as expectativas 

ainda são favoráveis para o crescimento das 
economias emergentes e do comércio inter-
nacional, com o FMI projetando uma eleva-
ção de 3,7% na produção mundial e de 4,0% 
no volume de comércio. Com isso, o desem-
penho esperado para o nível de atividade 
doméstico e internacional tende a ser mais 
favorável à expansão da movimentação de 
contêineres e granéis líquidos no complexo 
portuário santista em 2018.

Estimamos para 2018 uma movimentação 
total de cargas no Porto de Santos próxima 
a 133,326 milhões t, um crescimento em 
torno de 2,7% sobre a movimentação re-
corde registrada em 2017. Os embarques 
de mercadorias deverão totalizar 94,709 
milhões t (+1,2%), e os desembarques 
38,617 milhões t (+6,4%).

Para os granéis sóli-
dos é projetado um au-
mento de 0,8% (64,523 
milhões t), para os 
granéis líquidos de 
1,8% (17,601 milhões 
t) e para a carga geral 
de 5,4% (51,200 mi-
lhões t). 

TIPO DE CARGA

64.002.649

17.292.883

48.569.490

129.865.022

18,1

9,6

10,7

14,1

2017
Realizado

64.523.315

17.601.824

51.200.758

133.325.897

0,8

1,8

5,4

2,7

2018
Realizado

(em toneladas)

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

Sólidos a Granel var%

Líquidos a Granel var%

Carga Geral

Total Geral
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Granéis Sólidos
Dentre os sólidos a granel deverão apre-
sentar as maiores movimentações o açúcar 
(18,693 milhões t), -0,2%; a soja em grãos 
(16,926 milhões t), +2,7 %; o milho (12,848 
milhões t), -9,7%; o farelo de soja (5,417 mi-
lhões t), +8,5%; o adubo (4,855 milhões t), 
+17,3%; o enxofre (2,005 milhões t), +10,6% 
e o trigo (1,200 milhão t), +10,3%. 

Açúcar  
As perspectivas para o açúcar são conser-
vadoras. Conforme estimativas divulgadas 
pela União da Indústria de Cana de Açúcar 
(Única), o balanço da safra 2017/2018 de-
verá atingir 585 milhões t na Região Cen-
tro-Sul do país, correspondendo a uma 
produção inferior em 22,0 milhões t em 
comparação com a safra anterior. Esse 
desempenho pode ser atribuído a fatores 
climáticos que afetaram a produtividade 
e a qualidade das plantações. De acordo 
com pesquisa da Agência Reuters para a 
próxima safra (2018/2019), as usinas do 
Centro-Sul deverão processar um volume 
de cana ligeiramente maior na comparação 
com 2017/2018, com expectativa de per-
manecer a disparidade entre a produção 
de açúcar e etanol, visto que o setor tem 
se voltado ao biocombustível nos últimos 
meses, com preços mais atrativos.

Soja em grãos 
De acordo com o 4º Levantamento da Safra 
2017/2018 da Conab, a produção de grãos 
da safra 2017/2018 deverá ser de 227,947 
milhões de toneladas, equivalendo a uma 
redução de 4,1% em relação à safra pas-
sada. Isso se deve ao excelente desempe-
nho da última safra e leva a administração 
portuária a projetar volumes menores para 
o próximo ano. 

A estimativa da Conab para a safra de soja 
2017/2018 é de redução de 3,2% em relação 
à safra 2016/2017, devendo ficar no patamar 
dos 110,437 milhões t. Os fatores climáticos 

devem exercer efeito negativo que tendem a 
afetar a produtividade da oleaginosa. 

Considerando apenas a Região Centro-Oeste, 
principal origem da soja embarcada no 
Porto de Santos, a estimativa atual é de 
uma produção de 49,829 milhões t, corres-
pondendo a uma queda de 0,6% frente à 
safra 2016/2017. Mesmo diante desse ce-
nário, o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA) estima um incre-
mento de 6,1% nas exportações brasileiras 
de soja (alcançando 67,0 milhões t). 

Farelo de Soja 
Apesar da expectativa mais moderada para a 
soja em grãos na safra 2017/2018, estima-se 
que no próximo ano o crescimento da movi-
mentação de farelo de soja chegue a 8,5%, 
totalizando um volume de 5,417 milhões t.

Milho 
As estimativas da Conab apontam para uma 
redução de 5,6% na produção de milho para 
a próxima safra em relação à 2016/2017, 
devendo totalizar 92,347 milhões t, devido à 
trajetória de queda na produção da primeira 
safra (com destinação de áreas para o cultivo 
de soja) e os possíveis efeitos do atraso pre-
visto para encerramento da colheita de soja 
e início do plantio da segunda safra de milho. 
Segundo a Conab, os baixos preços do ce-
real no mercado disponível, reflexo da oferta 
excessiva do milho de segunda safra, tende 
a desestimular o cultivo da cultura na tempo-
rada 2017/2018.

O USDA estima que a safra brasileira de 
milho deve resultar numa produção de 95,0 
milhões t, queda de 3,6% em comparação à 
safra anterior, enquanto que para as expor-
tações projeta um volume de 34,0 milhões 
t (-2,9%). Com isso, a expectativa é que no 
próximo ano sejam embarcadas, por San-
tos, 12,848 milhões do produto, o que repre-
sentaria uma queda de 9,7% em relação ao 
resultado de 2017.

Produto 2017
Realizado

2018
Previsão 

em toneladas

Açúcar var%

Adubo var%

Fosfato de Cálcio var%

Enxofre var%

Milho var%

Sulfato dissódico var%

Sal var%

Soja var%

 Soja em grãos var%

 Farelo de soja var%

Trigo var%

Outros var%

Total Geral Granel Sólido var%

18.724.363

4.138.878

617.823

1.812.575

14.233.899

589.958

990.914

21.467.930

16.473.060

4.994.870

1.087.814

338.495

64.002.649

1,6

16,6

(15,2)

4,6

80,5

6,5

3,2

13,7

13,6

14,1

2,4

(16,3)

18,1

18.693.000

4.855.200

594.339

2.005.000

12.848.000

610.412

1.112.832

22.343.010

16.926.000

5.417.010

1.200.000

261.521

64.523.315

(0,2)

17,3

(3,8)

10,6

(9,7)

3,5

12,3

4,1

2,7

8,5

10,3

(22,7)

0,8

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

Granéis Sólidos
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Granéis Líquidos 
Para os granéis líquidos as projeções apontam para uma expansão de 1,8% na movimentação, 
em razão do aumento do nível de atividade, que deverá incentivar as importações de combustí-
veis e produtos químicos. Os destaques para essa modalidade devem ficar com o óleo diesel e 
gasóleo, com 4,859 milhões t (+2,8%); sucos cítricos, com 1,918 milhão t, praticamente mesmo 
patamar de 2017; gasolina, com 1,784 milhão t (+4,4%); óleo combustível, com 1,616 milhão t 
(+2,4%) e álcool, com 1,287 milhão t (+0,5%).

Carga Geral
Para a carga geral foi projetado o maior 
percentual de crescimento. Em 2018 esse 
segmento de cargas deverá manter a traje-
tória de forte crescimento, devendo movi-
mentar, aproximadamente, 51,200 milhões 
t (5,4%), novamente impulsionado pelas 
movimentações de contêineres e veículos, 
onde se destaca a carga conteinerizada, 
com cerca de 3,998 milhões TEU, aumen-
to de 3,8%. A movimentação de veículos 

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

Produto 2017
Realizado

2018
Previsão 

em toneladas

Ácido fosfórico var%

Álcool var%

Amônia var%

Cons. de Bordo (Diesel+Combust.) var%

Estireno var%

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) var%

Gasolina var%

Nafta var%

Óleo Combustível var%

Óleo de Origem Vegetal var%

Óleo Diesel + Gasóleo var%

Soda Cáustica var%

Sucos Cítricos var%

Metanol var%

Outros var%

Total Geral Granel Líquido var%

151.037

1.281.124

286.176

1.803.176

36.559

846.062

1.709.291

393.732

1.579.137

229.488

4.727.099

920.219

1.927.023

177.940

1.224.820

17.292.883

18,9

(5,2)

(17,8)

1,5

(48,6)

(23,8)

46,8

105,2

0,9

39,2

37,1

1,5

(3,0)

(12,1)

(9,7)

9,6

153.295

1.287.782

293.770

1.826.262

37.089

857.434

1.784.957

399.313

1.616.625

229.886

4.859.942

925.729

1.918.557

177.162

1.233.922

17.601.824

1,5

0,5

2,7

1,3

1,4

1,3

4,4

1,4

2,4

0,2

2,8

0,6

(0,4)

(0,4)

0,7

1,8

deve somar 338,938 mil unidades, das 
quais 313,920 mil na exportação (+5,4%) e 
25,018 mil na importação (+4,8%). 

O desempenho desse segmento de car-
gas também será impactado positivamente 
pela entrada em operação do novo terminal 
da Fibria, dedicado à movimentação de ce-
lulose. As projeções para esse produto são 
de 3,765 milhões t, um aumento de 22,5% 
sobre o resultado de 2017. 

Carga Geral

Solta var% 

Conteinerizada var%

TOTAL var%

4.035.219

44.534.271

48.569.490

17,6

10,2

10,7

19,8

4,1

5,4

4.832.297

46.368.461

51.200.758

2017
Realizado

2018
Previsão

Quantidade de Carros

Desembarque var% 

Embarque var%

TOTAL var%

23.868

297.959

321.827

16,7

72,8

66,9

4,8

5,4

5,3

25.018

313.920

338.938

2017
Realizado

2018
Previsão

Contêineres

TEU var% 

Quant. de CC var%

3.853.719

2.495.397

8,1

5,8

3,8

4,2

3.998.510

2.600.838

2017
Realizado

2018
Previsão

em toneladas

Fonte: Mensário Estatístico (Codesp)

Carga Geral Solta e Conteinerizada 
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Fluxo de navios
Com o crescimento esperado na movimen-
tação de cargas conteinerizadas, carga geral 
solta e granéis líquidos, a estimativa é que o 
fluxo de embarcações atinja 5.090 atracações, 
um crescimento de 4,9%. Entretanto, como a 
participação dos graneis sólidos no total da 
movimentação do porto deverá ser menor 
(essa modalidade trabalha com navios de 
maior consignação média), estima-se que a 
consignação média em 2018 deverá ficar em 
torno de 26.842 t/navio, uma redução de 2,2% 
em relação a 2017.

Movimentação de Cargas pelo Porto de Santos - Projeções 2018

Açúcar

Açúcar em sacas

Açúcar em contêineres

Açúcar a granel sólido

Álcool

Café em grãos

Carnes

Carne Bovina

Carne de Aves

Outras 

Celulose

Soja em Grãos/Farelo

Soja em Grãos a granel

Soja em Grãos em contêineres

Farelo de Soja a granel

Farele de soja em contêineres

Gasolina

Milho

Milho em contêineres

Milho a granel

Óleo Combustível

Óleo diesel e gasóleo

Sucos Cítricos

Em contêineres

Granel Líquido

Sub-Total Embarques

Outros

Adubo

Álcool

Amonia

Enxofre

Fosfato de cálcio

GLP

Metanol

Nafta

Óleo diesel e gasóleo

Sal

Soda caustica

Sulfato dissódico

Trigo (grãos e farelo)

Sub-Total desembarques

Outros

Total desembarques

Celulose em contêineres

1,9

-

4,6

1,6

(10,2)

(15,4)

6,9

17,7

(8,8)

2,8

(0,4)

13,6

13,6

12,2

14,1

7,1

23,3

79,8

(22,3)

80,5

1,8

24,3

(3,7)

(12,1)

(2,9)

16,0

11,8

16,6

20,2

(17,8)

4,6

(15,2)

(23,8)

(16,5)

105,7

48,2

3,2

0,8

6,5

2,4

10,7

13,1

12,1

20.631.811 

0

1.907.448

18.724.363

1.013.924

1.142.135

859.023

556.428

297.705

4.890

3.073.652

21.733.202

16.473.060

64.692  

4.994.870

200.581

1.282.580

14.280.349

46.450

14.233.899

1.579.137

1.993.669

2.092.987

169.709

1.923.278

69.682.469    

23.874.808

   

   4.138.878

267.200

286.176

1.812.575

617.823

846.062

169.020

392.660

2.733.430

990.914

914.221

589.958

1.087.814

14.846.731

21.461.014

36.307.745

20.862.633

0

2.169.633

18.693.000

1.015.786

1.297.749

1.005.894

661.724

339.199

4.971

3.765.029

22.643.620

16.926.067

72.617

5.417.010

227.926

1.281.257

12.883.248

35.348

12.848.000

1.616.625

2.010.555

2.089.030

170.473

1.918.557

70.471.526

24.237.791

4.855.200

271.996

293.770

2.005.000

594.339

857.434

177.162

399.313

2.849.387

1.112.832

925.729

610.412

1.200.000

16.152.574

22.464.007

38.616.581

1,1

-

13,7

(0,2)

0,2

13,6

17,1

18,9

13,9

1,7

22,5

4,2

2,7

12,3

8,5

13,6

(0,1)

(9,8)

(23,9)

(9,7)

2,4

0,8

(0,2)

0.5

(0,2)

1,1

1,5

17,3

1,8

2,7

10,6

(3,8)

1,3

4,8

1,7

4,2

12,3

1,3

3,5

10,3

8,8

4,7

6,4

Embarques

PRINCIPAIS PRODUTOS

DESCRIÇÃO          
        

MOVIMENTAÇÃO
EFETIVA 2017 VAR.%

PREVISÃO INICIAL
PARA 2018 VAR.%

Desembarques

Embarques

Desembarques

Total

93.557.277

36.307.745

129.865.022

14,9

12,1

14,1

94.709.316

38.616.581

133.325.897

1,2

6,4

2,7

CONTÊINERES (EMBARQUES E DESEMBARQUES)          
        

Unidades

TEU

Tonelagem 

2.495.397

3.853.719

44.534.271

5,8

8,1

10,2

2.600.838

3.998.510

46.368.461

4,2

3,8

4,1

Atracados

 

FLUXO DE NAVIOS

4.854 2,8 5.090 4,9

Total Geral
 

129.865.022 13,5 133.325.897 2,7

Total Embarques
 

93.557.277 14,9 94.709.316 1,2
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O ano de 2017 revelou avanços no de-
senvolvimento da infraestrutura portuária, 
destacando-se, entre os vários empreendi-
mentos realizados, a conclusão das obras 
de recuperação e reforço estrutural do cais 
entre os armazéns 12A ao 23, que possi-
bilitará a dragagem para até -15 metros e 
aumento de produtividade dos terminais lo-
calizados naquela região.

Destacam-se, também, as obras de reade-
quação da Avenida Perimetral em Santos, no 
trecho entre o canal 4 e a Ponta da Praia, as 
diversas intervenções visando a revitalização 
da malha ferroviária do Porto e a revisão e 
aprovação de projetos como a nova entrada 
do Porto, duplicação do acesso à Ilha Barna-
bé, implantação da Avenida Perimetral em 
Santos, no trecho Alemoa/Saboó, e no Gua-
rujá, além da recuperação estrutural do cais 
da Ilha Barnabé e do armazém 12. 

O ano termina com calados operacionais 
restabelecidos na quase totalidade dos 
berços de atracação e com garantia de se-
quência dos serviços de dragagem no ca-
nal de acesso, bacias de evolução e aces-
sos aos berços de atracação em todos os 
trechos do canal de navegação, da entrada 
da barra até o Terminal para Granéis Líqui-
dos da Alemoa.
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Berços de Atracação

• Recuperação e Reforço Estrutural do 
Cais entre os armazéns 12A e 23 
A obra ocorreu, basicamente, em duas eta-
pas. A primeira envolveu a recuperação 
estrutural da laje existente e de, aproxima-
damente, 1.300 estacas de carga e 1.300 
estacas-prancha. Na segunda etapa foram 
feitas intervenções de reforço da estrutura, 
com execução de cerca de 60 mil metros 
de colunas de jet-grouting, além dos ser-
viços de instrumentação para medição e 
controle da movimentação das estruturas 
durante a execução das obras.

Os serviços envolveram a inspeção de 
cerca de 3.500 estacas sob a laje do cais, 
as quais, em alguns trechos dos 1.700 
metros, apresentavam alto nível de com-
prometimento. Além da recuperação des-
sas estacas, a realização do jet-grouting 
garantiu o reforço da estrutura a partir da 
perfuração e injeção de colunas de nata de 

cimento com perfil metálico junto à borda. 

O investimento total, através de recursos 
do Tesouro Nacional foi de R$ 243,1 mi-
lhões, sendo R$ 228,0 milhões para a exe-
cução dos serviços e R$ 15,1 milhões des-
tinados aos gerenciamentos ambientais da 
obra. Os empreendimentos tiveram início 
em outubro de 2014 e foram concluídos em 
dezembro de 2017, devendo o Termo de 
Recebimento Definitivo ser emitido no pri-
meiro trimestre de 2018.

• Recuperação estrutural do Cais da 
Ilha Barnabé
Em novembro de 2017 foi concluída a re-
visão do projeto de recuperação estrutural 
do cais da Ilha Barnabé, abrangendo cerca 
de 310 metros do centenário cais que ope-
ra na movimentação de líquidos a granel. 
No momento, está em andamento a revi-
são da planilha orçamentária e do termo de 
referência. Em 2018, deverá ser publicado 
o edital de licitação das obras.

• Contenção e Recuperação Estrutural 
do Cais do Armazém 12 
Concluída a revisão do termo de referên-
cia para a contratação de projeto executivo 
para as obras de contenção e recuperação 
estrutural de cais em muro de gravidade, 
também conhecido como “cais de peso”, 
com cerca de 150 metros de extensão, 
para garantia da estabilidade e integridade 
da estrutura. A contratação do projeto exe-
cutivo deverá ser realizada em 2018.

Sistema Viário

• Avenida Perimetral em Santos – Tre-
cho Canal 4 à Ponta da Praia
Neste ano, foi dada continuidade ao em-
preendimento, compreendendo a ade-
quação da Avenida Mário Covas Jr., co-
nhecida como “Avenida Portuária”, e da 
Avenida Ismael Coelho de Souza, a cha-
mada “Avenida Interna”. Um dos principais 
objetivos da obra é implementar um con-

junto de dois viadutos para evitar o conflito 
rodoferroviário e promover mais agilidade 
no tráfego aos terminais localizados na 
região, solucionando um significativo gar-
galo entre o tráfego de contêineres e de 
granéis vegetais. 

Foram iniciados os serviços para a constru-
ção dos viadutos de acesso ao Porto que 
eliminarão o conflito rodoferroviário naque-
le trecho. Um viaduto de entrada se proje-
tará pelo terreno do terminal da Loydbratt, 
transpondo a Avenida Mário Covas Jr. so-
bre o pátio de contêineres (antigo armazém 
XXXVI) até atingir o trecho atualmente ocu-
pado pelo pátio ferroviário e pela Avenida 
Ismael Coelho de Souza, que se tornará 
área adensada às instalações da Libra Ter-
minais. O viaduto de saída seguirá contí-
guo ao de entrada, partindo da área interna 
do Porto e desembocando na pista da Ave-
nida Mário Covas Jr., sentido Canal 4. 

Com a implantação desse complexo de via-
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dutos, o acesso ao porto ficará segregado 
entre veículos de contêineres e de grãos 
e farelos, com o tráfego dos contêineres 
absorvido pelos viadutos, mantendo-se na 
Avenida Mário Covas Jr. os veículos que 
demandam ao Corredor de Exportação.

O projeto contempla, ainda, a transferência 
das linhas férreas de acesso ao Corredor 
de Exportação de Granéis Sólidos de Ori-
gem Vegetal em direção à Avenida Mário 
Covas Jr., possibilitando ampliar os ramais 
ferroviários até a área do Corredor de Ex-
portação e o adensamento de áreas hoje 
não operacionalizadas. Serão implantadas 
quatro linhas férreas, em aporte à deman-
da de utilização do modal ferroviário.

Ao longo do ano, foram realizadas as obras 
de infraestrutura necessárias à implanta-
ção da nova concepção ferroviária do tre-
cho entre o canal 4 e o canal 6. Quanto 
aos pontilhões sobre o vão dos canais, no 
canal 4 foram realizados serviços prelimi-
nares, como fechamento da área e limpeza 
do terreno e iniciada a fabricação das vi-
gas pré-moldadas, enquanto que no canal 
5 foram concluídas as fundações, realizado 
o lançamento das vigas pré-moldadas e a 
concretagem das lajes. No canal 6 também 
foram concluídas as fundações e fabrica-
das as vigas pré-moldadas.

O empreendimento contemplará, também, 
uma completa reurbanização da Avenida 
Mário Covas Jr., abrangendo reforma do 
pavimento, nova iluminação e paisagismo, 
enquanto a “Avenida Interna” será mantida 
desde as instalações da Capitania dos Por-
tos até o armazém 33.

O investimento total previsto através de re-
cursos do Tesouro Nacional é de R$ 82,1 
milhões, sendo R$ 72,4 milhões para a 
execução dos serviços e R$ 9,7 milhões 
destinados aos gerenciamentos ambien-
tais da obra.  

• Avenida Perimetral em Guarujá – 2ª 
Fase
O projeto executivo já foi aprovado pela 
diretoria executiva e encaminhado à SNP/ 
MTPA, visando a obtenção de recursos 
para a contratação das obras. O empreen-
dimento garantirá a segregação do tráfego 
e irá melhorar, significativamente, a mo-
vimentação de cargas, aumentando a se-
gurança do trânsito urbano. Também será 
feita a adequação dos passeios e ciclovias, 
atendendo às exigências de acessibilida-
de, bem como a instalação de passarelas 
de pedestres para transposição da Avenida 
Santos Dumont e da Avenida Perimetral. 
Contempla, ainda, a construção de uma 
ponte estaiada sobre a Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni com, aproximadamen-
te, 500 metros de extensão e a construção 
de um viaduto na Avenida Santos Dumont, 
em vigas pré-moldadas, com cerca de 
1.000 metros de extensão.

• Avenida Perimetral em Santos- Tre-
cho Alemoa/Saboó
O projeto executivo do Trecho 1 da Aveni-
da Perimetral em Santos, entre o Viaduto 
Paulo Bonavides, na Alemoa, e o trecho já 
executado pela Brasil Terminal Portuário 
(BTP), já está pronto, restando apenas a 
revisão do projeto de drenagem do canal 
da Alemoa, que visa equalizar interferên-
cias com redes enterradas da Transpetro 
que interceptam aquela vala. A Transpetro 
contratou, em novembro último, empresa 
para efetuar a revisão. Está prevista para 
2018 a obtenção da licença ambiental vi-
sando o início das obras.

• Reurbanização e Reordenamento Viá-
rio na Região da Bacia do Macuco
Foi elaborado projeto funcional visando a 
eliminação do conflito entre o tráfego urba-
no e portuário de cargas no entorno da Ba-
cia do Macuco, além da reurbanização da 
área. Atualmente, está em fase de revisão 
pelas áreas técnicas da Codesp.

• Nova Entrada do Porto de Santos
A Autoridade Portuária, por meio de convê-
nio firmado com a Secretaria de Logística e 
Transporte do Governo do Estado de São 
Paulo, direcionou recursos financeiros para 
a elaboração de projetos para a área urba-
na, voltados a melhorar o tráfego na entra-
da da cidade, bem como de acesso à Zona 
Noroeste de Santos.

Foram feitos estudos de alternativas viárias 
e desenvolvimento de projetos a fim de via-
bilizar o segundo acesso à margem direita 
do Porto de Santos, sendo elaborado pela 
Codesp novo projeto funcional, já analisa-
do pelas concessionárias ferroviárias, as 
quais solicitaram pequenas adequações. 
Para 2018, após os ajustes necessários no 
projeto funcional deverá ser elaborado o 
termo de referência para a contratação do 
projeto executivo.

• Duplicação do Acesso Rodoviário à 
Ilha Barnabé
Foram concluídos o projeto funcional e o 
termo de referência para contratação de 
projeto básico e executivo, visando a im-
plantação de nova pista com, aproxima-
damente, 2.700 metros de extensão, re-
cuperação/reforma da pista existente com 

acostamento em ambos os lados, constru-
ção de ponte sobre o Rio Diana, com 110 
metros de extensão, e um viaduto sobre o 
Rio Sandí, com 300 metros de extensão.

Sistema Ferroviário

• Revitalização da Malha Ferroviária 
Diversas intervenções na malha ferroviária 
interna do Porto de Santos foram realizadas 
ao longo deste ano, a fim de ampliar a capa-
cidade de recebimento de cargas, tais como 
a revitalização da via permanente que, entre 
outras ações, promoveu a substituição dos 
perfis de trilhos antigos por um novo modelo 
com maior capacidade de suporte, permitin-
do a chegada de vagões carregados com 
maior quantidade de mercadorias e aumen-
tando a velocidade de tráfego e da seguran-
ça operacional, com a redução do potencial 
de acidentes por descarrilamento.

Destacam-se importantes realizações em 
curso pela Portofer Transporte Ferroviário 
Ltda., operadora ferroviária arrendatária dos 
equipamentos e instalações ferroviárias da 
Codesp, que tem por objetivo a ampliação 
da participação do modal ferroviário no total 
de cargas movimentadas em Santos. 
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• Remodelação do sistema ferroviário da 
região entre o canal 4 e a Ponta da Praia 
A ação prevê a implantação de um novo 
conjunto de quatro vias ferroviárias de com-
primento mínimo de 2.200 metros, ligando 
a região de Outeirinhos e Macuco à Ponta 
da Praia, em substituição ao pátio atual, 
que conta com linhas curtas que deman-
dam uma grande quantidade de manobras 
para a acomodação dos trens que chegam 
ao Porto com destino aos terminais atendi-
dos na área de influência do pátio. 
 
O projeto está em consonância com o em-
preendimento de readequação da Avenida 
Perimetral em Santos, no trecho entre o 
canal 4 e a Ponta da Praia, que prevê uma 
série de outras intervenções viárias. 

Com o novo arranjo será eliminada a ne-
cessidade de desmembramento das com-
posições no pátio do Macuco e também os 
conflitos rodoferroviários atuais, o que ga-
rantirá maior capacidade de processamen-
to de transporte ferroviário e maior fluidez 
de tráfego na região. A obra tem conclusão 
prevista para o primeiro semestre de 2020.

• Modernização do Pátio e dos Aces-
sos ao Corredor de Exportação
Os serviços abrangem a substituição de 
toda a infraestrutura ferroviária, a implan-
tação das novas linhas com dormentes de 
concreto e trilhos com novo perfil, além da 
aplicação de pavimento asfáltico em toda a 
sua extensão.

A ação promoverá o aumento da capacida-
de de movimentação ferroviária dos atuais 
5,5 milhões TU/ano para até 20 milhões 
TU/ano, além da completa segregação 
dos modais, que propiciará significativo au-
mento da segurança operacional para os 
terminais da região. Além das obras exe-
cutadas pela Portofer, os arrendatários dos 
terminais portuários situados no Corredor 
de Exportação construirão novos sistemas 

de recebimento, com novas ou repotencia-
lizadas moegas, esteiras de recebimento e 
armazéns. As obras tiveram início em outu-
bro e a expectativa de conclusão é no pri-
meiro semestre de 2020.

• Extensão de Linha para Estaciona-
mento de Vagões Vazios do Terminal 
T-Grão 
Trata-se de obra concluída em setembro, 
envolvendo a extensão do desvio de aten-
dimento em, aproximadamente, 350 me-
tros, na linha de bitola mista, instalação de 
sinalização ferroviária ativa e passiva, so-
nora e visual, além do calçamento das en-
trevias em paralelepípedos. A ação trouxe 
o aumento da capacidade estática de aten-
dimento ao terminal T-Grão, além de propi-
ciar mais segurança aos veículos e pedes-
tres na transposição da passagem em nível 
em frente às instalações da Marinha.

• Isolamento da faixa de domínio da 
Portofer 
Trata-se de um conjunto de intervenções 
para buscar a segregação da faixa de do-
mínio da operação ferroviária das demais 
atividades do Porto e que tem por objetivo 
aumentar a segurança operacional através 
da redução do potencial de acidentes por 
atropelamentos e abalroamentos. 
Entre as intervenções estão previstas a 
continuidade da obra de construção de mu-
ros de vedação e de passarelas em locais 
de grande fluxo de pedestres na travessia 
da faixa ferroviária, tais como nas regiões 
do prédio da Alfândega, no Centro, no Ca-
nal do Mercado, na Praça da Santa e em 
Guarujá, no início do pátio ferroviário de 
Conceiçãozinha. 

A iniciativa de construção das passarelas 
para pedestres visa eliminar o conflito entre 
o tráfego de pessoas e o ferroviário nos se-
guintes locais: Alfândega, prédio da Dirop 
(área de Operações Logísticas), Canal do 
Mercado, Praça da Santa e Conceiçãozi-

nha. As intervenções permitirão o aumen-
to da velocidade das composições de 10,8 
km/h para 15 km/h, a redução do tempo 
de permanência de vagões e locomotivas, 
além de garantir maior segurança aos pe-
destres. A iniciativa aguarda a conclusão 
do projeto executivo das passarelas e sua 
aprovação pelos órgãos envolvidos, além 
da contratação de empresa para realização 
do empreendimento. A ação será deflagra-
da em janeiro de 2018, com estimativa de 
conclusão para outubro de 2019.

• Extensão da Haste de Manobra de va-
gões vazios em Outeirinhos/ 1ª Fase do 
Projeto da 3ª linha do Paquetá 
Trata-se da implantação do primeiro trecho 
da chamada “Terceira Linha do Paquetá”, 
que se estenderá desde a região do anti-
go prédio do Ministério da Agricultura até a 
passagem em nível existente em frente ao 
edifício da área de Operações, com compri-
mento aproximado de 450 metros. A obra 
é necessária para aumentar a capacidade 
de atendimento aos terminais situados no 
contorno de Outeirinhos, reduzir o volume 
de manobras e, com isso, atenuar a ocu-
pação das diversas passagens em nível 
existentes naquela região. Após a aprova-
ção do projeto executivo, em análise pela 
Codesp, e com prazo de duração estimado 
em três meses de obras, a expectativa é 
iniciar o empreendimento no final do pri-
meiro trimestre de 2018.

• Ampliação de Linhas Férreas do Pátio 
de Conceiçãozinha 
As principais etapas desta ação, que visa 
a ampliação da capacidade estática do 
pátio e de atendimento aos terminais da 
margem do Porto em Guarujá serão a 
conclusão do projeto executivo, a transfe-
rência da base operacional (intercâmbio) 
do local atual para as proximidades da en-
trada do terminal TGG, a ampliação das 
atuais linhas 3, 4, 5 e 6, além de ampliar o 
desvio do TEG.

•  Adequação da Pera TGG/Termag 
O empreendimento abrangeu a conclusão 
do projeto conceitual junto aos terminais en-
volvidos, além da elaboração, aprovação e 
contratação de empresa para implantação 
do projeto executivo e realização das obras, 
visando aumentar a capacidade estática dos 
terminais, eliminar manobras de fraciona-
mento das composições e ampliar o desem-
penho operacional dos terminais situados na 
margem esquerda do Porto de Santos.

Dragagem

O ano de 2017 encerra-se com profundida-
des restabelecidas na quase totalidade do 
canal de navegação e com a garantia de 
continuidade dos serviços de dragagem no 
canal de acesso, bacias de evolução e aces-
sos aos berços de atracação em todos os 
trechos do canal, da entrada da barra até o 
Terminal para Granéis Líquidos da Alemoa.

A expectativa para 2018 é a manutenção do 
calado operacional de 13,20 metros em prati-
camente toda a extensão do Porto de Santos.  

No que se refere aos berços de atracação, 
praticamente toda a extensão de cais ope-
ra em condições satisfatórias para atendi-
mento à demanda atual, destacando-se o 
trecho entre os armazéns 12A ao 23, nos 
quais as obras de recuperação e reforço 
estrutural foram concluídas. No decorrer de 
2018, será necessária obtenção de licença 
ambiental para estabelecimento das novas 
cotas de profundidade, proporcionando au-
mento de produtividade, principalmente, ao 
complexo açucareiro formado pelos termi-
nais situados nessa região.

A manutenção da dragagem foi executada 
no transcorrer de 2017 assegurada pela 
vigência dos contratos com as empresas 
Dragabrás Serviços de Dragagem Ltda. e 
Dratec Engenharia Ltda.
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O contrato com a empresa Dragabrás visa 
a dragagem de manutenção no canal de 
acesso e dos acessos aos berços de atraca-
ção no Porto de Santos, nos trechos 1, 2, 3 
e 4, numa extensão de 24.600 metros, pelo 
prazo de 12 meses, e prevê a retirada de até 
4,3 milhões de metros cúbicos de resíduos.   

Para a execução dos serviços a Dragabrás 
disponibilizou a draga auto transportadora 
Pearl River, de bandeira belga, construí-
da pela IHC. A draga, com 184 metros de 
comprimento, possui capacidade de cister-
na para 24 mil metros cúbicos.

Já o contrato celebrado com a Dratec Enge-
nharia Ltda. visa a dragagem de manuten-
ção dos berços de atracação, com volume 
estimado de 324 mil metros cúbicos, por 
um período de 6 meses. Para os serviços 
a empresa disponibilizou uma escavadeira 
com capacidade de caçamba de 6 metros 
cúbicos e dois batelões lameiros, um com 
capacidade de cisterna de 400 metros cú-
bicos e outro de 900 metros cúbicos.

Esses dois contratos trouxeram à Codesp 
a garantia da continuidade dos serviços ao 
longo de 2017, mesmo após a ocorrência 
de ressacas, quando há maior índice de 
assoreamento, principalmente no trecho 
1, proporcionando maior tranquilidade aos 
usuários do Porto de Santos para operar 
de forma plena, sem restrições, com cala-
do operacional de 13,20 metros, impres-
cindível para garantir a produtividade nas 
operações. Com essa garantia, a empresa 
pode oferecer a infraestrutura necessária e 
atender aos usuários de forma eficiente.

Além da garantia da continuidade dos servi-
ços, a diretoria da empresa preocupou-se em 
atender, de modo uniforme, todos os usuários 
do Porto de Santos. Assim, promoveu a inte-
gração do Sopesp com o setor de atracação 
da Codesp, para a implementação de crono-
grama de dragagem nos pontos de atraca-
ção, de modo que todos fossem atendidos.

Energia elétrica

• Geração e Distribuição de Energia 
Elétrica
Visando ampliar a oferta de energia ao 
Porto de Santos, com acréscimo de carga 
elétrica, a Codesp optou por implantar uma 
nova subestação da Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL) a fim de atender às 
necessidades dos usuários.

A concessionária já instalou cabos de trans-
missão de energia elétrica para o novo sis-
tema em toda região da margem direita do 
Porto, desde a subestação Vila Nova, na 
área do Mercado Municipal, até a subesta-
ção do Estuário, na Ponta da Praia. Quanto 
à construção da nova subestação de 88 mil 
volts, a Codesp aguarda a CPFL apresen-
tar a melhor alternativa técnica, incluindo 
cronograma de etapas de readequação 
para análise técnica conjunta e aprovação, 
considerando todas as providências e ne-
cessidades de ambas as partes para im-
plantação dessa nova configuração.

O investimento para implantação da su-
bestação será realizado pela concessioná-
ria de energia elétrica. A expectativa é que 
a instalação, em uma primeira etapa, dis-
ponibilize acréscimo de até 20 megawatts 
aos 8,6 megawatts atualmente fornecidos 
em paralelo à margem direita.

• Sistema de Medição de Energia Elétrica 
Este ano, foi iniciada a implantação do siste-
ma de medição de energia elétrica fornecida 
pela Codesp, compatível aos padrões habi-
tualmente adotados pelas concessionárias, 
em conformidade com o aprovado pela An-
taq e regulamentado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). A implantação 
desse sistema visa a maior praticidade e con-
fiabilidade de leitura, recebimento de valores 
compatíveis com o praticado pelo mercado e 
melhoria da qualidade da energia disponibili-
zada. A expectativa é que a implantação do 
sistema seja concluída em 2018.
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Licença de Operação do Porto 
Organizado de Santos

O grande destaque do ano, sem dúvida, 
foi a concessão pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) da Licença de Opera-
ção (LO) do Porto de Santos. Além dos evi-
dentes benefícios ambientais, a LO propicia 
a redução de custos, permitindo transmitir à 
iniciativa privada e ao mercado internacio-
nal que o Porto de Santos atende a todos 
os requisitos de segurança ambiental.

A concessão da LO propiciou ao complexo 
portuário santista receber o prêmio Antaq 
de Sustentabilidade Ambiental Aquaviária. 
A láurea foi oferecida pela Agência Regu-
ladora e o Porto de Santos foi o vencedor 
na modalidade Maior Evolução Anual no 
Índice de Desempenho Ambiental (IDA), 
em pesquisa feita no 1º semestre de 2017.

O processo de Regularização Ambiental do 
Porto de Santos teve início em 2004, com 
o pedido de expedição de licença junto 
ao Ibama. A partir daquele ano foram de-
senvolvidas tratativas visando o estabele-
cimento de procedimentos para viabilizar 
uma gestão ambiental cada vez mais efi-
caz. Não se trata de um novo empreendi-
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mento, uma vez que parte das atividades já 
ocorrem há 125 anos.

O estudo ambiental foi protocolado no ór-
gão ambiental em 30 de agosto de 2011 
e, desde então, o Ibama e a Codesp têm 
realizado encontros e vistorias para verifi-
cações e esclarecimentos que integram o 
processo de licenciamento.  Todos os pro-
cedimentos previstos foram fornecidos ao 
órgão ambiental federal para a emissão da 
licença visando à regularização ambiental 
do Porto de Santos.

Para 2018, a perspectiva é dar continuida-
de ao monitoramento ambiental, com no-
vas licitações para contratação de empre-
sas especializadas para a realização dos 
diversos programas preconizados no esco-
po da LO (águas, perfil praial, manguezais, 
dragagem, efluentes líquidos, resíduos só-
lidos, entre outros). 

Resíduos Sólidos

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
(PGRS) do Porto de Santos é o instrumen-
to norteador e de cumprimento obrigatório 
para todos os atores do Porto Organizado, 
no que concerne ao adequado gerencia-
mento dos resíduos sólidos gerados em 
todas as atividades desenvolvidas. 

Anualmente, os inventários são compila-
dos, os dados são analisados e os resul-
tados obtidos são expostos no Relatório 
Anual de Resíduos Sólidos do Porto de 
Santos, publicado no primeiro semestre do 
ano subsequente. 

O Roteiro para Elaboração dos PGRS, 
publicado em julho de 2017, contém a es-
trutura mínima do PGRS e a descrição de 
cada um dos itens, o que visa facilitar a 
elaboração dos planos e a análise da equi-
pe técnica. 

No PGRS são previstas ações de cons-
cientização sobre resíduos sólidos junto à 
comunidade portuária. Neste âmbito, foram 
desenvolvidas várias ações, como o Mês 
do Ambiente Sustentável, onde ocorreram 
diversas palestras abertas ao público inter-
no e externo sobre os aspectos ambientais 
da atividade portuária, além de apresenta-
ções sobre a gestão de resíduos adminis-
trativos e domiciliares, com a participação 
de colaboradores de várias empresas e da 
comunidade em geral. 

Credenciamento de
empresas para retirada de
resíduos de embarcações

O Credenciamento de empresas realizado 
pela Autoridade Portuária visa garantir que 
todo serviço de coleta, transporte e desti-
nação de resíduos provenientes de embar-
cações seja realizado somente por empre-
sas devidamente habilitadas pelos órgãos 
reguladores competentes.

Com o objetivo de reduzir a burocracia e 
aumentar a eficácia do processo de cre-
denciamento dessas empresas, a Codesp 
implantou, em dezembro de 2017, o Sis-
tema Informatizado para Credenciamento 
desses prestadores de serviço.

As 15 empresas hoje credenciadas pela 
Resolução DP nº 13.2014 passaram por 
capacitação nas dependências do Centro 
de Treinamento da Codesp, nos dias 05 e 
07 de dezembro, visando à completa mi-
gração do processo de credenciamento por 
meio do protocolo geral para via eletrônica.
O novo sistema concilia a facilidade no 
processo de cadastramento de empresas 
com a melhoria na gestão das informações 
submetidas para análise dos setores da 
Codesp envolvidos, tornando o processo 
transparente e ágil. Deste modo, com a 
implantação e utilização do sistema esti-

ma-se que o processo de credenciamento 
passe de noventa dias corridos para até 
trinta dias úteis.

Educação Patrimonial

O programa de Educação Patrimonial, intitu-
lado “Brasil, crianças e culturas”, foi realizado 
em conjunto com todas as ações de Monito-
ramento Arqueológico do Porto de Santos. 
São elas: Monitoramento Arqueológico do 
Reforço Estrutural do cais existente entre os 
armazéns 12A ao 23, em Santos; Monitora-
mento Arqueológico da Avenida Perimetral 
em Santos, entre a Reta da Alemoa até o 
Saboó; Monitoramento Arqueológico da Ave-
nida Perimetral em Santos, do Mergulhão; 
Monitoramento Arqueológico da Avenida Pe-
rimetral em Santos, entre o canal 4 e a Ponta 
da Praia, e Monitoramento Arqueológico do 
Reforço Estrutural do cais da Ilha Barnabé.

A proposta maior deste programa foi re-
gistrar, em forma de vídeo-carta, o conhe-
cimento que essas crianças têm sobre o 
Porto de Santos, sua história, a profissão 
do trabalhador portuário e relatos dos mais 
antigos, a transformação da mão-de-obra, 
mapas antigos do porto, sempre tendo em 
vista o viés da cultura material e imaterial, 
por meio da transmissão da cultura via oral 
e no exercício das atividades portuárias. O 
documentário foi finalizado em 2017. 

Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) – Erosão Ponta da Praia

Em 15 de dezembro de 2017, a Codesp 
e o Ministério Público Federal (MPF) ce-
lebraram um Termo de Acordo colocando 
fim ao processo judicial que o órgão movia 
contra a companhia. Este acordo, penden-
te de homologação pela  3ª. Vara Federal 
de Santos, encerra a discussão sobre a 
influência da dragagem do canal de nave-

gação do Porto de Santos sobre a erosão 
das praias de Santos. A Codesp se com-
prometeu a executar obras de recupera-
ção, mitigação e prevenção dos efeitos da 
erosão costeira nas praias da Baía de San-
tos, ajustadas tecnicamente com possíveis 
obras complementares a serem realizadas 
pelo Município de Santos. Com isso, a Co-
desp poderá retomar a dragagem do canal 
de navegação que havia sido suspensa 
por determinação do MPF, retornando aos 
parâmetros constantes na sua Licença de 
Operação - 220 metros de largura e -15,3 
metros de profundidade. 

Ações de Fiscalização

Em 2017 a equipe técnica da área de meio 
ambiente da Codesp realizou cerca de 320 
inspeções nas áreas públicas e em obras 
sob responsabilidade da Companhia. Todas 
as inspeções geraram relatórios técnicos que 
tramitaram internamente entre setores da 
empresa, buscando solucionar os problemas 
constatados de forma célere e integrada.

Além de atuar diretamente nas áreas pú-
blicas, a Codesp colabora com os termi-
nais arrendatários prestando apoio técnico, 
compartilhando boas práticas e, na quali-
dade de administrador portuário, atua na 
fiscalização para garantir que as exigên-
cias estabelecidas na legislação e nos con-
tratos de arrendamento sejam cumpridas.

Gerenciamento Ambiental das 
Obras de Reforço e Recuperação 
do Cais dos Armazéns 12A ao 23

As obras de reforço e recuperação estrutu-
ral do cais situado entre os armazéns 12A 
ao 23 continuaram em andamento, sendo 
realizadas atividades para garantir o ade-
quado gerenciamento ambiental das ativi-
dades envolvidas. Foram feitas vistorias de 
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campo, atividades de educação ambiental 
com os colaboradores do consórcio res-
ponsável pela execução do empreendi-
mento, ações de comunicação social com 
os atores externos à obra, campanhas de 
monitoramento da qualidade da água estu-
arina, entre outros trabalhos previstos nos 
programas ambientais exigidos pelo Ibama.

O monitoramento arqueológico da obra está 
autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan) no âmbito da 
Portaria nº 7. A publicação no D.O.U. foi rea-
lizada em 27 de março de 2017, renovando 
a portaria existente por mais 24 meses, am-
pliando sua validade até 24 de março de 2019.

Neste sentido, deve-se ressaltar que foram re-
alizadas atividades previstas de monitoramen-
to arqueológico da obra, bem como vistorias 
nos bens tombados localizados no entorno 
(canal da Bacia do Mercado, Estação Elevató-
ria de Esgotos e Cemitério do Paquetá).

Gerenciamento Ambiental das 
Obras da Avenida Perimetral em 
Santos, trecho entre canal 4 e a 
Ponta da Praia

O gerenciamento ambiental foi assumi-
do pela Codesp a partir de abril de 2016, 
em função da suspensão e cancelamento 
posterior do processo licitatório para a con-
tratação de empresa especializada. Foram 
elaborados e protocolados no Ibama os re-
latórios semestrais, contendo todas as ati-
vidades desenvolvidas dentro dos progra-
mas ambientais, que são parte integrante 
das condicionantes da LI 1098/2015.

Todas as atividades que envolvem escava-
ção na obra foram alvo de monitoramento 
arqueológico, como abertura das caixas 
para execução da nova linha ferroviária. 
Foram coletados, triados, higienizados e 
tombados 1.635 fragmentos com possível 

interesse arqueológico. Entre os materiais 
coletados estão pedaços de cerâmica e po-
tes de vidro e metal.

As obras que estão sendo executadas na 
Avenida Perimetral em Santos, entre canal 
4 e a Ponta da Praia, não ocasionaram ne-
nhum dano aos bens tombados (canais 4, 
5 e 6) até o presente momento. O material 
arqueológico identificado e coletado em cam-
po durante o monitoramento arqueológico foi 
encaminhado ao laboratório para curadoria.

Emergências Ambientais

Em junho de 2017 aconteceu o primeiro 
simulado completo do Plano de Área do 
Porto de Santos e Região (Paps) que en-
volveu representantes das 47 empresas 
signatárias do Plano, além de órgãos como 
Ibama, Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb), Capitania dos Por-
tos de São Paulo, Defesa Civil de Santos 
e de Guarujá, Exército Brasileiro, Corpo de 
Bombeiros e 04 empresas especializadas 
em atendimento a emergências.

O planejamento do simulado foi coordena-
do pela Codesp e, como preparação para 
esse evento, foram realizados 02 simula-
dos de mesa, além de treinamentos e reu-
niões de planejamento. O simulado iniciou-
-se no terminal da Embraport/ DP World e 
teve como cenário o derramamento de 200 
m³ de óleo combustível de navio, contando 
com diversos avaliadores, internos e exter-
nos que fizeram observações visando me-
lhorias. As avaliações levaram a um plano 
de ações para a revisão dos documentos 
que norteiam o Paps.

Plano de Ajuda Mútua – PAM

Em 21 de setembro de 2016 foi estabele-
cido o novo regulamento do Plano de Aju-
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da Mútua do Porto de Santos (PAM). Esse 
instrumento dividiu o Porto em sete áreas. 
Hoje, integram o PAM 39 terminais portu-
ários, que interagem com os outros PAMs 
que atuam na região.

Para auxiliar a atuação do Plano de Ajuda 
Mútua foi criado um banco de dados sobre 
cargas perigosas que facilita o acesso a in-
formações durante a ocorrência de sinistros, 
principalmente, pelo Corpo de Bombeiros. 
Além disso, o PAM do Porto vem mapeando 
as áreas dos terminais com intuito de definir 
rotas de fuga e acesso. A definição dessas 
rotas permite que as equipes de emergên-
cia tenham maior facilidade para chegar aos 
locais dos acidentes, permitindo melhorar o 
treinamento e sinalização para os casos de 
evacuação de terminais.

Para aprimorar ainda mais a atuação do 
PAM, foram realizados em 2017 simulados 
nos terminais da Granel Química e da Adonai 
Química, ambos na Ilha Barnabé. O plano foi 
acionado para combate a incêndios nos ter-
minais Vale Fertilizantes e Copersucar. Além 
disso, prestou apoio em duas ocorrências de 
vazamento de amônia, sendo uma no termi-
nal Cutrale e outra no Citrosuco.

O PAM do Porto de Santos vem trabalhan-
do em conjunto com a Defesa Civil de San-
tos e Guarujá e com os terminais portuários 
que possuem o produto “amônia” em seus 
processos operacionais, objetivando orien-
tar a população circunvizinha de como agir 
em casos de vazamentos do produto. Este 
trabalho é uma das ações visando integrar 
o Porto à Cidade e é complementado com 

a realização de palestras por integrantes 
do PAM em diversos eventos, inclusive 
fora da Baixada Santista, mostrando seu 
funcionamento e ações desenvolvidas.

Cilindros contendo Gases
Tóxicos e Inflamáveis

A Companhia solucionou neste ano um im-
portante passivo ambiental. Foi realizada a 
destinação de 115 cilindros depositados no 
armazém 11 do Porto de Santos. Os levan-
tamentos preliminares sobre os cilindros 
apontavam que em 1996 a carga estava 
sendo encaminhada a Houston/EUA (pos-
sivelmente em devolução ao fabricante). 
Por motivo desconhecido a carga não foi 
embarcada e permaneceu armazenada no 
Porto, até ser encontrada, em 2014, por 
equipe da então Superintendência de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança. 

Com o objetivo de buscar soluções, a Codesp 
deu conhecimento do assunto a diversos ór-
gãos, incluindo autoridades ambientais (esta-
dual e federal) e defesa civil de Santos. Foi 
realizado diagnóstico da situação, e conside-
rando os riscos que envolviam o transporte 
dos cilindros, optou-se pelo procedimento de 
pirodestruição e queima controlada de emer-
gência dos gases proposto pela empresa Su-
atrans Emergência S/A. 

Foi verificada a existência de 16 cilindros 
contendo Cloreto de Hidrogênio Anidro, 01 
cilindro contendo Trifluoreto de Boro, 08 ci-
lindros contendo Diazometano, 15 cilindros 
contendo Diborano, 41 cilindros contendo 

Silano e 34 contendo Fosfina. Embora os 
cilindros apresentassem boas condições e 
não houvesse unidades totalmente cheias 
(a maioria continha cargas residuais), ain-
da assim alguns ofereciam risco de incên-
dio, explosão e/ou dispersão de gases 
tóxicos na atmosfera, caso ocorressem va-
zamentos.  Assim, em 07 de agosto, após a 
realização de estudos e alternativas, a Co-
desp apresentou ao Ministério Público, aos 
órgãos ambientais e à Defesa Civil a opção 
de queima dos gases em alto mar. Com a 
aceitação da proposta, no dia 24 de agosto 
os cilindros deixaram o Porto de Santos a 
bordo de uma balsa e, na manhã do dia 26 
de agosto, as embarcações chegaram ao 
local onde foram iniciados os procedimen-
tos, localizado há, aproximadamente, 50 
milhas náuticas da costa. 

Os trabalhos de destruição dos gases fo-
ram concluídos no fim de setembro e trans-
correram sem qualquer anormalidade, sob 
acompanhamento permanente dos órgãos 
ambientais e coordenação da Superinten-
dência de Meio Ambiente e Segurança do 
Trabalho da Codesp. Após o término da 
destruição dos gases os resíduos oriundos 
da operação, assim como as carcaças dos 
cilindros, foram destinados de forma ade-
quada sob anuência dos órgãos ambientais.

Tratado como um cenário de emergência, 
o serviço contou com equipe de altíssimo 
nível técnico, estrutura e equipamentos 
complexos, alguns desenvolvidos exclusi-
vamente para esta operação, além de todo 
o aparato de atendimento a emergência, ne-
cessário para o pronto atendimento a even-
tualidades.

Vigilância Sanitária

Em 2017 foram desenvolvidas ações para 
controlar e monitorar, nas áreas públicas 
do Porto de Santos, a população de pom-

bos, roedores, insetos, animais domésticos 
e outros vetores.

Por meio da contratação de empresa es-
pecializada em controle e monitoramento 
de vetores e pragas urbanas foram reali-
zadas as seguintes ações: instalação de 
875 portas iscas no perímetro de todos os 
imóveis da Codesp para controle de roe-
dores; atuação de 08 agentes de campo 
no combate diário de culicídeos (Aedes 
aegypti); utilização de outras técnicas  au-
xiliares no controle de roedores como o 
uso de Túnel com Placa de Cola, sachês 
com raticida e pó de contato; instalação 
de novas armadilhas de monitoramento do 
Aedes aegypti; realização de dedetização 
em todos os imóveis da empresa e reali-
zação de 19 atendimentos pelo apicultor 
para retirada de colmeias.

Além disso, empresa especializada con-
tratada pela Companhia realizou diversas 
ações de controle de pombos nas áreas 
públicas do Porto, como instalação de me-
didas físicas (redes, fios tensores e reator 
eletromagnético) e químicas (gel repelente) 
para evitar o pouso e acesso de pombos 
em 28 edifícios da Autoridade Portuária, e 
realização de censo da população de pom-
bos nos locais onde já haviam sido implan-
tadas medidas para verificar a sua eficácia. 

Para monitorar e controlar a população 
de animais domésticos na área portuá-
ria foram realizadas ações de castração, 
controle de pulgas e carrapatos e de ver-
mifugação, além da doação de animais e 
encaminhamentos para atendimento clí-
nico ou de reabilitação, que envolveram 
manejo de animais enfermos, acidentados 
ou em reabilitação, cuidados pós-opera-
tórios, administração de medicamentos e 
curativos, realizados pelo órgão municipal 
de bem-estar animal (Codevida) ou na Or-
ganização Não Governamental Defesa da 
Vida Animal.
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Apresentam-se, a seguir, os demonstrativos econômicos e financeiros da Companhia Docas 
do Estado de São Paulo (Codesp), no período de 2013 a 2017:

O crescimento da Receita Operacional Bruta, de 18,7% no período, ocorreu devido ao bom 
desempenho das commodities no mercado internacional, com destaque para as exportações 
do milho, soja e açúcar, melhorando a movimentação de carga no Porto de Santos. Destaca-se 
também a reversão efetuada da provisão do Portus, no valor de R$ 57,094 milhões.

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

RB

923.131

903.272

943.622

889.689

1.056.411

14,4%

18,7%

Receita 
Operacional Bruta

Receita 
Operacional

Bruta
R$ mil

2013    2014   2015 2016     2017

1.100.000

1.050.000

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

2013 - Reversão de Provisões = R$ 30,889 milhões.
2014 - Reversões Portus = R$ 10,651 milhões e Trabalhistas = R$ 28,129 milhões.
2015 - Reajuste Tarifário de 31,7% a partir de 08-05-2015.
2016 - Redução no Movimento Físico de 5,1% e não faturamento da Embraport (pendência judicial).
2017 - Crescimento da safra do milho em 80,5%.
2017 - Reversão da provisão do Portus – R$ 57,094 milhões.
Fonte: Codesp - Situação Econômico Financeira

Receita Operacional Bruta

Receita Operacional Líquida

Movimento Físico

Dispêndios

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

ROL

827.632

809.884

839.550

793.117

944.779

14,2%

19,1%

Receita 
Operacional Líquida

Receita 
Operacional

Líquida
R$ mil

2013    2014   2015 2016     2017

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

2013 - Reversão de Provisões = R$ 30,889 milhões.
2014 - Reversões Portus = R$ 10,651 milhões e Trabalhistas = R$ 28,129 milhões.
2015 - Reajuste Tarifário de 31,7% a partir de 08-05-2015.
2016 - Redução no Movimento Físico de 5,1% e não faturamento da Embraport (pendência judicial).
2017 - Crescimento da safra do milho em 80,5%.
2017 - Reversão da provisão do Portus – R$ 57,094 milhões.
Fonte: Codesp - Situação Econômico Financeira

13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

3.000

7.365

9.677

10.862
11.398

11.042

12.054 12.343 12.244

11.368 10.903

9.910

10.700

JAN

1038
3203
3124

FEV

1274
4173
4230

MAR

1384
4540
4938

ABR

1307
4716
4677

MAI

1629
4504
5265

JUN

1628
5099
4315

JUL

1927
5224
4903

AGO

1676
5060
5607

SET

1719
5585
4940

OUT

1515
4874
4979

NOV

1390
4849
4664

DEZ

1511
4319
4080

TUP
TP
CP

TUP - Terminal de Uso Privado     TP - Terminal Privativo     CP - Cais Público

Fonte: Codesp - Mensário Estatístico.

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

mil ton

114.078

111.159

119.930

113.816

129.865

13,8%

14,1%

Movimento
Físico

Dispêndios
R$ mil

2013    2014   2015    2016     2017

700.000

695.000

690.000

685.000

680.000

675.000

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

RO

685.316

788.222

934.472

815.582

900.347

31,4%

10,4%

Dispêndios

2015 - Dívida com o Portus de R$ 103,346 milhões, pagos com Recursos do Tesouro Nacional (PUC).
2017 - Apropriação de contingência cível R$ 43,261 milhões (Rodrimar).
Fonte: Codesp - Situação Econômico Financeira
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Resultado do Exercício

Resultado
do Exercício

R$ mil

2013 2014 2015 2016 2017

200.000

150.000

100.000

50.000

-

- 50.000

- 100.000

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

RE

142.316

21.662

- 94.922

- 22.465

44.432

-68,8%

297,8%

Resultado
Exercício

Fonte: Codesp - Situação Econômico Financeira

O superávit de R$ 44,432 milhões deveu-se, basicamente, pelo maior crescimento das re-
ceitas em relação às despesas, embora continue vigorando a suspensão do faturamento das 
movimentações da Embraport/DP World (pendência judicial). Nas receitas destacam-se (i) o 
aumento do movimento físico e (ii) a apropriação de reversão de provisão do Portus da ordem 
de R$ 57,094 milhões. Nos dispêndios destacam-se (i) a aplicação de R$ 95,827 milhões na 
Dragagem de Manutenção, o que garantiu a operacionalidade no canal de acesso ao Porto 
de Santos, (ii) a despesa com demissão voluntária de colaboradores da ordem de R$ 18,971 
milhões que proporcionará redução futura de dispêndio com pessoal, (iii) gasto com a remoção 
dos cilindros com produtos contaminantes da ordem de R$ 17,602 milhões, (iv) apropriação de 
dispêndios com acordos judiciais cíveis da ordem de R$ 43,261 milhões (Rodrimar).

Patrimônio Líquido

Patrimônio
Líquido

R$ mil

1.550.000

1.500.000

1.450.000

1.400.000

1.350.000

1.300.000
2013    2014   2015    2016     2017

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

PL

1.500.734

1.426.272

1.398.375

1.375.910

1.418.842

-5,5%

3,1%

Patrimônio
Líquido

Fonte: Codesp - Demonstrações Contábeis

A variação de 2016 para 2017 decorreu do resultado do exercício.

Endividamento

Passivo
Circulante

+ Não
Circulante

R$ mil

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

-
2013    2014   2015    2016     2017 

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2013

PC+PNC

615.974

880.064

1.173.240

1.383.055

1.398.074

127,0%

1,1%

PASSIVO  CIRCULANTE
+ NÃO CIRCULANTE

Não considera “Receita Diferida”
Fonte: Codesp - Demonstrações Contábeis
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Desempenho Financeiro

Com uma gestão profissional e austera, 
aliada a uma recuperação da economia, re-
presentada pelo aumento de 14,1% na mo-
vimentação de cargas, chegando a quase 
130 milhões de toneladas, a Codesp encer-
rou 2017 com suas contas rigorosamente 
em dia. Ao sair de um déficit de R$ 22,465 
milhões em 2016, para um superávit de R$ 
44,432 milhões, o que representa uma me-
lhora de 297,8% no resultado, a Companhia 
terá condições de pagar dividendos aos 
acionistas e PLR aos funcionários. A última 
vez que os funcionários receberam PLR foi 
em 2014, referente ao exercício de 2013. 

Tão significativo avanço no desempenho 
econômico ocorreu embora a Codesp esteja 
com as suas tarifas sem reajuste desde 08 
de maio de 2015 e, no ano de 2017, tenha 
sido impedida de faturar parte dos serviços 
disponibilizados em respeito a decisão limi-
nar referente à cobrança de tarifas sobre as 
movimentações do terminal Embraport/DP 
World, o que gerou uma frustração de arre-
cadação da ordem de R$ 25 milhões. Por 
outro lado, as receitas foram positivamente 
impactadas pela entrada em vigor, a partir 
de dezembro de 2016, da nova sistemática 
de cobrança tarifária pelo fornecimento de 

energia elétrica aos usuários do Porto de 
Santos. Por esse novo modelo, aprovado 
após gestões junto aos órgãos responsá-
veis, a Codesp conseguiu equiparar a tarifa 
cobrada pela energia elétrica produzida na 
Usina de Itatinga aos valores praticados pela 
concessionária local. Com isso, o faturamen-
to desta rubrica em 2017 foi de R$ 35,743 
milhões, o que representou um ganho de 
R$ 13,054 milhões sobre a receita que seria 
obtida caso o total fornecido fosse faturado 
pelos preços anteriores (R$ 22,689 milhões).

Para melhor entendimento são apresenta-
das, nos quadros a seguir, as fórmulas de 
apuração de índices de liquidez e seus sig-
nificados, com as respectivas siglas.

SIGLAS UTILIZADAS

AC - ATIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZAVEL DE LONGO PRAZO

REOB - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

ROB - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

ROL - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PC - PASSIVO CIRCULANTE

PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RD - RECEITAS DIFERIDAS

1- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Imediata (LI) = Disponibilidade / Passivo Circulante

Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de 
suas dívidas. Tendência desejável = Ascendência

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Para cada R$1,00 de dívida a curto prazo a empresa dispõe do resultado da equação acima 
em reais para quitar. Tendência desejável = Ascendência 

Liquidez Seca (LS) = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques.
Tendência desejável = Ascendência

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + 
Não Circulante - Receitas Diferidas)

Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dívidas com terceiros.
Tendência desejável = Ascendência

Evolução
dos índices de

liquidez - R$

 2013       2014            2015          2016             2017

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

 Liquidez Imediata  Liquidez Corrente  Liquidez Seca  Liquidez Geral

Fonte: Codesp - Demonstrações Contábeis (base de cálculo)

Índices

Liquidez Imediata

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Liquidez Geral

2013

1,27

1,52

1,52

2,19

2014

0,36

0,52

0,51

1,43

2015

0,31

0,49

0,48

1,13

2016

0,31

0,54

0,54

1,02

2017

0,31

0,56

0,56

1,01

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - PERÍODO 2013 A 2017

No exercício de 2017, comparado com 2016, não ocorreram variações significativas nos índices.

As ações da Codesp referente à área de Re-
cursos Humanos encontram-se descritas no 
item Gestão de Pessoas deste relatório.

Grau de Comprometimento da Receita Operacional 
com Dispêndios com Pessoal

INDICADORES DE PESSOAL
ANO

2013

2014

2015

2016

2017

NE

1.522

1.514

1.493

1.534

1.402

RO
(R$ mil)

923.131

903.272

943.622

889.689

1.056.411

DPE
(R$ mil)

276.689

304.674

329.292

348.014

357.024

CR%

30,0%

33,7%

34,9%

39,1%

33,8%

NE=Número de Empregados
RO=Receita Operacional
DPE=Dispêndios com Pessoal 
CR=Comprometimento da Receita com Pessoal
Fonte: Codesp - Programa de Dispêndios Globais e Situação Econômico Financeira
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Síntese dos Principais Indicadores de Performance e Gestão Programa de Dispêndios Globais–PDG 2017 - Porto de Santos + TPPL/SC

RESULTADOS ECONÔMICOS - R$ MIL

 Receita Operacional Líquida

 Receita Operacional

 Resultado Líquido de Balanço

 Patrimônio Líquido ( PL)

   Taxa de Retorno do PL

RESULTADOS FINANCEIROS - R$ MIL

 Caixa e Bancos

 Passivo Circulante + Não Circ.

INDICADORES DE LIQUIDEZ = R$ disponíveis para R$ de dívida

 Liquidez Imediata (LI)

 Liquidez Corrente (LC)

 Liquidez Seca (LS)

 Liquidez Geral (LG)

RESULTADOS OPERACIONAIS

Movimentação de Carga em ton/mil

 Total

 Exportação

 Importação

Movimentação de Contêineres - mil

 Em unidades

 Em TEU 

 Em Tonelagem

CONSIGNAÇÃO DOS NAVIOS MOVIMENTADOS ( Ton/Navios-Viagens)

 Nº Navios - Viagens (*)

 Ton/Navios - Viagens (*)

 TEU/Navios - Viagens (**)

MOVIMENTO DE NAVIOS - uni.

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS - uni.

Movimentação de Veículos - uni.

 Total

 Exportação

 Importação

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de Pessoal (nº de empregados)

Dispêndios com Pessoal (R$ mil)1 

793.117

889.689

-22.465

1.375.910

-1,6

135.960

1.383.055

0,31

0,54

0,54

1,02

113.816

81.424

32.392

2.358

3.564

40.424

4.585

24.824

1.680

4.723

594.494

192.873

172.414

20.459

1.534

348.014

944.779

1.056.411

44.432

1.418.842

3,1

108.959

1.398.074

0,31

0,56

0,56

1,01

129.865

93.557

36.308

2.495

3.854

44.534

4.732

27.444

1.827

4.854

518.545

321.827

297.959

23.868

1.402

357.024

151.662

166.722

66.897

42.932

4,7

-27.001

15.019

0,00

0,02

0,02

-0,01

16.049

12.133

3.916

137

290

4.110

147

2.620

147

131

-75.949

 128.954

125.545

3.409

-132

9.010

19,1%

18,7%

297,8%

3,1%

293,8%

-19,9%

1,1%

0,0%

3,7%

3,7%

-1,0%

14,1%

14,9%

12,1%

5,8%

8,1%

10,2%

3,2%

10,6%

8,7%

2,8%

-12,8%

66,9%

72,8%

16,7%

-8,6%

2,6%

2016Descrição 2017
Crescimento 

Nominal
Índice de

Crescimento

Notas: (1) Variação do IPCA no período (jan/16 a dez/17) = 8,05%
(*) Do número total de navios, foram excluídos o de passageiros e outros
(**) Somente navios dedicados à movimentação de contêineres
Fonte: Codesp - Demonstrações Contábeis, Situação Econômico Financeira, Programa de Dispêndios
Globais, Mensário Estatístico e Consignação Média

Recursos

 Receita Operacional Bruta

 Tesouro Nacional

 Investimentos

Dispêndios

 Dispêndios de Capital

 Amortizações/Dividendos

 Investimentos

      Recursos do Tesouro 

      Recursos Próprios

 Dispêndios Correntes

 Pessoal

 Materiais e Produtos

 Serviços de Terceiros

 Tributos

 Demais Dispêndios

Resultado

          

1.173.576

986.535

187.041

187.041

1.244.162

267.694

0

267.694

197.086

70.608

976.468

375.124

4.235

299.567

91.447

206.095

(70.586)

              

1.124.980

1.052.894

72.086

72.086

1.058.489

90.394

1.499

88.895

80.309

8.586

968.095

362.060

3.903

281.556

109.752

210.824

66.491

95,9

106,7

38,5

38,5

85,1

33,8

100,0

33,2

40,7

12,2

99,1

96,5

92,2

94,0

120,0

102,3

(94,2)

DESCRIÇÃO LIMITE REALIZADO VARIAÇÃO%
DA EXECUÇÃO

A B C=B/A*100

Fonte: Codesp - Gerência de Controladoria

Em R$ mil

O limite do PDG foi estabelecido pelo Decreto nº 8.933 de 14 de dezembro de 2016 e alterado 
pela Portaria nº 276/2017-MPOG de 18 de agosto de 2017, e pela Portaria nº 433/2017-MPOG 
de 12 de dezembro de 2017, e engloba o Porto de Santos e o Terminal Pesqueiro Público de 
Laguna (TPPL/SC).

Nas variações entre o Limite e o Realizado destaca-se:

• Dispêndios de Capital

Realização de 33,2% em investimentos, devido principalmente a sua não execução no nível 
previsto, em decorrência de ações que estão sob a responsabilidade e em estudos pela SNP/
MTPA, bem como ações que estão em fase final de contratação, e que deverão ser executadas 
a partir de 2018.
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Investimentos 2017 - Porto de Santos + TPPL/SC

Recursos do Tesouro

12LQ - Reforço de Cais para Aprof. Berços Arm 12 a 23

12LR - Adequação de Cais para Terminal de Passageiros

143Y - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos

14KJ - Implant. Sist. Apoio Gestão Tráfego Navios

14KM - Implant. Sistema Portuário Monitoramento de Cargas

14RC - Implant. Gerenc. de Resíduos e Efluentes

1C66 - Implantação da Avenida Perimetral - Guarujá

1C67 - Implantação da Avenida Perimetral - Santos

Recursos Próprios

4102 - Manut. Adeq. Bens Móveis, Veículos, Máquinas  e Equip.

4103 - Manut. Adeq. Ativos Informática, Informação e Teleproc.

12NK - Reforço e Ampliação dos Berços da Ilha do Barnabé

143Y - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos

14KJ - Implant. Sist. Apoio Gestão Tráfego Navios

TOTAL

197.086

75.440

17.266

4.000

17.003

8.030

3.632

11.243

60.472

70.608

4.000

15.000

26.873

10.000

14.735

267.694

72.086

53.878

-

1.500

-

-

3.632

41

13.035

-

-

-

-

-

-

72.086

DESCRIÇÃO LIMITE
A

REPASSADO EXECUTADO
B

VARIAÇÃO %
DA EXECUÇÃO

C=B/A*100

80.309

58.793

-

-

5.469

-

-

-

16.047

8.586

960

3.613

8

1.562

2.443

88.895

40,7

77,9

-

-

32,2

-

-

-

26,5

12,2

24,0

24,1

0,0

15,6

16,6

33,2

Fonte: Codesp - Gerência de Controladoria

Em R$ mil

O limite do Orçamento de Investimentos/OI foi estabelecido pela Lei nº 13.414 de 10 de janeiro 
de 2017, e alterado pelas Portarias MP 166 e 167 de 01 de junho de 2017, pelo Decreto de 28 de 
novembro de 2017 e pela Lei 13.553 de 20 de dezembro de 2017, e engloba o Porto de Santos 
e o Terminal Pesqueiro Público de Laguna (TPPL/SC).

Do total executado, (i) 90,3% foi com Recursos do Tesouro Nacional (R$ 80,309 milhões) e (ii) 
9,7% foi com Recursos Próprios (R$ 8,586 milhões).

Em 2017, destacam-se (i) o início da Implantação do Sistema de VTMIS (R$ 2,443 milhões) e (ii) 
a aquisição de ativos de informática (R$ 3,613 milhões).

Investimentos
Recursos

Tesouro - R$ mil

2013   2014    2015     2016    2017

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

RT

144.156

93.120

187.377

100.422

80.309

-44,3%

-20,0%

Investimentos-
Recurso Tesouro

Fonte: Codesp - Orçamento de Investimento - OI

Em 2017, destacam-se (i) as obras do Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre 
os Armazéns 12 ao 23 (R$ 58,793 milhões), (ii) as obras na Avenida Perimetral da Margem Di-
reita no Trecho Macuco-Ponta da Praia (R$ 16,047 milhões) e (iii) a Implantação do Sistema de 
VTMIS (R$ 5,469 milhões).

Investimentos
Recursos

Próprios - R$ mil

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2013   2014    2015     2016    2017

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Δ%
2017/2013

Δ%
2017/2016

RP

44.905

199.280

28.562

19.149

8.586

-80,9%

-55,2%

Investimentos-
Recursos Próprios

2014 - Incorporação ao Patrimônio de Obras na Margem Direita (BTP e ECOPORTO)-R$ 142,544 milhões.
Fonte: Codesp - Orçamento de Investimento - OI
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Perspectivas da Codesp para 2018

A previsão da movimentação de cargas para 2018 é de 133,3 milhões de toneladas, com um 
crescimento de 2,6% em relação a 2017, tendo em vista as perspectivas dos mercados interna-
cional e nacional. Com isso, projeta-se uma Receita Tarifária de R$ 613,0 milhões. Na previsão 
da Receita Patrimonial foi considerado uma variação de reajuste anual médio de 3,0% (IGP-M) 
nos contratos vigentes. Quanto aos itens de Dispêndios (Serviços de Terceiros e Locações), 
estes foram estimados com base nas coletas das áreas, limitados às receitas. Em relação aos 
Dispêndios com Pessoal e Encargos Sociais, está previsto um reajuste salarial em junho/2018 
(i) de 3,6% (retroativo de 2017) e (ii) de 3,03%, conforme projeção do IPCA e 1% de promoções 
a partir de outubro/2018.

1 - RECEITA LÍQUIDA

Tarifária

Patrimonial

Financeiras e Outras

(-) Impostos

2 - DESPESAS 

Pessoal + Encargos + Benefícios

Material

Serviços de Terceiros

Depreciação e Amortização

Outras

Encargos Diversos

Financeiras

Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa

Não Operacional / IRPJ / CSLL

3 - RESULTADO = 1-2

944.779

577.793

382.447

96.171

-111.632

900.347

357.024

3.903

269.434

43.884

119.679

43.273

62.853

5.429

-5.132

44.432

822.785

613.017

313.606

15.515

-119.353

890.136

370.186

4.181

272.893

42.828

58.464

34.957

99.427

7.200

-

-67.351

DESCRIÇÃO 2017 PROJEÇÃO 
2018

Fonte : Codesp - Situação Econômico Financeira e Projeção de Balanço

Em R$ mil
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(em reais)
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BALANÇO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(em reais)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE
2017 E 2016

                                                                          
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia é urna sociedade de econo-
mia mista, de capital autorizado, vinculada 
ao Ministério dos Transportes, Portos e Avia-
ção Civil, tendo como objeto social a admi-
nistração e exploração comercial do Porto 
Organizado de Santos e demais instalações 
portuárias do Estado de São Paulo, já incor-
poradas ou que vierem a sê-lo, bem como, 
por solicitação do Governo Federal, das vias
navegáveis interiores e portos de outros Es-
tados, mediante convênio.

Em 29/12/2016, foi assinado o Convênio 
001/2016, com vigência de 5 (cinco) anos a 
partir da data de sua assinatura, para o Porto 
de Santos administrar o Terminal Pesqueiro 
de Laguna-SC.
 

2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária e os Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aplicáveis ao exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2017, exceto pelo 
disposto na Nota Explicativa nº 4.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTÁBEIS:
Base de preparação: A preparação das 
demonstrações financeiras requer o uso de 
estimativas contábeis e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação de po-
líticas contábeis.

Apuração do resultado: O resultado das 

operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil da competência.

Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: As demonstrações financeiras são 
apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da sociedade e de apresentação.

Instrumentos financeiros: a classificação 
da categoria dos instrumentos financeiros 
depende da finalidade para a qual foram 
adquiridos ou contratados e é determinada 
no reconhecimento inicial dos instrumentos 
financeiros:

Ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado
São ativos financeiros mantidos para nego-
ciação e são frequentemente negociados. 
Esses ativos são mensurados ao valor justo 
na data das demonstrações contábeis, sen-
do as variações reconhecidas no resultado.

Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Compreendem investimentos em deter-
minados ativos financeiros classificados 
no momento inicial da contratação, para 
os quais a Administração tem intenção e 
capacidade financeira de mantê-los até a 
data de vencimento.

Ativos financeiros disponíveis para venda
São aqueles ativos para os quais a Adminis-
tração não tem a intenção de mantê-los até o
vencimento, nem foram adquiridos com o ob-
jetivo de serem frequentemente negociados. 
São ajustados pelo valor de mercado, sendo 
esses ajustes lançados no patrimônio líquido 
na rubrica “Ajustes de Avaliação Patrimonial”.

Empréstimos e recebíveis
São incluídos nessa classificação os ativos 
financeiros não derivativos com recebimen-
tos fixos ou determináveis, que não são co-
tados em um mercado ativo. São registrados 
no ativo circulante, exceto, nos casos apli-
cáveis, aqueles com prazo de vencimento 

superior a doze meses após a data do ba-
lanço, os quais são classificados como ativo 
não circulante.

Contas a receber: Os valores faturados 
estão avaliados pelo valor da tarifa na data 
da prestação do serviço. Estão também in-
cluídos os serviços prestados aos clientes 
que ainda não foram faturados até a data de 
encerramento do exercício. Os respectivos 
tributos também são apurados e contabiliza-
dos por competência.

Perdas estimadas com créditos de liqui-
dação duvidosa: Uma provisão para re-
dução do valor recuperável é estabelecida 
quando há evidência objetiva de que a Com-
panhia não irá arrecadar todos os valores de-
vidos de acordo com os termos originais. É 
constituída, também, considerando parecer 
dos advogados da empresa nos valores que 
envolvam análise dos processos judiciais.

Estoques: materiais utilizados para consu-
mo nas atividades da empresa calculados 
pelo custo médio de aquisição, não exce-
dendo o custo de reposição.

Imobilizado: O imobilizado está demonstra-
do pelo valor de aquisição e/ou construção, 
deduzido da depreciação acumulada. A de-
preciação é calculada pelo método linear, 
sendo utilizados 90% da taxa prevista para 
a expectativa de vida útil do bem.

Empréstimos e financiamentos: reco-
nhecidos pelo valor justo, no momento dos 
recebimentos dos recursos, líquidos dos 
custos de transação nos casos aplicáveis e 
acrescidos de encargos, juros e variações 
monetárias e cambiais conforme previsto 
contratualmente, incorridos até a data das 
demonstrações contábeis.

Férias: As férias e seus respectivos encar-
gos sociais foram calculados em função dos 
direitos adquiridos até a data do balanço.

Passivo circulante e não circulante: De-
monstrados por valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações mo-
netárias e cambiais incorridas até a data da 
elaboração das demonstrações contábeis.

Arrendamentos Operacionais: A empre-
sa possui em vigência diversos contratos 
de arrendamento operacional, nos quais 
os arrendatários efetuam pagamento à Au-
toridade Portuária em parcelas mensais e 
trimestrais do aluguel pela exploração da 
área durante a vigência do contrato. Existe 
também a cobrança por serviços específi-
cos prestados pela Codesp, cujos valores 
são determinados em conformidade com 
as tabelas tarifárias e os serviços utilizados 
por cada arrendatário. Os contratos pos-
suem, também, cláusula de movimentação 
mínima contratual (MMC), que é estabele-
cida tendo como parâmetro a logística de 
cada terminal. Os valores recebidos ante-
cipadamente são reconhecidos à receita, 
em bases lineares, pela fruição do prazo 
de vigência do contrato.

Provisões para contingências: Uma pro-
visão é reconhecida, em função de um 
evento passado, se houver uma obrigação 
legal ou construtiva que possa ser estima-
da de maneira confiável, e é provável que 
um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação. O reconhecimento, a 
mensuração e divulgação das provisões 
para contingências passivas são efetua-
dos de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 25 - “Provi-
sões, passivos contingentes e ativos con-
tingentes”. As contingências são classifica-
das entre (i) prováveis, para as quais são 
constituídas provisões; (ii) possíveis, que 
somente são divulgadas sem que sejam 
provisionadas; e (iii) remotas, que não re-
querem provisão nem divulgação. O deta-
lhamento dos valores está demonstrado na 
nota explicativa nº 17.
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Imposto de Renda e contribuição
social - corrente e diferido

Impostos correntes: A provisão para impos-
to de renda e contribuição social foi efetuada 
com base no lucro tributável do exercício. O 
valor do imposto de renda foi constituído com 
base na alíquota de 15%, acrescida do adi-
cional de 10% sobre o lucro anual exceden-
te a R$ 240.000,00. O valor da contribuição 
social foi calculado à aliquota de 9% do lucro 
tributável para aquela contribuição.

Impostos diferidos: São calculados e re-
gistrados com base nas alíquotas efetivas 
vigentes na data de elaboração das de-
monstrações financeiras, de acordo com o 
regime de competência, em sua totalidade 
sobre as diferenças entre os ativos e pas-
sivos reconhecidos para fins fiscais e os 
correspondentes valores reconhecidos nas 
demonstrações contábeis. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são re-
conhecidos somente quando seja provável 
que existirá base tributável para utilização 
das diferenças temporárias e prejuízos fis-
cais. A constituição do imposto de renda 
diferido esta em conformidade com o dis-
posto no CPC 32 e o detalhamento está de-
monstrado na nota explicativa nº 29.1.

Receitas e despesas financeiras: As re-
ceitas financeiras são contabilizadas pelo 
regime de competência e representam os 
juros efetivos auferidos sobre o contas a 
receber liquidados após o vencimento e 
os ganhos com aplicações financeiras. As 
despesas financeiras representam os juros 
efetivos incorridos com empréstimos ou ou-
tras transações financeiras. Para atender 
às disposições societárias, as despesas 
com os juros sobre capital próprio a serem 
imputados aos dividendos mínimos e obri-
gatórios são contabilizados como despesas 
financeiras, sendo revertidas para lucros 
acumulados por ser, em essência, distribui-
ção de resultado.

Uso de estimativas: A elaboração das de-
monstrações contábeis requer que a Admi-
nistração use estimativas e premissas que 
afetam os montantes apresentados de ati-
vos e passivos, assim como os valores de 
receitas, custos e despesas. Ativos e pas-
sivos significativos sujeitos a essas estima-
tivas e premissas incluem o valor residual 
do ativo imobilizado, perdas estimadas com
créditos de liquidação duvidosa e provisão 
para riscos tributários, trabalhistas e cíveis. 
A liquidação poderá resultar em valores di-
ferentes dos estimados, considerando as 
imprecisões decorrentes dos procedimen-
tos de sua determinação.

Demonstração do valor adicionado: tem 
por finalidade evidenciar a riqueza criada 
pela Companhia e sua distribuição durante 
determinado período e é apresentada, con-
forme requerido pela legislação societária 
brasileira, como parte de suas demonstra-
ções contábeis e como informação suple-
mentar às demonstrações contábeis.

A demonstração do valor adicionado foi 
preparada com base em informações obti-
das dos registros contábeis que servem de 
base de preparação das demonstrações 
contábeis e conforme disposições contidas 
no CPC 09 - Demonstração do Valor Adi-
cionado. Em sua primeira parte apresenta a 
riqueza criada pela Sociedade, representa-
da pelas receitas (receita bruta de vendas,
as outras receitas e os efeitos da provisão 
de créditos de liquidação duvidosa), pelos 
insumos adquiridos de terceiros (custo das 
vendas e aquisições de materiais, energia 
e serviços de terceiros, inclusive os tributos 
incluídos no momento da aquisição, os efei-
tos da depreciação e amortização) e pelo 
valor adicionado recebido de terceiros (re-
ceitas financeiras e outras receitas).

A segunda parte da demonstração apresen-
ta a distribuição da riqueza entre pessoal, 
impostos taxas e contribuições, remunera-

ção de capitais de terceiros e remuneração 
de capitais próprios.

4. ADEQUACÃO ÀS 
NORMAS INTERNACIONAIS 
DE CONTABILIDADE
Com o advento das Leis nºs 11.638/07 e 
11.941/09 e os pronunciamentos do Con-
selho Federal de  Contabilidade, por obri-
gatoriedade, devem ser implementadas 
as adequações de acordo com as normas 
internacionais de contabilidade, observan-
do os dispositivos aplicáveis através dos 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
a) Caixa e equivalentes de caixa

20162017

Caixa e bancos

Aplicações financeiras 

Total

7.296.929,94

101.662.121,68

108.959.051,62

20.202.968,20

115.757.868,96

135.960.837,16

Pronunciamentos Contábeis. Os registros 
contábeis não atendem ao disposto confor-
me abaixo:

CPC 33 - Benefícios a empregados: A 
empresa é patrocinadora de plano de pen-
são multipatrocinado de benefício definido. 
Considerando os fatos e eventos em con-
troverso existentes entre as partes e as 
discrepâncias de valores e de critérios uti-
lizados para apuração dos dados apresen-
tados pelas consultorias contratadas pelas 
partes, o valor do déficit atuarial declarado 
pelo Portus não está quantificado integral-
mente nas demonstrações financeiras.

b) Natureza das aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão substancialmente representadas por cotas em fundo de in-
vestimento de renda fixa. Na elaboração do fluxo de caixa, essas aplicações foram conside-
radas como equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e por estarem sujeitas a 
um risco insignificante de mudança de valor, as quais são registradas pelos valores de custo, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o seu valor 
de mercado ou de realização.

20162017 Rentabilidade

111,72% do CDI

111,86% do CDI

Fundo de renda fixa - BB 

Fundo de Renda fixa - CEF

Total

22.305.487,15

79.356.634,53

101.662.121,68

12.507.757,40

103.250.111,56

115.757.868,96
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6. VALORES VINCULADOS À APLICAÇÃO EM INFRAESTRUTURA
O Governo Federal através do Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi remete 
valores previstos no orçamento de investimentos da Codesp, cuja contrapartida é efetuada em 
créditos da União para aumento de capital. A nota explicativa nº 20 complementa a informação 
em relação aos valores recebidos em 2017. Embora as aplicações possuam liquidez imediata, os 
recursos são utilizados estritamente para pagamento de obras ou aquisições previstas nas ações 
do orçamento de investimento com recursos do tesouro nacional, dessa forma estão informados 
como valores vinculados à aplicação em obras de infraestrutura e não integram as disponibilida-
des no fluxo de caixa.
        

7. CONTAS A RECEBER, LÍQUIDAS

8. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
O detalhamento dos créditos tributários está demonstrado no quadro abaixo:        

9. PARTES RELACIONADAS
Os recursos repassados pelo Porto de Santos ao Terminal Pesqueiro de Laguna-SC, adminis-
trado pela Codesp conforme mencionado na nota explicativa nº 1, são de responsabilidade do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Como não existe a certeza do recebimento 
deste valor, foi acrescentada a conta (-)Perda estimada c/cred. liquidação duvidosa para este 
valor. Os créditos relativos aos demais órgãos se referem exclusivamente a ressarcimento de 
colaboradores cedidos.

20162017

Valores a receber de serviços prestados                                             

(-) Perdas estimadas c/créditos liquidação duvidosa  

Total

Curto prazo

Longo prazo

1.256.928.181,50

(392.273.829,69)

864.654.351,81

48.562.773,07

816.091.578,74

1.280.734.744,80

(391.714.827,44)

889.019.917,36

56.146.542,97

832.873.374,39

O valor a receber da empresa Libra Terminal 35 S/A, corresponde a 90,19% do valor do contas 
a receber (93,79% em 2016). O débito em questão decorre do faturamento emitido conforme dis-
posto no Contrato PRES/32.98. A Secretaria de Portos celebrou, em 02/09/2015, a prorrogação 
antecipada daquele contrato até 04/09/2035, unificando ao mesmo os contratos PRES/11.95 e 
DP/19.2000 e transferindo a titularidade à Libra Terminais S/A, conforme segundo termo aditivo 
ao contrato PRES/32.98, no qual também foi estipulado os novos valores do arrendamento. O li-
tígio relativo ao débito anterior à assinatura do termo aditivo foi transferido para um procedimento 
de arbitragem conforme termo de compromisso arbitral firmado em 02/09/2015, entre Secretaria 
de Portos, Codesp, Libra Terminal 35 S/A e Libra Terminais S/A com a interveniência da Antaq. A 
provisão para perdas estimadas com esse arrendatário, conforme parecer da Superintendência 
Jurídica, não necessita de redimensionamento em função da transferência do litígio à arbitragem.

20162017

Saldo negativo de IRPJ

Saldo negativo de CSLL

Outros créditos tributários                                      

Total

3.625.813,46

-

266.837,15 

3.892.650,61

10.957.327,81

2.962.567,53

463.097,25

14.382.992,59

20162017

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

Ministério da Fazenda 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Ministério do Trabalho e Emprego

(-) Perdas estimadas c/créditos de liquidação duvidosa

Total

38.070.956,63

20.587,38

6.568,30

104.057,90

(33.620.626,09)

4.581.544,12

32.961.865,84

14.126,75

14.015,80

170.926,93

(28.191.794,74)

4.969.140,58
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10. BENS DESTINADOS À ALIENAÇÃO
O valor corresponde aos bens baixados do ativo imobilizado são classificados no realizável a 
longo prazo, em razão de ser necessária a alienação dos mesmos através de leilão, cujo trâmite 
não permite identificar, com absoluta certeza, se o processo será realizado nos próximos doze 
meses e se haverá interessados na aquisição dos lotes.

11. DEPÓSITOS JUDICIAIS
Representam ativos restritos da Companhia e estão relacionados a quantias depositadas e man-
tidas em juízo até a solução dos respectivos litígios, conforme quadro abaixo:

12. IMOBILIZADO, LÍQUIDO 

12.1 - COMPOSIÇÃO POR TIPO DE ATIVOS

20162017

Cíveis

Trabalhistas

Tributárias                                      

Total

4.193.195,38

82.327.139,69

2.559.282,27

89.079.617,34

978.951,32

77.604.402,81

1.536.906,26

80.120.260,39

Saldo em
31/12/2016

Baixas
LíquidasAquisiçõesTipo de Ativo Depreciação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(308.335,27)

(58.279,81)

-

-

-

-

-

-

(366.615,08)

Transferências
Líquidas

239.106,50

(60.466,27)

(103 239,29)

563.954,30

(131.519,52)

232.749,13

(70.466,67)

(108.675,48)

(569.534,33)

-

(82.762,94)

(34.886,65)

-

-

-

-

-

(125.741,22)

Saldo em
31/12/2017

1.842.222,59

987.107,81

8.213.244,59

2.064.409,70

116.598,79

7.017.913,56

31.719.554,77

512.552.760,54

303.230.751,58

4.116.012.41

6.090.636,61

33.524.543,49

174.441.197,70

21.667.402,56

42.594.470,35

51.840.302,74

552.705.217,33

1.754.724.347,12

2.848.916,42

1.140.353,95

9.469.029,85

1.022.587,85

287.828,11

7.412.046,37

32.967.289,42

520.992.219,49

221.171.981,16

4.424.347,68

6.846.551,42

36.816.233,42

184.884.686,86

22.671.820,53

42.594.470,35

51.840.302,74

562.343.196,53

1.709.733.862,15

30.669,60

24.380,53

369.651,49

676.533,77

-

1.169.891,28

-

268.182,73

82.628.304,75

-

-

-

-

-

-

-

-

85.167.614,15

(1.276.469,93)

(117.160,40)

(1.522.197,46)

(198.666,22)

(39.709,80)

(1.796 773,22)

(1.177 267,98)

(8.598 966,20)

-

-

(614.872,06)

(3.256.803,28)

(10.443.489,16)

(1.004.417,97)

-

-

(9.637.979,20)

(39.684.772,88)

Mobiliário em Geral 

Veículos

Máquinas Motores e Aparelhos 

Equipamentos Diversos 

Outros Bens Móveis 

Equipamentos de Informática 

Edifícios 

Instalações 

Obras em Andamento 

Terrenos Desapropriação 

Bens Móveis para Fins Industriais 

Bens Imóveis para Fins Industriais 

Obras de Construção - (Vias de acesso Terrestre) 

Obras de Construção - (Infraestrutura Terrestre)  

Obras de Construção - (Infraestrutura Aquaviária)  

Obras de Construção - (Dragagem de Aprofundamento)  

Obras de Construção - (Outras Obras Portuárias) 

Total 

Saldo em
31/12/2015

Baixas
LíquidasAquisiçõesTipo de Ativo Depreciação

-

-

-

(18.797,61)

-

-

(288.357.69)

(17.875,27)

-

-

(253.218,97)

-

-

-

-

-

-

(578.249,54)

Transferências
Líquidas

(1.109,21)

-

737.520,61

-

-

(43.631,60)

-

348.884.504,39

(348.922.822,94)

-

26.972,45

-

38.318,55

-

-

-

-

719.752,25

Saldo em
31/12/2016

2.848.916,42

1.140.353,95

9.469.029,85

1.022.587,85

287.828,11

7.412.046,37

32.967.289,42

520.992.219,49

221.171.981,16

4.424.347,68

6.846.551,42

36.816.233,42

184.884.686,86

22.671.820,53

42.594.470,35

51.840.302,74

562.343.196,53

1.709.733.862,15

3.298.984,15

1.253.857,27

9.633.058,15

1.073.050,79

199.437,58

7.786.860,67

34.435.088,88

160.498.420,72

476.851.231,78

4.424.347,68

8.096.831,80

40.072.961,74

195.246.634,35

23.682.219,27

42.594.470,35

51.840.302,74

571.981.175,72

1.632.968.933,64

209.244,92

-

420.003,74

150.312,16

113.313,77

1.414.089,24

-

16.296.056,48

93.243.572,32

-

10.793,16

-

39.970,00

-

-

-

-

111.897.355,79

(658.203,44)

(113.503,32)

(1.321.552,65)

(181.977,49)

(24.923,24)

(1.745.271,94)

(1.179.441,77)

(4.668.886,83)

-

-

(1.034.827,02)

(3.256.728,32)

(10.440.236,04)

(1.010.398,74)

-

-

(9.637.979,19)

(35.273.929,99)

Mobiliário em Geral 

Veículos

Máquinas Motores e Aparelhos 

Equipamentos Diversos 

Outros Bens Móveis 

Equipamentos de Informática 

Edifícios 

Instalações 

Obras em Andamento 

Terrenos Desapropriação 

Bens Móveis para Fins Industriais 

Bens Imóveis para Fins Industriais 

Obras de Construção - (Vias de acesso Terrestre) 

Obras de Construção - (Infraestrutura Terrestre)  

Obras de Construção - (Infraestrutura Aquaviária)  

Obras de Construção - (Dragagem de Aprofundamento)  

Obras de Construção - (Outras Obras Portuárias) 

Total 
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12.2 - POR TEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Depreciação
AcumuladaCustoVida útil Estimada Saldo em

2017

427.112.156,73

16.993.457,79

32.985.701,97

205.618.843,00

2.006.303,88

20.579.351,98

1.049.428.531,77

1.754.724.347,12

(35.140.903,67)

(25.386.107,64)

(67.049.037,02)

(107.881.170,07)

(15.618.172,67)

(49.639.230,37)

(185.373.937,52)

(486.088.558,96)

Até 5 anos (*)

6 - 10 anos

11 - 15 anos

16 - 20 anos

21 - 25 anos

26 - 30 anos

31 anos em diante

Total

462 253.060,40

42.379.565,43

100.034.738,99

313.500.013,07

17.624.476,55

70.218.582,35

1.234.802.469,29

2.240.812.906,08

( * ) Incluso o montante RS 397.665.524,67 não depreciável.

13. INTANGÍVEL
O valor de R$ 14.785.168,66 (R$ 15.256.491,58 em 2016) refere-se a licenças de softwares ad-
quiridas e capitalizadas com base nos custos incorridos. Esses custos estão sendo amortizados 
pela vida útil estimada de até dez anos.

14. SEGUROS
Os valores segurados são determinados e contratadas em bases técnicas que se estimam sufi-
cientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo imobiliza-
do da Codesp e com os bens da União sob uso e guarda desta Companhia, e foram contratados 
para o período de 01-05-17 a 01-05-18.

A apólice de riscos operacionais tem cobertura contra danos materiais a bens móveis e imóveis 
da empresa e dos bens da União dos quais tem uso e guarda, abrangendo acidentes de nature-
za súbita e imprevista. Esta cobertura não contempla os bens móveis e imóveis localizados nas 
áreas arrendadas, cuja responsabilidade do seguro é exclusiva do arrendatário.

A apólice de responsabilidade civil tem a cobertura de danos causados a terceiros em decor-
rência das atividades desenvolvidas no cumprimento das obrigações da autoridade portuária, 
previstas na lei 12.815, de 05/06/2013.

A Companhia é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das suas operações, 
envolvendo questões tributárias, trabalhistas e cíveis. A Administração, com base em infor-
mações de seus advogados, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações 
trabalhistas, experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liqui-
dados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas espera-
das com as ações em curso.

15. SALÁRIOS, PROVISÃO E ENCARGOS SOCIAIS

16. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

17. PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E TRIBUTÁRIOS
20162017

Riscos operacionais

Automóveis

Responsabilidade civil

422.357.119,96

4.249.000,00

30.500.000,00

421.725.023,97

8.800.000,00

30.500.000,00

20162017

Salários a pagar 

Provisão de férias

Encargos sociais                                       

Outros

Total

12.325.640,14

33.269.507,79

8.817.234,58

-

54.412.382,51

12.029.628,21

33.242.967,88

7.721.208,01

-

52.993.804,10

20162017

Imposto sobre circulação de mercadorias- ICMS

Retenção de tributos federais- Lei 10.833/03

Retenção para seguridade social – INSS

Imposto de renda retido na fonte – IRRF

Programa de integração social – PIS

Contribuição financiamento seg. social – COFINS

Imposto sobre serviços – ISS

Imposto de Renda e Contribuição Social

Total – Curto prazo

498.351,14

1.946.061,18

932.356,03

8.476.145,94

1.182.212,57

5.541.806,12

1.158.643,58

-

19.735.576,56

367.972,19

2.324.979,89

1.116.226,56

9.415.757,49

717.754,75

3.403.214,44

1.632.977,87

-

18.978.883,19
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TOTAL

393.263.606,70

42.676.285,20

(47.377.998,05)

388.561.893,85

85.616.403,64

(142.144.545,93)

332.033.751,55

170.399.561,24

161.634.190,30

Provisões Trabalhistas

Saldo em 31/12/2015

(+) Adições

(-) Reversões e Baixas

Saldo em 31/12/2016

(+) Adições

(-) Reversões e Baixas

Saldo em 31/12/2017

Curto Prazo

Longo Prazo

179.458.149,57

20.403.208,59

(4.936.962,36)

194.924.395,80

20.474.834,08

(65.202.422,40)

150.196.807,48

67.750.031,32

82.446.776,16

Provisões Cíveis

213.805.457,13

22.273.076,61

(42.441.035,69)

193.637.498,05

65.141.569,56

(76 942 123,54)

181.836.944,07

102.649 529,92

79.187.414,14

Provisões trabalhistas
Refere-se às estimativas para os processos 
judiciais trabalhistas de diversas naturezas, 
cuja probabilidade de desfecho é considera-
da de perda provável por nossos advogados.

Provisões cíveis
Refere-se basicamente a ações judiciais 
com pleito de atualização monetária e ju-
ros por pagamentos efetuados com atraso, 
ações judiciais de indenizações e lucros ces-
santes.

Provisões Tributárias
A empresa não se utiliza de recursos jurídi-
cos para recolher os tributos de forma dife-
renciada do previsto na legislação. Portanto, 
não existem fatos geradores que ensejam a 
constituição de provisão para contingências 
de recolhimentos efetuados em desacordo 
com a legislação.

A exceção ao mencionado é em relação ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , 
que as Prefeituras Municipais de Santos e do 
Guarujá entendem incidir sobre os imóveis 
utilizados no Porto de Santos, de proprieda-
de da União, e que não estão registradas no 
ativo imobilizado da Codesp.

Considerando os julgamentos pelo E. Supre-
mo Tribunal Federal ( processos nº 3029/95,
4099/94, 1982/04, 7099/92, 5787/95 e 
5765/95) através da 1ª e 2ª Turmas que 
reconheceram a não incidência do IPTU 
sobre os imóveis da União, administrados 
pela Codesp, entendimento este confirmado 
mediante o julgamento pelo Pleno (Recurso 
Extraordinário 253472), e conforme parecer 
dos nossos advogados, é desnecessária a 
constituição de provisão.

Passivos contingentes
Considerando a opinião dos Assessores Ju-
rídicos e a avaliação da Administração, os 
processos relacionados a seguir possuem 
expectativa de perda avaliada como possí-
vel e devido a esta classificação não são efe-
tuadas provisões contábeis de acordo com 
as normas do CPC.

Em 31/12/2017, o montante estimado para 
processos judiciais, cujas probabilidades de 
perdas foram avaliadas como possíveis pelos 
advogados da empresa, representativos de 
contingências passivas relacionadas a ques-
tões trabalhistas foi de R$ 281.730.256,30 
(R$ 265.060.907,60 em 2016) e para 
processos cíveis R$ 39.939.864,13 (R$ 
39.333.814,01 em 2016).

18. PLANO DE PENSÃO
A Companhia é patrocinadora, juntamente 
com outras empresas do sistema portuário 
nacional, de plano de suplementação de 
aposentadoria e outros benefícios de risco 
a funcionários, através do Instituto de Se-
guridade Social (Portus), entidade fechada 
de previdência privada, fiscalizada pela Se-
cretaria de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência e Assistência So-
cial.  No atual plano de beneficio definido, a 
aposentadoria é calculada pela diferença de 
(i) 80% do salário médio de participação dos 
últimos 12 (doze) meses indexados à varia-
ção do INPC até a data do início do bene-
fício e (ii) o valor dos benefícios fornecidos 
pelo sistema oficial de previdência social. O 
salário de participação é limitado a 3 (três) 
vezes o limite máximo do salário de contri-
buição da Previdência Oficial. A responsabi-
lidade da patrocinadora Codesp, incluindo o 
déficit atuarial conforme cálculo efetuado por 
empresa contratada pelo Portus para execu-
ção dos serviços de avaliação atuarial é de 
R$ 1.724.967.171,25 (R$ 1.704.780.853,96 
em 2016), valor esse não reconhecido pela 
Codesp, motivo pelo qual a questão está ju-
dicializada.

As contribuições da empresa com base na fo-
lha salarial, referentes ao exercício de 2017, 
foram no montante de R$ 18.349.650,76 
(RS 17.978.045,94 em 2016).

19. OBRAS EFETUADAS
POR ARRENDATÁRIOS
A empresa mantém contratos de arrenda-
mentos operacionais, oriundos de proces-
sos licitatórios, de áreas e/ou instalações 
localizadas dentro do porto organizado, com 
disponibilização de infraestrutura mínima de 
acordo com a localização, definidas por con-
figurações denominadas de “sitio padrão”, 
conforme a seguir descritas:

a) Sítio de Cais: plana, terraplenada (inde-
pendente da resistência do solo), desimpe-
dida, com profundidade adequada na região 
contígua ao estuário, com berço disponível 
em termos de obras civis (na sua forma mais 
econômica, porém operacional);

b) Sítio de Retro Área: plana, terraplenada, 
desimpedida, com acesso rodoviário pavi-
mentado. Nos contratos cujas áreas existam 
investimentos negativos, ou seja, necessi-
dade de investimentos para que se atinjam 
as condições mínimas exigidas nas regras 
descritas no “Sítio Padrão”, tais como ater-
ros, recuperação do solo e construção de 
berços, os valores dessas obras, a serem 
realizadas pelo arrendatário, serão ressarci-
dos pela administração portuária, de acordo 
com o disposto nos respectivos contratos de 
arrendamento, no período do prazo contratu-
al remanescente, a contar da data do aceite 
das obras, em parcelas mensais reajustadas.

A composição do débito está demonstrada 
no quadro abaixo:
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2017Arrendatário 2016Desembolso até Índice 

122.533.973,35

10.927.630,92

133.461.604,27

15.476.820,71

117.984.783,56

138.435.347,27

12.028.868,83

150.464.216,10

15.579.720,56

134.884.495,54

Brasil Term. Portuário S.A

Ecoporto Santos S/A

Total

Curto Prazo

Longo Prazo

30/01/2027

30/06/2023

IGP-M

TJLP

20. CRÉDITOS DA UNIÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL
A União destina recursos ao programa de investimentos no Porto de Santos, com a contrapartida 
de crédito para aumento de capital. Os recursos recebidos pela Codesp, enquanto não capitali-
zados, sofrem a incidência de encargos financeiros com base na variação da taxa SELIC, con-
forme previsto no decreto 2.673/98.

21. RECEITA DIFERIDA
Os contratos de arrendamentos operacionais assinados com a Administração Portuária envol-
vem pagamentos parciais feitos antecipadamente, que são reconhecidos em base linear durante 
a vigência do contrato de arrendamento mercantil, conforme item 50 do CPC 06. Os contratos 
com receita diferida são PRES.69/1997, DP-DC.02/2009 e DP-DC.01/2010. No resultado do 
exercício foi reconhecido à receita a importância de R$ 25.404.027,24 (R$ 24.959.040,33 em 
2016), conforme composição abaixo:

22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
22.1 Capital Social Realizado
O Capital Social em 31 de dezembro de 
2017 é representado por 136.882.858.511 
ações ordinárias e 136.882.858.506 prefe-
renciais, ambas as espécies nominativas, 
sem valor nominal e de classe única. O úl-
timo aumento de capital foi efetuado pela 
AGE de 19/06/2015 com homologação na 
AGE de 27/11/2015.

22.2 Reservas de Lucros
a) Reserva Legal: Constituída à base de 5% 
do lucro líquido do exercício social antes de 
qualquer destinação, limitada a 20% do ca-
pital social, conforme artigo 193 da Lei das 
Sociedades por Ações.

b) Reserva de Retenção de Lucros: É desti-
nada à aplicação em investimentos previstos 
em orçamento de capital, em conformidade 
com o artigo 196 da Lei 6.404/76. 

Na proposta de destinação do resultado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
está prevista a retenção de lucros, funda-
mentada em orçamento de capital elaborado 
pela Administração e aprovado pelo Con-
selho de Administração, que se destina a 
atender, parcialmente, o programa de inves-
timentos estabelecido no orçamento de capi-
tal plurianual dos exercícios de 2018 a 2021,

20162017

385.188.654,57

-

140.772.599,68

60.885.691,74

586.846.945,99

586.846.945,99

-

72.086.515,80

60.680.636,06

719.614.097,85

Saldo em 1º de janeiro

Aumento de capital no exercício

Créditos da União no exercício 

Encargos financeiros  – Decreto 2673/98

Saldo em 31 de dezembro

20162017

398.563.538,57

10.021.361,93

(24.959.040,33)

383.625.860,17

383.625.860,17

2.586.323,14

(25.404.027,24)

360.808.156,07

Saldo em 1º de janeiro

Receita diferida no exercido

Apropriação à receita no exercício

Saldo em 31 de dezembro

o qual será submetido à aprovação dos acio-
nistas na Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 13/04/2018.

22.3 Dividendos propostos e/ou juros 
sobre o Capital Próprio
Aos acionistas é assegurado, estatutaria-
mente, dividendo mínimo de 25% do lucro 
líquido do exercício, após a constituição da 
reserva legal de 5% do lucro termos do ar-
tigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

A Companhia tem a opção legal de atri-
buir aos acionistas juros calculados com 
base na TJLP sobre o patrimônio líquido, 
que são dedutíveis para fins tributários, 
podendo ser computados aos dividendos 
obrigatórios.

Para fins societários e contábeis, os juros 
sobre o capital próprio estão demonstrados 
como destinação do resultado diretamente 
no patrimônio líquido. A proposta da dis-
tribuição de juros sobre capital próprio no 
montante bruto de RS 1.500.000,00 (RS 
1.499.917,31 líquido do imposto de renda) 
está sendo encaminhada pela Administra-
ção da Companhia à aprovação dos acio-
nistas na assembleia geral ordinária a ser 
realizada em 13/04/2018, calculada sobre o 
lucro base ajustado, demonstrada a seguir:

20162017

Lucro (Prejuízo) do exercício

Prejuízos Acumulados

Compensação de prejuízos acumulados

Reserva legal (5%)

Ajustes ao lucro líquido

Lucro base para cálculo do dividendo

Dividendo mínimo obrigatório (25%)

Juros sobre capital próprio proposto

44.432.368,32

-

(38.190.208,00)

(312.108,02)

-

5.930.052,30

1.482.513,08

1.500.000,00

(22.464.962,41)

(38.190.208,00)

-

-

-

-

-

-
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23. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 25. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

24. CUSTOS OPERACIONAIS

20162017

Receitas tarifárias

- Utilização da infraestrutura portuária

- Utilização da infraestrutura terrestre

- Fornecimento de energia

- Outras receitas

Receitas de arrendamento 

  - arrendamentos operacionais e aluguéis

Impostos incidentes sobre vendas

 - Imposto sobre serviços – ISS

 - Imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS

 - Programa de integração social – PIS

 - Contribuição para financ. seguridade social – COFINS

Total

429.360.756,12

98.428.035,76

37.822.479,57

12.181.370,16

382.446.556,04

(16.017.464,55)

(6.808.088,31)

(15.841.084,19)

(72.964.971,34)

848.607.589,26

378.699.253,99

93.141.807,65

27.024.424,80

11.848.072,36

326.343.533,79

(14.308.293,81)

(4.864.396,38)

(13.806.223,96)

(63.592.326,33)

740.485.852,11

20162017

185.762.498,17

56.184.330,95

219.293.983,19

43.883.530,63

1.959.153,14

10.873.185,94

517.956.682,02

179.758.395,29

60.279.208,49

193.361.766,19

38.062.223,25

4.924.704,41

12.944.480,21

489.330.777,84

Pessoal, encargos do trabalho e benefícios

Encargos sociais

Serviços de Terceiros

Depreciação

Aluguéis

Utilidades e serviços, materiais

Total

20162017

113.748.978,12

24.131.783,72

31.743.778,05

9.977.334,91

10.783.085,03

177.424.328,67

10.249.958,69

378.059.247,19

106.570.215,31

23.235.581,47

19.044.618,43

5.823.339,76

11.931.880,98

42.952.234,39

10.686.962,95

220.244.833,29

Pessoal, encargos do trabalho e benefícios

Encargos sociais

Serviços de Terceiros

Aluguéis

Utilidades e serviços, materiais

Demandas judiciais

Outras despesas 

Total

26. RESULTADO FINANCEIRO

20162017Receitas Financeiras  

Juros e variação monetária 

Rendimentos de aplicações financeiras

Outras

Subtotal

Despesas Financeiras

Variação monetária e  cambial

Juros pagos ou incorridos 

Resultado Financeiro, líquido

11.396.029,33

15.004.733,68

1.225.245,11

27.626.008,12

-

(62.845.927,54)

(62.845.927,54)

(35.219.919,42)

29.155.128,83

19.107.840,95

617.908,36

48.880.878,14

(13.300.115,26)

(63.256.188,36)

(76.556.303 62)

(27.675.425,48)

O valor referente a juros pagos e incorridos são relativos a correção de dívidas junto ao Plano de 
Pensão dos empregados (RTSA), correção do adiantamento para futuro aumento de capital e 
outras dívidas diversas da empresa.
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27. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

28. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

20162017

2.149.824,22

104.300,00

1.496.478,41

3.750.602,63

125.785.661,14

813.189,44

10.079.042,10

136.677.892,68

Reversão de provisões 

Venda de ativo imobilizado

Diversas

Total

O valor no item “Reversão de Provisões” ocorreu basicamente por:
R$ 57.094.390,84 na provisão do plano de pensão dos empregados, em razão de prescrição
conforme parecer jurídico;
R$ 31.145.537,97 na provisão cível decorrente de baixa referente ao processo 21286/2004;
R$ 24.428.350,00 na provisão trabalhista decorrente de baixa do processo 00650/2006;
R$ 24.291.658,51, em função de revisão de estimativas efetuada pela Superintendência Jurídica
em diversos processos trabalhistas.

20162017

6.615.932,10

6.902.412,90

6.543.655,03

2.377.304,15

22.439.304,18

3.263.442,78

-

5.428.831,35

5.681.802,31

14.374.076,44

Provisão por insuficiência atuarial - Plano de pensão

Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Outras

Total

29. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

29.1 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido - CSLL diferidos são provenientes de diferenças temporárias, e foram calculados à alíquota 
de 34%. Os valores do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar e a
recuperação dos respectivos saldos diferidos decorrem da apuração de resultados tributáveis e
da expectativa de realização das diferenças temporárias, porém essas projeções estão baseadas
em premissas que podem apresentar variações em relação aos valores reais.

Os valores estão registrados no ativo não circulante, conforme regulamentação do CPC 26 - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. A origem dos impostos diferidos está detalhada no
quadro abaixo:

20162017

133.373.102,09

132.111.043,93

-

-

265.484.146,02

133.183.041,33

112.891.475,53

18.137.277,59

6.404.163,02

270.615.957,47

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários

Prejuízos fiscais - IR

Base negativa CSLL

Impostos diferidos

A Administração, com base em suas projeções de lucros tributáveis futuros, estima que os crédi-
tos tributários registrados serão realizados como demonstrado no quadro abaixo:

Impostos Diferidos

2018

2019

2020

2021

270.615.957,47

57.935.850,82

25.242.863,93

33.192.570,45

70.463.184,07
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29.2 Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social

20162017Reconciliação da despesa de IR e CSLL e taxa efetiva

Lucro Antes do Imposto de Renda

34% alíquota oficial de Imposto de Renda e CSLL 

(Adições) e exclusões permanentes

Benefício fiscal de juros sobre o capital próprio

Incentivos fiscais 

Outras exclusões permanentes 

Plano de pensão e beneficios pós-emprego 

Encargos de depreciação - IPC/BTNF

Outras adições permanentes 

Imposto de Renda contabilizado 

Tributos sobre o lucro contabilizados:

Imposto de renda corrente 

Contribuição social corrente 

Imposto de renda diferido no ano 

Imposto de renda diferido de exercícios anteriores 

Total 

Taxa efetiva de tributos sobre o lucro

39.300.556,87

(13.362.189,34)

-

107.309,56

24.000,00

(3.727.620,11)

(125.256,91)

604.570,76

5.131.811,45

-

-

5.131.811,45

-

5.131.811,45

-13,06%

(15.561.195,61)

5.290.806,51

-

107.309,56

24.000,00

(4.987.254,70)

(125.124,33)

(7.320.813,40)

(7.011.076,36)

(3.552.985,47)

(1.412.839,10)

(2.045.251,79)

-

(7.011.076,36)

-45,05%

31. REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES E EMPREGADOS
As remunerações mensais (base: dezembro/2017) pagas pela Empresa aos seus dirigentes e
funcionários, incluídas todas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, foram:

ADMINISTRADORES

- maior remuneração                           

EMPREGADOS 

- maior remuneração

- menor remuneração

- salário médio

37.456,17

37.926,18

1.306,80

11.993,40

30. PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO RESULTADO
A empresa reconhece a participação nos resultados com base no lucro atribuível aos acionistas, 
vinculada ao alcance de metas operacionais e objetos específicos, estabelecidos e aprovados 
no início de cada exercício. 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
Aos acionistas, Conselheiros e Administradores da 
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 
CNPJ Nº 44.837.524/0001-07 
Santos (SP) 
 
 
OPINIÃO COM RESSALVA 
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Docas do Estado de 
São Paulo – CODESP que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de 
dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Companhia Docas do Estado de São Paulo 
– CODESP, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA 
1) Conforme Nota Explicativa nº 18, a Companhia é patrocinadora, juntamente 

com outras companhias do sistema portuário nacional, de plano de 
suplementação de aposentadoria e outros benefícios de risco a funcionários, 
através do PORTUS – Instituto de Seguridade Social, entidade fechada de 
previdência privada, fiscalizada pela Secretaria de Previdência Complementar 
do Ministério da Previdência e Assistência Social. No atual plano de beneficio 
definido, a aposentadoria é calculada pela diferença de (i) 80% do salário 
médio de participação dos últimos 12 (doze) meses indexados à  variação  
do  INPC até  a data  do   início do benefício e (ii) o valor dos benefícios 
fornecidos pelo sistema oficial de previdência social. O salário de participação 
é limitado a 3 (três) vezes o limite máximo do salário de contribuição da 
Previdência Oficial. A responsabilidade da patrocinadora CODESP, incluindo o 
déficit atuarial conforme cálculo efetuado por companhia contratada pelo 
PORTUS para execução dos serviços de avaliação atuarial é de R$ 1.724.967 
mil (R$ 1.704.780 mil em 2016), valor esse não reconhecido pela CODESP, 
motivo pelo qual a questão está judicializada. As contribuições da companhia 
com base na folha salarial, referentes ao exercício de 2017, foram no 
montante de R$ 18.349,6 mil (R$ 17.978,0 mil em 2016).  
Considerando que a companhia é patrocinadora desse plano de pensão 
multipatrocinado de benefício definido e que os fatos e eventos em 
controverso existentes entre as partes e as discrepâncias de valores e de 
critérios utilizados para apuração dos dados apresentados pelas consultorias 
contratadas pelas partes, o valor do déficit atuarial declarado pelo 
PORTUS não está quantificado nas demonstrações financeiras. 

2) A Companhia procedeu com a baixa do valor registrado na conta 11102303 – 
Transitório de Saídas CEF, na monta de R$ 1.209.689 em aberto desde 
29/09/2016. Referido montante refere-se a indenização realizada à empresa 
Domain, fornecedora de software da administração da empresa. 
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No histórico deste processo, o fornecedor alegou que teve prejuízo com a 
aquisição do produto, cotado em moeda estrangeira (dólar americano), 
solicitando ressarcimento da CODESP para recompor o equilíbrio econômico 
do contrato. Pontuamos, por oportuno, que este pagamento foi realizado 
sem base em nenhum documento legal (nota fiscal) e que, mesmo assim, foi 
autorizado pela administração da CODESP. 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR  
A administração da companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
 Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.  
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.  
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato.  
 
PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base para 
opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos abaixo sejam 
os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. 
1. Conforme descrito na seção “Base para opinião com ressalva” acima e na 

Nota Explicativa nº 18, existe uma demanda judicial entre a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – CODESP e a PORTUS – Instituto de 
Seguridade Social.  

2. Conforme descrito na seção “Base para opinião com ressalva”, retro, o 
pagamento efetuado para o fornecedor Domain, autorizado pela 
administração da companhia, no valor de R$ 1.209.689,34, a título de 
indenização para reequilíbrio econômico do contrato, para a empresa 
Domain, fornecedora de software elevado para conta de despesa. 

3. A companhia não efetuou o teste de “impairment” para avaliar a 
recuperabilidade de seus ativos, conforme determinam as NBC’s TG 01 e 27.  
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Embora a companhia não tenha feito uma análise sistematizada para avaliar 
eventuais perdas por recuperabilidade de seus ativos nos últimos dois anos, 
a administração tem baixado, anualmente, os ativos não recuperáveis e 
afirma não haver evidência de que existam ativos registrados na 
contabilidade em valores maiores que os de mercado. 

4. Não acompanhamos a contagem do estoque da companhia ao final do 
exercício de 2017, como determina a NBC TA 301, em virtude de a 
contratação da auditoria ter ocorrida já no exercício de 2018. Considerando 
que os valores registrados no estoque são somente de material de consumo 
e que representam 0,22% do Ativo Circulante e 0,02% do valor do ativo 
total, utilizamos testes alternativos para validar o valor do estoque. 

 
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA 
PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia Docas do Estado de São Paulo - 
CODESP continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia Docas do Estado de São Paulo 
- CODESP são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. 
 
RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia Docas do Estado de São Paulo 
- CODESP a não mais se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios 
da comunicação para o interesse público.  
 
OUTROS ASSUNTOS  
(1) Examinamos a Demonstração do Valor Agregado – DVA, levantada em 

31/12/2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da 
companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária 
brasileira para companhias abertas e equiparadas, por ser de grande 
porte, nos termos da lei nº 11.638/2007 e considerada como informação 
suplementar pelo padrão IFRS, que não requerem a apresentação da 
DVA. Essa informação foi submetida aos mesmos procedimentos de 
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião está 
adequadamente apresentada em seus aspectos relevantes, em relação 
às Demonstrações Contábeis quando tomadas em conjunto.   

(2) Examinamos, também, o Balanço Social, contendo informações de 
natureza social e ambiental relativas ao exercício findo em 31/12/2017, 
elaborado sob a responsabilidade da administração da companhia, cuja 
apresentação é opcional e não requerida pela legislação societária 
brasileira. 
Consideramos essa informação, dessa forma, como informação 
suplementar pelo padrão dos IFRS, que não requerem a sua 
apresentação. 

 
 

Relatório dos Auditores Independentes – CODESP – 31/12/2017 Página 5 
 

 
Essa demonstração foi submetida a procedimentos adicionais de 
auditoria elencados na NBC TA 805 e em nossa opinião está 
adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação 
às Demonstrações Contábeis quando tomadas em conjunto. 

(3) As demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2016 
foram auditadas por nossa firma de auditoria, em 16 de fevereiro de 
2017, cujo relatório continha ressalva. 

 
 

Ribeirão Preto (SP), 21 de fevereiro de 2018. 
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