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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Autoridade Portuária de Santos S.A. 
(Santos Port Authority – SPA) realizou no 
ano de 2019 mudanças importantes que 
possibilitaram à empresa ultrapassar 
dificuldades advindas de outros exercícios. 
A opção do Governo Federal por uma 
diretoria técnica formada por executivos de 
mercado com experiência em gestão 
pública e profissionais da Marinha do Brasil, 
com novos e mais rígidos conceitos de 
governança, deu lastro para que a gestão 
do maior porto do país apresentasse 
resultados expressivos de eficiência 
operacional e financeira.

 A diretoria da SPA adotou uma política de 
integridade robusta, sistemas de controle e 
foco comercial na máxima criação de valor 
para o negócio, que, definitivamente, 
fizeram a diferença na condução do Porto 

Diogo Piloni e Silva�
Chairman - Santos Port Authority (SPA)

Assista ao vídeo do Chairman da SPA

de Santos no exercício e aumentaram sua 
credibilidade junto ao mercado e à 
sociedade em geral. 

Tais resultados não surpreenderam o 
Conselho de Administração (Consad), 
dadas a qualidade e a firmeza de propósito 
da equipe. Foi um ano de preparação para 
estruturar a companhia para os grandes 
desafios existentes e os que estão por vir. 
O maior deles é a desestatização, projeto 
cujo intuito é tornar a gestão mais eficiente 
e moderna e acelerar a realização dos 
investimentos que o Porto de Santos tanto 
precisa em infraestrutura e operação para 
responder aos imperativos do futuro, 
sobretudo em um cenário de retomada da 
economia.

Ao longo desse processo, o Consad 

continuará a definir as principais diretrizes 
estratégicas e dará o devido suporte à sua 
execução, com o objetivo de contribuir 
para assegurar avanços econômicos e 
sociais sustentáveis, sempre atuando na 
defesa dos interesses da SPA e na geração 
de valor aos seus acionistas.

O caminho percorrido pela companhia em 
2019 bem como as perspectivas para os 
próximos anos constam das próximas 
páginas desse relatório de Resultados e 
Desempenho da Gestão. Sejam 
bem-vindos. 
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MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE

O exercício de 2019 foi marcado por uma 
correção de rumo da Santos Port 
Authority (SPA), alinhando-a aos objetivos 
traçados pelo governo federal. Para tanto, 
voltamos o foco principal da gestão para 
estabelecer uma nova relação com o 
mercado, com vistas a recuperar o papel 
de Autoridade Portuária e garantir a 
sustentabilidade financeira da empresa.

Esse trabalho envolveu um robusto 
programa de redução de despesas e 
aumento de receitas, assegurando a 
estabilidade financeira da empresa. O 
esforço empreendido nos levou à reversão 
de um prejuízo de R$ 468,7 milhões, 
registrado em 2018, para um lucro líquido 
de R$ 87,3 milhões, em 2019. Realizamos 
investimentos na medida da 
disponibilidade de caixa da empresa e de 
recursos garantidos pelo governo federal.

A retirada de restrições para operação e a 
fiscalização mais assertiva dos berços 
públicos permitiram o destravamento e a 

consequente redução da fila de navios nas 
áreas de fundeio, provendo as condições 
necessárias para que o Porto de Santos 
estabelecesse novo recorde anual na 
movimentação de cargas, da ordem de 
134,0 milhões de toneladas, superando em 
0,64% o total atingido em 2018.

Essas iniciativas estão alinhadas à visão 
que entende o Porto de Santos como a 
plataforma indutora de negócios da 
economia brasileira e que envolve, 
inclusive, a modernização do perfil da mão 
de obra.

Sabemos que ainda há muito a fazer, 
como a viabilização das condições para 
recepção de navios de 366 metros, 
iniciativas importantes na área ambiental e 
de segurança, a entrega do Vessel Traffic 
Service (VTS), a implantação do novo 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 
(PDZ), novos leilões para arrendamentos 
de áreas e a expansão da malha ferroviária 
interna ao Porto.

Fernando Henrique Passos Biral�
CEO - Santos Port Authority (SPA)

Esperamos que esse trabalho, que terá 
continuidade em 2020, consolide Santos 
não só como o maior, mas como o melhor 
porto do país para se operar. Portanto, há 
razões para otimismo e confiança no 
futuro que deve ser construído a cada dia 
e que depende de ações como essas que 
requerem coragem e determinação, além 
de muito trabalho. É o desafio que 
devemos encarar.

Nos capítulos a seguir detalhamos todas 
as principais ações implementadas no 
exercício de 2019.
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SOBRE O RELATÓRIO

O Relatório Anual do exercício de 2019 
é apresentado aos órgãos de controle 
interno e externo,  à sociedade e aos 
acionistas, como prestação de contas 
anual, a que esta companhia (Unidade 
Prestadora de Contas) está obrigada 
nos termos do parágrafo único do art. 
70 da Constituição Federal e das Leis 
nº 13.303/2016 e 6.404/1976.

Este documento foi elaborado de 
acordo com as disposições da 
Resolução TCU nº 234/2010 e 
Resolução TCU nº 244/2011, IN TCU 
nº 63/2010 e IN TCU nº 72/2013, da 
Decisão Normativa-TCU nº 178/2019 e 
das orientações do órgão de controle 
externo contidas na Portaria TCU 
nº 378/2019.

O Relatório Anual integra o Relatório 
da Administração e  o Relatório de 
Gestão, sendo orientado não apenas 
pelos normativos vigentes – como a Lei 
nº 6.404/1976 e as orientações da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
– como pelos princípios e elementos de
conteúdo preconizados pela estrutura

Este material contém previsões 
acerca de eventos futuros. Tais 
previsões refletem apenas 
expectativas dos 
administradores e gestores da 
Santos Port Authority (SPA), 
sobre condições futuras da 
economia, do setor portuário, 
do desempenho e dos 
resultados financeiros da SPA, 
dentre outros. 

Os termos “antecipa”, 
“acredita”, “espera”, “prevê”, 
“pretende”, “planeja”, “projeta”, 
“objetiva”, “deverá”, bem como 
outros termos similares, visam 
a identificar tais previsões, as 
quais, evidentemente, 
envolvem riscos e incertezas 
previstos ou não pela SPA e, 
consequentemente, não são 
garantias de resultados futuros 
da empresa. Portanto, os 
resultados podem diferir das 
atuais expectativas. 

Sumário

Modelo de Negócios da SPA

Link para endereço eletrônico

Próxima página 

Página anterior

Link para objeto georreferenciado

Link para vídeo

(framework) do Relato Integrado do 
International Integrated Reporting 
Council (IIRC). 

Além disso, as informações financeiras 
contidas nesse relatório são elaboradas 
de acordo com o International 
Financial Reporting Standards (IFRS) e 
em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC).

Neste ano, a edição de nosso primeiro 
Relato Integrado traz avanços tanto no 
seu formato, quanto na apresentação 
dos principais destaques, inseridos de 
forma concisa e objetiva, em 
linguagem acessível a toda a 
sociedade. Assim, buscamos melhorar 
a transparência e conectividade das 
informações, além de demonstrar 
como geramos valor ao longo do 
tempo.

Este relatório foi elaborado pela 
Diretoria Executiva (Direxe), apreciado 
pelo Conselho de Administração 

(Consad) e aprovado em Assembleia 
Geral Ordinária (AGO). Adicionalmente, 
a Auditoria Independente procedeu a 
leitura das informações contidas no 
presente documento, no contexto das 
normas de auditoria relacionadas às 
demonstrações financeiras da 
companhia relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, conforme 
reportado em seu relatório divulgado 
em 18 de março de 2020.
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MATERIALIDADE
A fim de tornar mais clara a realização 
do Mapa Estratégico - Ciclo 2019-2023, 
definimos temas relevantes que, em 
função dos fatores de risco levantados, 
podem impactar nossa geração de 
valor no horizonte de curto, médio e 
longo prazo.

Buscamos alinhar e compatibilizar 
nossas atividades e operações com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da agenda 2030 
das Nações Unidas.  Nossos temas 
materiais estão alinhados com maior 
ênfase aos seguintes ODS:

Outras contribuições podem ser 
encontradas para o alcance de outros ODS:

Definição dos Temas Relevantes

A partir de uma lista com 39 fatores de riscos 
relevantes e com potencial de materialização e 
geração de maior impacto à SPA, destacamos esses 
riscos e os enquadramos em 18 temas.

Avaliação dos Temas

Os temas destacados foram levantados pelas áreas de 
negócio da SPA por meio de um ciclo de reuniões de 
avaliação de fatores de riscos.

Temas Destacados

Ambiente regulatório;

Capacidade instalada; 

Capital humano;

Conformidade e ética 
contra a corrupção;

Desestatização e 
desinvestimento;

Eficiência operacional e de 
investimentos;

Estratégia financeira;

Gestão de fornecedores;

Governança corporativa;

Operações portuárias; 

Planejamento estratégico; 

Projetos de investimento; 

Provisionamento de passivos;

Questões 
político-econômicas;

Relacionamento com 
clientes;

Relacionamento com 
stakeholders;

Riscos de saúde, meio 
ambiente e segurança; 

Segurança e compromisso 
com a vida.
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QUEM SOMOS

Vídeo Nova Marca

Vídeo Nossos Valores

CNPJ: 44.837.524/0001-07

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco
Santos – SP – Brasil

CEP: 11015-900

+55 (13) 3202-6565
www.portodesantos.com.br
spa@portodesantos.com.br

Somos uma empresa pública que tem por 
objeto social exercer as funções de 
Autoridade Portuária, no âmbito do Porto 
Organizado de Santos, o maior e mais 
importante porto nacional, sob sua 
administração e responsabilidade, em 
consonância com as políticas públicas 
setoriais formuladas pelo poder 
concedente, exercido pelo Ministério da 
Infraestrutura, ao qual se vincula.

Em 2019 mudamos um dos nossos 
principais ativos, nossa marca, alinhados 
ao propósito de nos tornarmos não apenas 
o maior, mas o melhor porto da América
Latina.
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NOSSOS CAPITAIS  
Apresentamos em nosso modelo de negócios a forma 
como utilizamos recursos e processos para criar valor 
ao público da SPA obtendo resultados sustentáveis. 

Abaixo, uma breve descrição dos capitais alocados em 
nosso modelo de negócios, dispostos em 6 categorias, 
que seguem o molde de capitais apresentado pelo 
International Integrated Reporting Council. 

CAPITAL 
NATURAL
Composto pelos 
recursos e processos 
ambientais consumidos 
ou afetados por nossos 
negócios.

CAPITAL SOCIAL
E RELACIONAMENTO
Composto pelas interações 
com nossos públicos e a 
habilidade de compartilhar 
informações para melhorar o 
bem-estar coletivo.

CAPITAL 
PRODUTIVO
Composto pelos 
equipamentos  e instalações 
utilizados  na prestação de 
serviços.

CAPITAL 
FINANCEIRO
Composto pelo conjunto 
de recursos financeiros 
disponíveis destinados à 
execução do objeto 
social da SPA.

CAPITAL 
HUMANO

Composto por nossos 
empregados, suas competências,
habilidades, experiências e suas 
motivações para inovar, 
desenvolver e implementar a 
estratégia da Companhia, 
melhorando processos e serviços,  
atuando com ética, 
conformidade, responsabilidade 
e segurança.

CAPITAL 
INTELECTUAL
Composto por nossos intangíveis
organizacionais baseados na 
construção de  conhecimentos e 
desenvolvimento de cultura 
empresarial, por meio da 
consolidação de capacidade 
técnica, conhecimento tácito, 
sistemas, procedimentos e 
protocolos.
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1,7

ACESSO 
AQUAVIÁRIO E 
ACOSTAGEM

ÁREAS E 
INSTALAÇÕES 
PORTUÁRIAS

3,3
(km2)
áreas 
arrendadas

10 

contratos
de passagem

25
(km)
canal de 
navegação

ACESSOS
TERRESTRES

20 
(km)
avenidas 
perimetrais

100 
(km)
malha ferroviária
interna

50
berços
de atracação
- poligonal

16 
berços
de atracação
- TUP

13 
(km)
cais acostável
- poligonal

UTILIDADES

118 
(m3/h)
capacidade de 
tratamento de 
água e esgoto

75
(milhões KWH)
distribuição 
de energia

PRODUTIVOS

292 
FORNECEDORES

63
OPERADORES 
PORTUÁRIOS

38
ARRENDATÁRIOS

158
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS

6
TERMINAIS DE 
USO PRIVADO (TUP)

6
ÓRGÃOS
ANUENTES*

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO

MODELO DE NEGÓCIOS

FINANCEIRO

HUMANO

41
(horas/funcionário)
TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO

INTELECTUAL

1,3
NATURAL

355
(km2)
ÁREA MOLHADA 
DA POLIGONAL 

129 ]
(quantidade de espécies)
BIODIVERSIDADE AVIFAUNA

* Policia Federal, Autoridade Marítima, Receita Federal, Mapa, Anvisa, Antaq

RESULTAM EM 

OPERAÇÃO PORTUÁRIA

ÁREA DE INFLUÊNCIA

134 
(milhões t)
movimentação
física 

5
estados na área 
de influência primária

7
estados na área de 
influência secundária

46
(milhões t)
movimentação
física de carga 
conteinerizada

66
(milhões t) 
movimentação 
física de granéis sólidos

PRODUTOS

SEGURANÇA DO TRABALHO

MEIO AMBIENTE

TRÁFEGO

9
acidentes de trabalho 
típicos

304
(milhares m3/ano)
efluentes tratados
no Porto de Santos

53,3
(milhares t/ano)
resíduos de embarcações

4,8
(milhares/ano)
quantidade de navios

2,7
(milhões/ano)
quantidade de caminhões

3.5
(toneladas/ano)
resíduos sólidos

4,15
taxa de frequência 

IMPACTOS

SOCIEDADE

112
(R$ bilhões - FOB)
corrente de comércio

EMPREGADOS ATIVOS 
E INATIVOS

225
(R$ milhões)
remuneração e 
benefícios 

ACIONISTAS E OUTROS

108,2
(R$ milhões)
fornecedores

GERAÇÃO DE VALOR

NOSSOS CAPITAIS

visão 
missão

valores

APLICADOS AOS NOSSOS PROCESSOS

PLANEJAMENTO PORTUÁRIO

NOVOS NEGÓCIOS

GESTÃO DE CONTRATOS E ÁREAS ARRENDADAS

FISCALIZAÇÃO

OPERAÇÃO MARÍTIMA

INFRAESTRUTURA TERRESTRE

INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

SERVIÇOS

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA PÚBLICA PORTUÁRIA
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(R$ bilhão)
VALOR DO IMOBILIZADO 
LÍQUIDO 

(mil)
EMPREGADOS DIRETOS

62
(mil)
TRABALHADORES 
CREDENCIADOS



ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS 



Ao longo de 2019, aprimoramos nossa estratégia de forma a melhor 
atender as políticas públicas definidas pelo ministério supervisor e as novas 
diretrizes governamentais e regulatórias.

Alinhamento às novas 
políticas públicas

Prover melhorias após a 
execução do 1º Ciclo  do plano 
estratégico anterior 
(PEI Ciclo 2018-2020)

Fatores que motivaram 
a revisão, em 2019, do 
Planejamento Estratégico 
da companhia

ESTRATÉGIA
2019 - 2023

Fonte: SPA – Gerência de Planejamento 
Estratégico e Governança Corporativa
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Implantação de uma nova estrutura de governança 
para maior efetividade no processo de gestão 

estratégica

Necessidade de ampliar o 
horizonte de planejamento para 
5 anos, em adequação à 
Lei nº 13.303/2016

Necessidade de integração com o 
planejamento orçamentário

Incorporação da análise de riscos 
(ERM/COSO)

13



Revisamos nossa análise 
SWOT, com o objetivo 
de desenhar um 
direcionamento 
estratégico baseado em 
nosso ambiente interno 
e externo. Buscamos 
entender as forças e 
fraquezas do nosso 
ambiente interno, para 
poder enfrentar as 
ameaças e aproveitar as 
oportunidades do 
ambiente externo.

Linhas marítimas

Maior porto do Hemisfério 
Sul

Infraestrutura de acessos

Hinterlândia com 65% do PIB

Nova equipe 
com liberdade 

de atuação 
sem influência 

partidária

S

WO

T

Abertura de Capital    
para profissionalizar a gestão 

e alavancar recursos 

Concessão de serviços a longo 
prazo (canal, viário terrestre, etc.)

Outorgas dos leilões de áreas

Descentralizar a administração

Leilões e adensamentos de 
áreas portuárias

Portus

Descontinuidade de gestão

Suspensão da DC do ISPS Code

Clientes inadimplentes

Resistência a inovações

Desequilíbrio 
econômico-financeiro

Sistema de governança 
incipiente

Passivo trabalhista

Contratos mal concebidos

Inadequação da estrutura
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A partir da análise SWOT e do Plano Estratégico do Ministério da Infraestrutura, elaboramos o Mapa 
Estratégico para o Ciclo 2019-2023, aprovado em 28/08/2019, pelo Conselho de Administração. 
Referido documento contempla a nova ideologia (Missão, Visão e Valores Internos) e os 3 pilares 
estratégicos de atuação.

NOSSA 
VISÃO 

NOSSA 
MISSÃO

NOSSOS
VALORES

Ser a Autoridade Portuária modelo em 
sustentabilidade, eficiência, agilidade, 
competitividade e integridade, de forma a 
tornar o Porto de Santos além de o maior, o 
melhor porto da América Latina.

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

Ética e Transparência;

Valorização da marca e dos colaboradores;

Comprometimento com o negócio.

OS 3 EIXOS ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO

Fonte: SPA – Gerência de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa

FOCO EM PESSOAS, 
MERITOCRACIA, TRANSPARÊNCIA, 
MODERNIZAÇÃO E EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO.

INTRACORPORAÇÃO

NOVA RELAÇÃO COM OS 
CLIENTES, FORNECEDORES 
E PARCEIROS.

MERCADO

PROMOVER O INCREMENTO DO 
INVESTIMENTO PRIVADO EM 
ATIVOS E SERVIÇOS.

DESESTATIZAÇÃO

Nova Estratégia MInfra
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GARANTIR O EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO;

DESENVOLVER CULTURA DE 
GOVERNANÇA, INTEGRIDADE 
E TRANSPARÊNCIA;

TER PROCESSOS 
OTIMIZADOS E SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EFICIENTES E 
INTEGRADOS AO NEGÓCIO; 

GARANTIR UM AMBIENTE 
EMPRESARIAL 
MERITOCRÁTICO, 
OTIMIZADO, CAPACITADO E 
COM FOCO EM RESULTADOS.

INTRACORPORAÇÃO

AMPLIAR AÇÕES COMERCIAIS 
COM FOCO NAS CADEIAS 
PRODUTIVAS E SUAS CARGAS;

SER A PRIMEIRA OPÇÃO PARA 
OPERAÇÃO PORTUÁRIA, 
ALINHADA À LOGÍSTICA 4.0;

SER REFERÊNCIA EM 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
E SEGURANÇA PÚBLICA 
PORTUÁRIA; 

CONTRIBUIR PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
RELAÇÃO PORTO-CIDADE.

MERCADO

TER EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS 
POR INFRAESTRUTURA 
AQUAVIÁRIA, TERRESTRE E 
UTILITIES, POR MEIO DE 
PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS;

PROMOVER A 
CORPORATIVIZAÇÃO E O 
FORTALECIMENTO DE 
INVESTIMENTO PRIVADO; 

GARANTIR A PLENA 
UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS 
DISPONÍVEIS BROWNFIELD E 
GREENFIELD, EM 
ALINHAMENTO AO CONTRATO 
DE GESTÃO.

DESESTATIZAÇÃO

A estratégia estabelecida 
foi desdobrada em 11 
Objetivos Estratégicos, os 
quais serão monitorados 
por meio de indicadores 
de desempenho (KPI) e 
metas, bem como 
implementados por meio 
de iniciativas estratégicas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Conheça nosso Mapa 
Estratégico consolidado

Fonte: SPA – Gerência de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa
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PLANEJAMENTO PORTUÁRIO 
PANORAMA GERAL

O Plano Mestre do Porto de Santos, 
desenvolvido pela Secretaria Nacional de 
Portos e Transportes Aquaviários 
(SNPTA/MInfra) com auxílio técnico do 
Laboratório de Transporte (LabTrans) da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
foi publicado em abril de 2019. De 
acordo com a        Portaria nº 03/2014, 
daquela Secretaria, a SPA deve 
apresentar o seu Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

Plano Mestre PDZ Acesso Aquaviário

O PDZ tem por objetivo geral estabele-
cer os parâmetros de ordenamento das 
áreas e instalações dos portos organiza-
dos, visando cumprir os seguintes objeti-
vos específicos para os horizontes de 
curto (4 anos), médio (10 anos) e longo 
(20 anos) prazos do Porto de Santos:  

Cientes da necessidade de estudos e 
projetos complementares para 
subsidiar uma nova dragagem de 
aprofundamento do canal, visando a 
recepção de navios de maiores 
dimensões, a SPA se encontra em 
tratativas com o Ibama, visando o 
licenciamento da dragagem de 
aprofundamento para a cota -17 m. 
Estudo realizado pela Universidade de 
São Paulo (USP)/companhia, em 2017, 
referente à melhora no acesso 
aquaviário ao porto, indicou que o 
canal de acesso deve ser dragado a -16 
m de profundidade até o ano de 2023,  
de modo a obter o melhor benefício 
econômico financeiro em relação as 
demais alternativas. 

Neste sentido, já vislumbrando a futura 
necessidade de aumento da 
capacidade do canal, deverão ser 
viabilizadas as análises necessárias para 
as próximas empreitadas de dragagem. 
A SPA deverá nortear as adequações 
propostas para atingir as dimensões 
pretendidas, preferencialmente em 
conjunto com terminais cujos projetos 
de expansão/modernização 
considerem readequações em suas 
infraestruturas de atracação.

Promover o desenvolvimento do porto; 

Integrar os modais de transporte; 

Otimizar o uso das instalações e da 
infraestrutura já existentes no porto; 

Definir a organização espacial da área 
portuária, considerando a 
movimentação de cargas e 
passageiros, sem prejuízo de outras 
necessárias ao seu funcionamento, 
limitando seu zoneamento à área do 
porto organizado; 

Propor alternativas para o uso de áreas 
afetas e não afetas às operações 
portuárias, observando-se as 
especificidades das áreas adjacentes;  

Contemplar as melhorias operacionais 
e os investimentos portuários e de 
acessos propostos no Plano Mestre.

O PDZ encontra-se em fase de revisão 
final, por meio de discussão com a 
comunidade portuária.

O      decreto que define o porto 
organizado de Santos descreve suas 
áreas e instalações, sem especificar as 
coordenadas geográficas que o 
delimitam. Neste caso, no âmbito da 
definição da poligonal, conduzida pelo 
Departamento de Gestão e 
Modernização Portuária (DGMP) da 
SNPTA, foi projetada uma poligonal 
detalhada, sobre a qual a SPA elaborou 
uma proposta de atualização do 
traçado. Cabe destacar que a SPA se 
encontra em fase de regularização 
fundiária dos terrenos do porto 
organizado junto à Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU).

Poligonal

Fonte: SPA – Superintendência de 
Planejamento Portuário

Plano Mestre do Porto de Santos
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PLANEJAMENTO PORTUÁRIO 
ÁREAS ARRENDADAS

Otimizar o uso das instalações e da 
infraestrutura já existentes no porto; 

Definir a organização espacial da área 
portuária, considerando a 
movimentação de cargas e 
passageiros, sem prejuízo de outras 
necessárias ao seu funcionamento, 
limitando seu zoneamento à área do 
porto organizado; 

Propor alternativas para o uso de áreas 
afetas e não afetas às operações 
portuárias, observando-se as 
especificidades das áreas adjacentes;  

Contemplar as melhorias operacionais 
e os investimentos portuários e de 
acessos propostos no Plano Mestre.

Fonte: SPA –  Gerência de  
Contratos de Arrendamento

32 contratos de 
arrendamento 
de longo prazo vigentes

4 instrumentos 
vencidos, porém, vigorando 
normalmente por força de 
decisão judicial:

Transpetro;
Localfrio;
Deicmar; e
Rodrimar.

3 instrumentos
de caráter transitório:

Suzano;
Transbrasa; e
Termares.

Instrumentos cujo prazo de outorga terão encerramento nos próximos anos:

Localização: Outeirinhos
Perfil de carga: Carga geral
Área: 95.543,86 m²
Início: 09/05/2000
Término: 08/05/2020
Possibilidade de prorrogação: sim

MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES
 E SERVIÇOS LTDA

Localização: Outeirinhos
Perfil de carga: Carga geral
Área: 26.696,01 m²
Início: 07/12/2000
Término: 06/12/2020
Possibilidade de prorrogação: sim

DEICMAR ARMAZENAGEM 
E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Localização: Paquetá
Perfil de carga: Granéis sólidos
Área: 4.165,61m²
Início: 17/12/2002
Término: 16/12/2022
Possibilidade de prorrogação: sim

CEREAL SUL 
TERMINAL MARÍTIMO S/A

Localização: Paquetá
Perfil de carga: Granéis Sólidos
Área: 9.686,17m²
Início: 02/12/2004
Término: 01/12/2024
Possibilidade de prorrogação: sim

TERMINAL 12A S/A

Localização:Saboó/Valongo
Perfil de carga: Carga geral
Área: 136.444,03 m²
Início: 12/06/1998
Término: 11/06/2023
Possibilidade de prorrogação: sim

ECOPORTO SANTOS S/A

Link para os contratos
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PLANEJAMENTO PORTUÁRIO 
PRÓXIMOS LEILÕES DE ARRENDAMENTO

Secretaria Especial do 
Programa de Parcerias 
de Investimentos (SPPI)

Fonte: SPA – Superintendência de 
Planejamento Portuário

2 TERMINAIS DE CELULOSE
MACUCO

STS14 E STS14A 2 TERMINAIS DE GRANÉIS LÍQUIDO
ALEMOA

STS08 E STS08A 1 TERMINAL DE CONTÊINER
SABOÓ 1 TERMINAL DE GRANÉIS 

DE ORIGEM VEGETAL
PAQUETÁ

EFICIÊNCIA OPERACIONAL:

Atendimento de 100% da carga 
da sua região de influência;

Consolidação de cargas em 
grandes clusters;

Aumento da participação 
ferroviária nas operações;

Dedicação dos berços aos 
terminais contíguos.

PORTO-CIDADE:

Eliminação das passagens em 
nível (construção de viadutos e 
implantação de passarelas);

Destinação do cais do Valongo à 
movimentação de passageiros 
em navios de cruzeiro;

Destinação da região da Prainha 
à movimentação de carga geral, 
veículos e/ou cargas de projeto;

Implantação do Masterplan 
Cultural.  

EXPANSÃO DAS 
ÁREAS 

ARRENDADAS 
ECONOMIA DE ESCALA 

E GANHO DE 
PERFORMANCE

FORMAÇÃO DE 
CLUSTERS 

DE CARGAS

SINERGIA 
ENTRE TERMINAIS

As principais diretrizes que nortearam a elaboração 
do PDZ são eficiência operacional e integração 
porto-cidade.

USO MAIS EFICIENTE
DO SOLO

DIRETRIZES
DE ZONEAMENTO
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AMBIENTE EXTERNO

PARTICIPAÇÃO NA
BALANÇA COMERCIAL
2019

1 O

OUTROS

US$ 194,1 bi

Quase 28% das trocas 
comerciais brasileiras 
circularam pelo Porto de 
Santos em 2019, mantendo-o 
na liderança entre os portos 
nacionais, em valor de cargas 
movimentadas. Com tão 
expressivo protagonismo, é 
natural que o seu 
desempenho operacional 
esteja intimamente ligado aos 
eventos econômicos e 
políticos que se sucederam 
ao longo do ano, tanto no 
cenário nacional quanto no 
internacional.
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SANTOS

2 O
 AO5 ORIO GRANDE-RS

5%
US$ 20,6 bi

VITÓRIA-ES
6%
US$ 22,7 bi

SÃO LUIZ-MA
6%
US$ 22,7 bi

PARANAGUÁ-PR
7%
US$ 29,4 bi

24%

US$ 401,3 bi

TOTAL NACIONAL
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AMBIENTE EXTERNO

Cenário Internacional Cenário Nacional

No cenário internacional, os 
prognósticos de um rápido acerto 
comercial entre China e Estados Unidos 
não se concretizaram. Ao contrário, as 
tensões escalaram ao longo do primeiro 
semestre de 2019, com ameaças de 
elevações de tarifas sobre um número 
cada vez maior de itens da pauta 
comercial e a imposição de restrições à 
atuação de empresas americanas na 
China e vice-versa.

Em ambiente comercial tão conturbado, 
os indicadores de nível de atividade 
manufatureira nos dois países mostraram 
desaceleração ao longo do ano, com 
impactos inevitáveis sobre toda a cadeia 
produtiva global.

A Europa, que já sofria com as 
dificuldades próprias em estimular o 
nível de atividade da região, e com um 
Brexit que ganhou contornos cada vez 
mais dramáticos ao longo do ano, 
também sofreu os efeitos da guerra 
comercial, que deu sinais claros de ter 
afetado o nível de atividade na 
Alemanha, até então sua economia mais 

pujante.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), 
na edição de outubro do seu relatório 
World Economic Outlook, promoveu 
significativa redução nas suas projeções 
de crescimento da atividade e do 
comércio internacional para 2019, 
decisão tomada com base na percepção 
de que o momentum da atividade 
manufatureira se enfraqueceu 
substancialmente, a níveis não vistos 
desde a última crise financeira global 
(2008-2009), dado que as crescentes 
tensões comerciais e geopolíticas 
elevaram a incerteza sobre o futuro do 
sistema global de comércio e 
cooperação internacional, abalando a 
confiança dos empresários, decisões de 
investimentos e o comércio global.

No cenário nacional, era grande a 
expectativa com o início do novo 
governo, o que vinha se refletindo nos 
indicadores de confiança dos 
consumidores e da indústria desde 
outubro de 2018, quando ocorreu o 
primeiro turno das eleições presidenciais. 

De fato, a equipe econômica deu início à 
implantação da sua agenda reformista, 
focada na busca pela melhoria na 
trajetória das contas públicas e no 
aumento da eficiência do sistema 
produtivo. No entanto, não tardou a ficar 
evidente as dificuldades de articulação 
entre o Governo e o Congresso para a 
implantação dessas reformas.

Diante das incertezas sobre o 
andamento das reformas, as 
expectativas iniciais arrefeceram e a 
atividade econômica tardou a ganhar 
tração, levando a indicadores de 
atividade retraídos ao longo do primeiro 
semestre, o que se refletiu em um forte 
movimento de redução nas estimativas 
para a atividade industrial e o PIB ao 
longo de 2019.

Portanto, o ano de 2019 foi marcado por 
muitas tensões nos campos político e 
econômico, tanto no âmbito 
internacional quanto no nacional, que se 
refletiram em uma conjuntura da 
economia brasileira aquém da projetada 
no final de 2018, como pode ser 
observado no quadro a seguir.

PRINCIPAIS INDICADORES 2019

PROJEÇÕES  REALIZADO

PIB (% do crescimento)

Produção Industrial 
(% do crescimento)

IPCA (%)

Meta Taxa Selic
fim de período (%a.a.)

Taxa de câmbio
fim de período (R$/US$)

Balança comercial
(US$ Bilhões)

2,60

2,90

4,02

7,00

3,30

52,00

1,17

- 0,73

4,04

4,50

4,10

44,50

Fonte: SPA – Gerência de Tarifas e Estatísticas
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AMBIENTE EXTERNO

NOVO RECORDE
EM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA
(milhões t)

134,0

133,2

129,9

2017 2018 2019

Consolidando todas as cargas movimentadas em 2019, o Porto de Santos 
alcançou o patamar de 134 milhões de toneladas, estabelecendo seu 
novo recorde anual de movimentação, ao superar o recorde anterior, 
registrado em 2018.

45,9
CARGA 
CONTEINERIZADA

16,8
GRANÉIS
LÍQUIDOS

65,7
GRANÉIS
SÓLIDOS

5,5
CARGA
SOLTA

milhões t milhões t milhões t milhões t

TEU 
MOVIMENTADOS

4,1 mi
RANKING DA

AMÉRICA
LATINA

2a

posição

RANKING 
GLOBAL

39 
a

posição

One Hundred Ports 2019 Ranking

Apesar da desaceleração do nível 
de atividade nacional e global, 
sentida principalmente na 
movimentação de cargas 
conteinerizadas, 
O CRESCIMENTO DE 3,6% NA 
MOVIMENTAÇÃO DE 
CONTÊINERES 
EM DEZEMBRO FOI SUFICIENTE 
PARA QUE, NO ANO DE 2019, O 
PORTO DE SANTOS 
REGISTRASSE NOVO RECORDE 
HISTÓRICO NA MOVIMENTAÇÃO 
DESSA CARGA.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

22

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2019/Digital%20edition


AMBIENTE EXTERNO

ESTRUTURA 
AQUAVIÁRIA NACIONAL

5 MAIORES
PORTOS DE CONTÊINERES
NO BRASIL SANTOS 

31,3%

PARANAGUÁ 
8,4%

ITAPOÁ
7,2%

NAVEGANTES
6,9% RIO GRANDE

6,6%

82% longo curso
18% cabotagem

72% longo curso
21% cabotagem
7% interior

85,5 % longo curso
14,5% cabotagem

81% longo curso
19% cabotagem

92% longo curso
8 % cabotagem
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governança
e integridade 



NOSSO SISTEMA DE GOVERNANÇA
Representa a forma como são conduzidas 
as ações de gestão da SPA, envolvendo as 
instâncias externas e internas de 
governança, e o comportamento de pessoas 
relacionadas direta ou indiretamente na 
avaliação, no direcionamento e no 
monitoramento da SPA.

Responsável pela fiscalização, pelo 
controle e pela regulação, 
desempenhando importante papel para 
promoção da governança das 
organizações públicas, bem como pela 
avaliação, auditoria e monitoramento 
independente e, nos casos em que 
disfunções são identificadas, pela 
comunicação dos fatos às instâncias 
superiores de governança.

Estrutura Externa de Governança

Para mais informações, acesse as páginas 
dos seguintes agentes externos de governança:

Ministério da Economia 
Ministério da Infraestrutura 
Antaq
TCU 
CGU 
Auditoria Independente – CVM

CGU -
CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO

Órgão de Controle Interno do Governo Federal
Transparência da Gestão Pública
Prevenção e Combate à Corrupção

MINFRA - 
MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

Políticas Nacionais e
Investimentos

GOVERNO 
FEDERAL

AUDITORIA
INDEPENDENTE

Responsável pela verificação 
da adequação das 
demonstrações contábeis

ANTAQ - 
AGÊNCIA NACIONAL

DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS

Agência Reguladora

TCU -
TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO

Órgão de Controle Externo do Governo Federal 
Acompanhamento da Execução Orçamentária e

Financeira

ME - 
MINISTÉRIO
DA ECONOMIA

Planejamento e 
Coordenação das Políticas
de Gestão da Administração
Pública Federal

Fonte: SPA – Superintendência de Governança, 
Riscos e Compliance
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Formula políticas e 
diretrizes para o 
desenvolvimento e 
fomento do setor 
portuário;

Participa do planejamento 
estratégico das 
autoridades portuárias, 
com o estabelecimento de 
diretrizes para sua 
implementação e definição 
das prioridades dos 
programas de 
investimentos; 

Atua de forma subsidiária 
(ministério supervisor) 
definindo diretrizes para a 
elaboração dos Programas 
de Remuneração Variável 
Anual (RVA) e Participação 
nos Lucros e Resultados 
(PLR), de responsabilidade 
do Ministério da Economia 
(ME).

Zela pelo aperfeiçoamento 
da gestão administrativa, 
por meio do aumento da 
eficácia e transparência; e 
pelo cumprimento da Lei 
nº 13.303/16;

Acompanha e disponibiliza 
informações 
econômico-financeiras e 
manifesta-se sobre os 
pleitos das empresas 
estatais, no que se refere à 
política salarial, aprovação 
e eventuais modificações 
nos planos de previdência 
dessas empresas e seu 
quantitativo de 
empregados; 

Analisa, concilia e 
encaminha para aprovação 
o Programa de Dispêndios
Globais (PDG) e o
Orçamento de
Investimentos (OI), bem
como os Programas de
Remuneração Variável
Anual de dirigentes (RVA)
e de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR).

Implementa as políticas 
formuladas pelo Ministério 
da Infraestrutura, segundo 
os princípios e diretrizes 
estabelecidos na 
legislação;

Regula, supervisiona e 
fiscaliza as atividades de 
prestação de serviços de 
transporte aquaviário e de 
exploração da 
infraestrutura portuária e 
aquaviária; 

Arbitra conflitos de 
interesses para impedir 
situações que configurem 
competição imperfeita ou 
infração contra a ordem 
econômica, e harmoniza os 
interesses dos usuários 
com os das empresas e 
entidades do setor, sempre 
preservando o interesse 
público

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) é o órgão de 
controle interno do 
Governo Federal 
responsável por realizar 
atividades relacionadas à 
defesa do patrimônio 
público e ao incremento da 
transparência da gestão, 
por meio de ações de 
auditoria pública, 
correição, prevenção e 
combate à corrupção e 
ouvidoria. 

A CGU também deve 
exercer, como Órgão 
Central, a supervisão 
técnica dos órgãos que 
compõem o Sistema de 
Controle Interno e o 
Sistema de Correição e das 
unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal, 
prestando a orientação 
normativa necessária. 

Auxilia o Congresso 
Nacional no exercício do 
controle externo, mediante 
o qual:

Julga as contas de 
administradores públicos e 
demais responsáveis por 
dinheiro, bens e valores 
públicos federais, bem 
como as contas de 
qualquer pessoa que der 
causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade que 
resulte prejuízo ao erário 
federal; e

Aprecia, para fins de 
registro, a legalidade dos 
atos de pessoal no âmbito 
da administração direta e 
indireta federal - admissão, 
aposentadoria, reforma e 
pensão - e fixa os 
coeficientes dos fundos de 
participação dos estados, 
do distrito federal e dos 
municípios.

A auditoria independente é 
um importante agente de 
governança e tem como 
objetivo principal verificar 
se as demonstrações 
contábeis preparadas e 
divulgadas aos 
stakeholders refletem 
adequadamente a 
realidade da SPA. 

Esse papel é fundamental 
para assegurar 
credibilidade às 
informações financeiras da 
SPA, visto que opina se as 
demonstrações contábeis 
preparadas pela sua 
administração 
representam, em todos os 
aspectos relevantes, sua 
posição patrimonial e 
financeira.

MINFRA - 
MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

ME - 
MINISTÉRIO
DA ECONOMIA

ANTAQ - 
AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS

CGU - 
CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO

TCU -
TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO

AUDITORIA
INDEPENDENTE
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NOSSO SISTEMA DE GOVERNANÇA
ESTRUTURA INTERNA DE GOVERNANÇA

Reflete a maneira como a SPA é 
dirigida, monitorada e avaliada, 
envolvendo o relacionamento entre os 
sócios, conselho de administração, 
diretoria, órgãos de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas.

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Comitê de Elegibilidade

Auditoria Interna

Ouvidoria Geral

Comitê de Auditoria

Secretaria-Executiva da 
Comissão de Ética

Superintendência de Governança, 
Riscos e Compliance

Secretaria de Governança Corporativa 

Agentes de governança

GOVERNANÇA
direção e 

monitoramento

GESTÃO
atuação alinhada e

prestação de 
contas

ASSESSORIAS

ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

AUDITORIA
INTERNA

OUVIDORIA 
GERAL

COMITÊ DE 
AUDITORIA

SECRETARIA-EXECUTIVA 
DA COMISSÃO DE ÉTICA

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

DIRETORES

DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS

DIRETORIA DE 
INFRAESTRUTURA

DIRETORIA 
DE OPERAÇÕES

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

NEGÓCIOS E REGULAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA,
RISCOS E COMPLIANCE

UNIDADES ORGANIZACIONAIS

Fonte: SPA – Superintendência de Governança,
Riscos e Compliance
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Principais Cargos (Quem é quem)

A DIRETORIA EXECUTIVA É 
COMPOSTA POR UM 
PRESIDENTE (CEO) E 4 
DIRETORES EXECUTIVOS

ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
ESTATUTÁRIOS EM 2019

CEO DIRETORES EXECUTIVOS

60% 
ENGENHARIA

20%
MILITAR

20%
ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS

Profissionais oriundos de mercado, com experiência em cargos 
executivos do setor público, privado e da Marinha;

20% de presença feminina;

Diversidade na composição e complementariedade de 
conhecimentos e experiências.

COMITÊ DE AUDITORIA 
ESTATUTÁRIO

COMITÊ DE 
ELEGIBILIDADE

22 
atas registradas

19 
indicações recebidas para 
nomeação de membros 
de órgãos estatutários

17 
pareceres com opinião 
favorável à indicação

2 
pareceres com opinião 
não favorável à indicação

14
reuniões

14 
atas
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Compliance

PERFIL (situação em março de 2020)
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ATUAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS EM 2019

Para mais informações sobre as nossas 
políticas, acesse a página da SPA

ASSEMBLEIA
GERAL DOS
ACIONISTAS

DELIBERAR SOBRE TODOS OS 
NEGÓCIOS RELATIVOS AO SEU 

OBJETO, ALTERAR O CAPITAL SOCIAL 
E O ESTATUTO SOCIAL DA SPA 

3 assembleias 
realizadas

3 atas 
emitidas

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

ESTABELECER A ORIENTAÇÃO GERAL 
DOS NEGÓCIOS DA COMPANHIA E 

DECIDIR SOBRE QUESTÕES 
ESTRATÉGICAS

CONSELHO
FISCAL

FISCALIZAR OS ATOS DOS 
ADMINISTRADORES, VERIFICANDO O 
CUMPRIMENTO DOS SEUS DEVERES 
LEGAIS E ESTATUÁRIOS, E OPINAR 

SOBRE AS CONTAS DA SPA

19 reuniões e atas
314 súmulas

10 cartas
1 parecer

DIRETORIA 
EXECUTIVA 

IMPLEMENTAR AS AÇÕES 
ESTRATÉGICAS DA SPA, BEM COMO 
PROPOR INICIATIVAS, PLANOS DE 

NEGÓCIO E POLÍTICAS AO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

24 reuniões e atas
85 deliberações

69 súmulas
15 cartas

2 pareceres

87 reuniões e atas

476 decisões
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Corporativa
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Fonte: SPA – Superintendência de Governança, 
Riscos e Compliance

PRINCIPAIS MELHORIAS DA NOSSA 
GOVERNANÇA EM 2019 

Em 2019, realizamos uma série de ações 
com o intuito de fortalecer e aprimorar o 
nosso sistema de Governança. O 
reconhecimento de todo esse esforço veio 
por meio da conquista do Nível 1 do 
Indicador de Governança da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais (IG-SEST), considerado como o 
melhor desempenho da história da SPA.

Criação da Secretaria de Governança 
Corporativa, melhorando a 
articulação entre os agentes do 
Sistema da Governança da SPA e a 
qualidade do fluxo de informações;

Instauração do Comitê de Auditoria 
Estatutário, implementando a 
assessoria ao Conselho de 
Administração no monitoramento da 
qualidade das demonstrações 
financeiras, e contribuindo no 
aprimoramento da Governança 
Corporativa da SPA;

Aprovação do novo Mapa Estratégico 
2019-2023 (1ª fase do PE);

Construção de novo processo de 
avaliação de desempenho dos 
Administradores, Conselho Fiscal e 
Comitê de Auditoria Estatutário, em 
cumprimento às disposições da Lei 
13.303/2016;

Aprovação do 1º Relatório de 
Conclusões do Conselho de 
Administração, referente ao exercício 
de 2018;

Aprimoramento de processos e 
procedimentos internos, com reflexos 
diretos na eficiência da gestão da 
SPA;

Revisão do Estatuto Social da 
Companhia e elaboração de novos 
documentos de governança, tais 
como Regimentos Internos do 
Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva;

Regularização da Carta Anual de 
Governança 2018 – Ano Base 2017, 
em atendimento às disposições da 
Lei 13.303/2016;

Eleição dos Administradores em 2019, 
com a  nomeação de uma Diretoria 
Executiva capacitada, diversa e 
complementar, bem como, nomeação 
de novo Conselho de Administração 
com o aumento da quantidade de 
membros independentes em 
exercício. Para mais informações sobre as entidades 

responsáveis pelas melhores práticas em 
governança corporativa acesse::

IBGC 
Regulamento Novo Mercado B3
Diretrizes OCDE para Empresas Estatais

Lei Nº 13.303/2016 

Decreto Nº 8.945/2016

Resoluções CGPAR

IBGC

Novo Mercado B3

Diretrizes OCDE

ARCABOUÇO
NORMATIVO DA
GOVERNANÇA 
SPA

VISÃO DE 
SUSTENTABILIDADE 
DA GOVERNANÇA

REFERÊNCIA NAS
MELHORES PRÁTICAS

DE GOVERNANÇA

Pilares da Governança

Princípios  de Governança

Essência Ética

iGG – TCU

IG-SEST

INDICADORES DE 
GOVERNANÇA
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LINHAS DE DEFESA

O modelo de “três linhas de 
defesa” contribui, de forma 
simples e eficaz, para a 
comunicação dos papéis e 
responsabilidades de cada 
grupo, a fim de que a 
Companhia possa atingir seus 
objetivos, envolvendo a 
aceitação de oportunidades, 
busca do crescimento e o 
gerenciamento de riscos e 
controle.

3ª LINHA DE 
DEFESA 2ª LINHA DE 

DEFESA 

(garantir que os controles e 
processos de 

gerenciamento de riscos 
sejam eficientes)

GOVERNANÇA
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO
NORMAS E PROCESSOS

GESTÃO DE RISCOS
CONTROLES INTERNOS

COMPLIANCE

1ª LINHA DE 
DEFESA 

GESTORES E EQUIPES
UNIDADES 
ORGANIZACIONAIS

AUDITORIA INTERNA

(avaliar de forma 
independente sobre a 
eficácia do gerenciamento 
de riscos e dos controles 
internos)

(monitorar e controlar os 
processos de trabalho)

ALTA  ADMINISTRAÇÃO

A
U

D
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O
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A
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X
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ÓRGÃO DE GOVERNANÇA/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/ COMITÊ DE AUDITORIA
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SISTEMA DE INTEGRIDADE

O nosso Sistema de Integridade é uma 
forte ferramenta de Governança, alinhada à 
estratégia organizacional da SPA, que 
reúne o conjunto de agentes, mecanismos 
e procedimentos internos adotados para a 
prevenção, detecção e combate à 
corrupção e fraudes, com o objetivo de 
garantir a integridade do processo de 
tomada de decisões e da prática de atos 
de gestão, pautando a conduta dos 
dirigentes, empregados, e stakeholders da 
companhia. O Sistema de Integridade da 
SPA reforça o compromisso da empresa 
em consolidar a cultura de integridade, 
transparência e ética no ambiente 
corporativo e na forma como fazemos 
negócio.

Em 2019 foi instituído o Comitê de 
Integridade da SPA, cujo objetivo é 
coordenar a estruturação, execução e 
monitoramento contínuo do Programa de 
Integridade, visando seu aperfeiçoamento 
na prevenção, detecção e combate à 
ocorrência de atos lesivos, assim como 
revisá-lo sempre que necessário.

O Comitê é composto pelos representantes 
das seguintes áreas: Governança, Riscos e 
Compliance, Ouvidoria Geral, Recursos 
Humanos, Comissão de Ética, Compras e 
Licitações.

Para mais informações sobre as nossas 
políticas e normas acerca do tema integridade.

ética
integridade

transparência
Políticas

Comissão de Ética

Comitê de Integridade

Código Disciplinar

Código de Conduta 
e  integridade

Código de Ética

Auditoria Interna

Controles 
Internos

Gestão de Riscos

GOVERNANÇA

LEIS

OUVIDORIA

Com base no princípio da 
prestação de contas e seguindo a 
missão de disseminar a cultura da 
integridade na SPA, foram 
realizados 2 importantes eventos, a 
fim de buscar a perpetuação dos 
valores organizacionais e o 
desenvolvimento de uma cultura 
organizacional de integridade, 
baseada em regras e processos, 
mas também em comportamentos.

Principais Eventos de Integridade
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Recepção à Comitiva da 
Subsecretaria de 
Integridade e Governança 
do MInfra (       Programa 
Radar Anticorrupção), 
obtendo avaliação positiva;

Realização da       “I 
Semana da Integridade 
do Porto de Santos” com 
objetivo de difundir entre 
os empregados, principais 
players, autoridades e 
usuários do Porto as 
melhores práticas em 
compliance/integridade.
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SISTEMA DE INTEGRIDADE

O nosso Compliance trabalha no 
desenvolvimento e disseminação da 
Cultura de Integridade da SPA, por meio 
do aprimoramento dos mecanismos de 
prevenção, detecção e correção capazes 
de garantir a conformidade da companhia 
às Leis, normas e regulamentos aplicáveis, 
e que impeçam a ocorrência de não 
conformidades e desvios éticos. As 
atividades do Compliance da SPA são 
desenvolvidas no âmbito preventivo e 
disciplinar.

Compliance

Compliance Preventivo

Sob a perspectiva preventiva, o Compliance 
tem como atribuições:

Analisar a conformidade nos 
processos a serem encaminhados às 
reuniões da Diretoria Executiva;

Atuar e dar suporte para que os 
processos da SPA estejam em 
conformidade com leis, normas e 
regulamentos vigentes; e

Avaliar e acompanhar as atualizações 
acerca das normas, regulamentações 
e recomendações vigentes, além de 
práticas e tendências de mercado que 
possam impactar as atividades da 
empresa, no tocante à sua área de 
atuação.

CHECAGEM NOS 
PROCEDIMENTOS DAS 
NOVAS CONTRATAÇÕES

CHECAGEM DOS 
INDICADOS A CARGOS 
COMISSIONADOS

Implementação do procedimento 
de Análise de Conformidade, com 
o objetivo de prevenir e detectar
eventual risco de conformidade
nas contratações da SPA, realizado
previamente à tomada de decisão
dos administradores.

38 pareceres de conformidade
foram produzidos,

89% da materialidade
financeira das contratações da 
SPA foi coberta pela realização de 
Análises de Conformidade, 
executadas pelo setor de 
Compliance.

Criação do procedimento de 
Análise de Integridade dos 
indicados aos cargos 
comissionados, visando coibir a 
nomeação de gestores inidôneos, 
conflitos de interesse e nepotismo, 
realizado pelo Compliance 
previamente ao processo de 
nomeação. 

269 formulários
de auto declaração de integridade 
dos ocupantes de cargos 
comissionados e funções de 
confiança foram submetidos para 
Análise de Integridade realizada 
pelo Compliance,

100% das nomeações
passaram pela Avaliação de 
Integridade a partir de 
fevereiro/2019, quando foi 
implementada.

CLÁUSULA 
CONTRATUAL 
PADRÃO DE 
INTEGRIDADE

Criação de cláusula padrão de 
conformidade (Cláusula 
Anticorrupcão), adotada nos 
contratos celebrados pela SPA.

100% das novas
contratações
foram efetivadas de acordo com 
a nova cláusula padrão, a partir 
de sua implementação.

Fonte: SPA – Gerência de Compliance

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

33



Fonte: SPA – Gerência de Compliance

SISTEMA DE INTEGRIDADE

Compliance Corretivo

Sob a perspectiva corretiva, o Compliance 
tem como atribuições:

Resguardar o aprimoramento e a 
efetividade na aplicação do Código 
Disciplinar, contido no Regulamento 
Interno de Pessoal,  da SPA;

Operacionalizar e apoiar os trabalhos 
das Comissões Disciplinares e de 
Sindicância (CDS) da SPA, 
responsáveis pela condução dos 
processos disciplinares (Sindicância, 
Processo Administrativo Disciplinar – 
PAD) previstos no Código Disciplinar 
para fins de aplicação de penalidades 
e/ou imputação de responsabilidade 
aos empregados da Companhia, 
garantido o contraditório e a ampla 
defesa.

Operações policiais: Tritão e Círculo 
Vicioso

Em continuidade ao apoio às 
investigações da Operação Tritão, 
deflagrada pela Polícia Federal, e 
visando o atendimento ao Plano 
Anual de Atividades de Auditoria 
Interna, a Diretoria Executiva da SPA 
promoveu a rescisão dos contratos de 
Tecnologia da Informação (TI) 
celebrados com as empresas Sphera 
Security Ltda. e Vert Prestação de 
Serviços Ltda. ME. Referidas rescisões 
ocorreram após a constatação da 
ocorrência de ilícitos contratuais, 
noticiados à Polícia Federal, que 
resultaram na deflagração da 
Operação Círculo Vicioso – 
desdobramento da Operação Tritão. 
 
Quanto ao pagamento, a título de 
indenização, no valor de 
R$ 1.209.689,34 à Domain 
Consultores Associados em 
Informática Ltda., alvo de ressalva no 
Balanço Patrimonial do exercício de 
2016, ajuizou-se ação de protesto 
interruptivo da prescrição, enquanto 

não transitado em julgado o acórdão 
do TCU nº4125/2019, apto a formar o 
título executivo extrajudicial suficiente 
para intentar o ressarcimento da 
quantia indevidamente paga. 
Ademais, foi concluída a sindicância 
administrativa instaurada em 
novembro de 2018, cujo relatório 
revela indícios de ilícitos 
administrativos por parte de 
empregado. Assim, foi instaurado 
processo administrativo disciplinar 
que resultou na demissão do 
empregado envolvido no pagamento 
indevido da referida indenização.
 
Em atendimento à determinação do 
Tribunal de Contas da União, 
proferida nos autos do TC 
023.599/2018-9, foi promovida a 
rescisão do contrato celebrado com a 
empresa N2O Tecnologia da 
Informação Ltda. ME, mediante 
adesão à Ata de Registros de Preços. 
A conduta dos empregados 
envolvidos na referida contratação é 
objeto de apuração pelas áreas de 
integridade da SPA.
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7 arquivamentos

2 abertura de processos administrativos
disciplinares em desfavor de empregados

2 aplicações de penalidade

9 arquivamentos

3 abertura de processos
administrativos disciplinares 

1 aplicações de penalidade

procedimentos 
disciplinares

foram instaurados 
durante o ano de 2019

sindicâncias

41
21

20
11

13

Processos 
Administrativos 

Disciplinares 
(PAD)

procedimentos 
disciplinares 
finalizados em 2019

procedimentos 
disciplinares

instaurados em anos 
anteriores e 

finalizados em 2019
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SISTEMA DE INTEGRIDADE

Comissão de Ética

A      Comissão de Ética da SPA atua na 
fiscalização, avaliação e prevenção de 
situações de conflitos de interesses, na 
orientação e aconselhamento a respeito 
da ética profissional do servidor, no 
tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público; além de conhecer e 
apurar concretamente imputações 
passíveis de censura, bem como aplicar as 
penalidades pertinentes a sua alçada. Os 
seguintes documentos são as principais 
referências que regulam a conduta dos 
colaboradores da SPA, sob o ponto de 
vista da ética e integridade:

O      Código de Ética 
Profissional da SPA é um 
instrumento de orientação 
para todos aqueles que, de 
forma direta ou indireta, 
contribuem para o 
desenvolvimento da 
empresa.

Ele consolida os valores 
morais e princípios de 
conduta nas relações 
interpessoais, profissionais e 
sociais, sendo regido pela 
legislação em vigor, que 
dispõe sobre Ética e Conflito 
de Interesses, e pelas demais 
disposições normativas 
pertinentes.

O      Código de Conduta e 
Integridade é um instrumento de 
orientação, que tem o intuito de 
formalizar o nosso compromisso 
como agentes portuários com a 
promoção de padrões éticos e de 
integridade.

Registram-se nesse documento 
as condutas a serem seguidas, 
bem como aquelas definidas 
como inaceitáveis, conciliando 
orientações já existentes na SPA, 
como o Código de Ética, 
Regulamento Interno de Pessoal, 
Relacionamento na Mídia Social, 
Canais de Denúncia, com outras 
ações inovadoras trazidas pela 
Lei nº 13.303/2016, 
regulamentada pelo Decreto 
8.945/2016, como Práticas de 
Sustentabilidade e Política de 
Transações com Partes 
Relacionadas.
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SISTEMA DE INTEGRIDADE

Atuação da Comissão de Ética em 2019 Conflito de Interesses – Quantitativos de consulta e autorizações por tipo em 2019

11 processos éticos
analisados
4 finalizados 
e 7 em andamento

30 reuniões
realizadas

16 reuniões
extraordinárias

110 horas de capacitações
Gestão e Apuração da Ética Pública
Semana da Integridade (diversas palestras)

Palestras ministradas pela Comissão:
Treinamento Anual de Conselheiros e Diretores
Semana da Integridade: Relacionamentos e Conflitos de Interesse – 
3 palestras totalizando 49 ouvintes 

Fonte: SPA – Comissão de Ética

12consultas

9 autorizações

1 consulta
1 autorização

1 consulta
1 autorização

10 consultas
6 autorizações

1 consulta
1 autorização

Execução de atividade 
privada não relacionada 

ao cargo

Docência Dono/ Sociedade em empresa

Atividade sindical
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OUVIDORIA

Fonte: SPA – Supervisão de Ouvidoria

A Ouvidoria visa melhorar o 
atendimento em relação a demandas 
de investidores, empregados, 
fornecedores, clientes, usuários e 
sociedade em geral, mediante o 
recebimento e exame de sugestões e 
reclamações. Além disso, é um canal 
de recebimento e exame de 
denúncias internas e externas, 
inclusive sigilosas, relativas às 
atividades da SPA. 

No decorrer do ano de 2019, além da 
preocupação com a transparência 
passiva, focamos, também, na 
transparência ativa e na divulgação e 
participação do setor. Assim, foram 
realizadas diversas alterações nos 
conteúdos disponíveis no site do 
Porto de Santos, buscando sempre 
dar maior publicidade aos atos da 
administração. 

Tipos de manifestações Plataforma Fala.BR 

758

pedido de 
informação

196

solicitação

22

reclamação

07

sugestão

07

denúncia

06

elogio

50

denúncias e 
reclamações

anônimas

34

demandas
arquivadas

Características das respostas aos pedidos

800

700

600

500

400

300

200

100

66

35

22

16

6

5

4

604

0     100     200     300     400     500     600     700

órgão não tem competência

acesso concedido

acesso negado

informação inexistente

acesso parcialmente concedido

pergunta duplicada/ repetida

encaminhado para o e-OUV

não se trata de solicitação de informação

dados pessoais

processo decisório em curso

pedido genérico

pedido exige tratamento adicional de dados

pedido desproporcional ou desarrazoado

pedido incompreensível

informação sigilosa classificada conforme a Lei 12.527/2011

44
7

5

4
2 2 11

Razões de negativa de acesso
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OUVIDORIA

Fonte: SPA – Supervisão de Ouvidoria

Todas as demandas recebidas em 
2019 foram devidamente analisadas e 
tratadas, com tempo médio de 
atendimento de 6,8 dias, abaixo do 
estipulado na Lei de Acesso à 
Informação e no Código de Defesa 
dos Usuários de Serviços Públicos.

Número de manifestações - evolução

701

949

1080

2017        2018         2019

+54%

Em 2019, a Controladoria Geral da União (CGU), 
desenvolvedora dos sistemas eletrônicos de 

Informação ao Cidadão e de Ouvidorias, unificou os 
sistemas na Plataforma Integrada de Ouvidoria e 

Acesso à Informação – Fala.BR. Assim, em 
comparação com os dados dos dois sistemas no 
decorrer dos anos, observa-se que de 2017 para 

2019, houve um aumento de demandas, o que 
demonstra maior confiabilidade dos cidadãos.

CANAIS DE OUVIDORIA

Página da nossa Ouvidoria

Fala.BR - Plataforma Integrada de 
Ouvidoria e Acesso à Informação

ouvidoria@portodesantos.com.br

(13) 3202-6436 ou
(13) 3202-6565 Ramais 2526 / 2963

Correspondência/Atendimento Presencial:˜
Ouvidoria Porto de Santos˜ - 
End. Rua Rodrigo Silva, nº. 17, Macuco, Santos - CEP: 11015-240 
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RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS



GESTÃO DE RISCOS

O processo de gerenciamento de riscos 
corporativos é parte integrante e 
essencial do Plano Estratégico da Santos 
Port Authority (SPA), a fim de assegurar 
o alcance das metas e realizar a sua
visão.

A partir do levantamento dos riscos 
internos ou externos a que estão 
expostas as áreas da SPA, catalogados 
de acordo com a categorização utilizada 
pelo Ministério da Economia, a SPA 
buscou alcançar os macro-objetivos 
estabelecidos em seu Mapa Estratégico.

O gerenciamento das responsabilidades 
sobre os riscos monitorados está 
estruturado de acordo com o modelo de 
três linhas de defesa.

Link para o Manual de Gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos 
de Gestão

AGRUPAMENTO DE RISCOS

Operacional
eventos que podem comprometer as atividades da 
unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura 
e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia 
e a eficiência dos processos organizacionais.

Orçamentário
eventos que podem comprometer a capacidade da SPA 
de contar com os recursos orçamentários necessários à 
realização de suas atividades, ou eventos que possam 
comprometer a própria execução orçamentária, como 
atrasos no cronograma de licitações.

Reputação
eventos que podem comprometer a confiança da 
sociedade em relação à capacidade da SPA em cumprir 
sua missão institucional, interferem diretamente na 
imagem do órgão.

Integridade
eventos que podem afetar a probidade da gestão dos 
recursos públicos e das atividades da organização, 
causados pela falta de honestidade e desvios éticos.

Fiscal
eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio do 
resultado da SPA.

Conformidade
eventos que podem afetar o comportamento de leis e 
regulamentos aplicáveis.

Estratégico
eventos que possam impactar na missão, nas metas ou 
nos objetivos estratégicos da unidade/companhia.Nossa Política de Gestão de 

Riscos Corporativos é 
endereçada a partir de diretrizes 
alinhadas à IN Conjunta 01 da 
Controladoria Geral da União 
(CGU) e do Ministério da 
Economia (ME), de 10 de maio 
de 2016 e à Resolução CGPAR nº 
18 de 10 de maio de 2016.

Os riscos aos quais estamos 
expostos, são divididos quanto à 
natureza do risco e 
agrupamentos de riscos: 

NATUREZA ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
Agrupamentos de Riscos: 

Orçamentário 

Fiscal

NATUREZA NÃO  
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO:

Agrupamentos de Riscos: 

Estratégico

Operacional

Reputação

Integridade

Conformidade
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RISCOS ESTRATÉGICOS

Ao longo do ano e em concomitância com a 
elaboração do Mapa Estratégico 2019-2023, foram 
mapeados aqueles riscos que, individualmente ou 
por temática do Plano Estratégico, devem ser 
monitorados permanentemente.

Estes riscos são definidos como estratégicos, em 
função da sua importância para a execução do Plano 
de Negócios e Gestão do Planejamento Estratégico, 
com vistas a subsidiar a tomada de decisões da 
Administração em função da probabilidade e 
impacto financeiro  e/ou os recursos demandados 
para o seu tratamento.

Como forma de mitigação dos Riscos Estratégicos 
no horizonte do Mapa Estratégico 2019-2023, 
podemos destacar as principais ações listadas ao 
lado:

Reestruturação do processo de 
documentos de comprovação de 
investimentos e fiscalização de 
obras realizados pelos arrendatários;

Fiscalização da concessão 
ferroviária;

Articulação com órgãos reguladores 
e Poder Concedente.

GRANDES 
PROJETOS

POLÍTICA
COMERCIAL

CONTENCIOSO 
JURÍDICO

CONTINUIDADE
OPERACIONAL

PARCERIAS E 
DESINVESTIMENTOS

Monitoramento da 
implantação do 
PDZ; 

Proposta de adequação 
da estrutura tarifaria em 
função do porte das 
embarcações.

Utilização de  instrumento de 
concorrência simplificada para 
dar agilidade à assinatura de 
contratos;

Estudos para 
concessão do canal 
de navegação.

Monitoramento e 
avaliação de 
provisões do 
Contencioso 
Trabalhista e Cível.

Implantação do 
Plano de 

Contingencia-
mento do 

Porto de Santos.
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RISCOS NO HORIZONTE DO 
MAPA ESTRATÉGICO 
2019-2023
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DO PORTO DE SANTOS

A SPA iniciou em 2019 a consolidação do Plano de Contingência do Porto 
de Santos (PCPS) para garantir maior agilidade no restabelecimento de 
condições normais de operação portuária que venham a ser paralisadas 
em situações de emergência.  A partir do mapeamento dos diversos 
planos de emergência existentes para o Porto, a SPA está concluindo a 
consolidação do PCPS, com o objetivo de implantar mecanismos de 
padronização de procedimentos visando um sistema eficiente para o 
comando de incidentes/acidente. Tais protocolos foram utilizados no início 
de 2020, por meio da formação de uma Célula de Crise para prevenção e 
combate ao Covid-19. 
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OPORTUNIDADES ALCANÇADAS

Nossa Política de Gerenciamento Riscos busca 
identificar oportunidades de melhorias em seus 
processos de negócio e a otimização da cadeia de 
valor da SPA, a partir da parceria público privada. 
Além disso,  incentiva a utilização da capacidade 
instalada e dos recursos de infra e superestrutura 
disponíveis, bem como dos terminais de uso privado 
(TUP), instalados no complexo portuário de Santos.

No ano de 2019, as demandas atendidas pela Santos 
Port Authority incluíram, inclusive, as seguintes 
melhorias de gestão:

Monitoramento da 
implantação do 
PDZ; 

Proposta de adequação 
da estrutura tarifaria em 
função do porte das 
embarcações.

Exercer de forma mais 
atuante o papel de 
Autoridade Portuária, 
coordenando ações 
conjuntas com os 
demais intervenientes 
do Porto de Santos

Busca pelo equilíbrio 
econômico-financeiro

Flexibilidade na 
utilização dos berços 
em relação aos 
variados tipos de 
carga, como forma de 
atender demandas 
sazonais e/ou 
momentâneas

Aprovação do Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos

Estudos ambientais para 
aprofundamento dos 
berços 12A ao 23

Obtenção da Licença de 
Instalação para 
fragmentação e 
remoção de 
afloramentos rochosos

Redução de custos e 
despesas operacionais e 
administrativas

Novos contratos 
transitórios através de 
instrumento de 
concorrência 
simplificada

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
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Atualização do 
Estudo de 
Avaliação de 
Riscos e do 
Plano de 
Segurança 
Público-Portuária

...E MAIS OPORTUNIDADES

Novas áreas de 
fundeio 
internas, para 
cargas 
inflamáveis 
e/ou explosivas

Integração dos 
programas de 
monitoramento 
ambiental do 
Porto de 
Santos Modernização do 

sistema de 
segurança 
público portuária

Integração das 
respostas do 
Plano de 
Contingência do 
Porto de Santos

Implantação de 
nova estrutura 
tarifária com 
cobrança 
proporcional ao 
porte das 
embarcações

Implantação 
do Port 
Community 
System

Recepção de 
navios de 
366 metros

Expansão das 
Avenidas 
Perimetrais na 
margem 
esquerda e na 
margem direita

Contratação 
de fábrica de 
software

Promover 
desinvestimentos 
em ativos 
deficitários

Obter a 
descentralização de 
competências, 
visando maior 
autonomia da SPA 
para celebrar e gerir 
contratos de 
arrendamento 

Investimentos em 
novos 
arrendamentos que 
poderão resultar no  
aumento da 
capacidade 
instalada do Porto 
de Santos

Modernização das 
reuniões de 
atracação e 
requisição de 
serviços e 
materiais, por meio 
digital e virtual

Adequar o quadro 
funcional à atual 
realidade de 
mercado da SPA

Novo Plano de 
Desenvolvimento 
e Zoneamento do 
Porto de Santos
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Entrega do 
Vessel Traffic 
Service (VTS)

43



RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO
Durante o exercício de 2019, nossas ações foram voltadas ao alcance dos 
Objetivos Estratégicos. Esse trabalho nos permitiu viabilizar resultados 
importantes nos 03 eixos estratégicos de atuação.

Conheça, a seguir, as principais iniciativas e avanços do nosso Mapa Estratégico 
Ciclo 2019-2023 e desafios para os próximos anos.



INTRACORPORAÇÃO

Índice de eficiência administrativa (%)

 2017  2018  2019

28,30

11,80
10,30

POLARIDADE

Índice de eficiência operacional (%)

 2017  2018  2019

44,76
40,35

36,44

POLARIDADE

Execução orçamentária de investimentos (%)

 2017  2018  2019

33,21

11,21

2,66

POLARIDADE

Margem EBITDA ajustada (%)

22,55

-60,65

40,20

POLARIDADE

 2017 2018  2019
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INTRACORPORAÇÃO

Quantidade de Alunos (participações em ações de capacitação)

 2017  2018  2019

2716

4442 4619

POLARIDADE

Nível IG-Sest

1º Ciclo - 2017 2º Ciclo - 2018

3º Ciclo - 2018 4º Ciclo - 2019

3

1
1

2

Pontuação
8,53

Pontuação

7,11

POLARIDADE

Grau de Atendimento à CGPAR 11/16 (%)

 2017  2018  2019

32,65

78 80

POLARIDADE

Média de cumprimento das metas de gestão - HVM (%)

 2017  2018  2019

98,93

99,43

100,00

POLARIDADE

Pontuação
4,92

Pontuação

7,84
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PRINCIPAIS AÇÕES

RESULTADOS

Revisão de contratos de serviços com terceiros visando redução de custos.

Negociação de contratos de arrendamentos de áreas, de transição, com reajustes conforme os 
contratos até então vigentes.

Levantamento de dados visando redução do passivo trabalhista, pela Gerência do Jurídico 
Trabalhista, contemplando reanálise dos prognósticos de perda. Foi possível verificar uma expressiva 
redução próxima a R$ 45 milhões ao final do terceiro trimestre e de R$ 28 milhões no último 
trimestre.

Atuando de maneira preventiva e em conjunto a área de gestão de pessoas, o Jurídico trabalhista 
participou, ativamente, na tomada de decisões relativas à adequação dos recursos humanos às 
demandas estratégicas de diversas áreas da companhia. Um exemplo dessa atuação foi o 
estabelecimento do banco de horas para o patrulhamento da temporada de cruzeiros marítimos pela 
Guarda Portuária e da implementação do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV), 
mediante estabelecimento de acordo coletivo de trabalho, sempre com o propósito de conferir 
segurança jurídica aos atos praticados, à luz das normas trabalhistas aplicáveis e sua interpretação 
pelas instâncias judiciárias especializadas.

Ao longo de 2019, o provisionamento das 
ações trabalhistas movidas contra a SPA 
sofreu uma redução de 
aproximadamente R$ 34 milhões. Em 
janeiro de 2019, considerando os 
diferentes níveis de risco de perda 
(provável, possível e remoto), o 
provisionamento trabalhista global 
correspondia a R$ 429,9 milhões, 
passando, em dezembro de 2019, para R$ 
395,9 milhões. O total de processos 
ativos, no mesmo período, passou de 
3.156 para 2.302 ações trabalhistas. 

INTRACORPORAÇÃO
1  —  Garantir o equilíbrio econômico-financeiro
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INTRACORPORAÇÃO
1  —  Garantir o equilíbrio econômico-financeiro

DESAFIOS

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e 
passageiros, por meio da melhoria nas condições dos acessos 
aquaviários e terrestres e das instalações portuárias. 
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e transporte 
de passageiros.

Iniciativas:
05AF: Regulamentação do compromisso de metas de desempenho 
empresarial entre a Secretaria de Portos e as Cias. Docas da União em 
conformidade com a Lei 12.815/2013.
05AG: Repactuação de todos os convênios de delegação 
estabelecendo metas de desempenho e estimulando programas de 
modernização da gestão.
05AJ: Implementação da política tarifária com base em custos, 
adequada aos serviços oferecidos pelas administrações portuárias e 
que estimule ganhos de eficiência.
05AK: Desenvolvimento, implementação e manutenção de um modelo 
de Gestão de Riscos para obras e serviços de infraestrutura portuária.

Assegurar que a companhia possa ser rentável, 
condição necessária para a sua perpetuação em 
um ambiente competitivo (concorrentes 
públicos e privados), garantindo a 
autossuficiência financeira de modo a viabilizar a 
execução dos seus projetos de investimento e 
consequentemente contribuir para o 
cumprimento da sua função social.

Concessão dos serviços, hoje a cargo da 
Autoridade Portuária;

Novos arrendamentos e ajustes nos contratos 
vigentes.

Preparar a SPA para desestatização;

Internacionalização do Porto de Santos (Ásia e 
Europa);

Adequação do efetivo profissional (PIDV);

Política eficaz na cobrança dos recebíveis (Libra, 
Rodrimar, DP World);

Novos investimentos em 
Infraestrutura e finalização das obras 
em andamento; e

Continuidade do trabalho para 
redução do número de ações 
judiciais, inclusive com a inauguração 
de plano de encerramento dos 
processos trabalhistas em fase 
executiva (decisões de mérito em 
fase cognitiva já transitadas em 
julgado), por meio de pagamento 
definitivo, conciliação ou transação 
do débito apurado nos autos, com 
vistas à redução do quantitativo de 
ações trabalhistas e do passivo dele 
decorrente.

MITIGAR E RESOLVER RISCOS 
RELEVANTES

Solução para o Fundo de Pensão dos 
Portuários (Portus);

Solução para os passivos cíveis e 
trabalhistas.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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INTRACORPORAÇÃO
2  —  Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência

PRINCIPAIS AÇÕES

Recrutamento e admissão de novos gestores e 
implementação de procedimento de Análise de 
Integridade dos indicados aos cargos de livre 
provimento, realizado pelo setor de Compliance, 
com o objetivo de inibir gestores inidôneos, conflitos 
de interesse e nepotismo;

Implementação de procedimento de Análise 
Conformidade dos processos de contratação, 
realizado previamente à tomada de decisão dos 
Administradores;

Instituição do Comitê de Auditoria Estatutário em 
cumprimento a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais): 
Os membros do Comitê foram empossados na 564ª 
reunião do Conselho de Administração, por meio da 
Deliberação Consad nº 048.2019, de 10/06/2019; 

Criação da Secretaria de Governança Corporativa da 
SPA;

Revisão e elaboração dos artefatos de Governança 
Corporativa;

Recepção à Comitiva da Subsecretaria de 
Governança e Integridade do Ministério da 
Infraestrutura (Programa Radar Anticorrupção) 
para realização de Supervisão Ministerial;

Aprovação de cláusula padrão de 
conformidade (Cláusula Anticorrupção), a ser 
adotada nos contratos celebrados pela SPA;

Realização da 1ª Semana da Integridade do 
Porto de Santos, com o objetivo de difundir 
entre os empregados, colaboradores, players, 
autoridades e usuários do Porto de Santos as 
boas práticas de mercado de Compliance 
/Integridade; 

Aprovação do Mapa Estratégico Ciclo 
2019-2023; e

Participação nas reuniões de alinhamento da 
gestão portuária, promovidas pela Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, 
para continuidade  do Projeto de Modernização 
da Gestão Portuária (PMGP) e temas relevantes 
à esse assunto.

. . .
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INTRACORPORAÇÃO
2  —  Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência

RESULTADOS

Conquista da Certificação de Nível 1 no 4º ciclo do Indicador de Governança do Ministério da Economia  
(IG-SEST) e obtenção da maior pontuação histórica da Companhia: 8,53, resultante do aprimoramento dos 
mecanismos de governança e transparência da SPA;

Nomeação de gestores por critério de competência técnica e integridade, que trouxeram suas experiências de 
mercado, resultando na ampliação do capital intelectual da SPA;

Maior segurança e suporte aos Administradores no processo decisório das contratações da SPA, com o alcance 
de 89% da materialidade financeira dos contratos celebrados em 2019;

Reforço do Sistema de Governança da SPA, por meio do assessoramento prestado pelo Comitê de Auditoria 
Estatutário, garantindo maior confiabilidade das informações financeiras e dos atos de gestão; 

Resultado inédito do cumprimento pela Diretoria Executiva de 100% das metas de gestão estabelecidas pela 
SNPTA em conjunto com o Conselho de Administração, relativas ao “Honorário Variável Mensal” (HVM), com a 
obtenção da máxima pontuação nos 4 trimestres de 2019, decorrente do aumento da eficiência administrativa 
da SPA.

Maior integração dos agentes do sistema de governança da SPA, resultante da atuação da Secretaria de 
Governança Corporativa, que vem aprimorando e padronizando os fluxos de informações e minimizando os 
custos de agência;

Adesão de 1.011 participantes nas palestras da 1ª Semana de Integridade do Porto de Santos, que contou com a 
participação de gestores da SPA  e autoridades do Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia e 
Controladoria Geral da União (CGU) como palestrantes do evento, bem como gestores.
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INTRACORPORAÇÃO
2  —  Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência

DESAFIOS

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e transporte 
de passageiros.

Iniciativas:
05AF: Regulamentação do compromisso de metas de desempenho 
empresarial entre a Secretaria de Portos e as Cias. Docas da União em 
conformidade com a Lei 12.815/2013.
05AG: Repactuação de todos os convênios de delegação 
estabelecendo metas de desempenho e estimulando programas de 
modernização da gestão.
05AH: Implantação do Projeto de Modernização da Gestão Portuária 
(PMGP) nas 7 Companhias Docas da União.
05AJ: Implementação da política tarifária com base em custos, 
adequada aos serviços oferecidos pelas administrações portuárias e 
que estimule ganhos de eficiência.
05AK: Desenvolvimento, implementação e manutenção de um modelo 
de Gestão de Riscos para obras e serviços de infraestrutura portuária.

Promover a 2ª Semana de Integridade do 
Porto de Santos, visando atingir um maior 
número de participantes, internos 
(empregados e terceirizados) e externos 
(fornecedores e usuários do Porto de 
Santos).

Aperfeiçoamento da estrutura de 
governança da SPA, por meio da revisão 
dos agentes de governança, com a criação 
de novos comitês técnicos de 
assessoramento. 

Revisão estrutural dos principais 
normativos de governança: Estatuto Social, 
Políticas e Regimentos Internos de 
funcionamento dos órgãos de governança.

Revisão integral dos principais processos e 
normativos internos com enfoque nos 
controles internos, riscos, redução de 
custos e otimização do trabalho.

Ampliação da atuação da Secretaria de 
Governança.

Gerenciamento eficiente do portfólio de 
projetos e programas do Plano Estratégico 
2019-2023 da SPA.

Aprimoramento das ferramentas de 
integridade com a revisão de Código de 
Ética e criação de novos Manuais de 
Conduta.

Aprimorar os procedimentos de checagem 
desenvolvidos pelo setor de Compliance, 
com o viés de integridade, no intuito de 
inibir: gestores inidôneos, conflitos de 
interesse e nepotismo.

Ampliar para 99,77% da materialidade 
financeira das contratos cobertas pela 
realização de Análise de Conformidade dos 
processos de contratação, oferecendo ainda 
mais suporte ao processo decisório.

Aprimorar as iniciativas de difusão de 
Cultura de conformidade por meio do 
Projeto Compliance Drops – Gotas de 
Conformidade, visando à produção de 
conteúdo audiovisual de caráter 
institucional, informativo e periódico.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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INTRACORPORAÇÃO
3  —  Ter processos e sistemas de informação eficientes e integrados ao negócio.

PRINCIPAIS AÇÕES

Projeto de reestruturação da rede administrativa de 
dados da companhia: Foi fornecida uma nova 
infraestrutura de backbone de fibra óptica entre diversos 
edifícios do Complexo da Rodrigues Alves com conexão 
de 10GB, incluindo equipamentos modernos e softwares 
de monitoramento. Benefícios: Aumento da 
disponibilidade de serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC), nova rede wi-fi com gerenciamento 
centralizado, ferramentas de monitoramento para a 
equipe de Tecnologia da Informação (TI).

Aquisição e Implantação de Unidade de Resposta Audível 
(U.R.A.): Considerando a dimensão e a importância do 
Porto de Santos e ao crescente número de usuários que 
utilizam o sistema telefônico portuário, surgiu a 
necessidade da implantação de uma Unidade de 
Resposta Audível visando o aumento e a melhora no 
desempenho do atendimento, com o recebimento de 32 
ligações simultâneas e redirecionamento de chamadas 
para os setores adequados, sem interferência humana.

Migração dos recursos tecnológicos do Ed. Dirop para 
o Complexo da Rua Rodrigues Alves: Durante o ano
de 2019, a equipe de TIC, esteve empenhada na
movimentação de alguns setores e recursos
tecnológicos do Ed. Dirop para o Complexo da
Rodrigues Alves, sem a necessidade de interrupção
de sistemas e serviços críticos no qual envolve
diversos órgãos e empresas do Porto de Santos.

Efetiva implantação de uma nova ferramenta de 
Gestão Eletrônica de Documentos (GED), 
contribuindo para que grande parte do acervo de uso 
corrente, passe para a plataforma digital.
Obs.: Atualmente todos os documentos recebidos na SPA tramitam de 
forma eletrônica, porem é consenso do Comitê de TI a não continuidade 
do Sistema Docas Digital atual.

Início de recebimento de documentos por via 
eletrônica.

INFRAESTRUTURA

GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED)

. . .
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PRINCIPAIS AÇÕES

GOVERNANÇA DE TIC

Comitê de TI – Reestruturação do Comitê de TI, contemplando 
representantes das áreas de negócio  da Companhia.

Processo Demandas de TI – Padronização e efetiva implantação do 
processo: Frequência efetiva na tomada de decisões de TI e 
direcionamento estratégico com participação do negócio. 
Centralização do recebimento e gestão das demandas de TI.

Contratações de TI – Testes do processo: Lições aprendidas para a 
implantação do processo.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SI)

Treinamento/Visita Técnica para Lei Geral de Proteção de Dados: Aquisição 
de conhecimentos práticos e teóricos afim de atender a legislação.

Nomeação gestor de SI: Atribuição de responsabilidade em SI na empresa;

Criação de área de SI: Estrutura Organizacional dedicada ao assunto.

Comitê de Segurança da Informação: Nomeação dos membros e suplentes. 
Agendamento da primeira reunião.

Alinhamento das atividades do setor com suas atribuições efetivas: Otimização 
dos recursos, transferência de atividades incompatíveis com o setor para 
setores especializados, valorização e motivação dos profissionais, revisão de 
procedimentos e melhoria na qualidade dos serviços.

Implantação do Sistema de Gestão de Serviços, com monitoramento: Melhor 
controle das demandas, priorização adequada das ocorrências, maior 
abrangência dos registros de incidentes e requisições, interface mais amigável, 
descentralização da abertura de chamados, otimização dos recursos humanos 
da TI, diminuição do backlog devido ao melhor controle, agilidade, organização 
e estruturação das ocorrências de TI.

Renovação do contrato de Suporte: Continuidade do serviço de manutenção 
de computadores, essencial para o andamento das atividades da empresa. 
Agilidade na troca de peças. Menor downtime.

GESTÃO DE SERVIÇOS

MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Preparação de uma das oficinas para viabilizar a guarda dos documentos 
da SPA, que já foram objeto de contratação junto à empresa MC3.

Elaboração de um manual de classificação documental e tabela de 
temporalidade, para viabilizar a eliminação de papéis.

INTRACORPORAÇÃO
3  —  Ter processos e sistemas de informação eficientes e integrados ao negócio.
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INTRACORPORAÇÃO
3  —  Ter processos e sistemas de informação eficientes e integrados ao negócio.

RESULTADOS

Aumento na agilidade de tramitação de documentos.

Possibilidade de visualização coletiva dos documentos registrados.

Melhoria na análise dos documentos registrados, uma vez que é permitida a 
visualização completa de todos os documentos anexados.

Diminuição do fluxo de papel, uma vez que todos os documentos tramitam 
eletronicamente. Como consequência também, redução do volume impresso.

s

Projeto de reestruturação da rede administrativa de dados da companhia: Benefícios: 
Aumento da disponibilidade de serviços de TIC, nova rede wi-fi com gerenciamento 
centralizado, ferramentas de monitoramento para a equipe de TI.

Migração dos recursos tecnológicos do edifício Engenheiro José Armando Pereira 
para o complexo da avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Principal benefício: 
desativação de um Data Center e movimentação dos equipamentos para a unidade 
principal, objetivando a centralização da administração e otimização de recursos.

Renovação do contrato de Suporte: Agilidade na troca de peças. Menor downtime.

GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED)

INFRAESTRUTURA

GESTÃO DE SERVIÇOS
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DESAFIOS

Confeccionar os Códigos de Classificação e Tabela de 
Temporalidade;

Definir nova ferramenta de gestão eletrônica de documentos;

Definir o processo de armazenamento do acervo;

Aumentar o recebimento e registro de documentos em 
plataforma, exclusivamente, eletrônica;

Revisar o Instrumento Normativo de Gestão Documental;

Concluir o planejamento de TI com vigência até 2023;

Implantar os processos/ práticas para atendimento dos 
requisitos de Governo; e

Iniciar a renovação do parque de ativos obsoletos.

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e transporte 
de passageiros.

Iniciativas:
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações portuárias 
atendam o código ISPS-Code.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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INTRACORPORAÇÃO
4  —  Garantir um ambiente empresarial meritocrático, otimizado,

capacitado e com foco em resultados.

PRINCIPAIS AÇÕES

Alterações na estrutura organizacional e 
Implantação do PCCFC: redução de 34 funções de 
confiança e extinção de uma superintendência.

Avaliação de Desempenho – Implantação do Nine 
Box e fixação do percentual máximo de 30% para 
avaliações ótimas, buscando maior critério nos 
julgamentos pelos avaliadores.

Redução da quantidade de horas extras:
Redução da folha de pagamento; 
Extinção da hora de repasse.

Redução do quadro funcional:
Plano de Desligamento por Mútuo Acordo 
(PDMA);
Aprovação do Programa de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário (PIDV); 
Desligamento de empregados ocupantes de 
cargos extintos (sem atribuição).

Horas de capacitação por empregado:
Aprovação do Programa Anual de 
Capacitação 2019/2020, com a criação de 
linhas de aprendizagem; 
Aumento do orçamento destinado para 
capacitações.

Implantação do Programa de Valorização (Great 
Job) buscando fortalecer a valorização dos 
empregados em seu ambiente de trabalho.

RESULTADOS

Redução de 16% na quantidade e valor de horas extras.

53.254 horas de capacitação que representa 41,2 
horas/empregado (174% acima da média anual 
brasileira, conforme 14ª Edição do Panorama de 
Treinamento do Brasil).

Redução de 34 Funções de Confiança.˛

Avaliação de Desempenho: 100% dos empregados 
avaliados(considera-se avaliado aqueles com mais de 6 
meses em efetivo exercício).

24 empregados reconhecidos pelo Programa de 
Valorização (Great Job).

109 empregados vacinados em campanhas anuais.

1298 empregados atendidos pelo setor de Medicina do 
Trabalho.

100% dos indicados aos cargos de livre provimento 
foram analisados quanto à escolaridade,  experiência e 
integridade.
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DESAFIOS

Maior aderência à Pesquisa de Clima 
Organizacional.

Resolver a situação do PIDV/Portus.

Implantar funcionalidades do ERP.

Retomar a promoção por mérito.

Adequar o Plano de Saúde (novo 
modelo de contratação).

Incluir a Avaliação de Desempenho 270º 
(liderado avaliará o líder).

Atualizar o Regulamento Interno de 
Pessoal.

Realizar o mapeamento das 
competências de cada função.

Expandir as práticas de 
capacitação, com adoção de 
plataforma EAD própria.

Revisar o Plano de Cargos 
Comissionados e Funções de 
Confiança.

Revisar o Programa de Qualidade 
de Vida.

Implantar mais duas iniciativas 
no Programa de Valorização.

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e transporte 
de passageiros.

Iniciativas:
05AF: Regulamentação do compromisso de metas de desempenho 
empresarial entre a Secretaria de Portos e as Cias. Docas da União em 
conformidade com a Lei 12.815/2013.
05AG: Repactuação de todos os convênios de delegação 
estabelecendo metas de desempenho e estimulando programas de 
modernização da gestão.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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MERCADO

Tempo de Espera na Barra de navios conteineiros (h)

11,94 11,84

8,41

2017 2018 2019

Tempo de Espera na Barra de demais navios (h)

108,28

91,15

125,05

2017 2018 2019

POLARIDADE

Índice de Desempenho Ambiental — IDA (pontuação)

 2017  2018  2019

84,64
83,32

Resultado
não 

divulgado 
pela ANTAQ 

Favorabilidade de mídia de menções ao Porto de Santos (%)

64,10

51,86

68,12

2017 2018 2019

*Não diferencia Porto
de Santos e SPA.

POLARIDADE

Índice de descumprimento de
agendamento de caminhões (%)

3,53

5,30

3,42

2017 2018 2019

POLARIDADE

POLARIDADE

Receita Faturada (R$ milhões)

 2017  2018  2019

RECEITA 
PATRIMONIAL

RECEITA 
TARIFÁRIA - 

TABELA I

RECEITA 
TARIFÁRIA - 

TABELA II

RECEITA 
TARIFÁRIA - 
TABELA V

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

 0,00

POLARIDADE POLARIDADE
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MERCADOMERCADO
5  —  Ampliar ações comerciais com foco nas cadeias produtivas e suas cargas

PRINCIPAIS AÇÕES

Aplicação de metodologia de Fluxo de Caixa Descontado para 
a Renegociação dos Contratos de Transição;

Auxílio técnico à SNPTA nas modelagens das futuras licitações;

Modelo simplificado de licitação para contratos de transição;

Estudos para Elaboração da Nova tabela tarifária;

Comunicação internacional: criação da versão do        website 
em inglês da companhia, como iniciativa para trazer visibilidade 
internacional ao Porto de Santos;

Missões internacionais – 10 em 9 meses: missão Porto e Mar; 
AAPA Latino; missão da Santos Export; AGA PIANC, China e 
Hong Kong (4), estudos de privatização;

Visitas internacionais: 
Recebimento de 8 visitas internacionais entre Setembro e 
Dezembro de 2019;
Ampliação de recepção de delegações internacionais 
para 1 por semana.

Criação de apresentação, nos idiomas inglês e chinês,  
específica sobre investimentos para público internacional.

RESULTADOS

5 contratos de transição assinados com reajustes de até 75%

Modelagens das Áreas a serem exploradas: 

STS08 Alemoa
Valor estimado de arrendamento: R$ 175 milhões/ano; 
Investimentos Esperados: R$ 1,4 bilhões;
Status: Classificação no PPI e aguardando Consulta Pública.

STS14/STS14A: Operação de Celulose
Valor estimado de arrendamento: R$ 9,9 milhões/ano; 
Investimentos Esperados: R$ 420 milhões;
Status: Aprovado pelo TCU.

Saboó (contratos de transição – procedimento simplificado):
Valor de arrendamento mensal estimado: R$ 1,2 milhão/mês; 
Status: Aguardando a aprovação da ANTAQ.

Definição como membro da Aliança Americana de Portos (AAPA).

Tornar-se oficialmente o anfitrião da Edição XXX do Congresso Latino-Americano 
de Portos.

Transbrasa

+32%
Antes: 110,6
Depois: 150,3

Transpetro

+55%*
Antes: 1.477
Depois: 2.342

Pérola

+67% + parcela variável†
Antes: 170,8
Depois: 325,6

Suzano

+75% + parcela variável†
Antes: 246,6
Depois: 195,8

Termares

+22% + parcela variável†
Antes: 204
Depois: 249*
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DESAFIOS

Implementação da nova Estrutura Tarifária, 
junto à Antaq;

Implantação do novo PDZ;

Renegociar contratos Judicializados;

Solução contratual para viabilizar os novos 
investimentos na malha ferroviária do Porto 
de Santos.

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e 
passageiros, por meio da melhoria nas condições dos acessos 
aquaviários e terrestres e das instalações portuárias.
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e transporte 
de passageiros.
 Iniciativas:
056N: Adequação dos acessos aquaviários no Porto de Santos/SP.
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações portuárias 
atendam o código ISPS-Code.
05B2: Implementação de ações para incentivo ao uso da navegação de 
cabotagem.

MERCADOMERCADO
5  —  Ampliar ações comerciais com foco nas cadeias produtivas e suas cargas
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MERCADOMERCADO
6  —  Ser a primeira opção para operação portuária, alinhada à logística 4.0

RESULTADOS

Implantação do módulo “Solicitações on-line” que possibilitou 
ao usuário do porto realizar Requisições de Serviços e 
Materiais (RSM) de forma digital, eliminando a obrigatoriedade 
do comparecimento presencial no setor de programação de 
serviços da SPA. Todo o andamento da RSM pode ser 
acompanhado pelo solicitante, da abertura a conclusão, de 
forma on-line;

Redução do tempo de envio de boletins de descarga e 
embarque para até 6 horas após o período de operação, 
quando em alguns casos poderiam levar até 72 horas no 
regramento anterior, possibilitando o acompanhamento 
tempestivo da operação pela Autoridade Portuária;

Eliminação de congestionamento das vias de acesso ao Porto 
de Santos, com índice, em 2019, abaixo de 4%. Consequente 
aumento da eficiência de todos os stakeholders portuários, 
quanto a logística de embarque e descarga;

Redução da fila de navios em 44% (quantidade de navios em 
espera), chegando a eliminar a fila para fertilizantes em Nov-19;

Implantação do Painel de Monitoramento das Operações 
Portuárias, permitindo visão em tempo real da operação do 
Porto de Santos, subsidiando a tomada de decisão da 
Autoridade Portuária.

PRINCIPAIS AÇÕES

Atualização da Resolução nº 176/79: finalizada minuta da nova Resolução, com o intuito de 
abrir para análise da comunidade portuária (consulta pública) no início de 2020;

Atualização do Regulamento de Exploração do Porto de Santos – REP: finalizada minuta com 
pendências de desenvolvimento de outras regulamentações / normas para a sua efetiva 
publicação;

Revisão do projeto inicial para implantação do Vessel Tra�c Service (VTS);

Aprimorar a gestão de acessos terrestres – Granel Líquido: tratativas realizadas com a 
Associação Brasileira de Terminais Líquidos (ABTL) e seus stakeholders, visando diretrizes para 
integração dessa modalidade de carga ao Portolog. Referida integração foi suspensa pela 
Serpro em 2019, para atualização de tecnologia e será retomada em 2020;

Aquisição de ferramenta com banco de dados de navios:  estudos de ferramentas que 
possibilitem a informação de dados relevantes para os processos relacionados da SPA. 
Contratação em andamento, com previsão de conclusão no 1º Semestre de 2020;

Instalação de infraestrutura e softwares para aprimorar o monitoramento de acesso terrestre: 
estudos técnicos realizados para a elaboração de projeto básico da iniciativa em revisão pelo 
corpo técnico, que prevê novos pontos de controle automatizados a serem integrados ao 
Portolog;

Após tratativas com os principais stakeholders, foi publicada a Resolução DIPRE 263.2019 que 
atualizou as regras para o envio de Boletins de Descarga e Embarque e Manifesto de Carga.
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DESAFIOS

Implantar o sistema do Portolog nos terminais de granel líquido;

Implantar a infraestrutura necessária para a otimização do 
monitoramento de acesso terrestre (novos pontos de controle 
em vias de acesso – Portolog);

Conciliar múltiplos interesses entre os intervenientes portuários, 
na definição dos requisitos técnicos do Port Community System.

Aprovar o REP e a nova norma de atracação do Porto de Santos;

Necessidade de redesenhar o projeto VTS para futura 
implantação, em consequência ao término do contrato anterior;

Obter mão de obra especializada para desenvolvimento de 
soluções para automação dos processos de operações 
portuárias;

Promover a integração entre os sistemas.

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e 
passageiros, por meio da melhoria nas condições dos acessos 
aquaviários e terrestres e das instalações portuárias.
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e transporte 
de passageiros.

Iniciativas:
056N: Adequação dos acessos aquaviários no Porto de Santos/SP.
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações portuárias 
atendam o código ISPS-Code.
05AQ: Implantação do projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente 
nos principais portos públicos.
05AR: Expansão e aprimoramento do sistema Porto Sem Papel.
05B2: Implementação de ações para incentivo ao uso da navegação de 
cabotagem.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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MERCADOMERCADO
7  —  Ser referência em sustentabilidade ambiental e segurança pública portuária

PRINCIPAIS AÇÕES

Desenvolvimento e implantação do Plano de 
Contingência do Porto de Santos, com a 
identificação e mapeamento dos cenários de 
ocorrências e criação de metodologia;

Implementação de programas de monitoramento 
de qualidade das águas, dos sedimentos e de 
efluentes (condicionantes da     LO nº 1382/2017): 
realizada campanha anual de monitoramento da 
qualidade dos sedimentos. Viabilizado processo 
licitatório para contratação de empresa 
executora dos serviços em atendimento à LO; 

Implementação do Programa de Monitoramento 
e Controle dos Ruídos Ambientais e de Vibrações 
(condicionante da LO nº 1382/2017): realizada 
campanha de monitoramento de ruídos 
ambientais e viabilizado processo licitatório para 
contratação de empresa executora dos serviços 
em atendimento à LO;

Estudo de Análise de Risco Ambiental (EAR), Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Ação de 
Emergência (PAE) (condicionantes da LO nº 1382/2017): 
viabilizado processo licitatório para contratação de empresa 
executora dos serviços em atendimento à LO;

Auditoria Ambiental Externa (     CONAMA Nº 306/2002): 
viabilizado processo licitatório para contratação de empresa 
executora dos serviços em atendimento à LO;

Ações para reduzir as vulnerabilidades do sistema de segurança 
do Porto de Santos;

Ações de melhoria de procedimentos; barreiras físicas; e sistemas 
de acesso e monitoramento, acompanhados por meio de:

Relatórios quinzenais de acompanhamento 
quanto ao atendimento das não conformidades;
Relatório trimestral circunstanciado;
Programa Diope A/19.
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RESULTADOS

Elaboração e implementação do Plano de Contingência 
do Porto de Santos: concluída a elaboração dos capítulos 
referentes ao meio ambiente e à saúde pública;

Aumento expressivo da eficiência de atendimento às 
condicionantes da Licença de Operação nº 1382/2017 (de 
60% em 2018 para 90% em 2019), relacionado à retomada 
da execução de programas de monitoramento ambiental e 
à existência de processos licitatórios para os demais 
programas e auditoria ambiental (Resolução Conama nº 
306/2002) em andamento;

Alcance da meta de 43% do Fator de Vulnerabilidade do 
Sistema de Segurança – FVS;

Expectativa de aumento da pontuação do Porto de 
Santos no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da 
Antaq (a ser divulgado em 2020), devido à melhoria de 
resultados da SPA em temas contidos como indicadores;

Implantação do Programa 5S;

Manutenção e aprimoramento de ações para o controle 
de fauna sinantrópica nociva (vetores e pragas);

Presença frequente de equipe técnica nas áreas 
operacionais do Porto de Santos, com foco em questões 
ambientais, vigilância sanitária e de segurança do 
trabalho, em alinhamento com o Plano Anual de 
Fiscalização;

Conclusão do Plano de Proteção à Fauna Oleada 
(PPAF) e revisão do Plano de Emergência Individual 
(PEI) do Porto Organizado de Santos;

Aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, pelo Ibama;

Retomada do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e 
Embarcações (GT-MAE / CLAPS), resultando em 
grandes operações conjuntas de fiscalização de 
embarcações, envolvendo diversas Autoridades, com o 
objetivo de coibir práticas danosas ao meio ambiente e 
saúde pública.
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DESAFIOS

Viabilizar o atendimento a todas as condicionantes da 
Licença Ambiental (LO Nº 1382/2017) perante o órgão 
ambiental licenciador (Ibama).

Estruturar ações que contribuam para o aumento da nota 
do IDA, visando o cumprimento da meta estabelecida 
para o período.

Estruturar os planos de atendimento a emergências 
pré-estabelecidos no Porto de Santos que contemplem os 
fluxos de atendimento a ocorrências.

Dar continuidade às ações de melhoria de Procedimentos; 
Barreiras físicas; e Sistemas de acesso e monitoramento, 
de forma a regularizar as pendências apontadas no 
Parecer Técnico nº 45-SP AUD/Conportos.

Concluir a atualização do Plano de Segurança Pública 
Portuária do Porto de Santos.

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do 
sistema portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros.
1084: Promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização de áreas portuárias nos 
portos organizados. 

Iniciativas:
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações portuárias atendam o 
código ISPS-Code.
05B9: Implantação do Programa de Conformidade de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes Líquidos em 22 portos organizados marítimos.
05BA: Promoção da Regularização Portuária, por meio da continuidade do Programa 
Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP).
05BB: Consolidação do funcionamento do Setor de Gestão Ambiental (SGA) nos 
portos organizados, de acordo com o marco regulatório.
05BC: Elaboração de estudos que embasem a proposição para a revitalização de áreas 
portuárias, em conjunto com os atores locais interessados.
05BE: Implementação de ações para revitalização de áreas portuárias, em conjunto 
com os atores locais interessados.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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PRINCIPAIS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Realização de ações para difundir, junto aos diversos públicos de 
interesse, o novo posicionamento da companhia, visando fortalecer a 
reputação institucional.

Utilização  da mídia espontânea como principal ferramenta de 
interlocução com seus públicos de interesse, assim, o objetivo de 
propagar os valores de austeridade econômico-financeira, 
sustentabilidade e retorno ao acionista, e de cumprir com as metas da 
gestão, contou com o respaldo e a credibilidade de veículos de imprensa 
no sentido de um diálogo mais transparente, próximo e eficiente entre 
SPA e sociedade.  

Com relação à comunicação voltada aos próprios empregados, a 
Companhia encarou o desafio de ampliar a gama de meios de 
comunicação, e de dar melhor aproveitamento àqueles já existentes. Um 
novo tratamento foi dado às matérias publicadas na intranet da empresa, 
resultando em 284 publicações. 

Inauguração de nova seção na Intranet, para veiculação de vídeos com 
mensagens para os empregados, utilizando uma linguagem mais próxima 
e direta, visando um melhor esclarecimento sobre temas de interesse do 
público interno e o estreitamento da relação.

RESULTADOS

Entre entrevistas e press releases, a SPA obteve presença em 
mais de 50 veículos de alcance regional, nacional e 
internacional. O intuito de fortalecer a compreensão sobre o 
papel de Autoridade Portuária pertencente à SPA também foi 
bem trabalhado pela mídia espontânea em 2019. Das matérias 
publicadas sobre o Porto de Santos, 32,4% (705) foram 
relacionadas à SPA. 

Bom desempenho qualitativo nas menções à SPA. O 
desempenho das matérias relacionadas à empresa obteve a 
melhor média no mês de julho, sendo 100% das matérias com 
menção à SPA positivas, e mínima no mês de agosto, com 
60% das matérias totais com viés positivo. 
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Média da favorabilidade de mídia da SPA de 83%, resultado de uma política de comunicação proativa junto 
aos veículos que estreitou laços não apenas com a mídia local, mas com veículos de maior alcance nacional 
e representatividade para o negócio da companhia. 

Forte atuação da empresa nas mídias sociais. Sua grande função de criar uma relação mais sólida e estreita 
com públicos de interesse foi potencializada com o aumento dos engajamentos por parte dos seus 
públicos de interesse: 

Linkedin 
3.354 seguidores (nova conta foi criada em 2019)
142 atualizações 
8,59% de nível de engajamento (índice compatível com a média observada entre as 
principais empresas do universo portuário que atuam no Brasil) 

Facebook 
10.196 seguidores (alta de 30% em relação a 2018)

Instagram
2.572 seguidores (alta de 414,4% em relação a 2018)

21 vídeos produzidos e editados internamente, entre abril, mês da inauguração do veículo interno de 
divulgação Canal Direto, e 31 de dezembro, contendo assuntos variados  de interesse do empregado: de 
medidas relativas ao destino do fundo complementar de pensão (Portus) ao programa de valorização do 
empregado (“Great Job”). 
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PATROCÍNIO E RECEPÇÕES TÉCNICAS

Com a finalidade de construir relações mais sólidas com a sociedade e seus públicos-alvo a empresa 
desenvolveu ações como o patrocínio a projetos culturais e a recepção de comitivas de empresários, 
autoridades e estudantes em visita ao Porto, que ajudaram a fixar os novos valores de identidade corporativa 
da empresa, servindo de ferramenta de promoção institucional e fortalecimento da relação com a sociedade. 
Por outro lado, o melhor aproveitamento dos canais de comunicação já disponíveis e a criação de novos 
canais foram as medidas adotadas para difundir esses mesmos valores para o público interno.

Os projetos Santos Jazz Festival e Fescete, ambos amparados pela Lei Rouanet e selecionados na seleção de 
projetos de patrocínio 2018/2019, possibilitaram um contato mais próximo da SPA com as comunidades da 
região da Baixada Santista, contribuindo para o bem-estar desta população. Tais projetos passaram pelo 
tradicional processo de seleção da área de comunicação da empresa, que considera na sua avaliação diversos 
quesitos, como o incentivo a manifestações típicas da Baixada Santista e a preservação da memória cultural 
da região, a contribuição para a formação de plateia e alcance de públicos amplos e diversos e a existência 
de contrapartidas de cunho ambiental.

Ao longo do ano a SPA manteve seu programa anual de visitas técnicas voltadas à recepção de profissionais 
ligados ao comércio exterior, autoridades nacionais e internacionais e estudantes de ensino técnico e 
superior. Esta atividade permanece como uma das grandes frentes de atuação da área de Comunicação 
Corporativa da empresa, sendo ferramenta eficaz e constante de relacionamento com públicos de interesse e 
de consolidação de uma imagem institucional reconhecida.
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Na seleção de patrocínios 2019/2020, foram selecionados 6 (seis) 
projetos de patrocínio, sendo 2 (dois) de cada nas áreas ambiental, 
cultural e esportiva. 

Área ambiental:
Projeto Mantas do Brasil com foco na preservação 
dos ecossistemas marinhos;
Santos Lixo Zero com foco na conscientização dos 
impactos das ações humanas de consumo e de 
produção de lixo. 

Área cultural:
Santos Jazz Festival e Fescete ficaram novamente 
posicionados entre os primeiros lugares na 
avaliação, atestando para a qualidade da exposição 
proporcionada por estes projetos. 

Área esportiva:
Meia Maratona da VTV, prova que começa a se 
estabelecer no calendário local de pedestrianismo;
Atleta olímpica da natação Ana Marcela Cunha, 
medalhista mundial de provas em águas abertas,
que em pleno ano olímpico realizará dois eventos
de natação em Santos.

RESULTADOS

O público estudantil chegou à
marca de 1221 indivíduos atendidos, 
contemplando instituições de ensino
de São Paulo e outros estados do Brasil.

Os públicos empresarial, acadêmico
e governamental demandaram
64 atendimentos no exercício,
chegando à marca de aproximadamente 
800 pessoas impactadas por esta atividade. 
Cabe destacar que, após um período de 
desaceleração da economia
e consequente redução do interesse dos 
públicos empresariais, a procura por visitas 
à Autoridade Portuária voltou a crescer no 
fim de 2019.
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PRINCIPAIS AÇÕES:

COMPLEXO CULTURAL
DO PORTO DE SANTOS

FUNDAÇÃO CENEP

Revitalização do Complexo 
Cultural do Porto de Santos.

Fortalecimento dos 
instrumentos de apoio técnico 
à Fundação Cenep visando a 
sua total autonomia e 
independência da SPA.
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RESULTADOS: FUNDAÇÃO CENEP

Auxílio ao funcionamento da Fundação Cenep.

Foram realizados diversos processos de apoio, como 
contratação de escritório de contabilidade, divulgação e 
acompanhamento de cursos de capacitação, emissão de 
recibos e notas fiscais, apoio às reuniões de colegiados da 
Fundação etc. 

Essas ações possibilitaram à Fundação:
Participantes de capacitação: 3.827 pessoas.
Carga horária total de capacitação: 35.437 horas.
Média de hora para cada pessoa capacitada: 9,26 
horas por pessoa.

A Supervisão de Centros Educacionais e Culturais (Secec) está 
aumentando a quantidade de participações na Fundação 
Cenep, ampliando as receitas e sua independência. 

Foram lançados mais de 10 cursos no mercado.
O atendimento às empresas portuárias por meio de 
serviços de  capacitação foi ampliado em mais de 
50%, o que garante receitas.

RESULTADOS: COMPLEXO CULTURAL

Atendimentos / visitas ao Complexo Cultural: 
6.633 pessoas entre janeiro e dezembro.

Cadastramento e informatização de acervo: 
8.000 negativos fotográficos de interesse 
histórico (27% do total).

Cadastramento e informatização dos livros: 
6.000 exemplares (100% do total).

Programa “Fale Bem” (Decisão Direxe 108.2003 
– Projeto Porto Vivo): 1.200 atendimentos.

Conclusão parcial de Termo de Referência para 
elaboração de plano museológico e projeto 
museográfico do Complexo Cultural, com a 
definição dos locais que serão contemplados 
nesse estudo. 
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DESAFIOS

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e 
passageiros, por meio da melhoria nas condições dos acessos 
aquaviários e terrestres e das instalações portuárias. 
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os 
fluxos logísticos do sistema portuário na movimentação de 
carga e transporte de passageiros.
1084: Promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização 
de áreas portuárias nos portos organizados. 

Iniciativas:
056N: Adequação dos acessos aquaviários no Porto de 
Santos/SP.
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações 
portuárias atendam o código ISPS-Code.
05BC: Elaboração de estudos que embasem a proposição para 
a revitalização de áreas portuárias, em conjunto com os atores 
locais interessados.
05BE: Implementação de ações para revitalização de áreas 
portuárias, em conjunto com os atores locais interessados.

Para ampliar os meios de comunicação 
disponíveis, foram solicitadas novas soluções à 
área de Tecnologia da Informação (TI) por meio de 
demandas no levantamento do PDTI, e está em 
estudo a compra e implantação de um sistema de 
comunicação interna por meio de monitores, que 
permitiria transmitir mensagens sintéticas aos 
empregados em áreas comuns da empresa, 
ampliando o engajamento e o conhecimento geral 
das questões de interesse geral.

Contratar serviço especializado para alimentar, 
monitorar, moderar e mensurar a comunicação nas 
mídias sociais, que se mostraram um canal direto 
eficaz da relação porto-cidade; 

Apostar em campanhas específicas para estreitar 
a relação com a comunidade, dentre as quais a 
inclusão de um evento fixo e gratuito para 
comemorar o aniversário do Porto de Santos 
(02/02).

Englobar as três casas do complexo de 
prédios históricos denominados de 
ex-FAP (RH e Museu) no Termo de 
Referência, considerando para cada uma 
um potencial de utilização para fomentar 
a relação porto-cidade.

Desenvolver edital de chamamento 
público para verificar potenciais projetos 
a serem beneficiados por leis de 
incentivos à cultura para composição do 
Complexo.

Profissionalizar a gestão;

Rever planejamento estratégico e outros 
normativos;

Buscar nova localização, estrutura e 
parcerias; 

Ampliar a atuação para outros portos e 
receber estudantes de outros países.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA
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Em 2019 a SPA manteve ativos três contratos de publicidade legal:

Contrato DIPRE 115A.16 – EBC 
Contrato firmado com a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC) em seu 2º aditivo:
Valor: R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco 
mil reais) 
Válido: por 12 meses a partir de 22/12/2018
Objeto a veiculação de publicidade legal impressa ou 
eletrônica em jornais privados de circulação regional ou 
nacional, para dar transparência e ampla divulgação a 
avisos, convocações, editais, relatórios e balanços da 
Companhia. 
Regida pelo artigo 9 da Lei nº 8.666/93: a contratação 
segue o rito da inexigibilidade de licitação.

Contrato DIPRE 103.16 – DOU 
Contrato firmado com a Imprensa Nacional  (IN) em seu 2º 
aditivo:
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Válido: por 12 meses a partir de 27/12/2018, válido  até 
01/01/2020
Objeto: a veiculação de editais de licitações, extratos de 
contratos, comunicados, aditivos contratuais, balancetes, 
dispensas e inexigibilidade de licitação e de registros de 
preços e outros. 
Regida pelo artigo 25 da Lei nº 8.666/93, a contratação 
segue o rito da inexigibilidade de licitação pois à Imprensa 
Nacional compete a publicação legal realizada perante o 
Diário Oficial da União. 

Contrato DIPRE 01.2017 – IMESP 
Contrato firmado com a Imprensa Oficial do Estado 
(IMESP) em seu 2º aditivo:
Valor: R$ 300.000,00 (duzentos mil reais)
Válido: por 12 meses a partir de 28/12/2018
Objeto: a veiculação de atas de assembleias, avisos, 
editais, extratos e relatórios da administração. 
Regida pelo artigo 25 da Lei nº 8.666/93: a contratação 
segue o rito da inexigibilidade de licitação.

Em 2019 a publicidade legal da SPA contou com os 
investimentos nos valores de: 

CONTRATOS VALORES 
CONTRATUAIS

Empresa Brasil de
Comunicação (EBC)

Imprensa Nacional
(IN)

Imprensa Oficial
do Estado (IMESP)

R$ 1.125.000,00

R$ 20.000,00

R$ 300.000,00

R$ 236.490,92

R$ 12.009,90

R$ 107.815,60

VALORES PAGOS

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

Link para acesso aos contratos 
administrativos mantidos pela SPA

http://intranet.portodesantos.com.br/lei_acesso/contratos.asp


DESESTATIZAÇÃO

Execução do plano de manutenção do porto (%)

67,10 71,11
78,70

2017 2018 2019

Representatividade de Itatinga sobre a energia 
distribuída pela SPA (Itatinga + CPFL) (%)

82,99 85,99 85,33

2017 2018 2019

Manutenção do calado operacional (m)

13,1

13,3

13,5

2017 2018 2019

Utilização de áreas operacionais (%)

83,43

81,30

80,50

2017 2018 2019

Valores para baixamar

POLARIDADEPOLARIDADE

POLARIDADE POLARIDADE
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DESESTATIZAÇÃO
9  —  Ter excelência no atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária,

 terrestre e utilities, por meio de concessões

RESULTADOS

Celebração do contrato dos serviços de levantamentos batimétricos e dos 
serviços de dragagem de manutenção.

Ciência das profundidades existentes nas áreas navegáveis.

Manutenção das profundidades nas vias navegáveis e dos calados 
operacionais vigentes.

Controle das profundidades dragadas em relação às profundidades de 
projeto e licenciadas.

Diminuição do risco de acidentes de trânsito por meio de ações de melhoria 
nas condições do pavimento e das sinalizações horizontal e vertical das vias.

Diminuição do custo de manutenção corretiva.

Diminuição de interrupções operacionais (parciais e total) por equipamento 
ou estruturas danificadas.

Aumento da vida útil dos equipamentos e estruturas.

Aumento da segurança e bem estar dos usuários.

INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

PRINCIPAIS AÇÕES

Inspeções de rotina para prevenção de 
prejuízo do funcionamento.

Coleta de dados para prever a 
deterioração das estruturas em geral, 
antecipando possíveis falhas.

Planejamento dos recursos necessários 
para a boa execução dos serviços.

Execução dos serviços, de acordo com a 
legislação e normas técnicas vigentes.

Definição da lista de prioridades, visando 
ao pronto atendimento dos assuntos 
urgentes

INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIAMANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Elaboração e encaminhamento 
do Termo de Referência para 
contratação dos serviços de 
dragagem de manutenção e 
serviços de levantamentos 
batimétricos.

Após assinatura do contrato 
referente à batimetria, 
programação periódica dos 
levantamentos batimétricos, 
proporcionando conhecimento 
das profundidades existentes e 
monitoramento dos calados 
operacionais.

Prioridades do exercício: Viabilização 
de contratação, através da elaboração 
de Termos de Referência, dos serviços 
de dragagem de manutenção e de 
levantamentos batimétricos.
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DESESTATIZAÇÃO
9  —  Ter excelência no atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária,

 terrestre e utilities, por meio de concessões

RESULTADOS

Obras de Readequação do Sistema 
Viário da Margem Esquerda do Porto 
de Santos - 2ª fase:

Prazo alongado para 
efetivação das 
desapropriações necessárias;

Obras de Readequação do Sistema 
Viário da Margem Direita do Porto de 
Santos, trecho Canal 4 (Macuco) - 
Ponta da Praia:

ACESSOS TERRESTRES

PRINCIPAIS AÇÕES

Readequação da Avenida Perimetral da Margem Direita do 
Porto de Santos – trecho Centro Histórico:

Levantamento de interferências: consulta aos 
demais setores da SPA e entes externos.
Revisão de projeto: projeto revisado pelo 
consultor de solos, fundações e estrutura.
Análise de viabilidade ambiental: análise pelo 
setor de meio ambiente da SPA.

ACESSOS TERRESTRES

Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Direita do 
Porto de Santos, trecho Canal 4 (Macuco) - Ponta da Praia:

Abertura de procedimento administrativo para 
rescisão do Contrato DP/72.2015 junto à 
Construtora Cappellano Ltda.
Elaboração de Termo de Referência para contratação dos 
serviços de demolição pendentes, nas áreas dos 
Armazéns XXXV e XXXVI (externos) e do pátio do 
Armazém XXXVI (externo).
Elaboração de Projeto Básico para contratação 
dos serviços atinentes à readequação ferroviária 
para atendimento ao Corredor de Exportação.

Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Esquerda 
do Porto de Santos - 2ª fase:

Reestudo do projeto existente.
Estudo de desapropriações: tratativas junto à 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e SNPTA, 
para efetivação das desapropriações necessárias.

Extensão do prazo para formalização da rescisão contratual.
Concluído Termo de Referência para contratação dos serviços de demolição pendentes 
nas áreas dos Armazéns XXXV e XXXVI (externos) e do pátio do Armazém XXXVI 
(externo).
Concluído Projeto Básico para contratação dos serviços atinentes à readequação 
ferroviária (4 linhas) para atendimento ao Corredor de Exportação.
Reestudo do restante do projeto existente.
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DESESTATIZAÇÃO
9  —  Ter excelência no atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária,

 terrestre e utilities, por meio de concessões

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações portuárias. 
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do sistema 
portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros.
1084: Promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização de áreas portuárias nos 
portos organizados. 

Iniciativas:
056D: Implantação da Av. Perimentral Portuária na margem esquerda do Porto de 
Santos/SP.
056N: Adequação dos acessos aquaviários no Porto de Santos/SP.
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações portuárias atendam o código 
ISPS-Code.
05B2: Implementação de ações para incentivo ao uso da navegação de cabotagem.
05BC: Elaboração de estudos que embasem a proposição para a revitalização de áreas 
portuárias, em conjunto com os atores locais interessados.
05BE: Implementação de ações para revitalização de áreas portuárias, em conjunto com os 
atores locais interessados.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPADESAFIOS

Perenidade dos contratos dos serviços de 
dragagem e de levantamentos batimétricos.

Programação e controle dos serviços de 
dragagem, quando os contratos não forem da 
SPA.

Diminuir a quantidade de solicitações de serviços 
e reclamações.

Garantir a continuidade dos contratos.

Aumentar a satisfação dos usuários.

Melhorar os indicadores.

Garantir a continuidade dos contratos e/ou editais, 
melhoria dos indicadores e manutenção dos 
cronogramas.

INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

ACESSOS TERRESTRES
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MERCADODESESTATIZAÇÃO
10  —  Promover a Corporativização e o fortalecimento de investimento privado

PRINCIPAIS AÇÕES

Chamamento público para recebimento de doações de estudos para concessão do canal de navegação do 
Porto de Santos, um dos projetos considerados  fundamentais para aumentar a eficiência do Porto. O 
estudo teve como finalidade abranger, no mínimo, as seguintes atividades: dragagens de manutenção do 
canal, bacias de evolução e berços de atracação; batimetrias e homologação das profundidades junto às 
autoridades competentes; serviço de rebocadores, sinalização de balizamento. 

A concessão do canal de navegação é um dos principais projetos da atual gestão. Dezesseis proponentes 
foram habilitados a doar estudos à SPA para subsidiar parâmetros para objeto de concessão, assim como a 
exigência dos níveis de serviços e remuneração. Até o prazo final, que se estendeu até 06 de janeiro de 
2020, quatro estudos foram entregues à SPA objetivando subsidiar a modelagem de eventual concessão do 
canal de acesso ao Porto de Santos. As contribuições estão em avaliação para elaborar um modelo e então 
decidir se será uma concessão isolada ou se o canal será incorporado ao processo de desestatização da 
administração portuária.

Considerada fundamental para aumentar a eficiência do Porto, a gestão do canal abrange atividades como 
a dragagem de manutenção e aprofundamento do canal, bacias de evolução e berços de atracação; 
batimetrias e homologação das profundidades junto às autoridades competentes; monitoramento 
ambiental e remediação; atendimento de emergências; sinalização e balizamento; e Sistema de Informação 
e Gerenciamento do Tráfego de Embarcações (VTS). 

O bom funcionamento do canal de acesso ao Porto de Santos é estratégico para o desempenho das 
atividades portuárias. Assim, com o desenvolvimento de parcerias entre o setor privado e o governo, 
espera-se que o pioneirismo e a agilidade da iniciativa privada garantam soluções e inovações que 
promovam melhoria da eficiência na gestão desses serviços, possibilitando a mitigação de riscos no longo 
prazo, a diminuição dos custos de transações decorrentes de contratos pulverizados e de menor prazo.

RESULTADOS

Autorização da doação de estudos por 16  
proponentes para subsidiar a confecção 
do edital de licitação para eventual 
concessão do canal de navegação do 
Porto de Santos. 

Recebimento de 4 contribuições no 
âmbito dos estudos para concessão do 
canal de navegação do Porto de Santos.
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DESAFIOS

Acompanhar ativamente os estudos para 
desestatização (Porto de Santos, Canal de 
Acesso Aquaviário, Utilities e Acessos 
rodoviários).

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e 
passageiros, por meio da melhoria nas condições dos acessos 
aquaviários e terrestres e das instalações portuárias.
1082: Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor 
portuário.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos 
logísticos do sistema portuário na movimentação de carga e 
transporte de passageiros.

Iniciativas:
056N: Adequação dos acessos aquaviários no Porto de Santos/SP.
05AK: Desenvolvimento, implementação e manutenção de um 
modelo de Gestão de Riscos para obras e serviços de infraestrutura 
portuária.
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações 
portuárias atendam o código ISPS-Code.
05B2: Implementação de ações para incentivo ao uso da navegação 
de cabotagem.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA

MERCADODESESTATIZAÇÃO
10  —  Promover a Corporativização e o fortalecimento de investimento privado
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DESESTATIZAÇÃO
11  —  Garantir a plena utilização das áreas disponíveis brownfield e greenfield,

  em alinhamento ao contrato de gestão

Elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do 
Porto de Santos.

Em 2019 foram licitadas 2 (duas) áreas no Porto de Santos: 
(i) Terminal de líquidos da Ilha Barnabé, denominada
“STS 13A”, voltada à movimentação de granéis líquidos; e
(ii)Terminal de Fertilizantes e Sal, denominada “STS 20”, 
voltada à movimentação de granéis sólidos.

Estabelecer um contato estreito com a SPU/SP e com a SNPTA para 
alinhamento de propósitos, estabelecendo a base conceitual a ser 
trabalhada, considerando a desestatização da SPA. Após essa 
definição, serão estabelecidos os objetivos e metas para os terrenos 
do Porto de Santos, visando estabelecer novas matrículas em cartório 
público aderentes com os interesses comerciais do Porto de Santos.

Aproximar da SPU e SNPTA para conhecer e obter informações 
fundamentais para traçar estratégia:

Algumas reuniões foram efetivadas entre a Diretoria e a 
Superintendência da SPU/SP e SPU/BSB.
Foi realizada reunião conjunta no 2º Cartório de Imóveis 
de Santos, visando estabelecer base jurídica para a 
solicitação das matrículas dos terrenos da união.
Realizada reunião na SNPTA/CGGI para alinhamento final 
e estabelecimento de metas para 2020 e 2021.

Discutir tecnicamente a qualidade da planta, memorial descritivo e 
dossiê do imóvel que será regularizado.

2 reuniões em São Paulo e Santos definiram os modelos de 
mapa e memorial descritivo, incluso o dossiê.

Decidir se será necessário contratar empresa especializada para 
elaboração desses documentos técnicos.

Com essas definições, ficou preliminarmente descartado a 
necessidade de contratação de empresa terceirizada.
A SNPTA, através da CGGI, dará apoio técnico com trabalhos 
de campo de demarcação de áreas, com equipamento próprio 
de GPS.

PRINCIPAIS AÇÕES

Leilão referente ao STS13A: Vencedor Aba Infraestrutura e 
Logística S/A, com o lance de R$ 35 milhões. O contrato tem 
prazo de 25 anos.

Leilão referente ao STS 20: Vencedor Hidrovias do Brasil, com 
lance de R$ 112,5 milhões, prevendo 25 anos de prazo de 
Contrato.

RESULTADOS
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DESAFIOS

Aprovar o PDZ do Porto de Santos.

Licitação de dois terminais de celulose na região do Macuco 
(STS14 e STS14a), um terminal de contêineres na região do 
Saboó (SSZ39; localização semelhante a área antigo STS10), 
dois terminais de granéis líquidos na região da Alamoa (SSZ 47 
e 49 – áreas atualmente em contrato de transição com a 
Transpetro – Petrobras Transportes) e um novo terminal de 
granéis agrícolas do Paquetá (áreas em contratos de transição 
da Suzano – Arm. 13; 14 e 15 - e sob liminar judicial da Rodrimar 
– Arm. III e VIII).

Obter da SPU/SP as ações e adoção de medidas necessárias 
para apresentar e conseguir a abertura de matrículas dos 
terrenos do Porto de Santos perante os cartórios de registro de 
imóveis de Santos e Guarujá.

Protocolar nos cartórios as solicitações pelo SPU/SP das 
matrículas dos terrenos do Porto de Santos, indicados pela 
SPA, visando sua regularização. Estão estimadas nesse 
momento 43 novas matrículas, sendo 33 do lado de Santos e 
10 do lado do Guarujá.

Tema: Infraestrutura

Programa: 2086 – Transporte Aquaviário

Objetivos:
1080: Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio 
da melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.
1083: Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do 
sistema portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros.
1084: Promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização de áreas portuárias nos 
portos organizados.

Iniciativas:
056N: Adequação dos acessos aquaviários no Porto de Santos/SP.
05B1: Promoção de ações que assegurem que as instalações portuárias atendam o 
código ISPS-Code.
05B2: Implementação de ações para incentivo ao uso da navegação de cabotagem.
05BC: Elaboração de estudos que embasem a proposição para a revitalização de 
áreas portuárias, em conjunto com os atores locais interessados.
05BE: Implementação de ações para revitalização de áreas portuárias, em conjunto 
com os atores locais interessados.

Vinculação PPAVINCULAÇÃO PPA

DESESTATIZAÇÃO
11  —  Garantir a plena utilização das áreas disponíveis brownfield e greenfield,

  em alinhamento ao contrato de gestão
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GESTÃO DE PESSOAS
PERFIL

Distribuição dos empregados(as) por sexo em grupos de idade

1294 empregados
13% 87%

0,5%

Conformidade Legal

Para assegurar a conformidade com a Constituição Federal 
e demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Santos 
Port Authority (SPA) mantém-se atualizada sobre as 
alterações em legislação e normativos vigentes , dentre eles 
o conjunto de diretrizes do Tribunal de Contas da União
(TCU) e da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Sest), bem como o disposto na Lei
13.303/2016 e, em casos específicos e quando aplicável, as
portarias do Ministério da Infraestrutura, da Marinha e
Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos,
Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), entre outros.

As carreiras são definidas no Plano de Empregos, Carreira e Salários (PECS) e no rol de 
cargos disponíveis por ingresso via concurso público (quadro de carreira). Destacam-se 
em maior quantidade os Técnicos Portuários (TP) e Guardas Portuários que atuam: no 
apoio administrativo e na guarda e segurança da área portuária, respectivamente. Para 
estes cargos é exigido o grau de escolaridade em nível médio/técnico.

Os cargos de Especialista Portuário (EP) abrangem graduados em diversas formações. Já 
o cargo de Auxiliar Portuário presta apoio operacional, principalmente na área do cais,
tendo como uma das funções auxiliar na atracação e desatracação, por meio da
amarração e desamarração de navios.

0 100 400300200

 Feminino Masculino

ACIMA DE 71 ANOS

DE 61 A 70 ANOS 

DE 51 A 60 ANOS

DE 41 A 50 ANOS

DE 31 A 40 ANOS

ATÉ 30 ANOS

Autodeclaração étnico-racial

69%

5%

5%

20%

1%

BRANCA  

NÃO INFORMADO

NEGRA

PARDA

AMARELA

Redução do quadro de empregados

1399 1344 1294

Alocação por diretoria

55%

16%

13%

10%

4%

2%

0,5%

0,2%

DIR. DE OPERAÇÕES 

DIR. DE INFRAESTRUTURA

DIR. DE ADMIN. E FINANÇAS

DIR. DA PRESIDÊNCIA

CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS

DIR. DE DES. DE NEG. E REG.

SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA

SUPERVISÃO DE OUVIDORIA

Distribuição dos cargos

46%

28%

14%

12%

TÉCNICO PORTUÁRIO

GUARDA PORTUÁRIO

AUXILIAR PORTUÁRIO

ESPECIALISTA PORTUÁRIO

Dentre nossos empregados, temos anistiados, cedidos e ocupantes de cargos 
comissionados de livre provimento e exoneração.

Em relação aos cargos de livre provimento e exoneração, são analisados para sua 
assunção os critérios de formação, experiência e escolaridade definidos no Plano de 
Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC).

Destacamos o cargo de gerente, onde 86% dos ocupantes são empregados de carreira.

38 ingressos
(Contratados Livre provimento)

93 Egressos
(Demissões, exonerações, 
falecimentos, mútuo acordo 
e PIDV)

Fonte: SPA — Gerência de Carreira e Capacitação

2017 2018 2019

Ocupação de cargos comissionados

59%

41%

CARREIRA

LIVRE PROVIMENTO
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GESTÃO DE PESSOAS
DESPESAS

36%
Gastos com pessoal total pela

Receita operacional líquida

Custo de pessoal ativo (R$)

218 mi
Vencimentos e vantagens fixas

Decisões judiciais
(incorporado em folha)

Despesas variáveis

155,5 milhões

57,5 milhões

5 milhões

Custo de pessoal inativo (R$)

7 mi
Vencimentos e vantagens fixas 7 milhões

Evolução
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Implantação do Plano de Cargos Comissionados 
e Funções de Confiança (PCCFC)

A implantação, em 1º de junho de 2019, gerou 
uma redução de 34 Funções de Confiança. Ao 
final do ano, a folha com pagamento com 
ocupantes de cargos comissionados e funções de 
confiança reduziu em mais de 30%.

Faixa Remuneratória, em salários mínimos (SM = R$ 1.039,00)

138

ACIMA DE 20 SM

DE 10 A 20 SM

DE 4 A 10 SM

DE 2 A 4 SM

ATÉ 2 SM

278

506

138

252

2,51,50 210,5

120

Fonte: SPA — Gerência de Administração de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional

CARGO QTDE. GASTOS ANUAIS GASTO MÉDIO
MENSAL

Auxiliar Portuário 

Técnico Portuário

Guarda Portuário

Especialista Portuário 

Supervisor/Chefe de Serviço

As. Sênior/Coordenador

As. Pleno/Encarregado

Superintendente

Gerente

Assessor(a) de Diretor(a)

Assessor(a) de Diretor(a) Presidente 

Secretária(o)

Membros do Consad

Membros do Confis

Membro do Coaud

Diretores

R$ 6.256.214,97

R$ 76.389.922,22

R$ 39.347.034,30

R$ 36.245.410,57

R$ 11.023.307,92

R$ 11.865.058,29

R$ 13.384.855,31

R$ 4.720.977,78

R$ 13.101.983,66

R$ 1.568.139,56

R$ 1.012.048,83

R$ 641.593,09

R$ 198.742,23

R$˛138.992,30 

R$ 88.501,07

R$˛2.274.111,95

R$2.881,72 
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R$˛10.055,46

R$˛19.228,33
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R$ 25.966,55

R$ 20.317,51
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R$ 3.622,12
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Nota: Com o objetivo demonstrar o real gasto com os ocupantes de cargos comissionados e 
membros do Consad, Confis e Coaud a SPA utilizou para o item Gasto Médio Mensal o valor 
efetivo do salário nominal dessas categorias.
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GESTÃO DE PESSOAS
DESEMPENHO E 
MERITOCRACIA

522 EMPREGADOS
foram promovidos por antiguidade, recebendo 1 referência salarial.

A nota da avaliação de desempenho foi utilizada como critério de 
desempate, em face da restrição de verba disponível de 1% da 
folha de pagamento anual.  As promoções por mérito continuam 
suspensas, conforme sugestão da SNPTA.

Ações de qualidade de vida e meritocracia Capacitação (quantidade de participações / investimento)

Em 2019, houve um aumento em 166% da verba destinada em 
capacitação, possibilitando a maior participação dos 
empregados em eventos conceituados, como o Congressos 
Brasileiro de Auditoria Interna, de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Pregão Week, e General Dredging Course (Holanda); 
bem como de contratações de cursos in company e cursos de 
longa duração (Máster en Gestión Portuaria y Logística). Além 
disso, houve mais de 125 ações de capacitações realizadas sem 
ônus para companhia, sendo 75 com Multiplicadores Internos ou 
Convidados, e aproximadamente 50 ações em parceria com 
entes do Governo (Enap, ILB, DGP, SENASP, TCU e CGU), tanto 
de forma EAD, como presencial.

Avaliação de Desempenho

Analisamos o desempenho dos empregados, anualmente, 
por meio de avaliação de desempenho, com feedback 
presencial obrigatório. 

Em 2019, implementou-se a metodologia Nine Box, uma 
ferramenta utilizada para avaliar o desempenho dos 
colaboradores na organização. Essa ferramenta permite 
avaliar os profissionais em dois parâmetros: seu 
“comportamento” (assiduidade, pontualidade, cooperação 
com o grupo, disciplina e iniciativa) versus “desempenho” 
(compromisso com o resultado e conhecimento técnico). 

Total de 
Avaliados: 

1256
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Em conformidade com a diretriz de se agregar valor e ter uma visão mais ampla 
sobre os empregados, seja quanto à qualidade de vida ou reconhecimento e 
motivação, a SPA desenvolveu diversos projetos, destacando-se o Programa de 
Educação em Saúde Mental, Círculo de Convivência, o ciclo de Palestras em 
Educação Financeira, o Dia da Criança e o Prêmio Great Job que reconheceu os 
empregados que mais se sobressaíram no ano.

Além disso, voltados para a Baixada Santista, tivemos duas edições do Workshop 
de Empregabilidade do Porto de Santos, aberto à comunidade. Foi realizada, 
ainda, a Roda de Conversa - Trabalho e Porto, espaço para debate sobre o futuro 
da mão de obra portuária, envolvendo recrutadores, pesquisadores e gestores de 
RH da região.

Pesquisa de clima organizacional

Contou com a participação de 20% dos empregados (facultativa) e foi viabilizada 
de forma anônima e online. As respostas geraram um total de 2.509 menções, 
entre críticas, sugestões e elogios, sobre diversas áreas da companhia. O resultado 
foi debatido pelo corpo diretivo e divulgado à todos os empregados pela Intranet.

Média da satisfação por seção
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Principais desafios

PIDV
Em 2019, iniciou-se o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário 
(PIDV), o qual considera 45% do quadro de empregados como público 
elegível para adesão, visto que possuem idade igual ou superior a 55 anos 
e tempo maior ou igual a 30 anos de carreira na SPA. 

Plano de Previdência — Portus
Atualmente o plano de equacionamento do déficit do˛Portus, que 
permanece sob intervenção desde 2011, está sendo avaliado e tratado junto 
à Sest, em conjunto com as patrocinadoras, Portus e sindicatos visando 
uma solução.

Fonte: SPA — Gerência de Carreira e Capacitação
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS

TRABALHO / FUNÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFRAESTRUTURAS

ÓRGÃOS E INICIATIVAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
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GESTÃO DE PESSOAS
PLANO DE PREVIDÊNCIA 

PORTUS
4.492 BENEFICIÁRIOS 
VINCULADOS À SPA

Fonte: SPA — Gerência de Carreira e Capacitação
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PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO*

PROVISÕES MATEMÁTICAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

BENEFÍCIOS A CONCEDER

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

EQUILÍBRIO TÉCNICO

FUNDOS

FUNDOS PREVIDENCIAIS

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

DÉFICIT DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PORTUS EM 31/12/2019 (EM R$)

183.300.514,80

3.512.642.862,32

2.277.304.787,40

1.246.177.451,57

(10.839.376,65)

(3.329.342.347,52)

116.809.314,87

40.347.927,25

69.663.610,22

6.797.777,40

ATIVOS ASSISTIDOS PENSIONISTAS TOTAL

379 2.543 1.570 4.492

Benefício médio mensal de R$ 2.300

Déficit da SPA em 31.12.2019 reconhecido no Balanço Patrimonial 1,02 bilhão

Saldo atuarial ao final do exercício

Sob a liderança da SNPTA, a companhia participou ativamente e 
representou as demais patrocinadoras nas negociações com o 
Instituto Portus, AGU e Sindicatos para a elaboração de um novo 
plano de equacionamento do déficit. Três opções foram 
discutidas:

Plano de migração a ser oferecido aos participantes;
Plano de Equacionamento com aporte financeiro inicial das 
patrocinadoras superior a R$ 700 milhões; e
Plano de Equacionamento com aporte financeiro inicial das 
patrocinadoras em torno de R$250 milhões.

A terceira e última opção foi a escolhida como a mais viável pelas 
patrocinadoras. Esse Plano de equacionamento foi detalhado 
entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

O que foi feito ao longo de 2019

Até abril de 2020 deverá ser assinado o Termo de Compromisso 
Financeiro que estabelecerá os aportes de cada patrocinadora, 
englobando o valor inicial e 180 prestações mensais, iguais e 
sucessivas (sistema Price), corrigidas pelo INPC, embutindo uma 
taxa real atuarial de 4,81%. Além disso, as patrocinadoras arcarão 
com o aumento da contribuição paritária que será imposto aos 
participantes.

Após o equacionamento do déficit, a SPA solicitará a cisão do 
Plano Portus, de forma que seja criado um Plano Espelho 
dedicado para os 4.492 participantes vinculados à SPA. 
Futuramente, o objetivo é transformar o Plano Espelho, de 
Benefício Definido, em um Plano de Contribuição Definida. 

O que será feito em 2020



Máster en Gestión Portuaria y Logística

Entrega do prêmio Great Job

Dia das Crianças

Participação no “hackathon” Desafio Startup Cidadã
(Parceria com a FPTS e Prefeitura de Santos)

Curso de Atualização Operacional da Guarda Portuária

Exame Prático de Tiro
Ações operacionais / estratégicas da Guarda Portuária

Curso de Ações Estratégicas da Guarda Portuária

Workshop de Empregabilidade (2 edições)
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AÇÕES JURÍDICAS

PROVISIONAMENTO 
TRABALHISTA

APOIO À GESTÃO
DE PESSOAL

Ao longo do ano de 2019, o provisionamento das 
ações trabalhistas movidas contra a SPA sofreu uma 
redução de aproximadamente 34 milhões de reais. 
Em janeiro de 2019, considerando os diferentes 
níveis de risco de perda (provável, possível e 
remoto), o provisionamento trabalhista global 
correspondia a R$ 429,9 milhões, passando, em 
dezembro de 2019, para R$ 395,9 milhões. O total 
de processos ativos, no mesmo período, passou de 
3.156 para 2.302 ações trabalhistas. 

As análises jurídicas quanto às licitações e contratos, 
antes fragmentadas entre as gerências Civel e de 
Assuntos Regulatórios, passou a ter tratamento 
especializado, com a criação da Gerência do Jurídico 
Administrativo. 

Com a segmentação do tema foi possível desenvolver 
um trabalho de apoio prévio às licitações, oferecendo 
consultoria adequada às áreas demandantes, com 
suporte e treinamento específicos, padronização de 
editais, contratos e termos de referência. Referido 
conjunto de ações possibilitou à SPA conferir maior 
celeridade às licitações realizadas.

Atuando de maneira preventiva e em conjunto com a 
administração de pessoal, o Jurídico da empresa 
participou ativamente na tomada de decisões 
relativas à adequação dos recursos humanos às 
demandas estratégicas de diversas áreas da 
empresa, a exemplo do estabelecimento do banco 
de horas para o patrulhamento da temporada de 
cruzeiros pela Guarda Portuária e da implementação 
do Programa de Incentivo ao Desligamento 
Voluntário (PIDV), sempre com o escopo de conferir 
segurança jurídica aos atos praticados, à luz das 
normas trabalhistas aplicáveis e sua interpretação 
pelas instâncias judiciárias especializadas. 

CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DO 
JURÍDICO ADMINISTRATIVO

O Jurídico Trabalhista da empresa desenvolveu ao 
longo de 2019 trabalho permanente direcionado à 
recuperação de valores depositados nas ações 
trabalhistas, correspondentes a valores remanescentes 
de processos já finalizados e quantias pagas a título de 
preparo recursal, totalizando aproximadamente R$ 3,6 
milhões em valores recuperados.

RECUPERAÇÃO DE VALORES 
EM CONTAS JUDICIAIS

Arbitragem SPA vs Grupo Libra

Ao longo do ano, tramitou perante o Centro de Arbitragem 
e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(CAM/CCBC), disputa envolvendo a SPA e o Grupo Libra 
(composto por Libra Terminais S/A, Libra Terminal Santos 
S/A e Libra Terminal 35 S/A), relacionada às demandas 
oriundas da execução de contratos de arrendamento 
celebrados entre as partes, conforme Termo de 
Compromisso Arbitral assinado em 02 de setembro de 2015. 
Em 07 de janeiro de 2019, foi proferida sentença arbitral 
favorável à SPA, refutando todos os pleitos do Grupo Libra e 
reconhecendo o bilionário crédito da companhia, cujo valor 
apurado em fase de liquidação foi de aproximadamente 3,5 
bilhões de Reais. Referida sentença, após os 
esclarecimentos, transitou em julgado em 21 de novembro 
de 2019 e aguarda-se o prazo conferido pelo juízo arbitral 
para a Libra promover o adimplemento dos valores.

Fonte: SPA — Superintendência Jurídica

GREVE DE AVULSOS

No intuito de se evitar a paralisação das atividades 
portuárias, a SPA, em cooperação com o Órgão Gestor 
da Mão-de-Obra – OGMO/Santos, atuou junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na obtenção 
de tutela judicial para obrigar o sindicato profissional a 
atender o mínimo de 70% das requisições e garantir a 
realização das operações portuárias (ago/2019). 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

86



Fonte: SPA — Superintendência Jurídica
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CONTENCIOSOS DE TERMINAIS

O faturamento da empresa DP World (Embraport) 
permaneceu suspenso durante o ano de 2019, em 
atendimento à determinação judicial proferida nos autos 
do mandado de Segurança nº. 0002362-15.2016.4.03.6104, 
tendo em vista que a arbitragem administrativa nº. 
50300.001128/2015-79, instaurada pela Antaq ainda não 
havia sido concluída. Nesta Arbitragem, em outubro de 
2019 foi exarado o acórdão nº. 95-2019, pelo qual a 
Diretoria Colegiada da Antaq deferiu parcialmente o 
pedido da empresa Autorizatária (Terminal de Uso 
Privado) quanto à proporcionalidade tarifária do item 5 da 
Tabela II (acesso terrestre) e indeferiu o pedido 
relacionado ao pagamento proporcional da tarifa 
aquaviária (Tabela I). Desta decisão a DP World recorreu, 
sendo certo que a análise do recurso somente foi realizada 
em 2020, mantendo-se a decisão recorrida. O processo 
administrativo  transitou em julgado em 18/02/2020. A 
SPA atualmente está realizando os cálculos pra promover 
a cobrança dos valores que deixou de faturar desde a 
prolação da ordem judicial de suspensão, proferida nos 
autos do Mandado de Segurança, em 2016.

DP WORLD SANTOS

No que concerne à situação judicial das empresas do grupo Rodrimar, 
considerando a Recuperação Judicial apresentada pela mesma ao final 
de maio de 2019, a SPA informa que todos os processos em curso, 
relacionados às citadas empresas, foram suspensos por determinação 
judicial, nos termos do art. 6º combinado com o art. 52, inciso III, 
ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial). E não 
obstante todos os esforços desta SPA em combater judicialmente tal 
determinação, todos os recursos foram infrutíferos, sendo certo, 
inclusive, que o Juízo da 12ª Vara Cível, juízo processante da 
Recuperação Judicial em tela, renovou a suspensão, incialmente de 180 
dias, por igual período.

No mais, a SPA informa que no âmbito do processo recuperacional, 
quando da apresentação de nossa divergência de créditos (o grupo 
Rodrimar informava 9 milhões de débitos conosco e apontávamos 52 
milhões), manteve-se a mesma tese sustentada no âmbito da 
recuperação judicial do grupo Libra, a qual foi inicialmente acolhida 
pela administradora judicial (ainda passível de modificação pelo Juízo 
e/ou Tribunal), no sentido de que nosso crédito seria extranconcursal, 
garantindo, em tese, maior proteção ao mesmo.

GRUPO RODRIMAR
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GESTÃO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

Fonte: SPA — Gerência de Compras e Suprimento

Conformidade Legal

As contratações da SPA são regidas pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das 
Estatais), Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), Decreto nº 10.024/2019 
e Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC).

Contratações

R$ 108,2 milhões
Valor total de novos contratos firmados pela SPA no exercício de 2019.

58,96

30,00

0,63

0,48

18,14

PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DIRETA

DEMAIS LICITAÇÕES

CONVÊNIO

REGIME DA LEI DAS ESTATAIS —
RLE ELETRÔNICO

292
fornecedores

Quantidade de 
fornecedores dos 

contratos ativos no 
exercício de 2019.

Tipo de Contratação

RLE Eletrônico nº 
04/2019

Pregão Eletrônico  nº 
34.2018

Pregão Eletrônico nº 
17.2019

Contratação Direta - 
Inexigibilidade de 
Licitação

Contratação Direta - 
Dispensa de Licitação 
- Emergencial

     Contrato

DIPRE/52.2019

DIPRE/09.2019

DIPRE/42.2019

DIPRE/25.2019

DIPRE/02.2019

Empresa

MPE ENGENHARIA E 
SERVIÇOS S/A

GRI KOLETA 
GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.

TERSAN CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA.

PRÁTICOS — SERV. DE 
PRATICAGEM DA BXDA. 
SANTISTA SOC. SIMPLES 

LTDA.

SPHERA SECURITY LTDA.

Objeto

Prestação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos 
equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e linha de 
transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, no valor global de R$ 17.180.141,69 (dezessete milhões, cento e 
oitenta mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Execução de serviços de conservação, limpeza geral, varredura manual, 
recolhimento de resíduos e destinação final de resíduos sólidos gerados 
no Porto de Santos.

Prestação de Serviços de Manutenção de Vias em áreas Públicas do 
Porto de Santos.

Prestação de serviços de assessoria para gerenciamento, organização, 
coordenação do tráfego de navios no porto e planejamento das 
movimentações de navios no Canal de acesso ao Porto de Santos, aos 
seus berços, ao Canal de Piaçaguera, bem como aos terminais 
localizados em Cubatão (Usiminas e TIPLAM).

Prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva 
do parque de equipamentos, dispositivos e sistemas pertencentes à 
Infraestrutura do SSPP – Sistema de Segurança Pública Portuária do 
Porto de Santos, pelo prazo de até 180(cento e oitenta) dias, com 
inclusão de cláusula rescisória.

Valor

17.180.141,69

16.655.983,04

16.539.000,00

7.065.802,24

5.975.744,00

Nota: Destaca-se que dos cinco contratos, quatro deles se referem a serviços de manutenção, conservação e limpeza e um operacional.

20,67

8,74

0,57

0,02

EMERGENCIAL

INEXIGIBILIDADE

POR VALOR

DEMAIS

CONTRATAÇÃO DIRETA EM R$ MILHÕESTIPO DE CONTRATAÇÃO EM R$ MILHÕES

Desafios e Ações Futuras

Implantar o Plano Anual de Compras e Contratações (PACC) para 
planejamento de Compras e Contratações;

Implementar o fluxo do processo de compras, a fim de fortalecer os 
controles internos e dar transparência, redefinindo as competências e 
responsabilidades de cada área da SPA;

Atualizar o Regulamento Interno de Compras e Contratações.

R$ 135,9 milhões
Valor efetivado em aditivos referentes a prorrogação de vigências e 
quantitativo, dos contratos que estavam vigentes no final do exercício 
de 2018. 

Entre as contratações mais relevantes destacam-se:

Aditivos referentes a prorrogação de vigências e quantitativo
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GESTÃO PATRIMONIAL E 
INFRAESTRUTURA

Conformidade Legal

Se deu pela observância da           Resolução Normativa Nº 
29-Antaq que norteia o controle Patrimonial dos Portos 
Organizados, para os procedimentos referentes as 
incorporações e desincorporações dos Bens da União e SPA.

Investimentos de capital

Fonte: SPA — Gerência de Patrimônio e Serviços e Gerência de Contabilidade

R$ 5,9 milhões
Infraestrutura e equipamentos

4.313,46

198,05

184,77

1186,78

70,63

OBRAS EM ANDAMENTO

MOBILIÁRIO EM GERAL

MÁQUINAS, MOTORES
E APARELHOS

EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E SOFTWARE

INSTALAÇÕES

CLASSE IMOBILIZADO (R$ MIL)

Desfazimento de ativos

R$ 93,6 mil
Custo do desfazimento de bens via leilão

Locações de imóveis e equipamentos

R$ 8,8 milhões
Valor total

8.349,77

477,31

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

IMÓVEIS

CUSTOS DE LOCAÇÃO (R$ MIL)

Desmobilizações Relevantes

R$ 1,7 milhões
Fim do convênio com o Terminal Público Pesqueiro de Laguna - TPPL

A SPA administrava˛ desde dezembro de 2015, 
através de Convênio assinado com o extinto 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
(MTPAC), o Terminal Público Pesqueiro de 
Laguna, no Estado de Santa Catarina.

O mesmo foi rescindido amigavelmente em 
16/10/2019, junto ao atual Ministério da 
Infraestrutura (Minfra), por meio do Extrato do 
Termo de Rescisão Amigável n° 001/2019, 
celebrado pela União por intermédio do MInfra e 
da SPA.

Desafios e Ações Futuras

Desafios:
Espaço para recebimento de desmonte de materiais, provenientes de áreas 
arrendadas, para futura alienação.

Gestão patrimonial de bens que estão sob guarda de terceiros.
˛
Ações Futuras: 
Desenvolvimento e adequação de um Sistema único de gestão patrimonial 
com diretrizes de informações físicas (patrimônio), contábeis e 
investimentos de arrendatários para a consolidação e valorização do Ativo 
Imobilizados desta companhia.

Estudo no acervo do controle patrimonial, visando a gestão de bens de 
maior relevância.
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INFRAESTRUTURA 
PORTUÁRIA

A área de infraestrutura da SPA desenvolveu, ao longo do ano 
de 2019, diversas atividades voltadas à busca por excelência 
nos serviços prestados na área do Porto de Santos, tais como: 
˛

Fonte: SPA — Superintendência de Engenharia

Planejamento e acompanhamento de obras de 
dragagem e  serviços correlatos;

Geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica;

Manutenção de rede de utilidades de água 
potável, redes de drenagem, esgoto sanitário, 
energia elétrica, varrição de áreas e 
acompanhamentos das instalações gerais da 
movimentação de cargas, bem como manutenção 
de ar-condicionado, refrigeradores, elevadores e 
bebedouros; 

Desenvolvimento de projetos e execução, 
fiscalização e realização de medição de projetos e 
obras de infraestrutura;

Avaliação de projetos dos arrendatários e 
acompanhamento da execução das obras 
correspondentes;

Atividades de manutenção e conservação das 
instalações portuárias;

Atividades desenvolvidas com objetivo de 
garantir condições adequadas de uso das vias 
públicas terrestres, incluindo a pavimentação e a 
sinalização horizontal e vertical.

˛

As atividades indicadas destacaram-se para garantir o 
atendimento às demandas prioritárias de infraestrutura 
terrestre, aquaviária e utilidades.

Compreende serviços de engenharia a serem executados nos berços de atracação localizados na Ilha Barnabé, na 
Margem Esquerda do Porto de Santos, objetivando a recuperação estrutural dos dolfins existentes e de 302 
metros de cais sobre estacas, com contenção de estacas-prancha. Além da construção de poços de visita, 
realização de inspeções subaquáticas e remanejamento de interferências, o projeto também prevê a execução de 
obras de contenção de talude próximo ao berço Bocaina (lado Guarujá), construção de um novo dolfim para 
melhorar as condições de amarração dos navios, reforço estrutural dos dolfins existentes, bem como a instalação 
de novas passarelas metálicas de acesso aos dolfins.

Para efetivação do empreendimento, existem, atualmente, dois processos licitatórios em andamento. O primeiro, 
para contratação de pessoa jurídica para a execução de obras e serviços de recuperação estrutural do cais e 
dolfins existentes, contenção de talude, instalação de passarelas metálicas e construção de um dolfim de 
amarração, na Ilha Barnabé, encontra-se em fase de adjudicação e homologação. Já o processo para contratação 
de pessoa jurídica para prestação dos serviços de assessoria técnica à fiscalização no gerenciamento e 
acompanhamento da qualidade dos projetos e obras do cais da Ilha Barnabé encontra-se em fase de habilitação.

Reforço de cais da Ilha Barnabé

Em 2019, foi realizada a contratação de serviços de elaboração do projeto básico e executivo para recuperação 
das estruturas do cais do antigo Armazém 12, em muro de gravidade. Trata-se de empreendimento que visa 
buscar uma solução tecnológica definitiva para garantir a estabilidade da estrutura que permanece inoperante 
desde sua interdição inicial. Verificou-se a necessidade de um trabalho extensivo de investigação, buscando-se 
informações em projetos da época de construção do cais e a materialização em projeto da situação atual por 
meio de levantamentos topográfico, batimétrico, subaquático, sondagens e inspeções.

No cumprimento de competência legal declarada na Lei 12.815/2013, conforme artigo 17 §1° V, a SPA exerceu a fiscalização das obras de engenharia 
resultantes dos investimentos realizados pelos arrendatários, tanto aqueles pactuados em contrato quanto os demais não previstos. A fiscalização, 
realizada pela equipe de fiscais de campo, durante a execução dos empreendimentos, visou monitorar a conformidade das obras perante os projetos 
aprovados e os normativos legais. A fiscalização ocorreu em conjunto com a Antaq, por meio de inspeções semestrais, primordialmente, para os 
investimentos decorrentes de contratos novos ou com prorrogações antecipadas e, nesses casos, além do objetivo da conformidade das obras, houve o 
acompanhamento dos prazos e valores planejados.

Projeto de Recuperação do Cais do Antigo Armazém 12

Obras de arrendatários
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Fonte: SPA — Superintendência de Engenharia

O projeto compreende intervenções a serem executadas entre o 
viaduto da Alemoa e o trecho da Avenida Perimetral defronte à Brasil 
Terminal Portuário (BTP). Foi desenvolvido para racionalizar e dar 
fluidez de tráfego aos veículos transportadores de cargas 
movimentadas nas atividades de exportação e importação, suprir as 
necessidades de áreas organizadoras e reguladoras de veículos em 
espera, além de atender a novas determinações legais quanto à 
fiscalização e controle à movimentação de contêineres.

Embora o projeto executivo do Trecho 1 da Avenida Perimetral, entre o 

Trecho Alamoa-Saboó

viaduto Alemoa/Porto e o trecho já executado pela Brasil Terminal Portuário (BTP), esteja concluído, 
verificou-se uma interferência na vala de drenagem projetada com a linha de gás da empresa Transpetro, 
gerando a necessidade de um estudo de nova metodologia (encaminhado pela Transpetro), bem como a 
revisão do projeto, em execução, para compatibilização da interferência.

O projeto compreende intervenções a serem executadas 
entre o viaduto da Alemoa e o trecho da Avenida Perimetral, 
defronte à Brasil Terminal Portuário (BTP). Foi desenvolvido 
para racionalizar e dar fluidez de tráfego aos veículos 
transportadores de cargas movimentadas nas atividades de 
exportação e importação, suprir as necessidades de áreas 
organizadoras e reguladoras de veículos em espera, além de 
atender a novas determinações legais quanto à fiscalização 
e controle da movimentação de contêineres. Embora o 
projeto executivo do Trecho 1 da Avenida Perimetral, entre o 

Trecho Centro Histórico

viaduto Alemoa/Porto e o trecho já executado pela Brasil Terminal Portuário (BTP), esteja concluído, 
verificou-se uma interferência na vala de drenagem projetada com a linha de gás da empresa Transpetro, 
gerando a necessidade de um estudo de nova metodologia (encaminhado pela Transpetro), bem como a 
revisão do projeto, em execução, para compatibilização da interferência.

A busca por alternativas viáveis para a implantação de ligação seca entre os municípios de Santos e Guarujá 
permeia a rotina portuária. Trata-se de assunto que, há muito, vem sendo discutido com os agentes envolvidos e 
tem como norte, sobretudo, a otimização dos acessos terrestres na região, gerando contribuições eficazes à 
infraestrutura, à logística e à mobilidade regional. Após a suspensão do projeto do túnel pelo governo do Estado 
de São Paulo, no ano de 2015, por questões financeiras, iniciaram-se novos estudos para solucionar o problema.

Em 2019, a Ecovias apresentou estudo preliminar para a ligação, com travessia sobre o Canal do Estuário de 
Santos por ponte, entre o Saboó e a Ilha Barnabé. A análise da SPA, no entanto, constatou impactos nas 
operações portuárias. A partir dessa constatação, a própria SPA iniciou estudos de otimização do projeto da 

Ligação seca entre os municípios de Santos e Guarujá

Dersa para o túnel imerso, reunindo a Secretaria de Logística e 
Transportes do Estado de São Paulo (SLT/SP) e demais entidades 
pertinentes para debates sobre os projetos existentes. Ao longo de 
todo o ano, eventos foram realizados pelos interessados, comunidade 
portuária e representantes dos poderes executivo e legislativo do 
governo federal, a fim de analisar as propostas de ligação seca e 
verificar possíveis alternativas para equacionar o problema de acesso, 
resultando as tratativas em revisões do projeto da ponte (por parte da 
Ecovias), com alteração de seu vão principal, em razão das 
constatadas interferências com operações portuárias, sempre com a 
participação da SPA na busca pela definição do projeto ideal.
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Fonte: SPA — Superintendência de Engenharia

O empreendimento abrange serviços de 
engenharia para a execução da complementação 
do Sistema Viário da Avenida Perimetral da 
Margem Esquerda – 2ª fase, promovendo a 
segregação do tráfego portuário de cargas. Prevê a 
continuidade das melhorias viárias implantadas na 
1ª fase, com o objetivo de racionalizar e melhorar a 
fluidez do tráfego de veículos pesados, 
provenientes, principalmente, das atividades de 
exportação através do Porto de Santos.

Avenida Perimetral da Margem Esquerda

Além da adequação do traçado da Avenida Santos Dumont e da Avenida Perimetral, 
compatibilizando-os com a execução da 1ª fase, o projeto prevê a adequação de passeios e 
ciclovias, implantação de rotatórias, bem como instalação de passarelas de pedestres e 
respectivos remanejamentos e adequações das redes hidráulicas, elétricas e implantação 
da sinalização viária. Está prevista a construção de um viaduto de transposição à Rodovia 
Cônego Domênico Rangoni – SP 55, com aproximadamente 500 metros de extensão, o 
qual interligará os terminais portuários à SP-55, sentido São Paulo, eliminando o tráfego 
pesado das vias urbanas de Vicente de Carvalho, assim como a execução de um viaduto 
na Avenida Santos Dumont, sobrepondo-se à Avenida Perimetral. Para viabilizar a 
implantação do empreendimento, são necessárias desapropriações de alguns terrenos na 
região. Para tanto, vêm sendo mantidas tratativas junto à Secretaria Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviários (SNTPA) e à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), a fim de 
cumprir os trâmites necessários para viabilização da utilização das áreas necessárias. 
Considerando os estudos em andamento para otimização do projeto em tela, 
principalmente quanto à remodelação do viaduto de transposição da Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni, visando à diminuição de custos, haverá alterações na necessidade de 
utilização de algumas áreas descritas no processo de desapropriação, as quais já foram 
informadas à SNTPA que analisa o assunto internamente.

O projeto original compreende o deslocamento das linhas férreas de acesso ao Corredor de 
Exportação de Granéis Sólidos de Origem Vegetal, com remodelação dos pontilhões sobre os 
canais 4, 5 e 6, que possibilitará ampliar os ramais ferroviários e adensar áreas hoje não 
operacionalizadas. Serão implantadas quatro linhas férreas, em aporte à demanda de utilização 
do modal ferroviário.

O projeto também contempla um conjunto de dois viadutos para evitar o conflito 
rodoferroviário e promover maior agilidade no fluxo de veículos destinados aos terminais 
localizados na região. Essa intervenção soluciona um significativo gargalo entre o tráfego de 
contêineres e de granéis vegetais e possibilita a reurbanização da Avenida Mário Covas Jr., 
abrangendo reforma do pavimento, nova iluminação e paisagismo. O traçado da Avenida 

Trecho Canal 4 (Macuco)/Ponta da Praia

Interna será mantido desde as instalações da Capitania dos Portos de São Paulo até o Armazém 32, contemplando a melhoria de 
pavimento e infraestrutura.

As obras foram iniciadas em fevereiro de 2016 e paralisadas durante o terceiro trimestre de 2019. A SPA instaurou processo que segue 
em andamento, para rescisão unilateral do contrato vigente, em razão de descumprimento de diversas cláusulas contratuais por parte 
da contratada. Com esse cenário, os contratos acessórios de assessoria técnica ao gerenciamento das obras e com as projetistas foram 
diretamente afetados e também paralisados.

Considerando a importância das obras para atendimento ferroviário ao Corredor de Exportação, foram elaborados: termo de referência 
para contratação dos serviços de demolição pendentes nas áreas dos Armazéns XXXV e XXXVI (externos) e na área do pátio do 
Armazém XXXVI (externo); bem como elaboração de projeto básico para contratação dos serviços atinentes à readequação ferroviária.
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Fonte: SPA — Superintendência de Engenharia

Dragagem

ACESSOS TERRESTRES
E AQUAVIÁRIO

No ano de 2019, o calado máximo operacional de 13,5 m no 
zero DHN foi mantido. Esse valor entrou em vigor em julho 
de 2018 e é aplicável para os trechos I, II, III e subtrecho IV-A 
do canal de acesso. O subtrecho IV-B teve o valor de 12,7 m 
também mantido. Todos os calados operacionais podem 
apresentar ganho de até 1,0 m quando da ocorrência de 
altura de maré igual ou superior a 1,0 m.

Dentro do contrato MTPA/02.2017, cujo objeto é a 
elaboração dos projetos básico e executivo para execução 
das obras de dragagem por resultado para readequação da 
geometria do canal de acesso aquaviário e berços de 
acostagem do Complexo Portuário Santista, atualmente 
sub-rogado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), foram executados serviços de dragagem 
até maio de 2019 e ao fim de dezembro do mesmo ano 
foram retomadas as atividades objetivando o encerramento 
do contrato.

Considerando a necessidade de se realizar a dragagem de 
manutenção de forma contínua, foram iniciados e concluídos 
durante o ano de 2019 os procedimentos licitatórios para a 
contratação desse serviço, conforme o cronograma 
representado na linha do tempo ao lado.

MESES

JAN

FEV

CONTRATOS
SNP/DNIT 

CONTRATO MTPA/02.2017

SPA
PROCESSO LICITATÓRIO

(PE 27/2019)

CRONOGRAMA DE EVENTOS REFERENTES À DRAGAGEM 2019

Serviços de dragagem
paralisados

4º Aditamento Contratual
Dilação prazo e
Retomada Serviços

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

3º Aditamento Contratual
Dilação prazo de vigência

Aprovação abertura 
processo (CONSAD)

Habilitação / Fase Recursal 
/ Aprovação DIREXE

Publicação PE 27/2019

Republicação PE 27/2019

Abertura Lances

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

93



Fonte: SPA — Superintendência de Engenharia

A entrada da cidade de Santos vem passando por obras que têm como objetivo melhorar o acesso, 
tanto de quem vai à área residencial, quanto à área portuária, em um empreendimento que une 
esforços do Município, Estado e União. A iniciativa busca eliminar o conflito rodoferroviário existente na 
região do Valongo, viabilizar o incremento dos pátios ferroviários na entrada do Porto de Santos, 
prover um segundo acesso rodoviário ao porto (em localização resguardada das áreas dos terminais 
de produtos químicos da região da Alemoa), além de ordenar e distribuir os fluxos rodoviários, 
conjugando o acesso existente pela Alemoa com o novo acesso, de forma a possibilitar o tráfego 
integral por apenas um deles em caso de interdição do outro, provendo um equilíbrio no trânsito.

Com a realização de licitação, objetivou-se a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos 
serviços de arquitetura e engenharia necessários à elaboração de projeto básico para as obras do Novo 
Acesso Rodoviário à Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos, compreendido entre a 
Rodovia Anchieta e a região do Valongo, passando pela região do Saboó, no Município de Santos. A 
homologação ainda está condicionada à cessão (ou instrumento legal congênere) de parte do terreno 
localizado na região da Alemoa/Saboó, ora sob domínio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), 
necessário ao projeto em construção.

Novo acesso a Santos

A SPA realizou, ao longo de todo ano, 
serviços de operação, manutenção e 
conservação dos sistemas para 
tratamento e disponibilização de água 
potável, abastecimento de navios, coleta, 
tratamento e descarte de esgoto 
doméstico, produção e distribuição de 
água de reuso no complexo portuário 
santista. Também foram realizados 
serviços de conservação, limpeza geral, 
varrição, recolhimento de resíduos e 
destinação final dos resíduos sólidos 
gerados no Porto de Santos.

Saneamento Básico

Em 2019, foi concluída a contratação de empresa para a prestação dos 
serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e 
instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão 
Itatinga-Santos do Porto de Santos.˛Tais serviços são imprescindíveis 
para o fornecimento de energia elétrica a diversas atividades 
operacionais, uma vez que a distribuição de energia é realizada por meio 
de circuitos pertencentes à SPA.

Energia Elétrica

Foi dada continuidade na utilização do 
sistema de medição de energia elétrica 
fornecida pela SPA para terceiros, 
compatível com os padrões 
habitualmente adotados pelas 
concessionárias, em conformidade com 
o aprovado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

ACESSOS TERRESTRES
E UTILIDADES
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Fonte: SPA — Gerência de Controladoria e Orçamento

GESTÃO DE CUSTOS

Conformidade Legal

A Santos Port Authority (SPA) possui sistema de custo 
próprio, que atualmente é gerenciado por meio do Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial (SAP/ERP), em operação 
desde janeiro de 2014.

As informações apuradas são repassadas ao Governo no 
padrão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes 
Aquaviários do Ministério da Infraestrutura (SNPTA/Minfra) 
em arquivos xml e inseridos dentro do Sistema Contábil, 
plataforma da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq) na web com acesso restrito, conforme adequação 
à          Resolução Normativa nº 15/2016 da própia Antaq.

Metodologia de apuração dos dispêndios

A seguir, é demonstrado como é feita a apropriação e 
distribuição dos dispêndios (custos/despesas).

1. Na "Contabilidade" (Módulo SAP = FI), todo
lançamento é classificado pelo tipo de gasto (pessoal,
material, serviços de terceiros, outros).

2. No "Orçamento" (Módulo SAP = CO), o mesmo
lançamento é classificado pelo tipo de gasto e o centro
de custo responsável (centro de custo).

3. No "Orçamento" (Módulo SAP = CO), cada centro de
custo está associado a um centro de lucro. Existem três
tipos de centro de lucro:

Centro de Lucro Final - custo associado 
diretamente a uma tabela de receita (Conta 6);
Centro de Lucro Comunitário - custo de 
infraestrutura comum a mais de uma tabela
(Conta 7);
Centro de Lucro Administrativo - despesa 
administrativa distribuída a todas as tabelas
(Conta 8).

4. Ao final do período, todos os dispêndios lançados nos
centros de custo são atribuídos ao centro de lucro
correspondente.

Dispêndio

Pessoal

Material

Serviços de 
Terceiros

Aluguel

Outros 
dispêndios

Escopo

Remuneração, Encargos 
e Benefícios do 
colaborador lançado ao 
Centro de Custo no qual 
é "lotado".

Dispêndio lançado no 
Centro de Custo que 
requisitou o material de 
consumo.

Dispêndio lançado no 
Centro de Custo gestor 
do contrato de 
prestação do serviço.

Dispêndio lançado no 
Centro de Custo gestor 
do contrato de 
prestação do serviço.

Lançamento ao Centro 
de Custo de acordo com 
a natureza do dispêndio.

Fonte

Sistema de
Folha de 

Pagamento

Requisição do 
material para 

consumo e uso

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Lançamento 
contábil

Material requisitado pela Sugab = 
Centro de Custo 431200 = Centro de 
Lucro 810000
Material requisitado pela Gedra = 
Centro de Custo 433110 = Cento de 
Lucro 611000
Material requisitado pela Gerar = 
Centro de Custo 435210 = Centro de 
Lucro 661000

Serviços de correio - Gestor Sugab = 
Centro de Custo 431200 = Centro de 
Lucro 810000
Dragagem de manutenção - Gestor 
Gedra = Centro de Custo 433110 = 
Cento de Lucro 611000
Manutenção de linhas férreas-Gestor 
Gemap = Centro de Custo 433136 = 
Centro de Lucro 711000

Depreciação e Amortização - Gestor 
DIV = Centro de Custo 439341 = 
Centro de Lucro 669100

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Exemplo

Colaborador lotado na Sugab = 
Centro de Custo 431200 = Centro de 
Lucro 810000
Colaborador lotado na Gedra = 
Centro de Custo 433110 = Centro de 
Lucro 611000
Colaborador lotado na Gerar = 
Centro de Custo 435210 = Centro de 
Lucro 661000
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Fonte: SPA — Gerência de Controladoria e Orçamento

Fases de atribuição

1. Atribuição a um Centro de Custo, de todo dispêndio
lançado na “Contabilidade".

2. Atribuição dos dispêndios lançados no Centro de
Custo, ao Centro de Lucro correspondente (contas
6, 7 e 8).

3. Distribuição dos dispêndios dos Centro de Lucro de
Infraestrutura (conta 7) e Administrativos (conta 8),
ao Centro de Lucro Final (conta 6).

4. Comparativo entre a receita e os dispêndios dos
Centros de Lucro Finais (conta 6).

Centro de Lucro recebedor

611000 - Tabela I.1 - Utilização da Infraestrutura Aquaviária

612000 - Tabela I.2 - Utilização da Infraestrutura de Atracação

621000 - Tabela II.1 - Utilização da Infraestrutura Terrestre

622000 - Tabela II.2 - Utilização da Infraestrutura Terrestre

651000 - Tabela V.1 - Fornecimento de Água e Tratamento de 
Esgoto

652000 - Tabela V.2 - Fornecimento de Energia Elétrica

661000 - Patrimonial / Outras

CENTRO DE LUCRO DISTRIBUIDOR CENTRO DE LUCRO RECEBEDOR

700000

711000

712000

713000

714000

715000

716000

800000

810000

Dispêndios Comunitários

Manutenção de Infraestrutura

Gerenciamento Ambiental

Rede de Distr. Água e Coleta de Esgoto

Rede de Energia Elétrica e Iluminação

Varrição, Coleta e Transporte de Lixo

Vigilância Portuária / Trânsito

Dispêndios Administrativos

Despesas Administrativas

611000

24,40

612000

18,70

621000

25,40

622000

7,20

651000

2,80

652000

20,40

661000

1,10

611000

43,00

612000

15,00

621000

14,00

622000

14,00

651000

2,00

652000

2,00

661000

10,00

24,40 18,70 25,40 7,20 2,80 20,40 1,10

24,40 18,70 25,40 7,20 2,80 20,40 1,10

24,40 18,70 25,40 7,20 2,80 20,40 1,10

24,40 18,70 25,40 7,20 2,80 20,40 1,10

24,40 18,70 25,40 7,20 2,80 20,40 1,10

CLASSE
DISTRIB.

99711000

99712000

99713000

99714000

99715000

99716000

99810000

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS DISPÊNDIOS COMUNITÁRIOS E ADMINISTRATIVOS  (Fase 3)
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Fonte: SPA — Superintendência de Tecnologia da Informação

GESTÃO DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

Conformidade Legal

Em 2019 buscou-se pela continuidade na estruturação de 
boas práticas de TI para atender às referências do Governo 
Federal, com isso foi possível atingir:

80%

0,53 do iGovTI*

da Res. CGPAR Nº 11 
de 2016

* Simulação de nota atingível
em 2019 se houvesse
medição do índice de
governança de TI do TCU

Houve acréscimo de 
0,19 na nota com 
relação a 2018. A nota 
máxima possível é 1.

Montante de recursos aplicados

TELECOM

SISTEMAS

ISPS

EQUIPAMENTOS

INVESTIMENTO

R$ 2,1
milhões

ISPS

TELECOM

SISTEMAS

OUTROS

INFRA

SERVICEDESK

CUSTEIO

R$ 11
milhões

Principais iniciativas e resultados

Modelo de Governança de TI

O modelo adotado se baseia no obit 5, 
visando o entendimento das necessidades 
das partes interessadas e conversão destas 
em planejamento para entrega de valor. 
Para tal tem-se o Comitê de TI como órgão 
decisor.

Regularização Comitê de TI
Incorporação da Gestão do ISPS Code
Novo Sistema de Gestão de Serviços de TI
Padronização de Gestão de Sistemas
Reestruturação da Rede de Dados
Atendimento ao E-Social

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

97%

PMGP TI

95%

PDTI

Segurança da Informação (S.I):

Houve a estruturação de um setor de SI, 
a designação de um Gestor de SI e a 
preparação para atender a LGPD.

Contratações relevantes

Manutenção ISPS (R$ 5,9 mihões)

Desktops (R$ 870 mil)

Telefonia fixa (R$ 399 mil)

Administração de Base de Dados (R$ 385 mil)

Desafios e Ações Futuras

Concluir o planejamento para 2019-2023;
Implantar os processos/práticas essenciais;
Iniciar renovação de ativos obsoletos;
Iniciar entregas de soluções de TIC nos novos modelos instituídos; e
Capacitação de quadro interno de TI.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

97



Fonte: SPA — Superintendência de Tecnologia da Informação

AÇÕES DE
GOVERNANÇA DE TI

Em 2019, o empenho direcionado à área de 
governança de TI concentrou-se na 
continuidade dos trabalhos de 2018, com a 
formalização e implantação de processos 
específicos de TI, visando atender boas 
práticas do governo federal. Além disso, 
ocorreram adequações internas para atender 
os direcionamentos estratégicos trazidos pela 
nova direção da empresa que dão rumo ao 
novo Plano Diretor de TI da SPA, com 
abrangência determinada para 2019-2023. 
Destaca-se entre as mudanças, o crescimento 
do número de integrantes de 2 para 7 na 
equipe de Governança de TI.

DIRECIONAMENTO 
ESTRATÉGICO DEFINIDO

As 400 demandas de TI
compiladas em 2019 serão 
priorizadas visando:

Substituição / Renovação de 
Soluções Obsoletas

Padronização de Tecnologias

Integração de Soluções

Atingimento da Logística 4.0

Conformidade Legal

2 novos processos 
formalizados
(Comitê de Segurança da Informação e  
Gestão de Demandas de TI)

* Política de Gestão de Serviços e novo
Processo de Desenvolvimento de Software
na reta final para formalização

2 processos implantados
(Comitê de TI e Gestão de Demandas de TI)

* Gestão de Contratações de TI em testes

Conscientizações
De usuários com a nova cartilha de 
utilização de recursos de TI e de 
funcionários de TI com a assinatura de 
Termos de Ciência e Responsabilidade. Além 
de publicação de material sobre Segurança 
da Informação e a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD).
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Fonte: SPA — Superintendência de Tecnologia da Informação

SISTEMAS DE TI

O setor de desenvolvimento de sistemas passou 
por uma reestruturação, com a distribuição de 
funcionários e sistemas entre dois assuntos: 
Negócio (área fim) e Administrativo (área meio). 
Além disso os processos e ferramentas de 
trabalho foram revisados e adequados para 
atingir maior confiabilidade na gestão do ciclo 
de vida dos sistemas em operação. A partir 
deste ano os sistemas que eram geridos 
tecnicamente pela Superintendência da Guarda 
Portuária passaram a integrar o hall de sistemas 
da área de TI.

NOVOS PADRÕES 
DE SOFTWARE Servidor de Versionamento

Servidor de Implantação

Segregação de Ambientes

Processo de Software Ágil

  EM SISTEMAS
  ADMINISTRATIVOS
A plataforma EAD que traz  uma alternativa flexível e  
econômica aos cursos presenciais e a  configuração 
dos módulos de R.H  para o layout 2.5 do E-Social, 
atendendo os prazos legais e evitando multas. 

Avaliação de Desempenho (9 Box); migração da  
complementação de aposentadoria e da provisão de 
férias de sistemas legados para o SAP; configurações 
para Nota Técnica 2018.005 e Eventos de SST do 
E-social.

PROJETOS OU AÇÕES

7   EM SISTEMAS
  DE NEGÓCIO
Foi implantado o módulo de RSM Online que 
extinguiu a obrigação de solicitações de serviço do 
Porto serem realizadas presencialmente.

Também houve adequações no Supervia e SAP para 
atendimento a resolução Dipre 199/2019, visando 
cobranças do provisionamento e garantias dos 
navios para os armadores regulares.

2
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Fonte: SPA — Superintendência de Operações Portuárias

Portolog

Desde 1º de dezembro de 2016, os caminhões 
transportando granéis sólidos de origem vegetal 
com destino ao Porto de Santos devem ser 
previamente agendados no sistema Portolog, 
garantindo a fluidez do trânsito nas rodovias e 
demais acessos terrestres que levam ao complexo 
portuário santista. Para apoiar a chegada dos 
veículos, o Porto de Santos conta com áreas de 
apoio logístico portuário e pátios reguladores de 
caminhões, com infraestrutura adequada para que os 
motoristas aguardem sua janela de agendamento. A 
gestão da SPA nesse processo , em conjunto com a 
Antaq e os terminais, vem reduzindo o percentual de 
descumprimento do agendamento. O sucesso do 
agendamento de caminhões destinados aos 
terminais de granéis sólidos de origem vegetal 
motivou o início das tratativas para implantação do 
sistema também nos terminais de granéis líquidos.

Para aumentar a eficiência do controle dos 
agendamentos, a SPA iniciou estudos técnicos para a 
implantação de novas infraestruturas, visando 
coletar dados de caminhões nas vias de acesso ao 
Porto de Santos.
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Média Anual

Descumprimento em queda

Efetividade do Agendamento

2018 2019

94,71%

96,48%

VTS

A SPA está em processo de implantação de sistema VTS - 
Vessel Tra�c Service. Atualmente, a Autoridade Portuária 
realiza o monitoramento das embarcações por meio de 
Automatic identification System (AIS), conforme a seguir:

Equipamentos típicos

Hackathon

Em 2019, a Santos Port Authority (SPA) participou, 
como apoiador institucional, de 2 eventos tecnológicos, 
Hachathon, originados pelas iniciativas da Prefeitura 
Municipal de Santos (PMS) e da Associação Brasileira 
de Terminais e Recintos Alfandegados (Abtra), 
envolvendo o desenvolvimento de diversas soluções 
para problemas portuários. Após os eventos, cada 
organizadora iniciou as tratativas para a utilização das 
soluções apresentadas. A PMS estabeleceu em reunião, 
juntamente com a SPA e a equipe vencedora do 
evento, que as demandas de desenvolvimento deverão 
ser entregues até junho de 2020. E, a Abtra está em 
fase de estudo de como será o desenvolvimento de 4 
protótipos, dentre as 10 apresentadas no Hackathon, 
dentro dos termos do regulamento do evento.

Radares

Câmeras de 
monitoramento

AIS

Sensores 
Metereológicos

Datacenter

Centro de controle

Gerente e operadores 
de tráfego
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GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA

No que se refere a alocação de recursos orçamentários e financeiros, os 
valores são os previstos no Programa de Dispêndio Global (PDG), tendo 
em vista que a Santos Port Authority (SPA), por ser uma empresa pública, 
tem seu orçamento regulamentado e aprovado pela Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da 
Economia (Sest/ME), após avaliação do ministério supervisor – Ministério 
da Infraestrutura (MInfra).

No âmbito da companhia, o orçamento é elaborado com base nas 
necessidades das áreas (Custeio e Investimentos) e executado conforme 
aprovação do governo federal – PDG (Decreto) e Orçamento de 
Investimento (Lei Orçamentária Anual – LOA) para o exercício, tudo em 
conformidade com o planejamento estratégico da empresa.

Abaixo, exemplo das informações consideradas para a elaboração do 
orçamento.

Referida elaboração baseou-se em cinco conjuntos de projeções: 

(i) Projeção do movimento físico de cargas do período em questão;
(ii) Projeção de receitas tarifárias com base no movimento físico;
(iii) Projeção de receitas patrimoniais com base no cadastro de
arrendamento de áreas, por contrato; local de área arrendada e
vigência;
(iv) Projeção de dispêndios de serviços de terceiros e aluguéis, com
base nas necessidades das áreas gestoras;
(v) Projeção de dispêndios com pessoal, encargos e benefícios, com
base na quantidade de empregados.

O limite do PDG foi estabelecido pelo Decreto nº 9.611, 
de 14/12/2018, e alterado pelo Ofício Circular
nº 1008.2019/SPOA/SE, e engloba o Porto de Santos e 
o Terminal Pesqueiro Público de Laguna (TPPL/SC).
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Nas variações entre o Limite e o Realizado destacam-se:

Recursos

Receita bruta: A pequena variação positiva deveu-se ao 
aumento da movimentação de carga, superior ao estimado.

Recursos do Tesouro: O pequeno valor repassado é 
decorrente da baixa execução, justificada por ação no item 
“Execução Orçamentária por Ação de Investimento” deste 
capítulo.

Dispêndios de Capital

Realização de somente 2,66% em investimentos, decorreu, 
principalmente, da não execução no nível previsto, conforme 
as justificativas apresentadas para cada ação cadastrada no 
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) no 
item “Execução Orçamentária por Ação de Investimento”.

Dispêndios Correntes

Mesmo com a extrapolação do item “Pessoal”, o total de 
dispêndios correntes não ultrapassou o limite estabelecido, 
considerando à redução nos dispêndios com serviços de 
terceiros, principalmente no item “dragagem de manutenção”, 
tendo em vista que estava vigente o contrato da Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA).

O valor de Pessoal no PDG em 2019 extrapolou em 8,7% o 
limite aprovado, tendo em vista o reconhecimento do déficit 
atuarial do Portus, em dezembro/2019, da ordem de R$ 
56.649 mil, sendo que deste total, os ativos correspondem em 
R$ 13.637 mil e os assistidos R$ 43.012 mil.

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

DESCRIÇÃO LIMITE (A) REALIZADO (B)
VARIAÇÃO %

DA EXECUÇÃO

C = B/A * 100

RECURSOS

Receita Bruta

Tesouro Nacional

Investimento

DISPÊNDIOS

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

Amortizações / Dividendos

Investimentos

Recursos do Tesouro

Recursos Próprios

DISPÊNDIOS CORRENTES

Pessoal

Diretoria / Conselhos

Materiais e Produtos

Serviços de Terceiros

Tributos

Demais Dispêndios

RESULTADO

Programa de Dispêndios Globais-PDG 2019 – Porto de Santos + TPPL/SC Em R$ mil

1.260.943

1.117.269

143.674

143.674

1.365.891

226.212

-

226.212

156.241

69.971

1.139.679

406.422

3.775

1.920

178.093

247.851

301.618

(104.948)

1.150.298

1.146.859

3.440

3.440

1.065.585

6.014

-

6.014

3.912

2.102

1.059.571

441.795

3.520

879

93.940

237.393

282.043

84.714

91,23

102,65

2,39

2,39

78,01

2,66

-

2,66

2,50

3,00

92,97

108,70

93,24

45,79

52,75

95,78

93,51

N.A.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES



O limite do Orçamento de Investimentos (OI) foi estabelecido pela Lei nº 13.308 de 
15/01/2019, e alterado pela Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais 
(Sest) nº 3.227 de 23/09/2019, Lei nº 13.938 de 13/12/2019 e Lei nº 13.944 de 13/12/2019, e 
engloba o Porto de Santos e o Terminal Pesqueiro Público de Laguna (TPPL/SC).

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

DESCRIÇÃO LIMITE
(A)

EXECUTADO
(B)

REPASSADO

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 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. Bens Móveis, Veículos, Máquinas  e Equip.

4103 - Manut. Informática, Informação e Teleproc.

12NK - Reforço e Ampliação Berços da Ilha do Barnabé

143Y - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos

14KJ - Implant. Sist. Apoio Gestão Tráfego Navios

14RC - Implant. Gerenc. de Resíduos e Efluentes

15N8 - Ampliação de Acesso Rodoviário à Ilha Barnabé

15N9 - Reurbanização da Bacia do Canal 4

TOTAL

156.240

4.542

7.266

2.500

11.401

6.836

4.771

30.857

88.067

69.972

3.000

7.000

28.350

5.000

13.874

100

3.748

8.900

226.212

3.440

6

-

-

-

-

-

-

3.434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.440

3.912

71

-

-

-

-

-

-

3.841

2.102

155

1.294

9

644

-

-

-

-

6.014

VARIAÇÃO %
EXECUÇÃO

2,50

1,56

-

-

-

-

-

-

4,36

3,00

5,17

18,49

0,03

12,88

-

-

-

-

2,66

INVESTIMENTOS 2019
PORTO DE SANTOS E TPPL/SC

Execução orçamentária por 
ação de investimento

A seguir detalhamos as ações que constam no programa do Plano 
Plurianual - PPA de responsabilidade da unidade jurisdicionada, a sua 
execução física e financeira, bem como a análise crítica de cada 
programa. As metas previstas são as constantes da Lei nº 13.808/2019, 
acrescida dos créditos e constam do Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento (Siop) - Orçamento de Investimento.

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.  Código: 1080

26.784.2086.12LQ.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

01%Obra 
executada

4.541.5749.508.989 70.626 1,56% 1

ReprogramadoValor Realizado

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os
Armazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)Ação 1

Comentários: Obra concluída em 31/12/2017, sendo que a última medição, referente 
ao período de 21 a 31/12/2017, ocorreu em janeiro de 2018. Solicitado pela contratada 
reequilíbrio financeiro do contrato, tendo em vista que o prazo de execução da obra 
foi maior do que o previsto contratualmente. Referido pedido encontra-se em 
análise. Em fase de contratação de parecer de especialista para auxílio na análise do 
pleito.

Em R$ mil
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.  Código: 1080

26.784.2086.12LR.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

01%Obra 
executada

7.265.8217.265.821 0 0% 1

ReprogramadoValor Realizado

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros,
no Porto de Santos (SP)Ação 2

Comentários: As obras para construção de 512 metros de cais visando a atracação de 
navios de cruzeiro durante a Copa do Mundo de 2014 foram concluídas em maio de 
2014. Em fevereiro de 2016, foi finalizada a complementação da ordem de serviço nº 
01, com um total construído de 779 metros. Encaminhada carta da Diretoria de 
Engenharia, Dieng-GD/385.17, em 25/10/2017, à  Secretaria Nacional de Portos do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação (SNP/MTPA), solicitando aporte de verba 
no valor de R$ 300,0 milhões para revisar o projeto executivo, executar a 2ª fase da 
obra (504 metros de cais), gerenciar e fiscalizar o empreendimento e para o 
gerenciamento ambiental, finalizando, assim o projeto inicial. Ação monitória nº 
5007058-04.2019.03.6104, acerca do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, em 
fase de perícia judicial.

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.  Código: 1080

26.784.2086.12NK.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

065%Obra 
executada

28.349.56628.349.566 8.548 0,03% 65

ReprogramadoValor Realizado

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé,
no Porto de Santos (SP)Ação 3

Comentários: As licitações para contratação de empresas visando a execução e 
gerenciamento das obras, Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº 01/2019 e 
RDC nº 02/2019, respectivamente, foram publicadas em 20/05/2019, e se encontram 
em fase de adjudicação/homologação.
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.  Código: 1080

26.784.2086.143Y.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

111%Obra 
executada

7.500.0007.750.000 644.104 8,59% 10

ReprogramadoValor Realizado

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto de Santos (SP)Ação 4

Comentários: Executado 8,59% do previsto, sendo R$ 180,6 mil com o Sistema 
Eletrônico de Cadastramento e Monitoramento (Secam), R$ 384,5 mil com o Sistema 
de Energia Elétrica, e R$ 79,0 mil com a reforma da fábrica de gelo do Terminal 
Pesqueiro Público de Laguna (TPPL/SC).

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor portuário. Código: 1082

26.784.2086.14KJ.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

075%Sistema 
implantado

25.275.48914.873.857 0 0% 100

ReprogramadoValor Realizado

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão
de Tráfego de Navios (SP)Ação 5

Comentários: Celebrado, em 28/10/2014, o contrato DP/61.2014, com Consórcio 
Indra VTMIS Santos, para implantação do sistema Vessel Tra�c Information System 
(VTMIS). Foi entregue o projeto executivo, finalizada a instalação da Torre na Ilha 
Barnabé e a instalação do sistema Imare (AIS) no Centro de Comando (CCVTMIS), 
bem como os radares, conforme cronograma estabelecido. As outras localidades 
dependiam de convênios com o Exército (Itaipu e Forte dos Andradas) e aluguel de 
uma área particular. O contrato foi encerrado em 27/06/2018. Em julho de 2019, o 
Consórcio Indra - VTMIS Santos propôs ação judicial - processo nº 
5005286-06.2019.4.03.6104, 1ª Vara da Fazenda de Santos, em face da companhia, 
requerendo, em suma, a declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da 
SPA. O processo encontra-se suspenso, a fim de possibilitar a realização de estudos 
técnico, financeiro e jurídico sobre a viabilidade de dar continuidade à 
implementação do VTMIS.
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do 
sistema portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros. 
Código: 1083

26.784.2086.14KM.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

060%Implantação 
realizada

6.836.2847.336.284 0 0% 52

ReprogramadoValor Realizado

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas
e da Cadeia Logística (SP)Ação 6

Comentários: Ação destinada à aquisição de equipamentos para implantação de 
pontos de controle automatizados para o sistema Portolog,  integrante do projeto 
Cadeia Logística Portuária Inteligente, da Secretaria Nacional de Portos e Transportes 
Aquaviários (SNPTA). Está em estudo, pela Diretoria de Operações, uma solução que 
visa implementar melhorias no monitoramento da circulação dos caminhões nas 
principais vias de acesso ao Porto de Santos. O sistema deve contar com pórticos, 
estrategicamente localizados, munidos com equipamentos de leitura de placas de 
veículos que se comunicarão com o datacenter da companhia e deverão ser 
integrados ao sistema Portolog, permitindo acompanhar o fluxo de caminhões da 
origem ao destino. Com isso, haverá um melhor controle/acompanhamento de cargas, 
dando mais eficiência e celeridade nas operações do Porto de Santos, permitindo a 
fiscalização do cumprimento do agendamento dos caminhões pelos terminais, antes 
que eles cheguem ao seu destino final e eliminando a dependência atual de 
informações de terceiros. A previsão é que o projeto básico seja concluído para 
publicação do edital ainda no primeiro semestre de 2020. Esse prazo decorre da 
necessidade de refazer todo o projeto, visto que o anteprojeto inicial teve três 
licitações fracassadas entre os anos de 2014 e 2015 e estava defasado.
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Promover a sustentabilidade ambiental a revitalização de áreas portuárias nos 
portos organizados. Código: 1084

26.784.2086.14RC.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

015%Implantação 
realizada

4.871.3751.600.000 0 0% 46

ReprogramadoValor Realizado

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos MarítimosAção 7

Comentários: A companhia desenvolveu um projeto básico de engenharia para contratação da 
obra e deu entrada no pedido de licenciamento junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para instalação da Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) na Ilha Barnabé. Contudo, o Ibama entendeu que o processo de licenciamento deveria ser 
conduzido pelo órgão ambiental estadual, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb). Neste contexto, ressalta-se que a condução de um licenciamento de competência 
federal por um órgão estadual depende de uma delegação, mediante um Acordo de 
Cooperação Técnica entre os órgãos ambientais, o que não ocorreu até então. Em 14/06/2019, a 
companhia protocolou um ofício junto ao Ibama reiterando a solicitação ao órgão a 
apresentação de uma previsão de quando o referido Acordo deverá ser formalizado. No entanto, 
até o momento não houve retorno do órgão ambiental federal quanto ao pleito. Assim, o avanço 
do projeto depende da formalização de um acordo entre Cetesb e Ibama, cujo processo já se 
arrasta há mais de um ano.

Ressalta-se que mesmo após a formalização do convênio haverá a necessidade de 
desenvolvimento de estudo ambiental e condução de todo o processo de licenciamento 
ambiental, antes que a obra possa ser licitada. Verifica-se, portanto, que a expectativa de 
execução do referido projeto não está no curto prazo. Deste cenário, passou-se a reavaliar a 
possibilidade de utilização do recurso desta ação para o projeto inicialmente proposto para este 
Programa, que se constitui na implantação de uma Central de Resíduos Sólidos na região da 
Alemoa, desenvolvido conceitualmente pelo próprio Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
Coppe/UFRJ.  Para a implantação da central de resíduos não haverá necessidade de 
licenciamento, visto tratar-se de obra em espaço não vegetado, cujo projeto já se encontra 
previsto no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, aprovado no contexto da Licença 
de Operação nº 1382/2017. Neste sentido, espera-se que a ação seja desenvolvida em menor 
tempo do que a expectativa do projeto da ETE na Ilha Barnabé. Diante disso, em dezembro de 
2019 foi encaminhado à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) o 
ofício da Diretoria da Presidência-Dipre-GD/523.2019, solicitando alteração do projeto vinculado 
à ação, substituindo a implantação da ETE na Ilha Barnabé pela Implantação de centrais de 
resíduos no Porto de Santos.
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.  Código: 1080

26.784.2086.1C66.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

028%Trecho 
pavimentado

30.856.50930.397.817 0 0% 23

ReprogramadoValor Realizado

Implantação da Avenida Perimetral Portuária
no Porto de Santos - no Município de Guarujá (SP)Ação 8

Comentários: Considerando os estudos em andamento para otimização do projeto da 
2ª fase, principalmente quanto à remodelação do viaduto de transposição da 
Rododovia Cônego Domênico Rangoni, visando a diminuição de custos, haverá 
alterações na necessidade de utilização de algumas áreas descritas no processo de 
desapropriação, as quais já foram informadas a Secretaria Nacional dos Portos e 
Transporte Aquaviários (SNTPA), que está analisando o assunto internamente.

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da 
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações 
portuárias.  Código: 1080

26.784.2086.1C67.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

4100%Trecho 
pavimentado

88.067.31448.618.839 3.841.395 4,36% 100

ReprogramadoValor Realizado

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no
Porto de Santos - no Município de Santos (SP)Ação 9

Comentários: Trecho Canal 4 – Ponta da Praia: rescindido o contrato DP/72.2015, 
celebrado junto à Construtora Cappellano. Estudos para retomada das obras em 
andamento. Novo Acesso: licitação para contratação de empresa para elaboração 
do projeto básico publicada em dezembro de 2018, a qual encontra-se em fase de 
homologação/adjudicação. Dependência da cessão de terreno pela Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU).
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do 
sistema portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros.  
Código: 1083

26.784.2086.15N8.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

03%Obra 
executada

3.747.9173.747.917 0 0% 3

ReprogramadoValor Realizado

Ampliação de Acesso Rodoviário à Ilha BarnabéAção 10

Comentários: Os documentos necessários para a contratação do projeto básico estão 
em elaboração. O escopo dos serviços está sendo revisado considerando as 
modificações operacionais na região.

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Objetivo

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Transporte Aquaviário - Código: 2086

Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do sistema 
portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros.  Código: 1083

26.784.2086.15N9.0035 - Tipo: Projeto

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

089%Obra 
executada

8.900.0008.900.000 0 0% 89

ReprogramadoValor Realizado

Reurbanização da Bacia do Canal 4Ação 11

Comentários: Tal ação prevê a elaboração de estudo exigido pela Prefeitura 
Municipal de Santos (PMS) em Termo de Responsabilidade de Implantação de 
Medidas Mitigadoras e/ ou Compensatórias (TRIIMC), firmado junto a companhia, 
devido à implantação de viaduto contemplado nas obras de readequação do 
sistema viário da Margem Direita – Trecho Macuco - Ponta da Praia. Foram iniciados 
estudos internos para atendimento à PMS, entretanto, considerando a rescisão do 
contrato DP/72.2015, que objetivava a execução das obras, e considerando a 
necessidade de reestudo do projeto do viaduto, faz-se necessária a ratificação dos 
termos propostos no referido Termo de Responsabilidade. Isto porque, com base no 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), conforme definido na 10º Reunião do 
PPI, de 21/08/2019, os Terminais STS 14 e STS 14A serão destinados à movimentação 
de carga geral, especialmente celulose, onde o principal modal utilizado para 
abastecimento é o ferroviário. 
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Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais 
Federais. Código: 0807 

26.122.0807.4102.0035 - Tipo: Atividade

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

————3.000.0003.000.000 154.853 5,17% —

ReprogramadoValor Realizado

Ação 12

Comentários: Realizado 5,2% do total previsto, na aquisição de equipamentos de 
refrigeração.

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, 
Veículos, Máquinas e Equipamentos (SP)

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Unidade Orçamentária

Programa

Código

39213 – Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp

Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais 
Federais.   Código: 0807

26.126.0807.4103.0035 - Tipo: Atividade

Execução Física – Meta

Execução Financeira e Física

Dotação 
Inicial

Dotação
Final

Descrição
da meta

Unidade
de medida

Previsto Realizado

————7.000.0007.000.000 1.294.397 18,49% —

ReprogramadoValor Realizado

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, 
Informação e Teleprocessamento (SP)Ação 13

Comentários: Realizado 18,5% do total previsto, sendo R$ 839,9 mil na aquisição de 
licenças e sistemas, R$ 217,7 mil na aquisição de equipamentos de informática, e R$ 
236,8 mil na aquisição de equipamentos de telefonia e imagem.

Desafios e Ações Futuras

Fazer melhor uso dos recursos disponíveis;

Garantir o uso racional dos investimentos ofertados;
˛
Concentrar esforços na busca constante pela redução dos custos e 
despesas; e

Auxiliar arrendatários e operadores portuários a perseguirem uma redução 
nos custos operacionais, de modo a tornar o Porto de Santos mais 
competitivo e contribuir para o aumento de comércio exterior brasileiro.
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SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

Fonte: SPA — Superintendência de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho

Visando ao atendimento a requisitos legais e a práticas 
atuais de mercado, a Santos Port Authority (SPA) tem 
adotado critérios de sustentabilidade ambiental em seus 
editais de aquisições de bens e serviços junto a seus 
fornecedores.

Os critérios demandados às empresas contratadas elencam 
atendimento a boas práticas como:

Cumprimento à Política Ambiental da SPA.

Engajamento aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS da Organização das Nações Unidas 
(ONU) aplicáveis à sua atividade.

Promoção de campanhas periódicas internas de 
conscientização e treinamento sobre boas práticas 
ambientais.

Adoção de ações de uso racional de água e energia em 
suas instalações.

Emprego de materiais e equipamentos que atendam a 
critérios de sustentabilidade, tais como segurança, 
durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos 
resíduos, menor desperdício e menor impacto 
ambiental.

Preferência para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local.

Os critérios de sustentabilidade são periodicamente 
revisitados em busca de otimizações.

Critérios de Sustentabilidade nas contratações e aquisições

Publicada      Resolução DIPRE 180.2019 que 
apresenta novas exigências para o 
tratamento de resíduos orgânicos de navios 
de longo curso (que passam a demandar 
processos de esterilização em incinerador ou 
autoclave).  A Resolução foi elaborada pela 
área técnica da Superintendência de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho 
(SUMAS) em cooperação com técnicos do 
Sistema de Vigilância Federal Agropecuária 
(Vigiagro), de forma a reforçar os controles 
sanitários existentes no país, minimizando o 
risco da entrada de doenças, zoonoses ou 
pragas de vegetais. 

A SPA promove a destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos 
gerados sob sua responsabilidade e mantém 
acompanhamento sobre ações de gestão de 
resíduos dos terminais arrendados.

Em 2019, a SPA recebeu do Ibama a 
aprovação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) e deu passos 
significativos para o avanço do processo de 
implementação plena do programa de coleta 
seletiva na companhia.

REDUÇÃO DE RESÍDUOS 
POLUENTES
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Fonte: SPA – Gerência de Patrimônio e Serviços

Consumo de papel 

Verificou-se uma redução progressiva no 
consumo de resmas de papel pela companhia 
entre os anos de referência (2017 a 2019), 
sendo a diferença mais relevante constatada 
no ano de 2019. Em relação ao ano anterior, 
verificou-se redução de cerca de 30% da 
quantidade de papel consumida. Tal fato 
deve-se à implantação do Sistema de Gestão 
Eletrônica de Documentos (GED).

quantidade de resmas A4 / ano

5215
2017

5135
2018

3598
2019

Fonte: SPA – Gerência de Utilidade

Consumo de energia elétrica

Após a redução, em 2018, do consumo de 
energia elétrica da SPA em cerca de 25,4%, em 
relação a 2017, a companhia conseguiu manter 
no ano subsequente (2019) um nível 
praticamente estável de consumo em suas 
instalações (houve aumento de 0,15 % em 
relação a 2018), reflexo da incorporação das 
ações de redução na sua rotina.

Gigawatt - GW / ano

17,34
2017

12,93
2018

12,95
2019
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Fonte: SPA – Gerência de Utilidade

Reciclagem de resíduos administrativos

No final do ano de 2019, foi iniciada a 
implantação da coleta seletiva de resíduos 
administrativos na SPA. A ação foi 
acompanhada de campanhas de 
conscientização  junto aos colaboradores da 
Autoridade Portuária ressaltando a importância 
do engajamento de todos para o uso 
sustentável dos recursos naturais. Os resultados 
obtidos com o indicador demonstram um 
reflexo positivo das ações, com a destinação 
para reciclagem de 150 kg de resíduos (entre 
papel/papelão e plástico), a serem melhoradas e 
intensificadas no ano de 2020. 

quilograma - kg

65

2019

85

PAPEL PLÁSTICO
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Fonte: SPA – Gerência de Utilidade

Consumo de água por arrendatários 

Por arrendatárias, verificada redução de 
consumo de água em 2019 de 12,7 % em 
relação a 2018 e cerca de 4,7 % em relação ao 
ano de 2017. Tal redução pode estar associada 
ao encerramento de contratos de 
arrendamento de áreas portuárias que 
aguardam trâmites de licitação.

mil m³ / ano

275
2017

300
2018

262
2019

O indicador aponta o volume de água que passa 
pela Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
que servirá para o consumo da Autoridade 
Portuária, arrendatários e navios. Verificado leve 
crescimento no volume total de água tratada em 
2019, se comparado a 2018 (aproximadamente 
0,45 %). Embora tenha havido redução de 12,7% 
no consumo de água pelos arrendatários, 
verificou-se aumento de quase 20% no número 
de embarcações atendidas (de 56.306, em 2018, 
para 66.056 navios, em 2019). 

Fonte: SPA – Gerência de Utilidade

Água tratada total do porto

mil m³ / ano

645
2017

670
2018

673
2019

Fonte: SPA – Gerência de Utilidade

Consumo de água de reuso por arrendatário

Verificada constante redução da demanda 
por água de reuso fornecida pelo Consórcio 
Cembra/Gerconsult, contratado da Santos 
Port Authority. Acredita-se que essa 
redução pode ter relação com a melhoria 
dos procedimentos operacionais dos 
arrendatários.

m³ / ano

4,71
2017

4,12
2018

3,69
2019
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Esgoto tratado total

mil m³ / ano

270
2017

314
2018

304
2019

Fonte: SPA – Gerência de Utilidade

Verificada redução de cerca de 4,2 % do 
volume de esgoto total tratado pelo Consórcio 
Cembra/Gerconsult. Tal condição pode estar 
associada à redução do consumo de água 
pelos atores do Porto.
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SEGURANÇA PÚBLICA 
PORTUÁRIA

Fonte: SPA — Superintendência da Guarda Portuária

que entrou no protocolo geral da SPA durante o ano de 2019 teve 
como destino o setor de credenciamento da Guarda Portuária.

14.427 credenciais eletrônicas

33% de toda a documentação

de trânsito foram registrados pela Guarda Portuária, em 
comparação ao ano anterior, fruto de readequação na sinalização 
horizontal e vertical das vias portuárias, bem como da realização 
de campanhas educacionais de trânsito.

22% menos acidentes

foi criado em 2019, tendo como objetivo realizar ações em 
manifestações, escoltas de dignitários e demais demandas que 
exijam ações de operação especializada. Seus integrantes 
passaram por treinamentos específicos, abordando temas como 
Gerenciamento de Crises, Progressão em Ambiente Confinado e 
Segurança e Proteção de Autoridades.

Grupamento de Ações Estratégicas (GAE)

foram impressas pelo setor de Credenciamento da Guarda 
Portuária, tais pedidos corresponderam à:

EAR
Estudo de Avaliação 

de Risco

PSPP
Plano de Segurança 
Pública Portuária

De forma pioneira, a SPA instituiu grupo de trabalho 
para elaboração do Estudo de Avaliação de Risco (EAR) 
das instalações do Porto de Santos. Tal documento foi 
encaminhado para avaliação da Cesportos em outubro 
de 2019, tendo como devolutiva um parecer de 
aprovação, no mês de dezembro do referido ano. Após a 
conclusão do estudo, foi instituído novo grupo de 
trabalho para elaboração do Plano de Segurança 
Pública Portuária (PSPP) do Porto de Santos, 
atualmente em fase de conclusão, sob a coordenação 
do Superintendente da Guarda Portuária.

Total de acidentes de trânsito Total de autos de infração de trânsito 
lavrados pela Guarda Portuária

2018 2019

385

2017

358

302

2018 2019

5001

2017

8960

6364
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INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 

FINANCEIRAS E 
CONTÁBEIS

A Santos Port Authority (SPA) apresenta, a seguir, as 
principais informações dos demonstrativos econômicos 
relativos ao período de 2017 a 2019.

Receita e Movimento Físico

Receita Tarifária

Fonte: SPA - Demonstrações Contábeis
Notas:  2017- Crescimento da safra do milho em 80,50%; 2018 - Reajuste Tarifário de 16,76% (13/6/2018)

 

Itens 2017 2018 2019
Variação

2019 vs 2018
Variação

2019 vs 2017

Receita Operacional Líquida 
(Tarifária + Patrimonial)

Receita Líquida Total 
(Operacional e Outras)

Movimento Físico

848.608 893.425 967.791 8,32% 14,04%

944.779 1.285.682 1.003.584 -21,94% 6,22%

129.865 133.160 134.010 0,64% 3,19%

recursos provenientes de outras receitas para desenvolver suas atividades, com destaque para as 
patrimoniais que, além de absorver os seus custos, suprem as demandas trabalhistas, tributárias e cíveis, 
bem como, os investimentos na infraestrutura portuária. 

Diante desse cenário, era de suma importância que os valores previstos na Tarifa do Porto de Santos 
fossem recompostos, a fim de que as receitas por ela geradas voltassem a cobrir seus respectivos custos, 
restabelecendo o equilíbrio almejado, em linha com o objetivo estratégico de alcançar o equilíbrio 
econômico-financeiro autossustentável da companhia.

Com esse propósito, em 2017 a SPA encaminhou à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) 
o “Estudo para a Revisão da Tarifa do Porto de Santos”. Após análise da agência reguladora, com base no
preceituado na Lei 12.815/2013, na Lei 10.233/2001 e nos critérios estabelecidos pela Portaria nº 118/2002,
do Ministro de Estado da Fazenda, foi autorizada a aplicação de reajuste linear de 16,76% para os valores
das Tabelas I, II e V da Tarifa Portuária do Porto de Santos, que passou a vigorar a partir de 13/06/2018.
A Tarifa Portuária é um conjunto de tabelas correspondentes a cada um dos tipos de serviços prestados
(ou vantagens disponibilizadas) pela companhia, no atendimento ao navio, operador portuário ou dono
de mercadorias (importadores e exportadores), e arrendatários.

A companhia tem a competência de arrecadar, no Porto de Santos, os valores definidos na Tarifa 
Portuária. Para reajustá-los, a empresa encaminha à Antaq estudo fundamentando a necessidade de 
revisão dos valores praticados na Tarifa do Porto de Santos, sendo a agência reguladora a responsável 
por definir o percentual de reajuste máximo autorizado, após consulta ao Ministério da Economia. 
Mesmo diante das turbulências na conjuntura nacional (início de novo governo) e internacional (crise 
comercial entre China e Estados Unidos) que marcaram o exercício de 2019, a movimentação de cargas 
no Porto de Santos atingiu novo recorde de 134,0 milhões t, com um incremento de 0,6 % em relação ao 
exercício de 2018. 

Cabe ressaltar que, por força de uma liminar, a SPA deixou de faturar tarifas previstas nas Tabelas I e II da 
Tarifa do Porto, incidentes sobre as movimentações do terminal privativo DP World Santos 
(anteriormente Embraport), ocasionando uma frustração de receita desde junho/2016. Com a edição da 
Resolução DIPRE 154.2019 de 03/06/2019, que definiu a cobrança a partir de 01/08/2019 da Tabela I.1 
diretamente do armador ou seu representante, parte dessa frustração de receita foi revertida, restando 
uma conclusão sobre a Tabela II.5 referente a utilização da infraestrutura terrestre mantida pela 
companhia para acesso àquele terminal.  

Desde o reajuste tarifário geral, em 08/05/2015, verificou-se a 
persistência do desequilíbrio entre receitas e despesas 
tarifárias, apesar dos constantes esforços da Santos Port 
Authority (SPA) em racionalizar suas despesas e da 
reestruturação da sistemática de cobrança pelo fornecimento 
de energia elétrica, ocorrido no final de 2016. A defasagem 
entre as receitas e despesas levou a empresa a recorrer a 

Em R$ mil
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Percentual dos Custos Operacionais e Despesas Adm/Outras em relação aos
Dispêndios Totais e Grau de Comprometimento da ROL com Dispêndios de Pessoal

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado Financeiro
(Receita - Despesa)

Resultado do Exercício
(após IR)

(35.220) (36.607) (21.451) -41,40% -39,09%

44.432 (468.725) 87.287 118,62% 96,45%

Itens 2017 2018 2019
Variação

2019 vs 2018
Variação

2019 vs 2017

Receita Operacional Líquida 
(Tarifária + Patrimonial)

Outras Receitas
(exceto Financeiras)

Dispêndios Correntes
(exceto Financeiras)

848.608 893.425 967.791 8,32% 14,04%

68.545 365.072 2.689 -99,26% -96,08%

(837.501) (1.690.615) (861.741) -49,03% 2,89%

Fonte: SPA - Demonstrações Contábeis
Notas: 2017 – Reversão de provisão do Portus de R$ 57,1 milhões (Outras Receitas).
2017 – Apropriação de contingência cível da empresa Rodrimar de R$ 43,3 milhões
(Dispêndios Correntes).
2018 - Reversão de provisão da empresa Libra de R$ 361,5 milhões (Outras Receitas).
2018 - Contabilização de perda com a empresa Libra, devido recuperação judicial, de
R$ 1.155,00 milhões com compensação de IRPJ e CSLL de R$ 268,0 milhões (Dispêndios Correntes).

O resultado negativo de R$ 468,7 milhões, em 2018, deve-se, 
basicamente, à contabilização de perda, da ordem de R$ 793,5 
milhões, relativa ao Grupo Libra (gerando uma compensação 
da ordem de R$ 268 milhões com IRPJ e CSLL), devido a 
recuperação judicial daquela empresa, anunciada em julho.  Em 
2019, a SPA reverteu o prejuízo em lucro líquido de R$ 87,3 
milhões. O desempenho foi afetado basicamente pelo 
reconhecimento da despesa atuarial relativa ao plano de 
previdência complementar “Portus”, que não havia sido 
contabilizada em exercícios anteriores em função das 
discussões técnicas sobre a estimativa do déficit do plano. Sem 
esse efeito, a SPA teria registrado lucro líquido recorde de R$ 
144 milhões.

Fonte: SPA - Gerência de Controladoria e Orçamento

Custos Indiretos (Infraestrutura)

Custos Indiretos (Rateio Administração e Outras)

Resultado Líquido

Dispêndios com Pessoal
(Remuneração + Encargos + Benefícios)

3 - Comprometimento da Receita Operacional Líquida
com Pessoal

1 - Percentual Custos Operacionais (Diretos + Indiretos 
Infraestrutura) s/ Dispêndios Totais

2 - Percentual Despesas Administrativas e Outras s/ 
Dispêndios Totais

4 - Número de empregados

262.415 237.284 193.872

215.990 221.901 606.825

Resumo 2017 2018 2019

Receita Operacional Líquida(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(=)

Outras Receitas

Custos Diretos

848.608 893.425 967.791

96.171 392.257 35.793

421.942 1.295.222 115.600

23,99% 12,65% 66,23%

44,76% 40,35% 36,44%

1.397 1.347 1.290

44.432 (468.725) 87.287

379.828 360.527 352.650

76.01% 87,35% 33,77%

Em R$ mil
Em R$ mil
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Indicadores de liquidez - Período 2017 a 2019
(Parâmetro de avaliação: quanto maior, melhor)

Comparando-se o exercício de 2019 com o de 2018 verifica-se 
que ocorreram variações significativas nos índices, com 
melhora em quase todos eles, em decorrência de melhor 
gestão, gerando resultados positivos e aumento relevante de 
disponibilidades. A exceção é o índice de Liquidez Geral, com 
reduções em 2018 (contabilização de perda relativa à 
recuperação judicial da Libra); e em 2019 (registro do déficit 
atuarial do Portus).

Fonte: SPA - Demonstrações Contábeis

(Ativo Circulante + Realizável a LP) / 
(Passivo Circulante e Não Circulante) 1,01 0,70 0,50

Fórmula 2017Índices 2018 2019

Disponibilidades / Passivo CirculanteLiquidez Imediata

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Liquidez Geral

Ativo Circulante / Passivo Circulante

(Ativo Circulante - Estoques) /
Passivo Circulante   

0,31 0,47 1,12

0,56 0,78 1,27

0,56 0,78 1,27

Balanço Patrimonial

Fonte: SPA - Demonstrações Contábeis

Patrimônio Líquido

Total Passivo +
Patrimônio Líquido

1.418.842 949.674 51.930 -94,53% -96,34%

3.177.724 2.778.115 3.010.195 8,35% -5,27%

Total de Ativos

Passivo Circulante e
Não Circulante

3.177.724 2.778.115 3.010.195 8,35% -5,27%

1.758.882 1.828.440 2.958.265 61,79% 68,19%

Itens 2017 2018 2019
Variação

2019 vs 2018
Variação

2019 vs 2017

Ativo Circulante

Realizável a
Longo Prazo

Imobilizado

199.210 345.422 640.686 85,48% 221,61%

1.209.005 698.832 677.112 -3,11% -43.99%

1.769.509 1.733.861 1.692.397 -2,39% -4,36%

A diminuição do Patrimônio Líquido em 2019, deve-se pelo 
registro do déficit atuarial do Portus.
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Síntese dos Principais Indicadores de Performance de Gestão

2017Descrição 2018 2019
Crescimento 

Nominal
2019 vs 2018

Índice de 
Crescimento 
2019 vs 2018

Resultados Econômicos - R$ mil

Receita Operacional Líquida 848.608 893.425 967.791 74.366 8,32%

Receita Líquida Total 944.779 1.285.682 1.003.584 (282.098) -21,94%

Resultado do Exercício 44.432 (468.725) 87.287 556.012 118,62%

  Patrimônio Líquido (PL) 1.418.842 949.674 51.930 (897.744) -94,53%

  Taxa de Retorno do PL 0,03 (0,49) 1,68 2,17 440,56%

RESULTADOS FINANCEIROS - R$ mil

  Caixa e Bancos 108.959 206.440 561.662 355.222 172,07%

  Passivo Ciculante + Não Circulante - Rec. Diferida 1.398.074 1.490.754 2.646.287 1.155.533 77,51%

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

  Liquidez Imediata (LI) 0,31 0,47 1,12 0,65 137,28%

  Liquidez Corrente (LC) 0,55 0,78 1,27 0,49 63,09%

  Liquidez Seca (LS) 0,56 0,78 1,27 0,49 62,97%

  Liquidez Geral (LG) 1,01 0,70 0,50 (0,20) -28,95%

2017Descrição 2018 2019
Crescimento 

Nominal
2019 vs 2018

Índice de 
Crescimento 
2019 vs 2018

Indicadores de Recursos Humanos

Quadro de Pessoal (nº de empregados) (***) 1.397 1.347 1.290 (57) -4,23%

  Dispêndios com Pessoal (R$ mil) (****) 379.828 360.527 352.650 (7.877) -2,18%

2017Descrição 2018 2019
Crescimento 

Nominal
2019 vs 2018

Índice de 
Crescimento 
2019 vs 2018

RESULTADOS OPERACIONAIS
Movimentação de Carga em ton/mil

Total 129.865 133.160 134.010 850 0,64%

Exportação 93.557 94.339 94.355 16 0,02%

Importação 36.308 38.821 39.655 834 2,15%

Movimentação de Contêineres - mil

  Em unidades 2.495 2.595 2.586 (9) -0,35%

  Em Tonelagem 44.534 45.851 45.987 136 0,30%

  Em Teus 3.854 4.122 4.165 43 1,04%

Consignação dos Navios Movimentados (Tons/Navios-Viagens)

  Nº Navios - Viagens (*) 4.732 4.732 4.703 (29) -0,61%

  Tons/Navios - Viagens (*) 27.444 28.140 28.495 355 1,26%

  Teus/Navios - Viagens (**) 1.827 1.947 1.927 (20) -1,03%

Movimento de Navios - unidades 4.854 4.853 4.842 (11) -0,23%

Movimento de passageiros - unidades 518.545 542.500 620.051 77.551 14,30%

Movimentação de Veículos - unidades

  Total 321.827 278.239 198.637 (79.602) -28,61%

Exportação 297.959 224.550 154.898 (69.652) -31,02%

Importação 23.868 53.689 43.739 (9.950) -18,53%

Notas: Notas: (1) Variação do IPCA no período (jan/18 a dez/19) = 7,90%
(*) Do número total de navios, foram excluídos o de passageiros e outros
(**) Somente navios dedicados à movimentação de contêineres
(***) Não são considerados os Diretores (sendo em 31/12/17 = 5, 31/12/18 = 4 e 31/12/19 = 4)
(****) Dispêndios com Pessoal = Remuneração + Encargos + Benefícios
Fonte : SPA - Demonstrações Contábeis, Mensário Estatístico e Consignação Média
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Os termos que não estão listados neste glossário 
foram definidos ao longo do texto.

Agências reguladoras: são órgãos governamentais 
(autarquias) que fiscalizam, regulamentam e 
controlam a oferta de produtos e serviços dentro de 
determinada atividade econômica. Possuem poder 
especial para legislar sobre como determinado 
mercado deve operar. Dessa forma, são esses 
órgãos que estabelecem, de forma mais específica, 
os parâmetros mínimos de funcionamento das 
empresas de um setor.

Bacias de evolução: as bacias de evolução do porto 
referem-se a áreas inseridas no canal interno de 
navegação, previamente delimitadas ou não, 
capazes de suportar a rotação de navios com 
dimensões estabelecidas, defronte ou próximos aos 
terminais a que se destinam.

Backbone: significa “espinha dorsal”, e é o termo 
utilizado para identificar a rede principal pela qual 
os dados de todos os clientes da Internet passam.

Backlog: é uma espécie de lista de tarefas que 
associada ao segmento de TI, por referir-se ao 
desenvolvimento de um produto ou um sistema, um 
indicador que mede o acúmulo de atividades 
pendentes de finalização. 

Batimetria: é a medição da profundidade de uma 
determinada massa de água (oceanos, mares,˛lagos˛
e˛rios).

Berços de atracação: consiste em um local específico 
no terminal marítimo onde o navio atraca para fazer o 
embarque e desembarque de cargas.

Brexit: a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) 
foi chamada de Brexit originada na língua inglesa 
resultante da junção das palavras British (britânico) e 
exit (saída).

Brownfield e Greenfield: investimento Greenfield 
(campo verde) é um investimento de alto risco, pois se 
inicia do zero. Além da construção de novas 
instalações de produção, estes projetos podem 
também incluir a construção de novos centros de 
distribuição, escritórios, alojamentos, bem como o 
treinamento de funcionários segundo o padrão da 
nova empresa. Ao contrário, os investimentos 
Brownfield (campo marrom) são de risco menor, pois 
toda a infraestrutura como fábrica e funcionários já 
existe.

Cadeia de valor: cadeia de valor é um modelo de 
estruturação das atividades desenvolvidas pelas 
empresas, visando garantir a máxima qualidade do 
serviço e produto ao cliente final, além de criar 
vantagem competitiva no mercado.

Canal de navegação: é um “caminho” na via hídrica, de 
forma a criar uma estrutura lógica de tráfego de 
embarcações, com medidas de profundidade e largura 
adequadas, em um ou dois sentidos, mas que garanta 
a segurança da navegação.

Carga conteinerizada: utiliza-se a denominação para 
designar a carga geral acondicionada em contêineres.

Código ISPS-Code: International Ship And Port Facility 
Security Code - Código Internacional para Proteção de 
Navios e Instalações Portuárias, instituído pela 
Organização Marítima Internacional (IMO), a partir de 
sua 22ª Assembleia/IMO (Nov/2001), visa dissuadir 
atos terroristas contra navios e portos, passando a ser 
cumprida por portos brasileiros mais precisamente a 
partir de 2004. O código estabelece delimitações de 
área portuária, restrição de acesso, cadastramento e 
controle de circulação através de sistema de vigilância 
nos limites das instalações portuárias e cais, além de 
procedimentos durante a navegação e antes da 
chegada do navio no porto.

Compliance: é o conjunto de disciplinas a fim de 
cumprir e se fazer cumprir as˛normas˛legais e 
regulamentares, as políticas e as diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para as atividades da˛
instituição˛ou˛empresa, bem como evitar, detectar e 
tratar quaisquer desvios ou inconformidades que 
possam ocorrer.

Concessão de serviços: é o contrato entre a 
administração pública e uma empresa privada, pelo 
qual a primeira transfere, à segunda, a execução de um 
serviço público, para que exerça este em seu próprio 
nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga 
pelo usuário, em regime de monopólio ou não.

GLOSSÁRIO

Contêiner: é um equipamento utilizado para 
transportar carga. Recipiente de metal ou madeira, 
geralmente de grandes dimensões, destinado ao 
acondicionamento e transporte de carga em navios, 
trens etc.

CTI: Comitê de Tecnologia da Informação.

DC: Declaração de Cumprimento.

Dragagem de aprofundamento: processo de remoção 
de material sedimentar virgem dos berços, acessos e 
canal de navegação, com o objetivo de aumentar as 
cotas de projeto (profundidades), a fim de possibilitar 
o tráfego de navios de maiores calados. Normalmente 
acompanhado de alargamento do canal, necessita 
projeto e licença ambiental prévia.

Dragagem de manutenção: processo de retirada de 
material sedimentar recente, depositado sobre os 
berços, acessos e canal de navegação, com a finalidade 
de manter as cotas de projeto (profundidades), 
permitindo assim a navegabilidade e execução de 
manobras, sem risco à segurança da navegação.

Downtime: é uma expressão originada na área de TI, 
que indica o tempo em que um sistema, processo ou 
atividade não está operacional, ou “fora do ar”. 

EBITDA: Earning Before Interests, Taxes, Depreciation 
and Amortization, ou seja: lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização (LAJIDA). É um 
indicador utilizado para avaliar a geração de caixa 
operacional das empresas que será utilizada para o 

pagamento de juros, amortização de dívidas, 
financiamento dos investimentos e pagamento de 
impostos e dividendos.

Margem EBITDA Ajustada: índice tradicional (EBITDA) 
expurgando, também, os efeitos das provisões 
contingenciais que são elevadas na companhia.

EAR: Estudo de Avaliação de Risco. 

ERP: significa “Enterprise Resource Planning”, ou 
sistema de gestão integrado, auxilia o gestor da 
empresa a melhorar os processos internos e integrar as 
atividades dos vários setores da empresa, permitindo 
fluxo de dados corporativos mais fluido e 
compartilhado com facilidade, permitindo a eliminação 
de duplicidade de informações, contribuindo ainda 
para uma tomada de decisão acertada.

Execução do plano de manutenção: medir a execução 
do plano de manutenção. Fórmula: Total de itens 
executados no plano de manutenção/Total de itens do 
plano de manutenção previstos.

Execução orçamentária de investimentos: Proporção 
entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o 
Limite anual do PDG para investimentos, definido para 
o ano corrente.
Fórmula: Valor Realizado dos investimentos /Valor 
Previsto x100.

Favorabilidade de mídia: mede a proporção entre as 
notícias favoráveis-neutras e o total de notícias no 
período. Fórmula: Número de notícias 
favoráveis-neutras/Total de notícias no período.

HVM: Honorário Variável Mensal é a parcela variável de 
remuneração dos diretores que está atrelada ao 
cumprimento de metas trimestrais estabelecidas pela 
SNPTA e aprovadas pelo Consad.

Média do percentual de cumprimento das metas de 
gestão (HVM): Percentual médio anual de atendimento 
às metas estabelecidas trimestralmente pela Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Índice de Desempenho Ambiental (IDA): estabelecido 
pela Antaq, avalia por meio de indicadores, a eficiência 
e a qualidade da gestão ambiental a partir de um 
questionário preenchido pelas instalações portuárias.

Índice de descumprimento de agendamento de 
caminhões: proporção de caminhões sem permissão 
de acesso ao porto no momento de chegada ao 
portão, no período.
Fórmula: Quantidade de caminhões sem permissão de 
acesso ao porto / Quantidade total de caminhões que 
acessaram o Porto.

Índice de eficiência operacional: proporção entre os 
Custos e Despesas com Pessoal, bem como seus 
respectivos Encargos/Benefícios e a Receita 
Operacional Líquida.
Fórmula: Custo com pessoal total / receita operacional 
líquida.

Índice de eficiência administrativa: proporção entre 
as Despesas Administrativas (excetuando-se a despesa 
com pessoal/encargos/benefícios e despesas judiciais) 
e a Receita Operacional Líquida. Fórmula: Despesas 
Administrativas/Receita Operacional líquida.

KPI: Indicador de gestão.

Manutenção do calado operacional: mede a eficácia das dragagens de 
manutenção do canal de acesso. Fórmula: Média Ponderada dos Calados 
Máximos por trecho (BM). 
Equação: 
d_médio=(d_1*L_1+d_2*L_2+d_3*L_3+d_4a*L_4a+d_4b*L_4b)/L_total 
d_médio=(d_1*11,9+d_2*4,2+d_3*4,3+d_4a*3,2+d_4b*1,5)/25,1
Onde:
d = calado operacional – baixa-mar [m];    L = Comprimento/extensão [km];
1 = Trecho I;       2 = Trecho II;       3 = Trecho III;
4a = Trecho IV (até Alamoa);      4b = Trecho IV (a partir da Alamoa)

Metodologia Nine Box: é uma metodologia de avaliação de desempenho 
dos colaboradores que leva em conta a sua produtividade e o seu potencial 
de desenvolvimento dentro da empresa.

Modal de transporte: é a maneira pela qual uma logística de produtos e 
pessoas é feita. Ela pode ocorrer pelas rodovias, pela água, ferrovias, por 
dutos ou pelo ar e a forma como é feita, está relacionada estreitamente 
com os sistemas de produção e de consumo.

Navegação de cabotagem: é a navegação costeira (etimologicamente 
entre cabos) no mesmo continente, no mesmo país quando detentores de 
costas longas; caso ambas as pontas da viagem marítima se encontrem na 
mesma “costa”, então este transporte constitui uma cabotagem 
propriamente dita, caso a origem e o destino marítimos da carga sejam 
portos de continentes distintos e tenha havido transbordo marítimo de 
carga, então o termo costeiro da jornada é chamado feeder, que é assim, 
um tipo de cabotagem.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015 
composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos 
até 2030, sendo previstas ações mundiais sobre temas 
como erradicação da pobreza, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e 
de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos 
ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, entre outros.

Outorga: a outorga de direito de uso ou interferência de 
recursos é um ato administrativo, de autorização ou 
concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 
outorgado fazer uso d o recurso por determinado tempo, 
finalidade e condição expressa no respectivo ato. ˛

PIDV: Programa de Incentivo à Demissão Voluntária é um 
meio de desligamento, por adesão voluntária do 
empregado, objetivando a redução do quadro de pessoal 
das empresas.

PLR: Participação nos Lucros e Resultados. 

Poligonal: é uma representação em mapa, carta ou 
planta dos limites físicos da área do porto organizado, 
espaço geográfico onde a autoridade portuária detém o 
poder de administração do porto público.

Porto Organizado: conforme estabelece a Lei nº 
12.815/2013, “Porto organizado” é o conjunto de bens 
públicos necessários à consecução das atividades 
portuárias dentro de um espaço geográfico, chamado de 
“área do porto organizado”. 

Portus: Instituto de Seguridade Social, é um plano de 
benefícios de caráter previdenciário com a finalidade 
de suplementar benefícios pagos pela Previdência 
Social a seus participantes.

Programa Diope A/19: uma força-tarefa que une 
esforços de diversas superintendências da SPA com 
vistas a mitigar as vulnerabilidades do sistema de 
Segurança do Porto de Santos.

PSPP: Plano de SEgurança Pública Portuária. 

Quantidade de Alunos (participações em ações de 
capacitação): Quantidade de alunos em participações 
em ações de capacitação.

Receita Faturada: Total da receita faturada no período.

Representatividade de Itatinga sobre a energia 
distribuída pela SPA (Itatinga + CPFL): Índice 
comparativo entre a energia distribuída através dos 
nossos circuitos de distribuição para o Porto 
proveniente da Usina de Itatinga versus a Energia total 
distribuída no Porto pela SPA.
Fórmula: ∑Energia gerada e distribuída por Itatinga/∑
Total de Energia distribuída pela SPA.

Retorno de Capital:  Proporção do EBITDA sobre o 
Patrimônio Líquido + Empréstimos + Financiamentos. 
Fórmula:  EBITDA do exercício corrente / PL + 
Empréstimos + Financiamentos.

RVA: Remuneração Variável Anual

Stakeholders: é uma˛palavra em inglês utilizada para 
designar as pessoas e grupos mais importantes para 
um planejamento estratégico ou plano de negócios, ou 
seja, as˛partes interessadas.

SWOT: É a sigla dos termos ingleses Strengths 
(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em 
uma ferramenta de análise bastante popular no âmbito 
empresarial. Em Administração de Empresas, a Análise 
SWOT é um importante instrumento utilizado para 
planejamento estratégico que consiste em recolher 
dados importantes que caracterizam o ambiente 
interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades 
e ameaças) da empresa.

Taxa de frequência: É o número de acidentados por 
milhão de horas de exposição ao risco, em 
determinado período.
Fórmula: F = N x 1.000.000/H. Onde F = Taxa de 
frequência de acidentados; N= Número de 
acidentados; H= Horas-Homem de exposição ao risco.

Tempo de Espera na Barra - navios conteineiros: 
Tempo de espera dos navios porta conteineres em area 
de fundeio até a atracação.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens de carga 
conteinerizada.

Tempo de Espera na Barra - demais navios: Tempo de 
espera na barra de demais navios.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens exceto de 
carga conteinerizada.

TEU: unidade equivalente a 20 Pés (em inglês: 
Twenty-feet Equivalent Unit), é uma medida-padrão 
utilizada para calcular o volume de um contêiner. 
Equivale a um container padrão de 6,10m 
(comprimento) x 2,44m (largura) x 2,59m (altura), 
aproximadamente 39 m³.

Utilização de áreas operacionais: Analisar, entre as 
áreas operacionais disponíveis, qual a parcela que está 
arrendada e, portanto, não ociosa.
Fórmula: Áreas operacionais arrendadas / Total de 
áreas operacionais passíveis de arrendamento.

VTMIS : Vessel Tra�c Management Information System
(VTMIS) é um sistema de auxílio eletrônico à 
navegação, composto pela integração de diversos 
sensores de captação de informações. O sistema 
monitora ativamente o tráfego aquaviário, a partir de 
informações visuais e eletrônicas captadas pelos 
sensores e integradas ao sistema de informações do 
porto, garantindo dessa forma uma maior eficiência no 
transporte de mercadorias, mais segurança da 
tripulação e maior capacidade de identificação de 
ameaças ao meio ambiente nas áreas portuárias.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

121



Os termos que não estão listados neste glossário 
foram definidos ao longo do texto.

Agências reguladoras: são órgãos governamentais 
(autarquias) que fiscalizam, regulamentam e 
controlam a oferta de produtos e serviços dentro de 
determinada atividade econômica. Possuem poder 
especial para legislar sobre como determinado 
mercado deve operar. Dessa forma, são esses 
órgãos que estabelecem, de forma mais específica, 
os parâmetros mínimos de funcionamento das 
empresas de um setor.

Bacias de evolução: as bacias de evolução do porto 
referem-se a áreas inseridas no canal interno de 
navegação, previamente delimitadas ou não, 
capazes de suportar a rotação de navios com 
dimensões estabelecidas, defronte ou próximos aos 
terminais a que se destinam.

Backbone: significa “espinha dorsal”, e é o termo 
utilizado para identificar a rede principal pela qual 
os dados de todos os clientes da Internet passam.

Backlog: é uma espécie de lista de tarefas que 
associada ao segmento de TI, por referir-se ao 
desenvolvimento de um produto ou um sistema, um 
indicador que mede o acúmulo de atividades 
pendentes de finalização. 

Batimetria: é a medição da profundidade de uma 
determinada massa de água (oceanos, mares,˛lagos˛
e˛rios).

Berços de atracação: consiste em um local específico 
no terminal marítimo onde o navio atraca para fazer o 
embarque e desembarque de cargas.

Brexit: a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) 
foi chamada de Brexit originada na língua inglesa 
resultante da junção das palavras British (britânico) e 
exit (saída).

Brownfield e Greenfield: investimento Greenfield 
(campo verde) é um investimento de alto risco, pois se 
inicia do zero. Além da construção de novas 
instalações de produção, estes projetos podem 
também incluir a construção de novos centros de 
distribuição, escritórios, alojamentos, bem como o 
treinamento de funcionários segundo o padrão da 
nova empresa. Ao contrário, os investimentos 
Brownfield (campo marrom) são de risco menor, pois 
toda a infraestrutura como fábrica e funcionários já 
existe.

Cadeia de valor: cadeia de valor é um modelo de 
estruturação das atividades desenvolvidas pelas 
empresas, visando garantir a máxima qualidade do 
serviço e produto ao cliente final, além de criar 
vantagem competitiva no mercado.

Canal de navegação: é um “caminho” na via hídrica, de 
forma a criar uma estrutura lógica de tráfego de 
embarcações, com medidas de profundidade e largura 
adequadas, em um ou dois sentidos, mas que garanta 
a segurança da navegação.

Carga conteinerizada: utiliza-se a denominação para 
designar a carga geral acondicionada em contêineres.

Código ISPS-Code: International Ship And Port Facility 
Security Code - Código Internacional para Proteção de 
Navios e Instalações Portuárias, instituído pela 
Organização Marítima Internacional (IMO), a partir de 
sua 22ª Assembleia/IMO (Nov/2001), visa dissuadir 
atos terroristas contra navios e portos, passando a ser 
cumprida por portos brasileiros mais precisamente a 
partir de 2004. O código estabelece delimitações de 
área portuária, restrição de acesso, cadastramento e 
controle de circulação através de sistema de vigilância 
nos limites das instalações portuárias e cais, além de 
procedimentos durante a navegação e antes da 
chegada do navio no porto.

Compliance: é o conjunto de disciplinas a fim de 
cumprir e se fazer cumprir as˛normas˛legais e 
regulamentares, as políticas e as diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para as atividades da˛
instituição˛ou˛empresa, bem como evitar, detectar e 
tratar quaisquer desvios ou inconformidades que 
possam ocorrer.

Concessão de serviços: é o contrato entre a 
administração pública e uma empresa privada, pelo 
qual a primeira transfere, à segunda, a execução de um 
serviço público, para que exerça este em seu próprio 
nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga 
pelo usuário, em regime de monopólio ou não.

Contêiner: é um equipamento utilizado para 
transportar carga. Recipiente de metal ou madeira, 
geralmente de grandes dimensões, destinado ao 
acondicionamento e transporte de carga em navios, 
trens etc.

CTI: Comitê de Tecnologia da Informação.

DC: Declaração de Cumprimento.

Dragagem de aprofundamento: processo de remoção 
de material sedimentar virgem dos berços, acessos e 
canal de navegação, com o objetivo de aumentar as 
cotas de projeto (profundidades), a fim de possibilitar 
o tráfego de navios de maiores calados. Normalmente
acompanhado de alargamento do canal, necessita
projeto e licença ambiental prévia.

Dragagem de manutenção: processo de retirada de 
material sedimentar recente, depositado sobre os 
berços, acessos e canal de navegação, com a finalidade 
de manter as cotas de projeto (profundidades), 
permitindo assim a navegabilidade e execução de 
manobras, sem risco à segurança da navegação.

Downtime: é uma expressão originada na área de TI, 
que indica o tempo em que um sistema, processo ou 
atividade não está operacional, ou “fora do ar”. 

EBITDA: Earning Before Interests, Taxes, Depreciation 
and Amortization, ou seja: lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização (LAJIDA). É um 
indicador utilizado para avaliar a geração de caixa 
operacional das empresas que será utilizada para o 

pagamento de juros, amortização de dívidas, 
financiamento dos investimentos e pagamento de 
impostos e dividendos.

Margem EBITDA Ajustada: índice tradicional (EBITDA) 
expurgando, também, os efeitos das provisões 
contingenciais que são elevadas na companhia.

EAR: Estudo de Avaliação de Risco. 

ERP: significa “Enterprise Resource Planning”, ou 
sistema de gestão integrado, auxilia o gestor da 
empresa a melhorar os processos internos e integrar as 
atividades dos vários setores da empresa, permitindo 
fluxo de dados corporativos mais fluido e 
compartilhado com facilidade, permitindo a eliminação 
de duplicidade de informações, contribuindo ainda 
para uma tomada de decisão acertada.

Execução do plano de manutenção: medir a execução 
do plano de manutenção. Fórmula: Total de itens 
executados no plano de manutenção/Total de itens do 
plano de manutenção previstos.

Execução orçamentária de investimentos: Proporção 
entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o 
Limite anual do PDG para investimentos, definido para 
o ano corrente.
Fórmula: Valor Realizado dos investimentos /Valor
Previsto x100.

Favorabilidade de mídia: mede a proporção entre as 
notícias favoráveis-neutras e o total de notícias no 
período. Fórmula: Número de notícias 
favoráveis-neutras/Total de notícias no período.

HVM: Honorário Variável Mensal é a parcela variável de 
remuneração dos diretores que está atrelada ao 
cumprimento de metas trimestrais estabelecidas pela 
SNPTA e aprovadas pelo Consad.

Média do percentual de cumprimento das metas de 
gestão (HVM): Percentual médio anual de atendimento 
às metas estabelecidas trimestralmente pela Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Índice de Desempenho Ambiental (IDA): estabelecido 
pela Antaq, avalia por meio de indicadores, a eficiência 
e a qualidade da gestão ambiental a partir de um 
questionário preenchido pelas instalações portuárias.

Índice de descumprimento de agendamento de 
caminhões: proporção de caminhões sem permissão 
de acesso ao porto no momento de chegada ao 
portão, no período.
Fórmula: Quantidade de caminhões sem permissão de 
acesso ao porto / Quantidade total de caminhões que 
acessaram o Porto.

Índice de eficiência operacional: proporção entre os 
Custos e Despesas com Pessoal, bem como seus 
respectivos Encargos/Benefícios e a Receita 
Operacional Líquida.
Fórmula: Custo com pessoal total / receita operacional 
líquida.

Índice de eficiência administrativa: proporção entre 
as Despesas Administrativas (excetuando-se a despesa 
com pessoal/encargos/benefícios e despesas judiciais) 
e a Receita Operacional Líquida. Fórmula: Despesas 
Administrativas/Receita Operacional líquida.

KPI: Indicador de gestão.

Manutenção do calado operacional: mede a eficácia das dragagens de 
manutenção do canal de acesso. Fórmula: Média Ponderada dos Calados 
Máximos por trecho (BM). 
Equação: 
d_médio=(d_1*L_1+d_2*L_2+d_3*L_3+d_4a*L_4a+d_4b*L_4b)/L_total 
d_médio=(d_1*11,9+d_2*4,2+d_3*4,3+d_4a*3,2+d_4b*1,5)/25,1
Onde:
d = calado operacional – baixa-mar [m];    L = Comprimento/extensão [km];
1 = Trecho I;       2 = Trecho II;       3 = Trecho III;
4a = Trecho IV (até Alamoa);      4b = Trecho IV (a partir da Alamoa)

Metodologia Nine Box: é uma metodologia de avaliação de desempenho 
dos colaboradores que leva em conta a sua produtividade e o seu potencial 
de desenvolvimento dentro da empresa.

Modal de transporte: é a maneira pela qual uma logística de produtos e 
pessoas é feita. Ela pode ocorrer pelas rodovias, pela água, ferrovias, por 
dutos ou pelo ar e a forma como é feita, está relacionada estreitamente 
com os sistemas de produção e de consumo.

Navegação de cabotagem: é a navegação costeira (etimologicamente 
entre cabos) no mesmo continente, no mesmo país quando detentores de 
costas longas; caso ambas as pontas da viagem marítima se encontrem na 
mesma “costa”, então este transporte constitui uma cabotagem 
propriamente dita, caso a origem e o destino marítimos da carga sejam 
portos de continentes distintos e tenha havido transbordo marítimo de 
carga, então o termo costeiro da jornada é chamado feeder, que é assim, 
um tipo de cabotagem.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015 
composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos 
até 2030, sendo previstas ações mundiais sobre temas 
como erradicação da pobreza, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e 
de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos 
ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, entre outros.

Outorga: a outorga de direito de uso ou interferência de 
recursos é um ato administrativo, de autorização ou 
concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 
outorgado fazer uso d o recurso por determinado tempo, 
finalidade e condição expressa no respectivo ato. ˛

PIDV: Programa de Incentivo à Demissão Voluntária é um 
meio de desligamento, por adesão voluntária do 
empregado, objetivando a redução do quadro de pessoal 
das empresas.

PLR: Participação nos Lucros e Resultados. 

Poligonal: é uma representação em mapa, carta ou 
planta dos limites físicos da área do porto organizado, 
espaço geográfico onde a autoridade portuária detém o 
poder de administração do porto público.

Porto Organizado: conforme estabelece a Lei nº 
12.815/2013, “Porto organizado” é o conjunto de bens 
públicos necessários à consecução das atividades 
portuárias dentro de um espaço geográfico, chamado de 
“área do porto organizado”. 

Portus: Instituto de Seguridade Social, é um plano de 
benefícios de caráter previdenciário com a finalidade 
de suplementar benefícios pagos pela Previdência 
Social a seus participantes.

Programa Diope A/19: uma força-tarefa que une 
esforços de diversas superintendências da SPA com 
vistas a mitigar as vulnerabilidades do sistema de 
Segurança do Porto de Santos.

PSPP: Plano de SEgurança Pública Portuária. 

Quantidade de Alunos (participações em ações de 
capacitação): Quantidade de alunos em participações 
em ações de capacitação.

Receita Faturada: Total da receita faturada no período.

Representatividade de Itatinga sobre a energia 
distribuída pela SPA (Itatinga + CPFL): Índice 
comparativo entre a energia distribuída através dos 
nossos circuitos de distribuição para o Porto 
proveniente da Usina de Itatinga versus a Energia total 
distribuída no Porto pela SPA.
Fórmula: ∑Energia gerada e distribuída por Itatinga/∑
Total de Energia distribuída pela SPA.

Retorno de Capital:  Proporção do EBITDA sobre o 
Patrimônio Líquido + Empréstimos + Financiamentos. 
Fórmula:  EBITDA do exercício corrente / PL + 
Empréstimos + Financiamentos.

RVA: Remuneração Variável Anual

Stakeholders: é uma˛palavra em inglês utilizada para 
designar as pessoas e grupos mais importantes para 
um planejamento estratégico ou plano de negócios, ou 
seja, as˛partes interessadas.

SWOT: É a sigla dos termos ingleses Strengths 
(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em 
uma ferramenta de análise bastante popular no âmbito 
empresarial. Em Administração de Empresas, a Análise 
SWOT é um importante instrumento utilizado para 
planejamento estratégico que consiste em recolher 
dados importantes que caracterizam o ambiente 
interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades 
e ameaças) da empresa.

Taxa de frequência: É o número de acidentados por 
milhão de horas de exposição ao risco, em 
determinado período.
Fórmula: F = N x 1.000.000/H. Onde F = Taxa de 
frequência de acidentados; N= Número de 
acidentados; H= Horas-Homem de exposição ao risco.

Tempo de Espera na Barra - navios conteineiros: 
Tempo de espera dos navios porta conteineres em area 
de fundeio até a atracação.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens de carga 
conteinerizada.

Tempo de Espera na Barra - demais navios: Tempo de 
espera na barra de demais navios.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens exceto de 
carga conteinerizada.

TEU: unidade equivalente a 20 Pés (em inglês: 
Twenty-feet Equivalent Unit), é uma medida-padrão 
utilizada para calcular o volume de um contêiner. 
Equivale a um container padrão de 6,10m 
(comprimento) x 2,44m (largura) x 2,59m (altura), 
aproximadamente 39 m³.

Utilização de áreas operacionais: Analisar, entre as 
áreas operacionais disponíveis, qual a parcela que está 
arrendada e, portanto, não ociosa.
Fórmula: Áreas operacionais arrendadas / Total de 
áreas operacionais passíveis de arrendamento.

VTMIS : Vessel Tra�c Management Information System
(VTMIS) é um sistema de auxílio eletrônico à 
navegação, composto pela integração de diversos 
sensores de captação de informações. O sistema 
monitora ativamente o tráfego aquaviário, a partir de 
informações visuais e eletrônicas captadas pelos 
sensores e integradas ao sistema de informações do 
porto, garantindo dessa forma uma maior eficiência no 
transporte de mercadorias, mais segurança da 
tripulação e maior capacidade de identificação de 
ameaças ao meio ambiente nas áreas portuárias.
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Os termos que não estão listados neste glossário 
foram definidos ao longo do texto.

Agências reguladoras: são órgãos governamentais 
(autarquias) que fiscalizam, regulamentam e 
controlam a oferta de produtos e serviços dentro de 
determinada atividade econômica. Possuem poder 
especial para legislar sobre como determinado 
mercado deve operar. Dessa forma, são esses 
órgãos que estabelecem, de forma mais específica, 
os parâmetros mínimos de funcionamento das 
empresas de um setor.

Bacias de evolução: as bacias de evolução do porto 
referem-se a áreas inseridas no canal interno de 
navegação, previamente delimitadas ou não, 
capazes de suportar a rotação de navios com 
dimensões estabelecidas, defronte ou próximos aos 
terminais a que se destinam.

Backbone: significa “espinha dorsal”, e é o termo 
utilizado para identificar a rede principal pela qual 
os dados de todos os clientes da Internet passam.

Backlog: é uma espécie de lista de tarefas que 
associada ao segmento de TI, por referir-se ao 
desenvolvimento de um produto ou um sistema, um 
indicador que mede o acúmulo de atividades 
pendentes de finalização. 

Batimetria: é a medição da profundidade de uma 
determinada massa de água (oceanos, mares,˛lagos˛
e˛rios).

Berços de atracação: consiste em um local específico 
no terminal marítimo onde o navio atraca para fazer o 
embarque e desembarque de cargas.

Brexit: a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) 
foi chamada de Brexit originada na língua inglesa 
resultante da junção das palavras British (britânico) e 
exit (saída).

Brownfield e Greenfield: investimento Greenfield 
(campo verde) é um investimento de alto risco, pois se 
inicia do zero. Além da construção de novas 
instalações de produção, estes projetos podem 
também incluir a construção de novos centros de 
distribuição, escritórios, alojamentos, bem como o 
treinamento de funcionários segundo o padrão da 
nova empresa. Ao contrário, os investimentos 
Brownfield (campo marrom) são de risco menor, pois 
toda a infraestrutura como fábrica e funcionários já 
existe.

Cadeia de valor: cadeia de valor é um modelo de 
estruturação das atividades desenvolvidas pelas 
empresas, visando garantir a máxima qualidade do 
serviço e produto ao cliente final, além de criar 
vantagem competitiva no mercado.

Canal de navegação: é um “caminho” na via hídrica, de 
forma a criar uma estrutura lógica de tráfego de 
embarcações, com medidas de profundidade e largura 
adequadas, em um ou dois sentidos, mas que garanta 
a segurança da navegação.

Carga conteinerizada: utiliza-se a denominação para 
designar a carga geral acondicionada em contêineres.

Código ISPS-Code: International Ship And Port Facility 
Security Code - Código Internacional para Proteção de 
Navios e Instalações Portuárias, instituído pela 
Organização Marítima Internacional (IMO), a partir de 
sua 22ª Assembleia/IMO (Nov/2001), visa dissuadir 
atos terroristas contra navios e portos, passando a ser 
cumprida por portos brasileiros mais precisamente a 
partir de 2004. O código estabelece delimitações de 
área portuária, restrição de acesso, cadastramento e 
controle de circulação através de sistema de vigilância 
nos limites das instalações portuárias e cais, além de 
procedimentos durante a navegação e antes da 
chegada do navio no porto.

Compliance: é o conjunto de disciplinas a fim de 
cumprir e se fazer cumprir as˛normas˛legais e 
regulamentares, as políticas e as diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para as atividades da˛
instituição˛ou˛empresa, bem como evitar, detectar e 
tratar quaisquer desvios ou inconformidades que 
possam ocorrer.

Concessão de serviços: é o contrato entre a 
administração pública e uma empresa privada, pelo 
qual a primeira transfere, à segunda, a execução de um 
serviço público, para que exerça este em seu próprio 
nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga 
pelo usuário, em regime de monopólio ou não.

Contêiner: é um equipamento utilizado para 
transportar carga. Recipiente de metal ou madeira, 
geralmente de grandes dimensões, destinado ao 
acondicionamento e transporte de carga em navios, 
trens etc.

CTI: Comitê de Tecnologia da Informação.

DC: Declaração de Cumprimento.

Dragagem de aprofundamento: processo de remoção 
de material sedimentar virgem dos berços, acessos e 
canal de navegação, com o objetivo de aumentar as 
cotas de projeto (profundidades), a fim de possibilitar 
o tráfego de navios de maiores calados. Normalmente 
acompanhado de alargamento do canal, necessita 
projeto e licença ambiental prévia.

Dragagem de manutenção: processo de retirada de 
material sedimentar recente, depositado sobre os 
berços, acessos e canal de navegação, com a finalidade 
de manter as cotas de projeto (profundidades), 
permitindo assim a navegabilidade e execução de 
manobras, sem risco à segurança da navegação.

Downtime: é uma expressão originada na área de TI, 
que indica o tempo em que um sistema, processo ou 
atividade não está operacional, ou “fora do ar”. 

EBITDA: Earning Before Interests, Taxes, Depreciation 
and Amortization, ou seja: lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização (LAJIDA). É um 
indicador utilizado para avaliar a geração de caixa 
operacional das empresas que será utilizada para o 

pagamento de juros, amortização de dívidas, 
financiamento dos investimentos e pagamento de 
impostos e dividendos.

Margem EBITDA Ajustada: índice tradicional (EBITDA) 
expurgando, também, os efeitos das provisões 
contingenciais que são elevadas na companhia.

EAR: Estudo de Avaliação de Risco. 

ERP: significa “Enterprise Resource Planning”, ou 
sistema de gestão integrado, auxilia o gestor da 
empresa a melhorar os processos internos e integrar as 
atividades dos vários setores da empresa, permitindo 
fluxo de dados corporativos mais fluido e 
compartilhado com facilidade, permitindo a eliminação 
de duplicidade de informações, contribuindo ainda 
para uma tomada de decisão acertada.

Execução do plano de manutenção: medir a execução 
do plano de manutenção. Fórmula: Total de itens 
executados no plano de manutenção/Total de itens do 
plano de manutenção previstos.

Execução orçamentária de investimentos: Proporção 
entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o 
Limite anual do PDG para investimentos, definido para 
o ano corrente.
Fórmula: Valor Realizado dos investimentos /Valor 
Previsto x100.

Favorabilidade de mídia: mede a proporção entre as 
notícias favoráveis-neutras e o total de notícias no 
período. Fórmula: Número de notícias 
favoráveis-neutras/Total de notícias no período.

HVM: Honorário Variável Mensal é a parcela variável de 
remuneração dos diretores que está atrelada ao 
cumprimento de metas trimestrais estabelecidas pela 
SNPTA e aprovadas pelo Consad.

Média do percentual de cumprimento das metas de 
gestão (HVM): Percentual médio anual de atendimento 
às metas estabelecidas trimestralmente pela Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Índice de Desempenho Ambiental (IDA): estabelecido 
pela Antaq, avalia por meio de indicadores, a eficiência 
e a qualidade da gestão ambiental a partir de um 
questionário preenchido pelas instalações portuárias.

Índice de descumprimento de agendamento de 
caminhões: proporção de caminhões sem permissão 
de acesso ao porto no momento de chegada ao 
portão, no período.
Fórmula: Quantidade de caminhões sem permissão de 
acesso ao porto / Quantidade total de caminhões que 
acessaram o Porto.

Índice de eficiência operacional: proporção entre os 
Custos e Despesas com Pessoal, bem como seus 
respectivos Encargos/Benefícios e a Receita 
Operacional Líquida.
Fórmula: Custo com pessoal total / receita operacional 
líquida.

Índice de eficiência administrativa: proporção entre 
as Despesas Administrativas (excetuando-se a despesa 
com pessoal/encargos/benefícios e despesas judiciais) 
e a Receita Operacional Líquida. Fórmula: Despesas 
Administrativas/Receita Operacional líquida.

KPI: Indicador de gestão.

Manutenção do calado operacional: mede a eficácia das dragagens de 
manutenção do canal de acesso. Fórmula: Média Ponderada dos Calados 
Máximos por trecho (BM). 
Equação: 
d_médio=(d_1*L_1+d_2*L_2+d_3*L_3+d_4a*L_4a+d_4b*L_4b)/L_total 
d_médio=(d_1*11,9+d_2*4,2+d_3*4,3+d_4a*3,2+d_4b*1,5)/25,1
Onde:
d = calado operacional – baixa-mar [m];    L = Comprimento/extensão [km];
1 = Trecho I;       2 = Trecho II;       3 = Trecho III;
4a = Trecho IV (até Alamoa);      4b = Trecho IV (a partir da Alamoa)

Metodologia Nine Box: é uma metodologia de avaliação de desempenho 
dos colaboradores que leva em conta a sua produtividade e o seu potencial 
de desenvolvimento dentro da empresa.

Modal de transporte: é a maneira pela qual uma logística de produtos e 
pessoas é feita. Ela pode ocorrer pelas rodovias, pela água, ferrovias, por 
dutos ou pelo ar e a forma como é feita, está relacionada estreitamente 
com os sistemas de produção e de consumo.

Navegação de cabotagem: é a navegação costeira (etimologicamente 
entre cabos) no mesmo continente, no mesmo país quando detentores de 
costas longas; caso ambas as pontas da viagem marítima se encontrem na 
mesma “costa”, então este transporte constitui uma cabotagem 
propriamente dita, caso a origem e o destino marítimos da carga sejam 
portos de continentes distintos e tenha havido transbordo marítimo de 
carga, então o termo costeiro da jornada é chamado feeder, que é assim, 
um tipo de cabotagem.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015 
composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos 
até 2030, sendo previstas ações mundiais sobre temas 
como erradicação da pobreza, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e 
de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos 
ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, entre outros.

Outorga: a outorga de direito de uso ou interferência de 
recursos é um ato administrativo, de autorização ou 
concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 
outorgado fazer uso d o recurso por determinado tempo, 
finalidade e condição expressa no respectivo ato. ˛

PIDV: Programa de Incentivo à Demissão Voluntária é um 
meio de desligamento, por adesão voluntária do 
empregado, objetivando a redução do quadro de pessoal 
das empresas.

PLR: Participação nos Lucros e Resultados. 

Poligonal: é uma representação em mapa, carta ou 
planta dos limites físicos da área do porto organizado, 
espaço geográfico onde a autoridade portuária detém o 
poder de administração do porto público.

Porto Organizado: conforme estabelece a Lei nº 
12.815/2013, “Porto organizado” é o conjunto de bens 
públicos necessários à consecução das atividades 
portuárias dentro de um espaço geográfico, chamado de 
“área do porto organizado”. 

Portus: Instituto de Seguridade Social, é um plano de 
benefícios de caráter previdenciário com a finalidade 
de suplementar benefícios pagos pela Previdência 
Social a seus participantes.

Programa Diope A/19: uma força-tarefa que une 
esforços de diversas superintendências da SPA com 
vistas a mitigar as vulnerabilidades do sistema de 
Segurança do Porto de Santos.

PSPP: Plano de SEgurança Pública Portuária. 

Quantidade de Alunos (participações em ações de 
capacitação): Quantidade de alunos em participações 
em ações de capacitação.

Receita Faturada: Total da receita faturada no período.

Representatividade de Itatinga sobre a energia 
distribuída pela SPA (Itatinga + CPFL): Índice 
comparativo entre a energia distribuída através dos 
nossos circuitos de distribuição para o Porto 
proveniente da Usina de Itatinga versus a Energia total 
distribuída no Porto pela SPA.
Fórmula: ∑Energia gerada e distribuída por Itatinga/∑
Total de Energia distribuída pela SPA.

Retorno de Capital:  Proporção do EBITDA sobre o 
Patrimônio Líquido + Empréstimos + Financiamentos. 
Fórmula:  EBITDA do exercício corrente / PL + 
Empréstimos + Financiamentos.

RVA: Remuneração Variável Anual

Stakeholders: é uma˛palavra em inglês utilizada para 
designar as pessoas e grupos mais importantes para 
um planejamento estratégico ou plano de negócios, ou 
seja, as˛partes interessadas.

SWOT: É a sigla dos termos ingleses Strengths 
(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em 
uma ferramenta de análise bastante popular no âmbito 
empresarial. Em Administração de Empresas, a Análise 
SWOT é um importante instrumento utilizado para 
planejamento estratégico que consiste em recolher 
dados importantes que caracterizam o ambiente 
interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades 
e ameaças) da empresa.

Taxa de frequência: É o número de acidentados por 
milhão de horas de exposição ao risco, em 
determinado período.
Fórmula: F = N x 1.000.000/H. Onde F = Taxa de 
frequência de acidentados; N= Número de 
acidentados; H= Horas-Homem de exposição ao risco.

Tempo de Espera na Barra - navios conteineiros: 
Tempo de espera dos navios porta conteineres em area 
de fundeio até a atracação.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens de carga 
conteinerizada.

Tempo de Espera na Barra - demais navios: Tempo de 
espera na barra de demais navios.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens exceto de 
carga conteinerizada.

TEU: unidade equivalente a 20 Pés (em inglês: 
Twenty-feet Equivalent Unit), é uma medida-padrão 
utilizada para calcular o volume de um contêiner. 
Equivale a um container padrão de 6,10m 
(comprimento) x 2,44m (largura) x 2,59m (altura), 
aproximadamente 39 m³.

Utilização de áreas operacionais: Analisar, entre as 
áreas operacionais disponíveis, qual a parcela que está 
arrendada e, portanto, não ociosa.
Fórmula: Áreas operacionais arrendadas / Total de 
áreas operacionais passíveis de arrendamento.

VTMIS : Vessel Tra�c Management Information System
(VTMIS) é um sistema de auxílio eletrônico à 
navegação, composto pela integração de diversos 
sensores de captação de informações. O sistema 
monitora ativamente o tráfego aquaviário, a partir de 
informações visuais e eletrônicas captadas pelos 
sensores e integradas ao sistema de informações do 
porto, garantindo dessa forma uma maior eficiência no 
transporte de mercadorias, mais segurança da 
tripulação e maior capacidade de identificação de 
ameaças ao meio ambiente nas áreas portuárias.
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Os termos que não estão listados neste glossário 
foram definidos ao longo do texto.

Agências reguladoras: são órgãos governamentais 
(autarquias) que fiscalizam, regulamentam e 
controlam a oferta de produtos e serviços dentro de 
determinada atividade econômica. Possuem poder 
especial para legislar sobre como determinado 
mercado deve operar. Dessa forma, são esses 
órgãos que estabelecem, de forma mais específica, 
os parâmetros mínimos de funcionamento das 
empresas de um setor.

Bacias de evolução: as bacias de evolução do porto 
referem-se a áreas inseridas no canal interno de 
navegação, previamente delimitadas ou não, 
capazes de suportar a rotação de navios com 
dimensões estabelecidas, defronte ou próximos aos 
terminais a que se destinam.

Backbone: significa “espinha dorsal”, e é o termo 
utilizado para identificar a rede principal pela qual 
os dados de todos os clientes da Internet passam.

Backlog: é uma espécie de lista de tarefas que 
associada ao segmento de TI, por referir-se ao 
desenvolvimento de um produto ou um sistema, um 
indicador que mede o acúmulo de atividades 
pendentes de finalização. 

Batimetria: é a medição da profundidade de uma 
determinada massa de água (oceanos, mares,˛lagos˛
e˛rios).

Berços de atracação: consiste em um local específico 
no terminal marítimo onde o navio atraca para fazer o 
embarque e desembarque de cargas.

Brexit: a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) 
foi chamada de Brexit originada na língua inglesa 
resultante da junção das palavras British (britânico) e 
exit (saída).

Brownfield e Greenfield: investimento Greenfield 
(campo verde) é um investimento de alto risco, pois se 
inicia do zero. Além da construção de novas 
instalações de produção, estes projetos podem 
também incluir a construção de novos centros de 
distribuição, escritórios, alojamentos, bem como o 
treinamento de funcionários segundo o padrão da 
nova empresa. Ao contrário, os investimentos 
Brownfield (campo marrom) são de risco menor, pois 
toda a infraestrutura como fábrica e funcionários já 
existe.

Cadeia de valor: cadeia de valor é um modelo de 
estruturação das atividades desenvolvidas pelas 
empresas, visando garantir a máxima qualidade do 
serviço e produto ao cliente final, além de criar 
vantagem competitiva no mercado.

Canal de navegação: é um “caminho” na via hídrica, de 
forma a criar uma estrutura lógica de tráfego de 
embarcações, com medidas de profundidade e largura 
adequadas, em um ou dois sentidos, mas que garanta 
a segurança da navegação.

Carga conteinerizada: utiliza-se a denominação para 
designar a carga geral acondicionada em contêineres.

Código ISPS-Code: International Ship And Port Facility 
Security Code - Código Internacional para Proteção de 
Navios e Instalações Portuárias, instituído pela 
Organização Marítima Internacional (IMO), a partir de 
sua 22ª Assembleia/IMO (Nov/2001), visa dissuadir 
atos terroristas contra navios e portos, passando a ser 
cumprida por portos brasileiros mais precisamente a 
partir de 2004. O código estabelece delimitações de 
área portuária, restrição de acesso, cadastramento e 
controle de circulação através de sistema de vigilância 
nos limites das instalações portuárias e cais, além de 
procedimentos durante a navegação e antes da 
chegada do navio no porto.

Compliance: é o conjunto de disciplinas a fim de 
cumprir e se fazer cumprir as˛normas˛legais e 
regulamentares, as políticas e as diretrizes 
estabelecidas para o negócio e para as atividades da˛
instituição˛ou˛empresa, bem como evitar, detectar e 
tratar quaisquer desvios ou inconformidades que 
possam ocorrer.

Concessão de serviços: é o contrato entre a 
administração pública e uma empresa privada, pelo 
qual a primeira transfere, à segunda, a execução de um 
serviço público, para que exerça este em seu próprio 
nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga 
pelo usuário, em regime de monopólio ou não.

Contêiner: é um equipamento utilizado para 
transportar carga. Recipiente de metal ou madeira, 
geralmente de grandes dimensões, destinado ao 
acondicionamento e transporte de carga em navios, 
trens etc.

CTI: Comitê de Tecnologia da Informação.

DC: Declaração de Cumprimento.

Dragagem de aprofundamento: processo de remoção 
de material sedimentar virgem dos berços, acessos e 
canal de navegação, com o objetivo de aumentar as 
cotas de projeto (profundidades), a fim de possibilitar 
o tráfego de navios de maiores calados. Normalmente 
acompanhado de alargamento do canal, necessita 
projeto e licença ambiental prévia.

Dragagem de manutenção: processo de retirada de 
material sedimentar recente, depositado sobre os 
berços, acessos e canal de navegação, com a finalidade 
de manter as cotas de projeto (profundidades), 
permitindo assim a navegabilidade e execução de 
manobras, sem risco à segurança da navegação.

Downtime: é uma expressão originada na área de TI, 
que indica o tempo em que um sistema, processo ou 
atividade não está operacional, ou “fora do ar”. 

EBITDA: Earning Before Interests, Taxes, Depreciation 
and Amortization, ou seja: lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização (LAJIDA). É um 
indicador utilizado para avaliar a geração de caixa 
operacional das empresas que será utilizada para o 

pagamento de juros, amortização de dívidas, 
financiamento dos investimentos e pagamento de 
impostos e dividendos.

Margem EBITDA Ajustada: índice tradicional (EBITDA) 
expurgando, também, os efeitos das provisões 
contingenciais que são elevadas na companhia.

EAR: Estudo de Avaliação de Risco. 

ERP: significa “Enterprise Resource Planning”, ou 
sistema de gestão integrado, auxilia o gestor da 
empresa a melhorar os processos internos e integrar as 
atividades dos vários setores da empresa, permitindo 
fluxo de dados corporativos mais fluido e 
compartilhado com facilidade, permitindo a eliminação 
de duplicidade de informações, contribuindo ainda 
para uma tomada de decisão acertada.

Execução do plano de manutenção: medir a execução 
do plano de manutenção. Fórmula: Total de itens 
executados no plano de manutenção/Total de itens do 
plano de manutenção previstos.

Execução orçamentária de investimentos: Proporção 
entre a Execução do Orçamento de Investimentos e o 
Limite anual do PDG para investimentos, definido para 
o ano corrente.
Fórmula: Valor Realizado dos investimentos /Valor 
Previsto x100.

Favorabilidade de mídia: mede a proporção entre as 
notícias favoráveis-neutras e o total de notícias no 
período. Fórmula: Número de notícias 
favoráveis-neutras/Total de notícias no período.

HVM: Honorário Variável Mensal é a parcela variável de 
remuneração dos diretores que está atrelada ao 
cumprimento de metas trimestrais estabelecidas pela 
SNPTA e aprovadas pelo Consad.

Média do percentual de cumprimento das metas de 
gestão (HVM): Percentual médio anual de atendimento 
às metas estabelecidas trimestralmente pela Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Índice de Desempenho Ambiental (IDA): estabelecido 
pela Antaq, avalia por meio de indicadores, a eficiência 
e a qualidade da gestão ambiental a partir de um 
questionário preenchido pelas instalações portuárias.

Índice de descumprimento de agendamento de 
caminhões: proporção de caminhões sem permissão 
de acesso ao porto no momento de chegada ao 
portão, no período.
Fórmula: Quantidade de caminhões sem permissão de 
acesso ao porto / Quantidade total de caminhões que 
acessaram o Porto.

Índice de eficiência operacional: proporção entre os 
Custos e Despesas com Pessoal, bem como seus 
respectivos Encargos/Benefícios e a Receita 
Operacional Líquida.
Fórmula: Custo com pessoal total / receita operacional 
líquida.

Índice de eficiência administrativa: proporção entre 
as Despesas Administrativas (excetuando-se a despesa 
com pessoal/encargos/benefícios e despesas judiciais) 
e a Receita Operacional Líquida. Fórmula: Despesas 
Administrativas/Receita Operacional líquida.

KPI: Indicador de gestão.

Manutenção do calado operacional: mede a eficácia das dragagens de 
manutenção do canal de acesso. Fórmula: Média Ponderada dos Calados 
Máximos por trecho (BM). 
Equação: 
d_médio=(d_1*L_1+d_2*L_2+d_3*L_3+d_4a*L_4a+d_4b*L_4b)/L_total 
d_médio=(d_1*11,9+d_2*4,2+d_3*4,3+d_4a*3,2+d_4b*1,5)/25,1
Onde:
d = calado operacional – baixa-mar [m];    L = Comprimento/extensão [km];
1 = Trecho I;       2 = Trecho II;       3 = Trecho III;
4a = Trecho IV (até Alamoa);      4b = Trecho IV (a partir da Alamoa)

Metodologia Nine Box: é uma metodologia de avaliação de desempenho 
dos colaboradores que leva em conta a sua produtividade e o seu potencial 
de desenvolvimento dentro da empresa.

Modal de transporte: é a maneira pela qual uma logística de produtos e 
pessoas é feita. Ela pode ocorrer pelas rodovias, pela água, ferrovias, por 
dutos ou pelo ar e a forma como é feita, está relacionada estreitamente 
com os sistemas de produção e de consumo.

Navegação de cabotagem: é a navegação costeira (etimologicamente 
entre cabos) no mesmo continente, no mesmo país quando detentores de 
costas longas; caso ambas as pontas da viagem marítima se encontrem na 
mesma “costa”, então este transporte constitui uma cabotagem 
propriamente dita, caso a origem e o destino marítimos da carga sejam 
portos de continentes distintos e tenha havido transbordo marítimo de 
carga, então o termo costeiro da jornada é chamado feeder, que é assim, 
um tipo de cabotagem.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015 
composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos 
até 2030, sendo previstas ações mundiais sobre temas 
como erradicação da pobreza, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e 
de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos 
ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, entre outros.

Outorga: a outorga de direito de uso ou interferência de 
recursos é um ato administrativo, de autorização ou 
concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 
outorgado fazer uso d o recurso por determinado tempo, 
finalidade e condição expressa no respectivo ato. ˛

PIDV: Programa de Incentivo à Demissão Voluntária é um 
meio de desligamento, por adesão voluntária do 
empregado, objetivando a redução do quadro de pessoal 
das empresas.

PLR: Participação nos Lucros e Resultados. 

Poligonal: é uma representação em mapa, carta ou 
planta dos limites físicos da área do porto organizado, 
espaço geográfico onde a autoridade portuária detém o 
poder de administração do porto público.

Porto Organizado: conforme estabelece a Lei nº 
12.815/2013, “Porto organizado” é o conjunto de bens 
públicos necessários à consecução das atividades 
portuárias dentro de um espaço geográfico, chamado de 
“área do porto organizado”. 

Portus: Instituto de Seguridade Social, é um plano de 
benefícios de caráter previdenciário com a finalidade 
de suplementar benefícios pagos pela Previdência 
Social a seus participantes.

Programa Diope A/19: uma força-tarefa que une 
esforços de diversas superintendências da SPA com 
vistas a mitigar as vulnerabilidades do sistema de 
Segurança do Porto de Santos.

PSPP: Plano de SEgurança Pública Portuária. 

Quantidade de Alunos (participações em ações de 
capacitação): Quantidade de alunos em participações 
em ações de capacitação.

Receita Faturada: Total da receita faturada no período.

Representatividade de Itatinga sobre a energia 
distribuída pela SPA (Itatinga + CPFL): Índice 
comparativo entre a energia distribuída através dos 
nossos circuitos de distribuição para o Porto 
proveniente da Usina de Itatinga versus a Energia total 
distribuída no Porto pela SPA.
Fórmula: ∑Energia gerada e distribuída por Itatinga/∑
Total de Energia distribuída pela SPA.

Retorno de Capital:  Proporção do EBITDA sobre o 
Patrimônio Líquido + Empréstimos + Financiamentos. 
Fórmula:  EBITDA do exercício corrente / PL + 
Empréstimos + Financiamentos.

RVA: Remuneração Variável Anual

Stakeholders: é uma˛palavra em inglês utilizada para 
designar as pessoas e grupos mais importantes para 
um planejamento estratégico ou plano de negócios, ou 
seja, as˛partes interessadas.

SWOT: É a sigla dos termos ingleses Strengths 
(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em 
uma ferramenta de análise bastante popular no âmbito 
empresarial. Em Administração de Empresas, a Análise 
SWOT é um importante instrumento utilizado para 
planejamento estratégico que consiste em recolher 
dados importantes que caracterizam o ambiente 
interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades 
e ameaças) da empresa.

Taxa de frequência: É o número de acidentados por 
milhão de horas de exposição ao risco, em 
determinado período.
Fórmula: F = N x 1.000.000/H. Onde F = Taxa de 
frequência de acidentados; N= Número de 
acidentados; H= Horas-Homem de exposição ao risco.

Tempo de Espera na Barra - navios conteineiros: 
Tempo de espera dos navios porta conteineres em area 
de fundeio até a atracação.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens de carga 
conteinerizada.

Tempo de Espera na Barra - demais navios: Tempo de 
espera na barra de demais navios.
Fórmula: ∑(Data-hora de atracação - Data-hora de 
entrada na barra) / Qtd total de viagens exceto de 
carga conteinerizada.

TEU: unidade equivalente a 20 Pés (em inglês: 
Twenty-feet Equivalent Unit), é uma medida-padrão 
utilizada para calcular o volume de um contêiner. 
Equivale a um container padrão de 6,10m 
(comprimento) x 2,44m (largura) x 2,59m (altura), 
aproximadamente 39 m³.

Utilização de áreas operacionais: Analisar, entre as 
áreas operacionais disponíveis, qual a parcela que está 
arrendada e, portanto, não ociosa.
Fórmula: Áreas operacionais arrendadas / Total de 
áreas operacionais passíveis de arrendamento.

VTMIS : Vessel Tra�c Management Information System 
(VTMIS) é um sistema de auxílio eletrônico à 
navegação, composto pela integração de diversos 
sensores de captação de informações. O sistema 
monitora ativamente o tráfego aquaviário, a partir de 
informações visuais e eletrônicas captadas pelos 
sensores e integradas ao sistema de informações do 
porto, garantindo dessa forma uma maior eficiência no 
transporte de mercadorias, mais segurança da 
tripulação e maior capacidade de identificação de 
ameaças ao meio ambiente nas áreas portuárias.
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ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL 
DIRETOR PRESIDENTE

MARCUS DOS SANTOS MINGONI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

BRUNO STUPELLO (interino)
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

BRUNO STUPELLO
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIOS E REGULAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIOGO PILONI E SILVA 
REPRESENTANTE MINFRA

FABIO LAVOR TEIXEIRA
REPRESENTANTE MINFRA

CHARLES LAGANÁ PUTZ
PREPRESENTANTE ME (membro independente)

MARCIO LUIZ BERNARDES CALVES
REPRESENTANTE CLASSE EMPRESARIAL
(membro independente)

PRESIDENTE:

MEMBROS:

CONSELHO FISCAL

FABIANA VIEIRA LIMA
REPRESENTANTE ME

ROBERTO RODRIGUES LOIOLA
REPRESENTANTE MINFRA

NATÁLIA RESENDE ANDRADE ÁVILA
REPRESENTANTE MINFRA

PRESIDENTE:

MEMBROS:

       Para mais informações,
consulte a seção Quem É Quem
do website da SPA.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

125

http://intranet.portodesantos.com.br/lei_acesso/principais_cargos.asp


AGRADECIMENTOS

A palavra que melhor representou a atuação 
de nossos administradores e empregados no 
decorrer do ano de 2019 foi “esmero”, pela 

dedicação e empenho com que assumiram o 
desafio de promover a recuperação  

financeira, operacional e reputacional desta 
companhia. A empresa passou a ser 
representada por uma nova marca e, 

principalmente, ficou marcada pela mudança 
na forma de condução das políticas públicas, 
visando alcançar uma utilização mais eficiente 

dos recursos públicos. 

Agradecemos também aos nossos acionistas, 
ao mercado e à sociedade pela confiança 
nesse processo de ressignificação da SPA, 
que tem como grande propósito tornar o 

Porto de Santos, por onde transitam cerca de 
28% das exportações e importações 

nacionais, não apenas o maior, mas o melhor 
porto da América Latina.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E CONTEXTO EXTERNO

ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNANÇA
E INTEGRIDADE

RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ANEXOS E
APÊNDICES

126


	Capa relatorio
	Miolo relatório
	Miolo relatório_parte2
	Miolo relatório_parte3
	Relatório de Gestão 2019 - PARTE B - 30-03-2020



