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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A agenda de transformação que o Governo Federal vem
implementando no País por meio do Ministério da Infraestrutura
(MInfra) encontra no Porto de Santos um expoente no setor de
transportes. O rearranjo na ocupação das áreas obedecendo a
critérios mundialmente difundidos como as melhores e mais
modernas práticas portuárias, a expansão do modo ferroviário, os
ganhos de eficiência, os avanços na implantação das agendas ESG e
de inovação tecnológica, e a incorporação da pauta Porto-Cidade
nos dão a certeza de que estamos no rumo certo para que o
Porto de Santos cumpra sua vocação em excelência portuária.
Nesse caminhar, o ano de 2021 ficará marcado na história da SPA
como mais um período de avanços. Com o propósito de evoluir,
demos importantes passos para assegurar que as transformações
da Companhia resultassem em melhorias para o Porto de Santos e
para todo o ecossistema que dele depende.

Revisitamos os valores que devem nos
conduzir, aprimoramos formas de fazer
e entregamos resultados em linha com
a visão de transformar Santos não
apenas no maior, mas também no
melhor porto da América Latina.
Justamente por essa razão, esta edição
do Relatório Anual tem um sentido
especial para a SPA. Marca um ano
repleto de desafios e, acima de tudo, de
superação de um time que soube fazer
a diferença.
Priorizamos a proteção dos
empregados na pandemia da covid-19
sem renunciar à operação ininterrupta
do Porto. O empenho dos funcionários
foi fundamental para que tivéssemos,
mais uma vez, um ano de desempenhos
espetaculares, com recordes tanto na
movimentação de cargas quanto no

resultado financeiro – uma marca da
atual gestão.
A condução cuidadosa e austera dos
recursos públicos resultou em um caixa
bruto de R$ 1,3 bilhão. O que permitiu à
SPA não mais depender de recursos do
Orçamento Federal para realizar
investimentos, fraqueando ao Tesouro
destiná-los a temas mais prementes em
um cenário de restrição fiscal.
Em 2021, a SPA realizou avanços
significativos no fomento de uma
cultura mais robusta de integridade,
ética e transparência. Destaque para
reformulação do Plano Estratégico
2021-2025, importante ferramenta de
informação e tomada de decisão dos
negócios a fim de que a SPA possa
atingir e cumprir o conjunto missão,
visão e valores de forma a potencializar
o Porto de Santos como um dos
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principais agentes para a
competitividade dos produtos
brasileiros no mercado internacional,
consolidando-o, também, como
instrumento-chave dos
desenvolvimentos regional e nacional.
A implementação da Nova Arquitetura
de Normas iniciada em 2021 reviu e
adequou o então inflacionado e
disfuncional arcabouço normativo da
Companhia. Esse trabalho contínuo já
trouxe ganhos aos públicos internos e
externos, tais quais a
desburocratização e simplificação, bem
como maior clareza e coesão das
matérias normatizadas.
Também em 2021 a SPA inovou para
aproximar cada vez mais o corpo
funcional dos gestores e comunicar de
forma assertiva e direta a estratégia e o
rumo da Companhia, trazendo mais
transparência e valorizando os
empregados. Iniciativas como o
Diálogo Aberto e a 3ª edição do Great
Job são os principais – mas não únicos
– exemplos dessa guinada.
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No flanco com o mercado, a realização
do inédito e bem-sucedido 1º SPA Day
estabeleceu a comunicação sistemática
com o mercado de capitais, público de
interesse até então não atingido por
ações direcionadas da SPA. Tal
iniciativa propiciou a geração de uma
agenda sólida entre a SPA e potenciais
investidores.
Finalmente, o processo de
desestatização da SPA evoluiu
sobremaneira em 2021 e será
completado em 2022, logrando ao
comércio exterior do País e à
sociedade um ativo mais eficiente e
competitivo. O Conselho de
Administração entende que a
transferência da Companhia à iniciativa
privada será a mais importante etapa
para consolidar as transformações
realizadas até aqui, conferindo
consistência no tempo ao primoroso
trabalho feito pela gestão do Porto de
Santos. É o que fica claramente
demonstrado nas páginas a seguir.

Fabio Lavor Teixeira
Chairman

NOSSO
DESEMPENHO
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA SPA
A busca pela excelência é o nosso
compromisso à frente da Santos Port
Authority (SPA) na administração do
principal ativo de infraestrutura do País,
o Porto de Santos. As iniciativas
adotadas pela nossa gestão
consolidaram mudanças estruturais
que se refletiram na melhoria financeira,
operacional e de governança,
conferindo maior valor à Companhia.
Foi o ano em que intensificamos essa
percepção junto ao mercado e à
sociedade, tornando a SPA um ativo
ainda mais atrativo no processo de
desestatização.
Seguimos focados na execução de uma
cultura de austeridade, promovendo
contínuos ganhos de eficiência e
racionalização de recursos públicos,
perseguindo, constantemente, a
redução de gastos sem renunciar à
qualidade na prestação dos serviços.

Como resultado, na movimentação de
cargas atingimos sucessivos recordes
mensais e encerramos o ano com 147
milhões de toneladas, alta de 0,3%
sobre 2020, com destaque para os
contêineres, que somaram 4,8 milhões
de TEU, crescimento de 14,2%.
Destacamos os esforços para aumentar
a receita e reduzir as despesas, em
linha com o plano de agregar cada vez
mais valor e sustentabilidade à
Companhia. Com esse foco, fechamos
2021 com lucro líquido recorde de
R$ 329 milhões, superando em 63% o
apurado em 2020, até então o exercício
a registrar o maior resultado na história
da Companhia.
Com dinheiro em caixa, declaramos
“independência” do Tesouro e passamos a realizar todos os investimentos
com recursos próprios.

O excelente resultado obtido em 2021
permitirá a distribuição de dividendos
recordes à União, bem como o maior
valor da história em Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) aos nossos
empregados.
Isso é muito, mas não é tudo. Realizamos nosso primeiro “Investors Day” - o
SPA Day -, inaugurando a interlocução
sistemática com um público de interesse com o qual até então a SPA não se
relacionava ativamente.
A reestruturação tarifária foi outra ação
inovadora. Nossa equipe se debruçou
sobre esse trabalho desde 2019 e concluiu a readequação para ser implementada em 2022.
Com a aprovação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) em
2020, definimos uma robusta carteira

de leilões de áreas até 2022. Somados
aos dois que ocorreram em 2019, atingiremos 11 leilões entre 2019-2022. Será
o maior número em uma mesma
gestão da SPA, com investimentos
aproximados de R$ 6 bilhões, parte já
em curso.
Com isso, o Porto terá 100% da sua
área operacional ocupada ou com destinação definida. Se nossa missão se
encerrasse aqui, teríamos muitos motivos de orgulho, mas faltaria um elemento importante na equação: o futuro
do Porto. Assim, de forma diligente,
endereçamos e aprovamos no início de
2022 a ampliação da poligonal para
duplicar a área seca para 15,5 km².
O processo de desestatização também
está se tornando realidade. De 2019
para cá, quando assumimos a administração da SPA, o projeto avançou e
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conquistou o apoio daqueles que defendem a perenidade da gestão técnica
e profissional, a agilidade e eficiência
na realização de investimentos indispensáveis para o aumento da competitividade, e o incentivo ao ambiente
concorrencial saudável e eficiente. Entendemos ser um caminho sem volta,
que paira acima de questões ideológicas e encontra respaldo no mercado e
na sociedade.
Avançamos, também, no projeto da
nova Ferrovia Interna do Porto de
Santos (FIPS), cuja modelagem esperamos seja aprovada pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) no primeiro
semestre de 2022.
A qualificação do túnel submerso no
Conselho do Programa Parcerias de
Investimentos (CPPI) foi outra conquista importante. A ligação seca entre
Santos e Guarujá será a maior obra de
integração metropolitana da Baixada
Santista, esperada há quase um século

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

e que finalmente sairá do papel, garantindo segurança para os tráfegos interurbano e aquaviário.
Criamos o Comitê de Inovação, ferramenta promotora da inovação tecnológica que identificará ideias com potencial de serem transformadas em oportunidades de negócio. Merecem destaque ainda a contratação do projeto
básico do Vessel Traffic Management
Information System (VTMIS) e o processo para implantação de rede sem fio
de longo alcance do tipo LoRa (Long
Range) para aplicação em loT (Internet
das Coisas).
Posicionamos a sustentabilidade ambiental como eixo de nossa estratégia.
Vale mencionar a adesão da SPA ao
Pacto Global da Organização das
Nações Unidas (ONU) e o prêmio
AAPA-CIP Port Industry Award of Excellence, pelo nosso protagonismo no
combate à covid-19.

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

O empenho em tudo o que
fazemos vem resultando na
excelência das operações
portuárias, permitindo ao
Porto de Santos refletir com
seus expressivos resultados
os sinais de retomada
gradual da economia
brasileira, o que nos mantêm
otimistas e confiantes no
trabalho que
desempenhamos.
A seguir, apresentamos um
relato com os principais
resultados de 2021, na
gestão dos aspectos
econômicos, operacionais,
de infraestrutura, ambientais,
sociais e de governança.

Fernando biral
Ceo
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SOBRE O RELATÓRIO
Neste Relatório Anual a SPA apresenta aos órgãos de
controle interno e externo, aos acionistas e à sociedade sua
estratégia de atuação e seu desempenho no período de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de 2021, por meio de
informações relativas às ações praticadas pela Companhia
que contribuíram para o processo de geração de valor,
como prestação de contas anual a que está obrigada nos
termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal e das Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016.
O Relatório foi elaborado pela Diretoria Executiva (Direxe),
de acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020, da
Decisão Normativa-TCU nº 187 e 188/2020, tendo sido
apreciado pelo Conselho de Administração (Consad) e
aprovado em Assembleia Geral Ordinária (AGO).
A SPA seguiu o modelo do Relato Integrado, orientado pelos
normativos vigentes – como a Lei nº 6.404/1976, Lei
13.303/2016 e as orientações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), bem como pelos princípios e elementos
de conteúdo preconizados pela estrutura (framework) do
Relato Integrado do International Integrated Reporting
Council (IIRC).

As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 foram 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),
tendo sido auditadas pela Russell Bedford, conforme
reportado em seu relatório divulgado em 25 de Fevereiro de
2022.

Definição de conteúdo
Para determinar os temas principais a serem abordados
neste relatório, foram considerados:
Anexo II à Decisão Normativa TCU nº 187, de 9 de
setembro de 2020;
Orientação TCU para Relatório de Gestão – Guia para
elaboração na forma de Relatório Integrado – 3ª edição
2020;
Benchmarking com outros relatórios de instituições
brasileiras;
Pesquisa junto aos principais stakeholders sobre quais
assuntos consideravam mais relevantes a constar no
Relatório Anual 2021 da SPA.

PESQUISA JUNTO AOS STAKEHOLDERS
A partir de uma lista de 21 temas prioritários para a gestão
da SPA levantados para a elaboração do Relatório de
Sustentabilidade 2020, foi realizada nova consulta, por
meio de pesquisa online direcionada a públicos específicos
relacionados às atividades realizadas no complexo
portuário de Santos, no intuito de verificar os 5 temas
prioritários a constar do Relatório Anual 2021. Para
definição da matriz de materialidade, foram considerados
os 5 temas escolhidos entre todos os stakeholders. No
entanto, alguns temas foram elencados como de grande
relevância para alguns stakeholders em específico e, desta
forma, optou-se por incluí-los também no escopo do
relatório.
Relatório de
Sustentabilidade
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Governança ética e
combate à
corrupção

Gestão de
resíduos e
efluentes

INTERMODALIDADE E CONECTIVIDADE
DE TRÁFEGOS MARÍTIMO, FERROVIÁRIO
E TERRESTRE

01
05
04

Contribuição
econômica
e importância
para a cidade

MATRIZ DE
MATERIALIDADE

02

Modelo de
Negócio,
financiamento e
desestatização

DRAGAGEM E AÇÕES PREVENTIVAS
E CORRETIVAS

PROTECÃO CLIMÁTICA E TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA

PROTECÃO DOS RECURSOS
NATURAIS E BIODIVERSIDADE

03
Relação Porto- Cidade
e manutenção de
diálogo de
qualidade com as
partes interessadas

SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHADOR
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MATRIZ DE

MATERIALIDADE
TEMA MATERIAL

ESTRUTURA

1

Governança ética e combate
à corrupção

2

Modelo de negócio, financiamento
e desestatização

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
ESTRATÉGIA E AMBIENTE EXTERNO

3

Relação Porto-Cidade e
manutenção de diálogo de
qualidade com as partes interessadas

NOSSO DESEMPENHO

4

5

GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

RELAÇÃO PORTO-CIDADE

Contribuição econômica e
importância para a cidade

AMBIENTE EXTERNO

Gestão de resíduos e efluentes

NOSSO DESEMPENHO
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ODS

PACTO GLOBAL
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OUTROS TEMAS DE IMPORTÂNCIA PARA OS STAKEHOLDERS
STAKEHOLDER

TEMA MATERIAL

Intermodalidade e
conectividade de tráfegos
marítimo, ferroviário e
terrestre

PACTO GLOBAL

NOSSO DESEMPENHO

Infraestrutura Portuária

Proteção climática e
transição energética

Sustentabilidade Ambiental

Saúde e segurança do
trabalhador

ODS

Infraestrutura Portuária
Eficiência Logística

Dragagem e ações
preventivas e corretivas

Proteção dos recursos
naturais e biodiversidade

stakeholders

ESTRUTURA

NOSSO DESEMPENHO

NOSSO DESEMPENHO

NOSSO DESEMPENHO
Sustentabilidade Ambiental

NOSSO DESEMPENHO
Medicina do Trabalho
Sustentabilidade Ambiental

Corpo administrativo

GESTOR SPA

EMPREGADOS SPA

ARRENDATÁRIOS/TUPS/ SERVIDÃO DE PASSAGEM

CONTRATOS VIGENTES/EMPRESAS CREDENCIADAS

Conselheiros
Diretores

Superintendentes
Gerentes

Especialistas portuários
Técnicos Portuários

Pessoa jurídica de empresas
arrendatárias do Porto Organizado

Pessoa jurídica que mantém vínculo com
a SPA por meio de contrato de prestação
de serviços ou empresas credenciadas

ÓRGÃOS DE CONTROLE/
ÓRGÃOS PÚBLICOS/
UNIVERSIDADES

* Tema apontado como de grande relevância por mais de 40% dos stakeholders pesquisados.
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QUEM

SOMOS
MISSÃO, VISÃO E VALORES

Somos a Santos Port Authority, uma empresa pública
vinculada ao Ministério da Infraestrutura que tem por objeto
social exercer as funções de autoridade portuária no âmbito
do Porto Organizado de Santos, sob sua administração e
responsabilidade, em consonância com as políticas públicas
setoriais formuladas pelo poder concedente.
A Companhia é regida por seu Estatuto Social; pela Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976; pela Lei nº 12.815, de 05
de junho de 2013; pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
pelo Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013; pelo Decreto
nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações
aplicáveis.

A Missão, Visão e Valores internos são instrumentos
direcionadores que servem de alicerce para todo o processo
de Gestão Estratégica da SPA.
Missão
“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 sustentável”.
Visão

Coordenadas Geográficas
23°57’24”S
46°18´37”W

Fuso Horário
GMT - 3h
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco
Santos – SP – Brasil CEP: 11015-900
+55 (13) 3202-6565
www.portodesantos.com.br
ouvidoria@brssz.com
CNPJ: 44.837.524/0001-07

“Ser a Autoridade Portuária modelo em sustentabilidade,
eficiência, agilidade, competitividade e integridade, de forma
a tornar o Porto de Santos o maior e melhor porto da
América Latina”.
Valores Internos
Agilidade e Eficiência;
Compromisso com o Resultado;
Ética;
Inovação; e
Trabalho em Equipe.
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A
TEM AL
ERI
MAT

NOSSOS CAPITAIS

APLICADOS AOS NOSSOS PROCESSOS

RESULTAM EM
MEIO AMBIENTE

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.

358,7(km2)
35 agências

marítimas

Composto pelos equipamentos e instalações utilizados na prestação
de serviços.

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.

43

6 órgãos

anuentes

arrendatários

profundidade
do canal

44 berços

de atracação
(poligonal)

fornecedores

25 (km) 16 berços de 13 (km)

canal de
atracação
navegação (TUP)

ACESSO TERRESTRE

20 (km)

100 (km)

malha
ferroviária
interna

cais acostável
poligonal

UTILIDADES

55 (km)

dutovias

de uso privado

(milhões KWH)
geração bruta
de energia

PLANEJAMENTO PORTUÁRIO

ÁREAS E
INSTALAÇÕES
PORTUÁRIAS

3,53

(km²)
áreas
arrendadas

ARRENDAMENTO

47 32 55 271
(mil t/ano)
(mil t/ano) (mil t/ano)
resíduos
resíduos de
resíduos
terminais
embarcações SPA
portuários

(mil m³/ano)
efluentes
tratados no
Porto de Santos

63,54
(GW/ano)
*consumo de
energia elétrica

ÁREA DE INFLUÊNCIA

5

29% 81
da área
total
do país

milhões
de
pessoas

51%
do PIB
brasileiro

OPERAÇÃO PORTUÁRIA

147,0 51,4 70,5 6,4
(milhões de t)
movimentação
física

contratos
de passagem

(milhões t)
movimentação
física de carga
conteinerizada

(milhões t)
movimentação
física de
granéis sólidos

toneladas/ano
(dutovias)

4.856 1.147
6.543
navios/ano

vagões/dia

caminhões/dia

INFRAESTRUTURA E UTILITIES

3 (R$ bilhão)

OPERAÇÃO

valor do imobilizado líquido

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

CREDENCIADOS COM ACESSO AO PORTO

973 empregados
diretos

RECURSOS HUMANOS

22.739

trabalhadores

SOCIEDADE

135

(US$ bilhões –
FOB) corrente
do comércio

EMPREGADOS
ATIVOS E INATIVOS

181,6

ACIONISTAS
E OUTROS

164,4

(R$ milhões)
remuneração
e benefícios

(R$ milhões)
total de novos
contratos firmados em 2021

SEGURANÇA DO TRABALHO

6

acidentes de
trabalho típico

3,82

taxa de frequência

31,82

taxa de gravidade

GOVERNANÇA e controle

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
EMPREGADOS
DIRETOS

INVESTIMENTO
EM TREINAMENTO

112

R$

horas/
funcionário

MISSÃO
VISÃO
VALORES

estados na
área de
influência

13

118 (m³/h) 82
capacidade
de tratamento
de água e
esgoto

6 terminais

(Polícia Federal,
(TUP)
Autoridade Marítima,
Receita Federal, Mapa,
Anvisa, Antaq)

ACESSO AQUAVIÁRIO E ACOSTAGEM

15 (m)

avenidas
perimetrais

Capital Financeiro

(quantidade de espécies)
Biodiversidade Avifauna

63 operadores 190

portuários

Capital Produtivo

140

área molhada
da poligonal

592 mil

financeiro

TRABALHADORES

2.103 trabalhadores 93.351
portuários
capacitados

horas de
capacitação

compras e contratos

1aMaior pontuação
dentre as estatais
vinculadas ao
MINFRA no indicador
de Governança IG-SEST

97iniciativas
2aMaior pontuação estratégicas
na principal categoria
do PRÊMIO PORTOS +
BRASIL– MINFRA
(ranking do IGAP)

monitoradas pelo PMO

*Contempla as empresas consumidoras da energia distribuída pela SPA e, as instalações físicas da própria Companhia.
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CADEIA DE

MISSÃO

ATIVIDADES DE APOIO

VALOR

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO
RECURSOS HUMANOS

PODER PÚBLICO
GOVERNANÇA E CONTROLE

MARGENS

FINANCEIROS
COMPRAS E CONTRATOS

PLANEJAMENTO
PORTUÁRIO

ARRENDAMENTO
INNFRAESTRUTURA
E UTILITIES

ATIVIDADES PRIMÁRIAS

VISÃO

CLIENTES
USUÁRIOS

OPERAÇÃO
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Participação na corrente de comércio 2021

SANTOS

US$ 135,0 bi

São Luis - MA

US$ 36,4 bi 7%

Paranaguá -PR

US$ 36,1 bi 7%

1o

2º ao 5º lugar
Itaguai - RJ

US$ 30,8 bi 6%

Vitório -ES

US$ 23,9 bi 5%

Outros

25%

US$ 237,8 bi

27%

das trocas
comerciais brasileiras passaram
pelo Porto de Santos em 2021,
mantendo-o na liderança entre
os portos nacionais em termos
de valor movimentado. Tal
protagonismo no desempenho
operacional está ligado aos
eventos econômicos que se
sucederam ao longo do ano no
cenário nacional e
internacional.

US$ 500,0 bi

Total Nacional
Fonte: Comex Stat

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
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DESEMPENHO

CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL
No cenário internacional, as economias mundiais apresentaram certa recuperação ao
longo de 2021. Na avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento
global esperado para o ano foi de 5,9%. Entretanto, as dificuldades trazidas pela
pandemia e suas consequências reduziram a expectativa de crescimento, principalmente
considerando os países emergentes, impactados em maior intensidade por pressões
inflacionárias e juros altos, levando a uma recuperação menos célere. Os impactos no
setor de transportes levaram ao descompasso logístico que tem gerado bloqueios e
perdas de eficiência em diversos portos, provocando escassez de produtos e insumos
em diversas regiões do mundo, além da elevação dos custos logísticos.
Em outubro de 2021 o Fundo reduziu a expectativa de crescimento para o Brasil (5,2%) e
México (6,2%) e, em contrapartida, elevou a da zona do Euro (5,0%). As economias que
estão à frente do crescimento mundial são China (8,0%), EUA (6,0%) e Índia (9,5%).
No contexto nacional, a recuperação da economia avançou em ritmo mais lento, com o
cenário ficando mais desafiador nos últimos meses do ano. O setor de serviços se
beneficiou com a abertura das medidas sanitárias, enquanto a indústria foi impactada
pela escassez de matérias-primas e pelo aumento nos custos dos insumos, inclusive
energia – agravada pela crise hídrica –, afetando a inflação. O mercado de trabalho
apresentou sutil melhora em decorrência do aumento na atividade do setor de serviços.
No setor externo, as exportações, principalmente de commodities, se beneficiaram com
a depreciação da taxa de câmbio.

Relatório
Anual
2021

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

Entretanto, os preços de algumas commodities importantes para o
Brasil, como o minério de ferro, foram pressionados por restrições
envolvendo a redução da atividade siderúrgica na China, que, por
sua vez, também foi impactada pela quarentena rígida adotada para
conter a disseminação da variante delta. Já nas importações, a alta
nos fretes tem afetado as transações internacionais, com efeito na
indústria nacional. Neste cenário, de acordo com o último Boletim
Focus para o ano de 2021, a expectativa do mercado brasileiro para
o Produto Interno Bruto (PIB) foi de aumento da ordem de 4,5%.

PRODUÇÃO
NACIONAL

CÂMBIO
ECONOMIA
MUNDIAL
INFLAÇÃO

CABOTAGEM
CUSTOS
LOGÍSTICOS

AGRONEGÓCIO
FRETE
MARÍTIMO

INDÚSTRIA

ACORDOS
COMERCIAIS

CLIMA
COMMODITIES

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

As perspectivas para 2022 são de que a economia
global deverá crescer 4,9% (FMI). A recuperação é
desigual e reflete em grande parte a rápida capacidade
de recuperação de algumas das principais economias
mundiais. Em diversas economias emergentes e em
desenvolvimento os obstáculos impostos pela pandemia continuam a pesar sobre o nível de atividade,
sendo que a estimativa é de que as perdas de renda
per capita não foram totalmente recuperadas em cerca
de dois terços desses locais.
A perspectiva de crescimento global segue favorável
mesmo diante de um cenário mais desafiador e sujeito
a riscos significativos, incluindo a possibilidade de
novas ondas da covid-19 e tensões financeiras em meio
a altos níveis de endividamento das economias emergentes. A previsão de crescimento econômico para o
Brasil é de 1,5%, já para a China e EUA, principais parceiros comerciais do Porto de Santos, a perspectiva é
de 5,6% e 5,2%, respectivamente, de acordo com o
World Bank. No primeiro bimestre de 2022 do Boletim
Focus, do Banco Central, as medianas das expectativas
de mercado para as principais variáveis macroeconômicas em 2022 apontam para um crescimento real do
PIB de cerca de 0,3%. Já para a taxa Selic, a perspectiva é de 11,75%, enquanto a expectativa da inflação
medida pelo IPCA deve ficar em 5,38%, com a taxa de
câmbio próxima dos R$ 5,60/US$.
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PIB, IPCA, Câmbio US$ X R$ - 2021
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Fonte: Boletim Focus (BC)

PIB

IPCA

Câmbio

Projeções do FMI para 2021/2022 - Principais Economias
Variações percentuais

2020 2021* 2022*
Produção Mundial

-3,1

5,9

4,9

Economias Avançadas

-4,5

5,2

4,5

-3,4
-6,3
-4,6
-8,0
-8,9
-10,8
-4,6

6,0
5,0
3,1
6,3
5,8
5,7
2,4

5,2
4,3
4,6
3,9
4,2
6,4
3,2

-2,1

6,4

7,2
3,7
4,1
4,7
9,5
8,0
6,3
6,2

6,3
3,8
4,1
2,9
8,5
5,6
3,0
4,0

-4,1

5,2

1,5

Estados Unidos
Área do Euro
Alemanha
França
Itália
Espanha
Japão
Economias Emergentes e em Desenvolvimento

Europa Emergente e em Desenvolvimento
África Sub-Sahariana
Oriente Médio e Norte da África
Rússia
India
China
América La�na e Caribe
México
Brasil
(*) Projeções
Fonte: FMI (World Economic Outlook, October 2021)

-0,8
-1,7
-2,8
-3,0
-7,3
2,3
-7,0
-8,3

5,1

Relatório
Anual
2021

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL

Novo recorde em movimentação física
milhões t

146,6

carga conteinerizada

147,0
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5 maiores portos de contêineres
no Brasil*

milhões de
toneladas

A
TEM AL
R
E I
MAT

Total de

134,0

milhões de
toneladas

2019

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

2020

2021

anual, estabelecendo novo
recorde anual, ao superar
em 0,3% o recorde anterior,
registrado em 2020.

granéis líquidos
milhões de
toneladas

granéis sólidos

21% cabotagem

SANTOS

37,2%

79% longo curso
21% cabotagem

milhões de
toneladas

carga solta

Fonte: Antaq

milhões de
toneladas

4,8 MILHÕES

TEU movimentados

*Dados de 2021. As estatísticas divulgadas pela Antaq
divergem das publicadas pela SPA, que considera as
operações de safamento (cargas de reembarque) duas
vezes: uma na descarga e outra no reembarque, enquanto
que a Antaq faz apenas um registro.
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Área do Porto Organizado (Poligonal)
A área do Porto Organizado foi definida
por meio da Portaria nº 66 do Ministério da
Infraestrutura, publicada em 19 de janeiro
de 2022, que alterou os limites
jurisdicionais do Porto Organizado de
Santos.
A definição da nova poligonal, que
contempla acessos, instalações, terminais
arrendados e áreas de expansão do porto
público, atualizou o traçado em vigor
desde 2020, e promoveu o acréscimo da
área seca sob administração da SPA de
8 km² para 15,5 km².
A expansão incorporou áreas greenfield
para desenvolvimento de novos
empreendimentos e agregou valor à
desestatização da SPA.
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Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
(PDZ)
O Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos,
aprovado pelo Mi nistério da Infraestrutura
em 2020, é o principal instrumento de
planejamento da Autoridade Portuária, que
contempla as estratégias e ações para a
expansão e o desenvolvimento integrado,
ordenado e sustentável das áreas e
instalações do porto organizado.
Em 2021, a SPA deu continuidade ao
planejamento definido no horizonte do
PDZ.
Em termos de áreas afetas, foram
viabilizados os leilões dos terminais STS 08
e STS 08A, na Alemoa, o segundo
arrematado pela Petrobras com valor de
outorga de R$ 558 milhões.
Em paralelo, a SPA trabalhou em conjunto

com a EPL na modelagem dos parâmetros
dos leilões que serão realizados em 2022:
STS 11, STS 10, STS 53 e STS 08.
Diretamente com a SNPTA, a SPA tem
desenvolvido a modelagem para licitar, em
formato de EVTEA simplificado, os
Terminais retroportuários alfandegados
(TRAs) SSZ 41E e SSZ16E.

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

NOSSO
DESEMPENHO
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Acesso Aquaviário
Em fevereiro de 2021, o Porto de Santos
recebeu a homologação da Marinha do
Brasil para receber navios de 366 metros
de comprimento, demonstrando
alinhamento com os esforços que vêm
sendo destinados à infraestrutura
aquaviária nos últimos anos, reforçando a
vocação de Santos como porto
concentrador de cargas.
A SPA também deu início às tratativas
visando a transferência do terminal de
passageiros, atualmente localizado em
Outeirinhos, para a região do Valongo.
Nas áreas classificadas como não afetas, a
SPA viabilizou a emissão de duas
Declarações de Utilidade Pública (DUP)
junto à SNPTA, que permitirão a
implantação de um estacionamento de
caminhões na margem esquerda, e a
expansão de terminais portuários de carga
geral/contêineres no Saboó (margem
direita).
Ainda no âmbito da revisão da poligonal, e
atendendo à diretriz do PDZ de aumento

da participação da ferrovia no transporte
de cargas, a SPA trabalhou na
racionalização do traçado do novo acesso à
margem direita do Porto. O novo layout,
fruto de uma agenda de discussões entre
SPA, SNPTA e SNTT, além da redução de
custos para o poder público, viabilizará
atendimento ferroviário a todos os
terminais do cluster de contêineres da
margem direita, harmonizando tanto o
aumento da capacidade ferroviária quanto
o aumento da capacidade portuária.
Nova estrutura tarifária
Em 2021 a Antaq homologou o pedido de
padronização tarifária conjunto ao pleito de
revisão tarifária para o Porto de Santos.
A nova tarifa, que passará a vigorar a partir
de 2022, prevê a cobrança pelo porte do
navio (DWT), e elimina distorções
históricas na cobrança pelos serviços
prestados.
A SPA prevê ainda o fornecimento de
descontos por frequência, tipo de
navegação (longo curso e cabotagem) e
também para navios “verdes”, com
pontuação positiva no Índice Ambiental de
Navios (ESI).
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áreas arrendadas
Contratos de arrendamento
de longo prazo vigentes

instrumentos cujo prazo de
outorga terão encerramento
nos próximos anos

Localização:Saboó/Valongo

Localização: Paquetá

Localização: Paquetá

Perfil de carga: Carga geral

Perfil de carga: Granéis sólidos

Perfil de carga: Granéis Sólidos

Área: 136.444,03 m²

Área: 4.165,61m²

Área: 9.686,17m²

Início: 12/06/1998

Início: 17/12/2002

Início: 02/12/2004

Término: 11/06/2023

Término: 16/12/2022

Término: 01/12/2024

Possibilidade de prorrogação:

Possibilidade de prorrogação:

Possibilidade de prorrogação:

sim

sim

sim

instrumentos vencidos, porém,
vigorando por força de decisão
judicial

contratos transitórios

Licitações e
Contratos
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PRÓXIMOS LEILÕES DE ARRENDAMENTO

1

TERMINAL DE
GRANÉIS DE
ORIGEM VEGETAL
Paquetá

SSZ 31 (STS 11)

2

CARGA GERAL
CONTEINERIZADA
tras

SSZ 41E e SSZ16E

1

1

TERMINAL de
CONTÊINERES
Saboó

TERMINAL DE
GRANÉIS LÍQUIDOS
Alemoa

SSZ 39 (STS 10)

SSZ 45 (sts 08)

1

terminal de
GRANÉIS MINERAIS
DE DESCARGA
outeirinhos

SSZ 25E (STS 53)

As principais diretrizes que
nortearam a elaboração do
PDZ se baseiam em eficiência
operacional e integração
Porto-Cidade

diretrizes de
zoneamento

USO MAIS
EFICIENTE DO SOLO

expansão das
áreas arrendadas

FORMAÇÃO DE
CLUSTERS DE CARGAS

ECONOMIA DE ESCALA E
GANHO DE PERFORMANCE

SINERGIA ENTRE TERMINAIS

Porto-Cidade

Eficiência operacional

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

• Atendimento de 100% da carga da sua

• 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.

região de influência;
• Consolidação de cargas em grandes
clusters;
• Aumento da participação ferroviária
nas operações;
• Dedicação dos berços aos
terminais contíguos.

Secretaria Especial do Programa
de Parcerias de Investimentos (SPPI)
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ESTRATÉGIA

2021-2025
Com o objetivo de aumentar a rentabilidade e competitividade
do Porto de Santos, em 2021 a Companhia elaborou seu Plano
Estratégico ciclo 2021-2025.

TEMAS ESTRATÉGICOS

3 pilares estratégicos de atuação que consolidam economia, gente e clima:

• Plano Estratégico do Ministério da Infraestrutura (Estratégia
Unindo Ações – Infraestrutura de Transportes);
• Programa de Parceria de Investimentos – PPI: Desestatização
do Porto de Santos;

TEMAS ESTRATÉGICOS

Alinhamento com as principais políticas públicas
direcionadas ao setor de infraestrutura:

TEMAS
ESTRATÉGICOS

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS

INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

INDICADORES

TEMAS ESTRATÉGICOS

• Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos PDZ

Saiba mais em:
Planejamento estratégico

FORTALECIMENTO DOS NEGÓCIOS
Eficiência
logística
Obter níveis de serviço
e índices de
produtividade
equivalentes aos
melhores portos
da Europa e EUA

EXPANSÃO
PORTUÁRIA
Atender às demandas
de expansão e ser
percebido como o
melhor porto da
América Latina
para se investir

INFRAESTRUTURA
E UTILIDADES
Equilibrar a matriz de
transportes do porto
e garantir a disponibilidade
das infraestruturas
e utilities

INOVAÇÃO
Tornar-se o epicentro
tecnológico da
logística nacional,
um polo incentivador
de inovação

DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO
SEGURANÇA
DAS OPERAÇÕES
Garantir padrões de
excelência em
segurança pública
portuária, comparáveis
aos melhores
terminais

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
Ser um Porto 4.0, com
infraestrutura
compatível com as
melhores soluções
tecnológicas do
mercado

CARREIRAS E
MERITOCRACIA
Institucionalizar a
meritocracia e
valorizar nossos
colaboradores

CONSOLIDAÇÃO DA PLATAFORMA ESG
Sustentabilidade
Realizar a atividade
portuária de forma
racional e sustentável

relações
porto-cidade
Conquistar a confiança
e o reconhecimento da
sociedade e contribuir
para o crescimento
dos municípios da
Região Metropolitana
da Baixada Santista

governança
e integridade
Criar cultura interna
Governança e
Integridade, de forma
a intensificar a
geração de valor para
os nossos
stakeholders

EFICIÊNCIA DE
PROCESSOS
Otimizar processos e
rotinas administrativas,
e proporcionar maior
alinhamento das áreas
envolvidas
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RESULTADOS ALCANÇADOS

FRENTE A ESTRATÉGIA
TEMA ESTRATÉGICO
Expansão Portuária

Infraestrutura e Utilidades

Eficiência logística

Inovação
Segurança das Operações

Transformação Digital

Carreiras e meritocracia

Eficiência de Processos
Sustentabilidade
Relações Porto-Cidade
Governança e Integridade
1

INDICADOR2
Índice de ocupação de áreas arrendáveis
Taxa de ocupação de berços
Modal split (share rodoviário)
Modal split (share ferroviário)
Modal split (share transbordo)
Modal split (share dutoviário)
Tempo de espera na barra (conteineiros)
Tempo de espera na barra (demais navios)
Eficiência de cais
Produtividade líquida da operação (cc)
Produtividade líquida da operação (demais cargas)
DWT médio do porto
Número de convênios firmados
FVS – Fator de vulnerabilidade do sistema
Índice de Registro de atendimentos
Índice Médio de Tempo Resposta ao Atendimento
Afastamento por acidente de trabalho
iGestTI
Índice de serviços públicos digitalizados
IGestPessoas
Favorabilidade do clima organizacional
Índice de Eficiência Operacional
Movimentação per capita
Índice de custos com HE
Horas de capacitação por funcionário
iGestOrçamento
iGestContratações
IDA4
Indice de relação Porto-Cidade e Capital Social
Índice de favorabilidade de mídia
IGovPublica
IG-SEST
IGAP

RESULTADO
GLOBAL1

109%

UNIDADE

POLARIDADE

META 20213

REALIZADO 2021

DESEMPENHO %

Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
Percentual
horas
horas
kt/ano
t/h
t/h
DWT
und
Percentual
Percentual
minutos
und
Percentual
Percentual
Percentual
Nota de 0 a 5
Percentual
kt/e
Percentual
horas/empregados
Percentual
Percentual
Nota de 0 a 100
Pontos
Percentual
Percentual
Nota de 0 a 10
Nota de 0 a 10

Maior, melhor
Mais próximo do parâmetro ótimo, melhor
Mais próximo do parâmetro ótimo, melhor
Mais próximo do parâmetro ótimo, melhor
Mais próximo do parâmetro ótimo, melhor
Mais próximo do parâmetro ótimo, melhor
Menor, melhor
Menor, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Menor, melhor
Menor, melhor
Menor, melhor
Menor, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Menor, melhor
Maior, melhor
Menor, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor
Maior, melhor

82%
65%
63,4%
24,4%
8,2%
4,0%
12,37
120,9
1404,16
359,95
34%
20%
12
23,16%
3
22,49%
12
7,60
60
87
200
70%
9
8,5

93%
65%
53,8%
32,1%
8,3%
5,8%
12,89
117,8
12,03
1117,52
362,90
55071
1
28%
23,90%
15
12
56,0%
26,00%
53,20%
3,7
22,10%
15
5,51
104
48,50%
49,80%
96,22
5739
89,7%
72,7%
9,034
8,5

113%
100%
118%
131%
99%
69%
96%
103%
80%
101%
121%
84%
80%
112%
123%
102%
125%
138%
173%
111%
2870%
128%
100%
100%

O desempenho do indicador "Índice de relação Porto-Cidade e Capital Humano" foi expurgado do resultado global, com o objetivo de evitar distorções, em virtude da grande extrapolação do resultado.
Alguns indicadores definidos no âmbito do Plano Estratégico 2021-2025 ainda carecem de sistemas que estão em fase de contratação ou implementação pela SPA, portanto, dada a impossibilidade de realizar tais medições, os mesmos não foram
representados nesta planilha.
3
No Plano Estratégico 2021-2025 foram inseridos novos indicadores, para os quais, em virtude do ineditismo e ausência de histórico, não foram definidas metas.
4
A medição 2021 do indicador IDA ainda não foi disponibilizada de forma oficial pela Antaq, portanto, o valor realizado foi obtido a partir de simulador da SPA.
2

Relatório
Anual
2021

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

GESTÃO DE
RISCOS

status do plano estratégico 2021-2025
Iniciativas Estratégicas

24%
64%

13%

Encerrados

Em andamento

Não iniciados

Iniciativas para desestatização

Saiba mais em:
Book do Plano Estratégico 2021-2025

100%

Ao término do 2º semestre o Relatório de acompanhamento da
Estratégia (RAE) será disponibilizado no sítio eletrônico da SPA

Encerrados

Em andamento

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

A
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Governança Estratégica
O modelo de Governança Estratégica estabelecido para
aprovação e acompanhamento do Plano Estratégico
Ciclo 2021-2025 foi obtido a partir das lições aprendidas
oriundas das Reuniões de Acompanhamento da
Estratégia (RAE) do Plano Ciclo 2019-2023
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (Consad)
Órgão máximo no que tange à definição da estratégia
corporativa
DIRETORIA EXECUTIVA
Órgão executor da estratégia corporativa.
Provê o feedback estratégico ao Consad por meio de
follow ups trimestrais
11 COMITÊS TEMÁTICOS
Grupos liderados por superintendentes, que atuam
como guardiões dos temas estratégicos, com o objetivo
de realizar a gestão mensal de metas, iniciativas
estratégicas e riscos, no âmbito de cada tema
estratégico
ÁREAS DE SUPORTE
Auxiliam os comitês temáticos na elaboração de
materiais que compõem as Reuniões de
Acompanhamento da Estratégia:
• Gerência de Planejamento Estratégico e Governança;
• Gerência de Riscos e Controles Internos;
• Comitê de Contratações; e
• Grupo de Trabalho de acompanhamento da execução
de investimentos.
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MODELO

DAS 3 LINHAS
Para que a SPA possa atingir seus objetivos, envolvendo a
aceitação de oportunidades, busca do crescimento e o
gerenciamento de riscos e controles, é adotado o Modelo das
Três Linhas do IIA 2020, proposto pelo The Institute of Internal
Auditors, que consiste na atualização das Três Linhas de Defesa
e contribui, de forma simples e eficaz, para a comunicação dos
papéis e responsabilidades de cada grupo.
O novo modelo reconhece que a gestão está envolvida nos
papéis da primeira e segunda linhas, o que evidencia ainda mais
a independência da auditoria interna e define as
responsabilidades do corpo administrativo.

Para mais informações sobre o
Modelo das Três Linhas, acesse o IIA Brasil

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

CORPO ADMINISTRATIVO
Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretoria Executiva

Papéis do corpo administrativo: Integridade, liderança, transparência

GESTÃO Ações (incluindo gerenciar riscos)
para atingir objetivos organizacionais

AUDITORIA INTERNA
Avaliação Independente

Papéis da 1ª linha:

Papéis da 2ª linha:

Papéis da 3ª linha:

Provisão de produtos/
serviços aos clientes;
gerenciar riscos
(executar)

Expertise, apoio,
monitoramento e
questionamento sobre
questões relacionadas a
riscos (supervisionar)

Avaliação e assessoria
independentes e objetivas
sobre questões relativas ao
atingimento dos objetivos
(avaliar)

Governança
Planejamento
Estratégico
Normas e processos
Gestão de Riscos
Controles Internos
Compliance

Auditoria Interna

Gestores e equipes
Unidades
Organizacionais

A
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MAT

Prestação de
contas, reporte

Delegar, orientar,
recursos, supervisão

Alinhamento, comunicação,
coordenação, colaboração
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ESTRUTURA DE

GOVERNANÇA

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

O sistema de governança da SPA está em constante evolução,
em busca das principais referências sobre o assunto no
mercado, para atendimento da estratégia da Companhia e das
expectativas das partes interessadas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA INTERNA
A governança é um pilar essencial para que a SPA possa
otimizar valor e incorporar considerações de ordem social e
ambiental na definição de seus negócios, projetos e operações.
A nossa estrutura administrativa é responsável pelas boas
práticas de governança, de forma a avaliar, direcionar e
monitorar a atuação da gestão.
A principal mudança ocorrida em 2021 na estrutura de
governança da SPA é relacionada à criação do Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, obtendo um
conjunto de papéis e responsabilidades mais ampliado em
relação ao antigo Comitê de Elegibilidade.

NOSSO
DESEMPENHO

COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO

OUVIDORIA
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

CORREGEDORIA

DIRETORIA EXECUTIVA
COMISSÃO DE ÉTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE
GOVERNANÇA, RISCOS E
COMPLIANCE

Acesse a página do Sistema de
Governança da SPA

Acesse a Política de
Governança da SPA

Órgãos decisórios

Órgãos e comissões de fiscalização e assessoramento

Unidades internas de governança
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órgãos de governança
Assembleia Geral: é o órgão soberano e instância máxima
de decisão da SPA que congrega os acionistas e se reúne,
ordinária ou extraordinariamente, mediante convocação do
presidente do Conselho de Administração ou pelo
substituto que esse vier a designar.
Competências principais: aprovar o Relatório Anual,
estatuto social e capital social da SPA, eleger e destituir os
membros do Conselho Fiscal e de Administração, além de
fixar a remuneração dos administradores e membros do
Comitê de Auditoria Estatutário.
ACIONISTAS

ATUAÇÃO EM 2021

UNIÃO FEDERAL
99,999999841% AÇÕES
MUNICÍPIO DE SANTOS
0,000000159% AÇÕES

assembleias

Conselho de Administração: é o órgão de deliberação
estratégica da Companhia, preservando, no mais alto nível,
os princípios, valores, objeto social e sistema de
governança corporativa da SPA.
Competências principais: fixar a orientação geral dos
negócios, eleger e destituir os membros da Diretoria
Executiva, manifestar-se sobre propostas a serem

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

submetidas à deliberação da Assembleia Geral e aprovar
as Políticas, Regimentos Internos e Regulamentos da
SPA.
COMPOSIÇÃO

ATUAÇÃO 2021

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Comitê de Auditoria Estatutário: é o órgão de
assessoramento do Conselho de Administração no
monitoramento da qualidade das demonstrações
financeiras, dos controles internos, da conformidade, do
gerenciamento de riscos e das auditorias interna e
independente.

reuniões
súmulas

COMPOSIÇÃO

reuniões

deliberações
6 MEMBROS

pareceres
Conselho Fiscal: é o órgão de fiscalização
independente do Conselho de Administração e Diretoria
Executiva.
Competências principais: fiscalizar os atos dos
administradores, opinar sobre o Relatório Anual da SPA,
manifestar-se sobre as propostas da administração a
serem submetidas à Assembleia Geral relativas à
modificação do capital social, orçamentos e distribuição
de dividendos.
COMPOSIÇÃO

ATUAÇÃO 2021

ATUAÇÃO 2021

2 MEMBROS

MANIFESTAÇÕES

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração: é o órgão de assessoramento dos acionistas
e do Conselho de Administração nos processos de
indicação, avaliação, sucessão e remuneração dos
administradores, conselheiros fiscais e demais membros
dos órgãos de governança.
COMPOSIÇÃO

ATUAÇÃO 2021

reuniões
3 MEMBROS

reuniões
3 MEMBROS

súmulas
pareceres
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Diretoria Executiva: é o órgão executivo de
administração e representação, cabendo-lhe assegurar
o funcionamento regular da SPA em conformidade com
a orientação geral traçada pelo Conselho de
Administração.
Competências principais: promover elaboração do
Relatório Anual, gerir as atividades da SPA e seus
resultados, monitorar a sustentabilidade dos negócios,
riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação,
elaborando relatórios gerenciais com indicadores de
gestão e submeter, instruir e preparar adequadamente
os assuntos a serem submetidos ao Conselho de
Administração.
COMPOSIÇÃO

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

ATUAÇÃO 2021

reuniões
DECISÕES

GESTÃO DE
RISCOS

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS
DE GOVERNANÇA
Pela primeira vez, as diretrizes, regras e a forma de
aferição e pagamento da remuneração dos membros dos
órgãos de governança da SPA estão consolidadas em uma
política, de forma que essas informações estejam
disponíveis à sociedade, em cumprimento ao princípio da
transparência.
A remuneração global é composta pela remuneração dos
diretores, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal
e Comitê de Auditoria Estatutário, sendo analisada pelo
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração e encaminhada pelo Conselho de
Administração para aprovação anual pela Assembleia
Geral, sempre em alinhamento com as diretrizes da
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (Sest).

5 MEMBROS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Especificamente aos diretores, a remuneração é composta
pelo honorário fixo, honorário variável mensal (HVM),
honorário variável mensal (RVA),
gratificação natalina e de férias, auxílio-moradia, auxílio
alimentação, plano de saúde, seguro de vida e previdência
complementar.

O HVM é um dos itens pertencentes à parcela variável da
remuneração dos diretores, sendo medido trimestralmente.
Está vinculado à apuração dos resultados
obtidos/cumprimento de metas pela Diretoria Executiva da
SPA, de acordo com os compromissos e ações propostos
pelo Ministério da Infraestrutura, com aprovação do
Conselho de Administração da Companhia.

Cumprimento de metas – HVM
2019

2020

2021

1º
trimestre

100%

100%

100%

2º
trimestre

100%

100%

100%

Acesse a página da
Diretoria Executiva da SPA

Acesse a Política de Remuneração
dos Membros dos Órgãos Estatutários

3º
trimestre

100%

98,2%

100%

l
Acesse a página dos órgãos
de governança da SPA

l
Acesse a remuneração dos conselheiros e
membros do Comitê de Auditoria Estatutário

4º
trimestre

100%

100%

100%

l
Acesse a composição
acionária da SPA

l

l
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Outro item relacionado à parcela variável dos
diretores diz respeito ao programa de
remuneração variável anual (RVA) que deverá
definir e conter regras, objetivos, condições
de participação, o limite de gratificação
variável, pagamento e metas que
condicionam o pagamento, entre outros itens.
O RVA é medido anualmente e está vinculado
ao desempenho dos diretores, de modo a
garantir a implementação da estratégia
corporativa, o alcance de resultados na SPA e
a execução das políticas públicas.
O programa do RVA somente tem validade
após conhecimento da Diretoria Executiva e
aprovação do Minfra, Sest e Conselho de
Administração da SPA.
Depois de anos, a expectativa para 2022 é o
pagamento dos dividendos e do PLR dos
empregados, considerados requisitos para o
pagamento do RVA dos diretores.

Acesse a remuneração
dos diretores

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

PROCESSO DE INDICAÇÃO DOS MEMBROS DOS
ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
O processo de indicação dos membros dos órgãos de governança da SPA deve ser
realizado com base em seu Plano Estratégico, alinhado às boas práticas de governança, a
fim de garantir a continuidade e sustentabilidade dos negócios e a execução das
estratégicas da Companhia.
Os candidatos precisam cumprir os requisitos previstos na Lei nº 13.303, sendo que a
verificação dessas regras fica a cargo do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração.
Após a posse, os membros dos órgãos de governança precisam passar pelas etapas de
capacitação, que consiste nas ações de qualificação e desenvolvimento, cujo conteúdo
deve obedecer ao previsto na Lei nº 13.303, e de avaliação, que corresponde à
mensuração das competências no desempenho do cargo, a partir de regras e
procedimentos em normativos internos da SPA.
Em 2021, a avaliação dos membros dos órgãos de governança passou por melhorias,
dentre as quais destacamos o encaminhamento do resultado da avaliação aos ministérios
superiores e feedback de resultados aos avaliados.

Para saber mais sobre o processo de indicação, acesse a Política de Indicação,
Avaliação, Capacitação e Sucessão dos Membros dos Órgãos Estatutários
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OUTRAS AÇÕES DE GOVERNANÇA

INDICADOR DE GOVERNANÇA

Na busca pela melhoria contínua do sistema de governança da SPA, destacamos as
principais ações que possuem alinhamento às regras previstas na Lei nº 13.303 e tendo
como referência as melhores práticas disseminadas pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), pela B3 (segmento do Novo Mercado) e pelas Diretrizes
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):

A reestruturação do sistema de governança, iniciada em 2019, vem refletindo na
melhoria de seu desempenho, com resultados cada vez mais positivos.
No 5º Ciclo da Certificação do Indicador de Governança IG-Sest, ocorrido em 2021, a
SPA recebeu a 9,034, a maior nota obtida desde o 1º Ciclo.

• Fixação de princípios e diretrizes a fim de orientar a realização e o recebimento de
doações e contribuições, a fim de prevenir a ocorrência de atos ilícitos em decorrência da
utilização de recursos de terceiros ou repasse de recursos da SPA;

Essa pontuação representa o melhor desempenho dentre as estatais portuárias
(companhias docas) e, no benchmarking setorial, a maior pontuação dentre todas as
empresas estatais vinculadas ao Ministério da Infraestrutura.

• Definição da organização e funcionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração;

O IG-Sest de 2021 é composto de um questionário com 50 questões, que consiste em
itens relacionados aos relatórios anuais de atividades de auditoria interna; ouvidoria
ou canal de denúncia; código de conduta e integridade, e até mesmo quesitos como
acesso feminino a cargos de liderança e promoção hierárquica que contemple a
diversidade e a pluralidade.

• Formalização de diretrizes e regras relativas ao sistema de governança da SPA mediante
a instituição da Política de Governança, a qual segue o propósito de servir como um
instrumento de orientação e conhecimento à sociedade, acionistas, empregados e demais
stakeholders.

4,92
Para conhecer todos os atos normativos de governança da SPA, acesse o seguinte link,
especificamente em Saiba Mais, no final da página da internet:

7,84
7,11

Políticas, códigos, regimentos, regulamentos
e manuais da SPA

8,53
9,034

1 Ciclo - 2017
o

2 Ciclo - 1 s 2018
o

o

3 Ciclo - 2 s 2018
o

o

4 Ciclo - 1 s 2019
o

o

Embora não tenha havido
avaliação do IG-Sest em 2020
em virtude da pandemia de
covid-19, a Companhia atuou no
sentido de sanear os itens não
atendidos na avaliação do 4º
ciclo.

5 Ciclo - 2021
o
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SISTEMA DE

O Sistema de Integridade da SPA reúne o conjunto de agentes, mecanismos e
procedimentos internos adotados para a prevenção, detecção e combate à corrupção e
fraudes. Esse sistema visa pautar a conduta dos dirigentes, empregados e stakeholders,
além de reforçar o compromisso da empresa com a promoção da cultura de integridade,
transparência e ética nas suas atividades.
Como resultado das ações realizadas para o fortalecimento e aprimoramento de seu
Sistema de Integridade, em 2021 a SPA conquistou a nota 9,034 no Indicador de
Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(IG-Sest), considerado como o melhor desempenho da história da SPA.
Agentes Internos do Sistema de Integridade

Ouvidoria

Auditoria
Interna
Compliance

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

• O Código de Ética da SPA orienta as ações de seus colaboradores e explicita a
postura da empresa em face dos diferentes públicos com os quais interage. Estão
abrangidos por suas disposições clientes, fornecedores, prestadores de serviços,
agentes intermediários e quaisquer partes relacionadas da SPA que mantenham
relação jurídica, negocial ou institucional.

INTEGRIDADE

Comissão
de Ética

GESTÃO DE
RISCOS

Corregedoria

• O Manual de Conduta e Integridade traz desdobramentos práticos do Código de
Ética e outros normativos relacionados ao tema, bem como apresenta um modelo de
comportamento esperado de seus colaboradores e parceiros de negócio.
Entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro a SPA realizou, pelo terceiro ano
consecutivo, a Semana de Integridade. O evento promoveu 14 treinamentos
desenvolvidos por diversas áreas da empresa e por agentes externos, atualizando
conhecimentos em relação à integridade nos processos internos e relações com os
stakeholders. Neste ano, foram convidados profissionais do Ministério da
Infraestrutura, Controladoria-Geral da União, Ministério Público, dentre outros.
As apresentações abertas ao público externo pelo canal da SPA no Youtube contam
até o momento* com 1.618 visualizações.
As palestras direcionadas ao público interno foram gravadas e disponibilizadas na
intranet. Até o momento* foram assistidas por 605 empregados, somando 1.710 horas
de treinamento.

As unidades do sistema de integridade fizeram a atualização do Código de Ética e do
Manual de Conduta e Integridade:
*(dados computados em 28/01/2022)
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COMPLIANCE
A área de Governança, Riscos e Compliance faz parte do
Sistema de Integridade da SPA que é composto também pela
Ouvidoria, Comissão de Ética, Corregedoria e Auditoria
Interna.

99,86% 99,89%

O Compliance tem a missão de garantir a conformidade do
processo de tomada de decisão e da prática de atos de
gestão, pautando a conduta dos dirigentes, empregados, e
stakeholders, além de reforçar e garantir o compromisso da
empresa com a cultura de integridade.

Checagem nos procedimentos de
contratações

314
275
89,00%

O Compliance realiza as análises de

O procedimento de análise de conformidade
documental foi criado em 2019 e desde então
tem sido aprimorado. Em 2021 quase a
totalidade da materialidade financeira dos
processos de contratações da SPA foi
analisada pelo Compliance.

conformidade documental das contratações com
o objetivo de melhor subsidiar as decisões da
alta administração. Essa análise consiste na
verificação da documentação elaborada pelas
áreas da SPA participantes das fases interna e
externa das contratações, de modo a propiciar
um adequado grau de confiança, assegurando o

38

atendimento aos dispositivos estabelecidos no

Total de análises de conformidades realizadas no ano

Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da Companhia.

Materialidade financeira das análises de conformidade realizadas

2019

2020

2021
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Checagem da integridade de gestores

Política de Integridade

O processo de seleção e recrutamento de novos gestores é atribuído à área de
recursos humanos. Porém, desde 2019 o Compliance participa desse processo ao
verificar as informações prestadas pelo indicado na Autodeclaração de
Integridade, assim como realiza pesquisas adicionais em bancos de dados
públicos na internet.

O Compliance elaborou a Política de Integridade da SPA, que entrou em
vigência a partir do dia 13/05/2021 e estabeleceu os princípios e diretrizes que
orientam o cumprimento de normas relacionadas à integridade e
anticorrupção, com o objetivo de ratificar o comprometimento da SPA em
garantir um ambiente corporativo íntegro, transparente e ético em suas
relações internas e externas.

Análises realizadas pelo Compliance

269

Outras atividades realizadas pelo Compliance
• Análise da conformidade de 23 processos instaurados para aplicação de
penalidade para licitantes ou fornecedores;
• Pesquisa reputacional de 15 leiloeiros para atuação em leilões promovidos
pela SPA;

85 74
2019

2020

2021

Em 2019 houve um número maior de
análise realizadas porque todos aqueles que
já ocupavam cargos de gestão foram
verificados, já nos anos posteriores o
procedimento foi mantido com 100% dos
ocupantes analisados pelo Compliance
antes da nomeação.

• Pesquisa reputacional de 5 pessoas jurídicas e 7 pessoas físicas referentes a
doações ofertadas ou recebidas pela SPA;
• Participação no grupo de trabalho que atualizou o Regulamento Interno de
Licitações e Contratos; e
• Coordenação da equipe que elaborou o Manual de Conduta e Integridade.
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TRANSPARÊNCIA
Os dados demonstram como a
Autoridade Portuária de Santos
tem atuado para cumprir seu
papel no fomento da
transparência, da participação e
controle social. No decorrer do
ano de 2021, buscou estreitar e
fortalecer as relações com a
sociedade e com outros órgãos
envolvidos nas atividades
portuárias, realizando diversas
ações para que os cidadãos
sintam-se confiantes para acionar
a Companhia, além de planejar as
ações para elevação do nível de
maturidade da sua Ouvidoria,
conforme requisitos e critérios da
Controladoria Geral da União
(CGU).

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO
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SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Detalhes das Manifestações em 2021

302

561 manifestações
8 dias em média para

atendimento

25
Pedido
de informação

Solicitação

43
Reclamação

57
Demandas
arquivadas

51
Denúncias e
Reclamações
anônimas

49
Encaminhadas
da Ouvidoria
para outro Órgão

17
Denúncias

12
Elogio

NOSSO
DESEMPENHO

100% de respostas
dentro do prazo

0% omissões

Canal de entrada

Cidadãos

Fala.BR

425

Iden�ﬁcado

437

E-mail

89

Anônimo

124

Presencialmente

27

Telefone

17

Correspondência

03

5

Prorrogações
SIC
Ouvidoria

7%
5%

Evolução dos registros no decorrer dos anos*

Sugestão

1080

2019

669

2020

2021

561

*Contabilizadas as manifestações Arquivadas
e Encaminhadas para outros Órgãos.
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Os gráficos mostram que a SPA
cumpre com a legislação, primando
pela transparência de seus atos, com
índice de negativa de acesso à
informação de apenas 20%, sendo que
cerca de 45% desses foram em razão
da informação solicitada ser de cunho
pessoal, protegida pela Lei de Acesso
à Informação. As demandas
arquivadas tiveram tal decisão em
razão de, em sua maioria, estarem em
duplicidade com outra demanda
tratada ou por não conterem
informações suficientes para seu
prosseguimento. A análise e
destinação das denúncias segue o
fluxo de tratamento de denúncias
aprovado pelo Conselho de
Administração, sendo, ainda,
encaminhadas à Ouvidoria Geral da
União, quando envolver ocupantes de
cargo comissionado no nível de
gerente ou superior.

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Quantitativo de recursos

Característica das respostas dos pedidos

176

Acesso Concedido
Acesso Negado
Acesso Parcialmente Concedido
Informação Inexistente
Órgão não tem competência para responder o…
Pergunta Duplicada/Repetida
Não se trata de solicitação de informação

16
10
5
4

30

NOSSO
DESEMPENHO

61

14

3
1
1a instância

Razões de negativa de acesso
Dados pessoais

8
9

Processo decisório em curso
Pedido genérico
Informação sigilosa de acordo com legislação

2
7

Pedido desproporcional ou desarrazoado
Informação sigilosa classificada conforme a Lei

1

4

Pedido incompreensível
Pedido que exige tratamento adicional de dados

2

28

2a instância

3a instância

0
4a instância
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Busca pelo cumprimento da
transparência ativa

Pesquisa de Avaliação dos
Serviços – Adesão à Plataforma
do Conselho de Usuários

Divulgação de informativos ao público interno
Divulgação de informativos ao
público externo

Encerramento - 3ª Semana da Integridade

Plano de Ação para
elevação do nível do
Modelo de Maturidade
da Ouvidoria

Plano Anual de Trabalho

Benchmarking com Ouvidorias –
contato com as ouvidorias do setor e
da região
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GESTÃO DE ÉTICA
A gestão da ética na SPA é conduzida pela Comissão de Ética
da Companhia com apoio administrativo de sua Secretaria
Executiva, que tem como norteadores a legislação vigente, seu
Regimento Interno e o Código de Ética da Companhia.
Integrante do Sistema de Gestão da Ética, a Comissão foi
instituída com a finalidade de orientar e aconselhar a respeito
da ética profissional do empregado da Companhia e fiscalizar,
avaliar e prevenir situações de conflitos de interesses.
Objetivando maior sinergia e melhor desempenho, Comissão de
Ética, Corregedoria e Ouvidoria organizaram-se para atuar de
forma integrada, possibilitando celeridade na obtenção e
encaminhamento das denúncias, maior interação entre as áreas.

Requisições no Sistema Eletrônico de Prevenção
de Conflito de Interesses (SeCi)
14
12

12
9

10
8

7

7

6

consultas

5

4

2

2

autorizações

0

2019

2020

2021

(21)

(09)

(12)

Status dos Processos Éticos

3

Comissão de Ética

17
finalizados

membros
titulares
MEMBROS
SUPLENTES
Secretaria Executiva

secretária
executiva
apoio
administrativo
apoio técnico
jurídico

25

horas
capacitação
em ÉTICA E integridade

7
4

12

2019

2020

2021

(11)

(29)

(28)

Eventos Realizados
Mesa redonda: Vamos falar de assédio no ambiente de trabalho?
Roda de Conversa: Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética
Palestra para Estagiários – Assédio no ambiente de trabalho
Roda de Conversa: Fiscal de contratos - Tema assédio

em andamento
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corregedoria
Principais Resultados

2019

2020

2021

45

33

60

Instauração de PAR²

0

6

4

Celebração de TAC³

0

16

17

Total de investigações iniciadas

45

55

81

PAD/IPS¹ concluídos

23

66

85

0

0

2

86

58

37

Tempo médio dos processos em curso ao
final do ano (em dias)

549

588

222

Total de sanções aplicadas

4

7

18

Instauração de IPS/PAD¹

PAR² concluídos
Estoque de apuratórios em curso ao fim
do ano

1 O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a Investigação Preliminar Sumária
(IPS) são os procedimentos estabelecidos pela SPA para apurar eventuais
irregularidades cometidas por empregados públicos.
2 O Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) é o procedimento
estabelecido pela Lei n° 12.846/13 (Lei Anticorrupção), a ser observado pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal para apuração da responsabilidade
administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos.
3 O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é instrumento consensual por meio do
qual o empregado se compromete a adequar sua conduta e ressarcir o erário por
eventuais danos, encerrando as apurações iniciadas pela Administração.

Em junho de 2020 foi criada a Gerência de
Corregedoria da SPA, observados os requisitos do
Decreto n° 5.480/2005. A criação teve como
principais objetivos garantir o deslinde das apurações
disciplinares e implementar a Lei n° 12.843/2013 na
SPA, promovendo a responsabilização pelos atos
lesivos praticados por pessoas jurídicas identificadas.
Decorrências da Operação Círculo Vicioso

INVESTIGAÇÕES
CONCLUIDAS

PAR EM CURSO
NA SPA E UM
NA CGU

DEMISSÕES
3 SUSPENSÕES
E UMA
ADVERTÊNCIA
APLICADAS

INVESTIGAÇÃO
PENDENTE DE
INSTAURAÇÃO
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AUDITORIA INTERNA
Planejamento estratégico (stakeholders, governança e gestão corporativa)
Análise geral de riscos

Aferir a adequação
do controle interno

Confiabilidade
do processo de coleta,
registro e divulgação
de eventos e
transações, buscando o
preparo das
demonstrações
financeiras

Efetividade do
gerenciamento de
riscos e dos
processos de
governança
Atendimento
CGU e TCU
Atendimento
Consad,
Coaud, Confis
e Direxe

Modelo de Execução

Follow-up dos
Planos de Ação
(SPA e Órgãos
de Controle

Auditoria de
Conformidade
(contratos)

Plano de
Auditoria
Interna

Audit Analytics
Trabalhos
específicos

riscos

testes de
controle
interno

recomendação

FUP
Implantação
e validação

Teste do
plano
de ação

Atendimento a
Ouvidoria
e Corregedoria

Auditoria de
Processos
baseada em
riscos

Trabalhos
preventivos
contra
irregularidades

Modelo atual em operação

Potencial desenvolvimento futuro
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Aprimoramento da metodologia de trabalho e capacitação técnica

Contribuições para o aumento e proteção do valor da SPA, por
meio da verificação da aplicação dos controles adequados

Folha de Pagamento
Contas a Receber

auditoria
de processos

Capacitação técnica promovida pela Controladoria-Geral da União e
aprimoramento da metodologia de trabalho

Contas a Pagar
Dragagem

Autoavaliação do nível de capacidade da Auditoria Interna dentro do
Programa de Melhoria da Gestão da Qualidade, utilizando a metodologia
IA-CM (Internal Audit Capability Model for the Public Sector)

PLANO DE SAÚDE

Aprimoramento do processo de follow-up dos planos de ação oriundos de
trabalhos de auditoria
Principais trabalhos realizados no ano de 2021 para os Órgãos de Controle

21

ouvidoria

A
TEM AL
R
E I
MAT

comissão de ética

A Auditoria Interna é
parte integrante do
Sistema de
Integridade da SPA

8

COMPLIANCE

8
1

auditoria interna
corregedoria

Monitoramento
CGU

Súmulas
do Conselho
Fiscal

SEST
(HVM e
RVA)

CGPAR
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Gestão de Riscos na SPA
A Companhia assume o compromisso de envidar os melhores esforços para mitigar os
riscos e reconhece a importância de fortalecer a cultura, o gerenciamento de riscos, a
governança e a integridade em todos os níveis da sua estrutura.
A gestão de riscos na SPA está pautada no compromisso de atuar de forma ética e em
conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos com o negócio,
buscando, por meio do tratamento tempestivo de seus riscos, garantir a melhoria da
eficiência, eficácia e efetividade operacional, alinhada aos seguintes princípios:
Gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna, subordinada ao
interesse público;
Estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados;
Estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao risco,
observada a relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à SPA;
Utilização do mapeamento de riscos no apoio à tomada de decisão e à
elaboração do planejamento estratégico; e
Utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos processos
organizacionais.

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO
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Buscando uma melhor compreensão dos principais riscos que ameaçam a SPA e
a definição das melhores estratégias de resposta e monitoramento aos riscos
identificados, bem como a melhoria contínua dos processos e controles, em 2021
foi iniciado o mapeamento dos riscos corporativos da SPA. O processo de
mapeamento foi realizado em consonância com a política de riscos da
Companhia e de acordo com as seguintes etapas:

As informações estão fluindo
oportunamente e corretamente por
toda a organização?

3

2

RESPOSTA

A gestão de riscos está sendo eficaz?
É necessário algum ajuste?

4

ANÁLISE E
CLASSIFICAÇÃO

MONITORAMENTO
Quais riscos podem impactar os
objetivos ou a continuidade da SPA?

1

IDENTIFICAÇÃO

SPA

5

COMUNICAÇÃO

Qual a probabilidade de ocorrência e
o impacto no caso de materialização
desses riscos?

Qual tipo de tratamento será
dado aos riscos?

NOSSO
DESEMPENHO
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mapeamento de Riscos
Durante os trabalhos de mapeamento de riscos corporativos, foram identificados em
conjunto com as áreas de negócio e com a alta administração os riscos que podem afetar
o alcance dos objetivos institucionais e a continuidade das atividades da SPA. Foi
verificado que a Companhia está exposta a riscos das seguintes categorias:

GOVERNANÇA E INTEGRIDADE
Estrutura Organizacional
Cultura Organizacional
Conduta Ética e Integridade

CONFORMIDADE
Legislações e Resoluções

IMAGEM E REPUTAÇÃO
Comunicação Externa
Comunicação e Divulgação

SUSTENTABILIDADE
Responsabilidade Ambiental e Social

FINANCEIRO
Gestão Financeira
Gestão de Investimentos

OPERAÇÃO
Capacidade e Eficiência Operacional
Infraestrutura
Logística
Segurança Pública e Patrimonial
Contratação de Bens e Serviços

PESSOAS
Disponibilidade de Recursos Humanos
Saúde e Segurança no Trabalho

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Segurança da Informação
Sistemas de TI
Inovação e Tecnologia

MODELO DE NEGÓCIO
Mercado e Concorrência
Modelo Estatal

MEIO AMBIENTE
Mudanças Climáticas

POLÍTICO ECONÔMICO
Regulatório
Econômico

COMERCIAL
Gestão de Contratos de Clientes
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Apropriação dos Dispêndios
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.

A 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 Antaq na
web, com acesso restrito, conforme adequação à Resolução
Normativa nº 15/2016 da Antaq.

Metodologia de Apuração dos Dispêndios
A seguir, é demonstrado como é feita a apropriação e
distribuição dos dispêndios (custos/despesas).
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Forma de Classificação dos Dispêndios
Dispêndio

Pessoal

Material

Escopo

Fonte

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

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

Requisição
do material
para
consumo e
uso

Serviços de Terceiros

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

Aluguel

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

Nota Fiscal

Lançamento no Centro de Custo, de
acordo com a natureza do dispêndio

Lançamento
contábil

Outros dispêndios

Nota Fiscal

Exemplo
•
Custo
•
Custo
•
Custo

Colaborador lotado na SUGAB = Centro de
431200 = Centro de Lucro 810000
Colaborador lotado na GEDRA = Centro de
433110 = Centro de Lucro 611000
Colaborador lotado na GERAR = Centro de
435210 = Centro de Lucro 661000

•
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
•
Energia Elétrica de Baixa Tensão - Gestor
GEMAP = Centro de Custo 433136 = Centro de Lucro
711000

•
Ex.: - Depreciação e Amortização - Gestor
DIV = Centro de Custo 439341 = Centro de Lucro
810000

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).
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Forma de Classificação dos Dispêndios
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS DISPÊNDIOS COMUNITÁRIOS E ADMINISTRATIVOS (Fase 3)
CENTRO DE LUCRO DISTRIBUIDOR

CENTRO DE LUCRO RECEBEDOR

CLASSE DISTRIB.

700000
711000
712000
713000
714000
714100
714200
714300
714400
715000
716000

Dispêndios Comunitários
Manutenção de Infraestrutura
Gerenciamento Ambiental
Rede de Distr. Água e Coleta de Esgoto
Rede de Energia Elétrica
Força e Luz
Geração de Energia Elétrica
Transmissão de Energia Elétrica
Distribuição de Energia Elétrica
Varrição, Coleta e Transporte de Lixo
Vigilância Portuária / Trânsito

611000 612000 621000 622000 651000
71,30
7,20
15,80
0,00
2,85
71,30
7,20
15,80
0,00
2,85
32,80
3,31
7,27
0,00
56,62
11,41
1,15
2,53
0,00
0,00
11,41
1,15
2,53
0,00
0,00
11,41
1,15
2,53
0,00
0,00
11,41
1,15
2,53
0,00
0,00
11,41
1,15
2,53
0,00
0,00
71,30
7,20
15,80
0,00
2,85
71,30
7,20
15,80
0,00
2,85

652000
2,85
2,85
0,00
84,91
84,91
84,91
84,91
84,91
2,85
2,85

661000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800000
810000

Dispêndios Administra�vos
Despesas Administra�vas

611000 612000 621000 622000 651000
71,30
7,20
15,80
0,00
2,85

652000
2,85

661000
0,00

99711000
99712000
99713000
99714000
99714100
99714200
99714300
99714400
99715000
99716000

Percentual dos Custos Operacionais e Despesas
Adm/Outras em relação aos Dispêndios Totais
A partir de Janeiro/2020 adotamos novos critérios de
rateios, tendo como base a Resolução nº 32 da Antaq.

99810000

Resumo

2021

2020

1.110.442

1.113.289

(+)

Receita Operacional Líquida

(+)

Outras Receitas

204.520

73.761

(-)

Custos Diretos

476.152

427.722

(-)

Custos Indiretos (Infraestrutura)

104.629

125.074

(-)

Custos Indiretos (Rateio Administração e Outras)

405.041

431.771

(=)

Resultado Líquido Final

329.140

202.483

1 - Percentual Custos Operacionais (Diretos + Indiretos)

56,15%

59,01%

2 - Percentual Despesas Administra�vas e Outras

43,85%

40,99%
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GESTÃO E EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA
No que se refere à alocação de recursos orçamentários e
financeiros, os valores são os previstos no Programa de
Dispêndio Global (PDG), tendo em vista que a 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, o Ministério da Infraestrutura. Ao
mesmo tempo, é importante destacar que hoje a SPA tem
total independência dos cofres da União, realizando todos
os seus dispêndios e investimentos com caixa próprio.
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 Presidencial) e
Orçamento de Investimento (Lei Orçamentária Anual –
LOA) para o exercício, tudo em conformidade com o
planejamento estratégico da empresa.
A seguir, exemplo das informações consideradas para a
elaboração do orçamento. Referida elaboração baseou-se
em cinco conjuntos de projeções:

1.
2.
3.
4.
5.

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

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

Programa de Dispêndios Globais – PDG 2021
O limite do PDG de 2021 foi estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 10.560, de 03/12/2021.

DESCRIÇÃO
RECURSOS
Receita Bruta
DISPÊNDIOS
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
Amor�zações/Dividendos
Inves�mentos
Recursos do Tesouro
Recursos Próprios
DISPÊNDIOS CORRENTES
Pessoal
Diretoria/Conselhos
Materiais e Produtos
Serviços de Terceiros
Tributos
Despesas Financeiras
Demais Dispêndios
OUTRAS DESPESAS
Depreciação/Amor�zação
Provisões
RESULTADO

LIMITE
A
1.147.910
1.147.910
1.307.526
265.600
25.000
240.600
2.000
238.600
954.877
324.596
3.574
2.000
173.346
236.953
104.336
110.072
87.049
41.090
45.959
(159.616)
PREVISTO (A)

MOVIMENTO FÍSICO TOTAL (Ton. Mil)

136.687

VARIAÇÃO %
DA EXECUÇÃO
C= B/A*100
1.505.992
131,19
1.505.992
131,19
1.507.386
115,29
330.534
124,45
307.783
1.231,13
22.751
9,46
22.751
9,54
1.046.620
109,61
329.518
101,52
3.449
96,50
1.667
83,35
132.075
76,19
356.473
150,44
107.434
102,97
116.005
105,39
130.232
149,61
40.878
99,48
89.354
194,42
(1.394)
0,87

REALIZADO
B

RESULTADO (B)
147.013

107,55
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Nas variações entre o Limite e o Realizado destacam-se:

Recursos

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Salienta-se ainda que a diretoria da SPA propôs distribuir 100%

Adicionalmente, os investimentos privados em terminais

de dividendos, sujeito à deliberação dos acionistas na Assembleia

arrendados (contratados ou em fase final de contratação),

Geral Ordinária que apreciará as contas do exercício de 2021.

somados aos próximos leilões, estão estimados em R$ 9,0

Receita bruta: O crescimento expressivo de 31,2% na receita

bilhões. Prosseguimos envidando esforços para que novos

bruta em relação ao previsto refletiu principalmente o

Investimentos: Realização de 9,5% em investimentos decorreu,

investimentos sejam incorporados no escopo das novas

recorde na movimentação de cargas registrado em 2021

principalmente, da não execução no nível previsto, conforme

concessões e leilões de áreas portuárias.

(crescimento de 7,6% na comparação com o previsto

justificativas apresentadas para cada ação cadastrada no Sistema

inicialmente), as variações monetárias referente as outorgas

Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), no item

Vale ainda ressaltar que, considerando a significativa evolução

que somaram R$ 40,9 milhões em 2021, ante R$ 11,7 milhões

“Execução Orçamentária por Ação de Investimento”.

econômico e financeira da SPA construída a partir da entrada
da atual gestão, com sólidos e consistentes resultados de lucro

em 2020, e o acréscimo da receita patrimonial conforme
Ao longo de 2021 foram investidos R$ 22,8 milhões, com

e caixa, e com projeções que apontam para geração de caixa

destaque para os projetos de modernização tecnológica, obras

operacional crescente e sustentável, a SPA é hoje totalmente

Recursos do Tesouro: No início de 2021, a SPA declarou

nos acessos da Avenida Perimetral da margem direita (Santos) e

independente de recursos da União para ações de

independência dos recursos da União para a realização de

ação de reforço do cais da ilha Barnabé.

investimento.

a fonte de financiamento das ações de investimento, de

Diante do contexto das dificuldades em ganhar celeridade na

Dispêndios Correntes

recursos do Tesouro, para fontes de geração própria. A

execução de ações de investimento pela dinâmica de fatores

De maneira geral, os dispêndios correntes ficaram em linha com

Companhia também solicitou o cancelamento dos Restos a

exógenos e que, muitas vezes, fogem ao controle da SPA, como

o limite previsto, com exceção de: (i) serviços de terceiros

Pagar (RAPs), da ordem de R$ 239,5 milhões, bem como

licenciamentos ambientais, desapropriações, judicializações e até

(-23,8%), em razão de menores gastos com dragagem de

devolveu R$ 10,6 milhões à União de Saldo de Exercícios

falência das subcontratadas, bem como entraves inerentes aos

manutenção em relação ao previsto; (ii) tributos (+50,4%), em

Anteriores (SEAs).

aspectos burocráticos da administração pública, a Administração

decorrência do crescimento das receitas e do lucro impactando

da SPA tem intensificado os esforços para atuar em parceria com

os impostos incidentes sobre o faturamento e o resultado.

reajustes previstos contratualmente.

investimentos e solicitou ao órgão supervisor que alterasse

Dispêndios de Capital

os terminais e demais agentes privados que atuam no Porto de

Dividendos: A boa performance de receita e as ações

Santos, viabilizando com agilidade e eficiência a execução de

Resultado

implementadas de austeridade e racionalização de gastos

investimentos relevantes em áreas comuns do Porto, ou seja, fora

O conjunto de ações implementadas para aumento da

viabilizaram a realização de um lucro contábil recorde no

da área arrendada dos terminais.

eficiência e otimização dos resultados, aliado ao nível recorde

exercício de 2021, superando significativamente a estimativa

de movimentação de cargas alcançado em 2021, resultou em

inicialmente contida no PDG. Dessa forma, os dividendos

Entre obras recém-finalizadas, em curso, e previstas para os

expressivo ganho no resultado final frente ao previsto

mínimos propostos de R$ 77 milhões superam

próximos anos, são quase R$ 1,3 bilhão de investimentos na

inicialmente, gerando um lucro contábil de R$ 329,1 milhões e

substancialmente os R$ 25 milhões inicialmente previstos.

infraestrutura comum do Porto.

um superávit no conceito do PDG de R$ 229,4 milhões.
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Investimentos 2021
DESCRIÇÃO

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

LIMITE
A

VARIAÇÃO %
EXECUTADO
DA EXECUÇÃO
B
C=B/A*100

2.000

-

-

14KM - Impl a nt. Si s tema Portuá ri o Moni tora mento de Ca rga s

2.000

-

-

238.600

22.751

9,54

4102 - Ma nut. Adeq. Bens Móvei s , Veícul os , Má qui na s e Equi p.

5.000

99

1,98

4103 - Ma nut. Adeq. A� vos Informá � ca , Informa çã o e Tel eproc.

15.000

9.827

65,51

12NK - Reforço e Ampl i a çã o dos Berços da Il ha do Ba rna bé

17.945

3.078

143Y - Adequa çã o de Ins ta l a ções Gera i s e Supri mentos

13.000

14KJ - Impl a nt. Si s t. Apoi o Ges tã o Trá fego Na vi os

A seguir, são detalhadas as ações que constam do Plano Purianual (PPA) de
responsabilidade da unidade jurisdicionada SPA, a sua execução física e financeira, bem
como a análise crítica de cada programa. As metas previstas são as constantes da Lei nº
14.144 de 22/04/2021, acrescida dos créditos, e as constantes do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento (Siop) – Orçamento de Investimento.

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

26.784.3005.12NK.0035 - Tipo: Projeto

17,15

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

2.660

20,46

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

25.402

-

-

14KM - Impl a nt. Si s tema Portuá ri o Moni tora mento de Ca rga s

5.506

-

-

14RC - Impl a nt. Gerenc. de Res íduos e Eﬂ uentes

4.871

-

-

15N8 - Ampl i a çã o de Aces s o Rodovi á ri o à Il ha Ba rna bé

4.033

-

-

15N9 - Reurba ni za çã o da Ba ci a do Ca na l 4

9.167

-

-

1C66 - Impl a nta çã o da Aveni da Peri metra l - Gua rujá

99.680

174

0,17

1C67 - Impl a nta çã o da Aveni da Peri metra l - Sa ntos

38.996

6.913

17,73

240.600

22.751

9,46

TOTAL

NOSSO
DESEMPENHO

Execução Orçamentária por Ação de Investimento

RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS PRÓPRIOS

GESTÃO DE
RISCOS

O limite do Orçamento de Investimentos (OI) foi estabelecido pela Lei nº
14.144, de 22/04/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual).

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
17.945.645

Dotação Final
17.945.645

Valor Realizado
3.078.128 17,15%

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida
Obra
executada

%

41

Reprogramado

Realizado

41

7

Comentários: Celebrado em junho de 2020, o contrato SPA/38.2020 (recuperação
estrutural do cais e dolfins existentes, contenção de talude, instalação de passarelas
metálicas e construção de um dolfim de amarração na Ilha Barnabé) foi rescindido devido
a problemas enfrentados junto à contratada. Estão em andamento os estudos para
planejamento da retomada das obras, bem como inspeções e monitoramentos para
continuidade das operações. O contrato SPA/42.2020 está sendo utilizado para efetuar
inspeções subaquáticas nas estacas do cais da Ilha Barnabé, por solicitação do Ibama. As
inspeções encerraram e a última medição ocorreu em Janeiro/2022.
A principal justificativa para a redução da execução orçamentária desta ação de
investimento foi a rescisão do contrato SPA/38.2020, com consequente paralisação da
execução das obras e impacto nos contratos acessórios.
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Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

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

Código

26.784.3005.143Y.0035 - Tipo: Projeto

Código

26.784.3005.14KJ.0035 - Tipo: Projeto

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)
Execução Financeira e Física

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
13.000.000

Dotação Final
13.000.000

Valor Realizado
2.660.052 20,46%

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida
Obra
executada

NOSSO
DESEMPENHO

%

18

Reprogramado

Realizado

18

4

Dotação
Inicial

Dotação Final

25.401.632

25.401.632

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida

Valor Realizado
0

0%

Sistema
implantado

%

70

Reprogramado

Realizado

70

0

Comentários: A ação 143Y, que tem por escopo a adequação de instalações gerais no Porto de Santos,

Comentários: A implantação do Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) iniciou-se em 2014, por

teve uma execução de 20,46% em 2021, e teve como principais investimentos a instalação de centro de

meio do contrato DP/61.2014, com o Consórcio Indra VTMIS Santos. O contrato foi encerrado em junho de 2018 sem

monitoramento de fiscalização de operações portuárias, a aquisição de câmeras móveis, bem como a

que a implantação fosse totalmente concluída. Na sequência, o Consórcio Indra – VTMIS Santos propôs ação judicial

aquisição de materiais para manutenção eletromecânica dos equipamentos da Usina Hidrelétrica de
Itatinga.

– 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. Não tendo havido acordo, o processo
prosseguiu e se encontra em andamento, no entanto, tendo sido reconhecida a legalidade da SPA em realizar nova
contratação para continuidade do projeto, em outubro de 2021 foi assinado o Contrato SPA/87.2021 com a Fundação

A principal justificativa para a redução da execução orçamentária desta ação de investimento foi a

Ezute para elaboração de novo projeto básico, com a premissa de aproveitar os recursos adquiridos na iniciativa

inclusão das obras de Recuperação Estrutural do Cais do Armazém 12 no leilão previsto para a área do

anterior, incorporando a um novo projeto que considere as novas tecnologias desenvolvidas desde a primeira

STS 11.

contratação, como cloud computing, IoT e o e-navigation. O trabalho será dividido em quatro etapas, iniciando com o
levantamento da situação atual, estudos de viabilidade, anteprojeto e culminando no projeto básico em si, sendo a
entrega de toda a documentação prevista para outubro de 2022.
A principal justificativa para o não atingimento do limite estipulado na LOA é que quando da definição da previsão
orçamentária (meados de 2020), a expectativa era que o imbróglio judicial seria resolvido em tempo de ter espaço
para realizar ainda em 2021 a implementação da solução. Entretanto, com a postergação do andamento judicial, o
processo foi liberado para continuidade somente em abril de 2021. Na sequência, em outubro de 2021, contratamos
empresa para construção do projeto básico, no montante de R$ 4.695.349,72, a ser despendido integralmente em
2022. Destaca-se que o montante da fase posterior de implantação será conhecido apenas após a conclusão do
referido projeto.
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Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logís�ca (SP)

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Código

26.784.3005.14KM.0035 - Tipo: Projeto

Ação: Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Eﬂuentes Líquidos nos Portos
Marí�mos

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Código

26.784.3005.14RC.0035 - Tipo: Projeto

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
7.506.064

Dotação Final

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida

Valor Realizado

7.506.064

0

0%

Implantação
realizada

%

58

Execução Financeira e Física

Reprogramado

Realizado

58

0

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
4.871.375

Dotação Final
4.871.375

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
medida
Meta

Valor Realizado
0

0%

Implantação
realizada

%

46

Reprogramado

Realizado

46

0

Comentários: Celebrado em 15/12/2021, o contrato SPA/119.2021 tem como objeto a prestação de
serviços e aquisição de equipamentos necessários para a implantação de pontos de controle

Comentários: Em 12/2019, foi encaminhado à SNPTA o Ofício DIPRE-GD/523.2019, solicitando alteração

automatizados de leitura de placas e análise de fluxo de caminhões em locais pré-definidos, integrantes

do projeto, substituindo a implantação da ETE na Ilha Barnabé pela Central de Resíduos no Porto de

do projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente, no Porto de Santos, incluindo e não se limitando a obras

Santos, com a concordância recebida em 18/06/2020. Iniciado o processo interno de licitação do projeto

civis, equipamentos e respectivos licenciamentos para serem utilizados no software Video Management

básico. As propostas foram abertas em 27/05/2021 e encontra-se em andamento a licitação RLE

System (VMS) da SPA. O objetivo do projeto é fazer a integração das imagens (placas e fluxo de

05/2021.

veículos) junto aos sistemas de agendamento hoje disponíveis (Sealog e SGTC), a fim de aumentar a
eficiência nas operações e na fiscalização/monitoramento dos veículos que transitam dentro do Porto de

A principal justificativa para a redução da execução orçamentária desta ação de investimento é o fato de

Santos. O projeto está em fase inicial, onde estão sendo realizadas reuniões junto à empresa contratada a

a primeira licitação para contratação da elaboração do projeto básico para construção da Central de

fim de definir as próximas etapas. Sua conclusão está prevista para o segundo semestre de 2022.

Resíduos ter fracassado, com consequente necessidade de republicação.

A principal justificativa para o não atingimento do limite estipulado na LOA é que o projeto foi iniciado
em 2014 e suspenso em 2015, por gestões passadas. Em 2019 o projeto foi resgatado, sofrendo diversas
alterações de escopo, devido aos estudos detalhados realizados pela equipe de planejamento,
possibilitando a redução do valor inicial estimado de R$ 7.506.064,00 para R$ 675.000,00. A licitação foi
concluída em novembro/2021, motivo pelo qual não foram utilizados os recursos previstos para a ação.
Ressaltamos que os valores serão executados em 2022, uma vez que o contrato com a licitante
vencedora se encontra assinado.
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Ação: Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Guarujá (SP)

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

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

Código

26.784.3005.1C66.0035 - Tipo: Projeto

Código

26.784.3005.1C67.0035 - Tipo: Projeto

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Execução Financeira e Física

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
99.679.653

Dotação Final
99.679.653

Execução Física – Meta

Valor Realizado
173.900

0,17%

Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida
Trecho
pavimentado

NOSSO
DESEMPENHO

%

25

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Reprogramado

Realizado

25

0

Dotação
Inicial
38.995.736

Dotação Final
38.995.736

Execução Física – Meta

Valor Realizado

Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida

6.912.706 17,73%

Trecho
pavimentado

%

6

Reprogramado

Realizado

6

1

Comentários: Em fase de estudos para a contratação das obras da 2ª Fase da Avenida Perimetral da

Comentários: Escopo do Contrato SPA/01.2021 objetivando a repavimentação da Avenida Mário Covas

margem esquerda do Porto de Santos. Em andamento o Contrato SPA/66.2020 (Estudo Ambiental e

Júnior, concluído em dezembro/2021. Trecho Alemoa: Contratos SPA/86.2021 (TMK Engenharia –

Plano Básico Ambiental), celebrado em 09/2020. Publicada em 06/2020 a Portaria nº 77 - MInfra

Execução das obras) e SPA/129.2021 (Construtora Vértice – Assessoria Técnica à fiscalização)

(Poligonal do Porto Organizado de Santos). Publicada em 11/2020 a Portaria nº2286-MInfra (Utilidade

celebrados em 2021.

Pública das áreas alodiais/particulares). Estudos Ambientais finalizados e protocolizados no Ibama em
dezembro/2021, objetivando a obtenção da Licença de Instalação das obras.

As principais justificativas para a redução da execução orçamentária desta ação de investimento são:

A principal justificativa para a redução da execução orçamentária desta ação de investimento é a

• Atraso nas contratações referentes às obras do trecho Alemoa;

necessidade de conclusão do processo de desapropriações e licenciamento ambiental, anteriormente à
contratação da execução das obras. Está em curso a contratação da Caixa Econômica Federal para a

• Baixa produtividade do Contrato SPA/60.2020, referente a elaboração do projeto básico do novo

avaliação imobiliária das áreas que são alvo de desapropriação, bem como as negociações com os

acesso; e

respectivos proprietários para a execução desse processo.
• Transferência da execução do trecho Centro Histórico à iniciativa privada.
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Ação: Ampliação de Acesso Rodoviário à Ilha Barnabé

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Ação: Reurbanização da Bacia do Canal 4

Código

26.784.3005.15N8.0035 - Tipo: Projeto

Código

26.784.3005.15N9.0035 - Tipo: Projeto

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Programa

Transporte Aquaviário - Código: 3005

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Execução Financeira e Física

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
4.033.334

Dotação Final

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida

Valor Realizado

4.033.334

0

NOSSO
DESEMPENHO

0%

Obra
executada

%

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)

Reprogramado

Realizado

3

0

3

Dotação
Inicial
9.166.667

Dotação Final
9.166.667

Execução Física – Meta
Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida

Valor Realizado
0

0%

Obra
executada

%

92

Reprogramado

Realizado

92

0

Comentários: Os documentos necessários para a contratação do projeto básico serão

Comentários: A SPA firmou com a Prefeitura Municipal de Santos o Termo de Responsabilidade de

atualizados no ano de 2022. O escopo dos serviços será revisado, considerando as

Implantação de Medidas Mitigadoras e/ ou Compensatórias (TRIMMC) (em ratificação). A solução

modificações operacionais na região.

viária para a bacia do Canal 4 está contemplada nos estudos do projeto conceitual das adequações
da Avenida Perimetral da margem direita do Macuco à Ponta da Praia.

A principal justificativa para o não atingimento do limite estipulado na LOA é que a ação foi
objeto de reestudo após o envio da proposta inicial e não foi tratada em 2021, devido a

A principal justificativa para o não atingimento do limite estipulado na LOA é que a ação foi objeto

prioridades de outras demandas.

de reestudo após o envio da proposta inicial, e não foi tratada em 2021, devido a prioridades de
outras demandas.
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Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos (SP)

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Ação: Manutenção e Adequação de A�vos de Informá�ca, Informação e Teleprocessamento (SP)

Código

26.122.0035.4102.0035 - Tipo: A�vidade

Código

26.126.0035.4103.0035 - Tipo: A�vidade

Programa

Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais. Código: 0035

Programa

Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais. Código:
0035

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Unidade Orçamentária

39213 – Santos Port Authority (SPA)

Execução Financeira e Física

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira (em R$)
Dotação
Inicial
5.000.000

Dotação Final
5.000.000

Execução Física – Meta

Valor Realizado
98.929

1,98%

Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida
-

-

-

Execução Orçamentária e Financeira

Reprogramado
-

Realizado
-

Execução Física – Meta

(em R$)
Dotação
Inicial
15.000.000

Dotação Final
15.000.000

Valor Realizado
9.827.370 65,52%

Descrição da Unidade de
Previsto
Meta
medida
-

-

-

Reprogramado

Realizado

-

-

Comentários: Realizado 1,98% do limite previsto, com aquisição de diversos bens, como lavadora de
alta pressão, equipamentos de combate ao incêndio e aquisição de cofres de segurança.

Comentários: Realizado 65,5% do total previsto em relação ao limite estabelecido na LOA. Foram
realizados em 2021 grandes investimentos que proporcionaram a renovação do parque tecnológico da
SPA. Foram aplicados, aproximadamente, R$ 10 milhões em projetos voltados para a melhoria dos ativos
das áreas administrativa e operacional, incluindo o Sistema de Segurança Pública Portuária (SSPP).
Como destaques, a implantação de servidores baseados em hiperconvergência, storages com volume
adequado às soluções atualmente implantadas e sua previsão de crescimento natural para os próximos
5 anos, solução de fontes de alimentação ininterrupta e renovação de desktops.
É importante ressaltar a atualização tecnológica e reestruturação de contratos de natureza continuada,
como a topologia centralizada dos serviços de internet, tecnologia de missão crítica para a
radiocomunicação, otimização de contratos de manutenção e implantação de sistema de telefonia VoIP.
Esta última gerará uma economia de, aproximadamente, R$ 1,7 milhão em 2022.
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Principais Desafios e Ações Futuras
• Readequação de prioridades com avaliação mais realista da
exequibilidade físico-financeira dos projetos de investimento;
• Aperfeiçoamento da governança e gestão no controle da
execução orçamentária dos investimentos;
• Continuidade no fomento de novos investimentos pela
iniciativa privada; e
• Prosseguimento no alinhamento conjunto com o Ministério
da Infraestrutura e Secretaria Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários, gerando total transparência negocial
e a devida remuneração pela exploração dos ativos públicos.
A atuação segue focada em aumentar a eficiência e a
sustentabilidade econômica da Companhia, viabilizando os
investimentos necessários, tanto públicos como privados,
contribuindo para o aumento da competitividade do Porto de
Santos no longo prazo e também para a máxima geração de
valor no âmbito do processo de desestatização.

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

FINANCEIROS
Extrato de Informações Contábeis (R$ mil)
Demonstração de Resultados (R$ mil)
Receita Bruta
Impostos
Receita Líquida Operacional
Custos dos Produtos e dos Serviços Prestados
Lucro Bruto
Margem Bruta

12M21
1.271.966
(161.524)
1.110.442
(347.907)
762.534
68,7%

12M20
1.278.256
(164.967)
1.113.289
(368.646)
744.643
66,9%

Var.
-0,5%
-2,1%
-0,3%
-5,6%
2,4%
1,8 pp

(116.075)
(95.169)
7.822
(21.093)

(166.222)
(86.449)
(36.364)
(67.544)

-30,2%
10,1%
-121,5%
-68,8%

Lucro Operacional antes do Res. Financeiro

538.018

388.064

38,6%

EBITDA
Margem EBITDA

578.896
52,1%

432.282
38,8%

33,9%
13,3 pp

3.713

70.379

-94,7%

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

582.609
52,5%

502.661
47,7%

15,9%
4,8 pp

EBITDA Ajustado Excluindo PLR
Margem EBITDA Ajustado Excluindo PLR

603.542
54,4%

502.661
47,7%

20,1%
6,7 pp

Resultado Financeiro

(18.607)

(30.725)

-39,4%

Lucro Operacional

519.412

357.340

45,4%

(190.271)

(154.857)

22,9%

329.140
29,6%

202.483
18,2%

62,6%
11,5 pp

Despesas Administra�vas e Gerais
Demandas Judiciais (Cíveis e Trabalhistas)
Despesas com PORTUS
Outras Despesas Operacionais

Ajustes Ebitda (Eventos não Recorrentes/Outros)

Imposto de Renda e Contribuição Social
Lucro Líquido
Margem Líquida

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Nesse demonstrativo de resultados gerenciais
apresentamos um resumo das principais contas de
resultado da SPA. As ações de austeridade e
racionalização de gastos permitiram um crescimento de
mais de 62% no lucro líquido, que passou de R$ 202,5
milhões, em 2020, para R$ 329,1 milhões, em 2021.
A seguir, comentaremos as principais variações que
explicam a evolução do desempenho alcançado em 2021,
ano marcado por grandes desafios, mas também por
grande sucesso, com o registro do maior lucro da história
da Companhia pelo segundo ano consecutivo, além de
novo recorde histórico de movimentação, fortalecendo o
seu crescimento de forma consistente e sustentável.

Receitas (R$ mil)
DESCRIÇÃO
Receitas Tarifárias
Patrimonial
Outras

Receita Bruta
Impostos

Receita Líquida Operacional

2021
766.341
493.234
12.391

TEU

829.362
436.525
12.369

%
-7,6%
13,0%
0,2%

1.271.966

1.278.256

-0,5%

(161.524)

(164.967)

-2,1%

1.110.442

1.113.289

-0,3%

Movimentação de Cargas (tonelagem - em mil) 2021
Carga Geral
58.238
Granel Sólido
70.470
Granel Líquido
18.305

Movimentação de Cargas Total (ton.)

2020

2020
52.158
75.673
18.774

%
11,7%
-6,9%
-2,5%

147.013

146.605

0,3%

4.831.972

4.232.046

14,2%

NOSSO
DESEMPENHO

As tarifas portuárias são organizadas em um conjunto
de tabelas correspondentes a cada um dos tipos de
serviços prestados pela SPA, tanto no atendimento
aos navios e operadores portuários quanto aos donos
de cargas (importadores e exportadores), de modo a
assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da
Autoridade Portuária, possibilitando, além da
remuneração dos serviços prestados, a justa
contrapartida pela infraestrutura disponibilizada bem
como a melhoria contínua e expansão dos serviços.
Em maio de 2019 foi publicada a Resolução Normativa
n° 32/2019 (RN 32), revogada pela Resolução nº 61, de
30 novembro de 2021, da Antaq, prevendo uma
reestruturação geral das tarifas cobradas pelos Portos
Organizados.
A SPA remodelou, assim, com base na utilização de
métricas mais compatíveis com o fornecimento de
seus serviços, toda sua estrutura tarifária objetivando,
em atendimento aos princípios da isonomia e
modicidade, promover o uso racional e eficiente da
infraestrutura pública disponibilizada pela Autoridade
Portuária. A referida proposta foi encaminhada à
Agência em janeiro de 2020 e, em dezembro de 2021,
a Antaq homologou a alteração dos critérios de
cobrança pelo uso dos serviços públicos no Porto de
Santos, autorizando a entrada em vigor da nova
tabela tarifária de forma escalonada, com início em
fevereiro de 2022.
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Na mesma decisão, a Agência Reguladora autorizou reajuste
médio de 13,19% na receita tarifária do Porto de Santos,
corrigindo, parcialmente, a defasagem histórica nas tabelas,
congeladas desde maio de 2018. Na prática, o aumento ainda
fica bem abaixo da inflação medida pelo IPCA, que no
período (junho de 2018 até dezembro de 2021) ficou em
21,32%.
Conforme determina a Resolução da Antaq, o reajuste é
exatamente o necessário para que, nos próximos 36 meses, o
total de receitas tarifárias e patrimoniais do Porto de Santos
seja equivalente ao total de custeio mais investimentos para
expansão e modernização da infraestrutura comum.
Ao verificar o faturamento em 2021, a receita líquida
operacional teve uma performance muito semelhante a 2020;
as receitas tarifárias tiveram uma queda de 7,6% devido ao
efeito da apropriação contábil de receitas tarifárias
extraordinárias do arrendatário DPW, referente à tabela I, que
estavam suspensas por determinação judicial, da ordem de
R$ 64,4 milhões.
Retirando o efeito deste montante de receitas não
recorrentes, observa-se que a receita tarifária em 2021
cresceu 0,2% em relação a 2020 (R$ 766,3 milhões em 2021,
ante R$ 765,0 milhões em 2020). Com relação à receita
patrimonial, houve um incremento da ordem de 13%, em
decorrência dos novos leilões e arrendamentos (STS 14 e 14A)
ao final de 2020, bem como o reajuste de contratos
impactados pela alta dos índices inflacionários.

GOVERNANÇA E
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GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

No acumulado de 2021, o Porto de Santos atingiu a marca
recorde de 147,0 milhões de toneladas movimentadas, ao
superar em 0,3% o recorde anterior, registrado em 2020
(146,6 milhões de toneladas). O recorde histórico na
movimentação de contêineres (utilizado para transporte
de cargas de maior valor agregado) foi o expressivo
destaque no ano. O segmento apresentou crescimento de
14,2%, atingindo a marca de 4,8 milhões de TEU (unidade
equivalente a um contêiner de 20 pés). Esse desempenho
é particularmente importante tendo em vista os
desequilíbrios verificados, em nível internacional, na cadeia
de abastecimento, devido à "crise dos contêineres", uma
incomum escassez desses equipamentos para o transporte
de produtos da Ásia para o Ocidente, agravada, em alguns
casos, pela insuficiência de matéria-prima ou mão, de obra
bem como pela falta de espaço em navios de carga e
terminais marítimos.
Os embarques atingiram 103,1 milhões de toneladas,
desempenho 3,5% inferior ao observado em 2020. As
maiores variações absolutas positivas foram observadas
nos embarques de soja em grãos a granel, +2.210,0 mil
toneladas (10,5%); carga conteinerizada, +865,4 mil
toneladas (3,2%); e óleo combustível, +713,3 mil toneladas
(32,4%). Já as reduções mais expressivas ocorreram nos
embarques de milho a granel, -5.501,4 mil toneladas
(-38,0%); açúcar a granel, -2.672,6 mil toneladas (-12,8%) e
carvão a granel, -257,1 mil toneladas (-75,0%).

NOSSO
DESEMPENHO

Os desembarques atingiram 43,9 milhões toneladas,
alta de 10,4% em relação ao movimento registrado até
dezembro de 2020. As maiores variações absolutas
positivas foram verificadas nos desembarques de
carga conteinerizada, +3.696,4 mil toneladas (18,9%);
adubo a granel, +1.410,3 mil toneladas (21,5%); e trigo a
granel, +227,8 mil toneladas (21,4%). As reduções mais
expressivas foram verificadas nas movimentações de
óleo diesel e gasóleo, -1.039,7 mil toneladas (-33,3%);
gasolina, -729,0 mil toneladas (-83,9%); e enxofre a
granel, -396,5 mil toneladas (-18,2%).
Por conseguinte, ressalta-se que esta Autoridade
Portuária intensificará seus esforços para garantir a
sustentabilidade financeira de longo prazo, com foco
em ganhos de eficiência para que as infraestruturas
portuárias sob sua responsabilidade sejam
continuamente desenvolvidas e ampliadas. Tais
esforços se mostram imprescindíveis para assegurar a
geração de valor e aumento da competitividade do
Porto de Santos como elo fundamental e cada vez
mais relevante na cadeia logística nacional.
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Custos Operacionais (R$ mil)
Descrição

SUSTENTABILIDADE
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Despesas Gerais e Administrativas (R$ mil)
2021

2020

- Pessoal
- Rescisões Extraordinárias
- Acerto Dissídio Retroa�vo

163.087
-

184.471
5.636
10.838

-11,6%
-100,0%
-100,0%

- Serviços de Terceiros - Custo
- Dragagem
- Manutenção de Instalações e Equipamentos
- Operação e Manutenção de Ita�nga e Subestações
- Serviços de Limpeza e des�nação ﬁnal de lixo
- Monitoramento de Tráfego de Navios
- Ba�metria, Sinalização, Monit. de Dragagem
- Outros

127.618
54.868
24.105
18.613
14.842
7.278
5.338
2.575

113.851
30.882
24.532
27.547
16.581
7.066
5.452
1.790

12,1%
77,7%
-1,7%
-32,4%
-10,5%
3,0%
-2,1%
43,8%

- U�lidades/ Aluguéis

16.324

9.633

69,5%

- Depreciação / Amor�zação

40.878

44.218

-7,6%

Total Custos Operacionais

347.907

368.646

-5,6%

Total Custos Operacionais sem Eventos Extraord./Não Recorrentes

347.907

352.172

-1,2%

31,3%

33,3%

% s/ Receita Líquida

GESTÃO DE
RISCOS

Os custos operacionais totais caíram 5,6% em relação ao ano
anterior e os custos recorrentes (excluindo eventos
extraordinários) apresentaram queda de 1,2%, proporcionando
ganho de produtividade, com a relação custos
recorrentes/receita líquida passando de 33,3% em 2020 para
31,3% em 2021.
O acréscimo nos custos com dragagem foram compensados
pelas ações de racionalização de gastos com pessoal e também
pelos menores gastos com a operação e manutenção do sistema
elétrico de Itatinga.

%

Descrição
- Pessoal
- Pessoal Ina�vo
- Órgãos Colegiados
- Limpeza / Manut. Instal. Equip.
- Transportes
- Rescisões Extraordinárias
- Serv. Terc - Outros (*)
- Serv. Terc - Manut. Instal. Equip.
- Aluguéis
- Ogmo Ressarcimento Convênio SPA 01/2020
- Outras

2021
76.973
4.636
4.155
3.749
3.464
3.075
2.955
2.146
645
363
13.914

2020
85.659
12.047
3.493
5.358
3.402
4.435
23.496
2.624
6.858
3.249
15.600

%
-10,1%
-61,5%
18,9%
-30,0%
1,8%
-30,7%
-87,4%
-18,2%
-90,6%
-88,8%
-10,8%

Total Despesas Gerais & Administra�vas

116.075

166.222

-30,2%

Total Desp. Gerais & Adm. s/ Eventos Extraord./Não Recorrentes
% s/ Receita Líquida

112.637
10,1%

132.654
12,5%

-15,1%

(¹) contempla R$ 20 MM referente ao provisionamento de Serviços Advocatícios do Escritório Duarte Garcia,
Caselli Guimarães, relativos à defesa no processo da Rodrimar S/A.
(²) Ogmo (Órgão Gestor de Mão de Obra): Conforme Portaria nº 46, de 08/05/20, do Ministério da
Infraestrutura, a SPA celebrou convênio com o Ogmo para ressarcimento aos arrendatários e operadores
portuários pelos valores despendidos a título de indenização aos trabalhadores portuários avulsos impedidos
de escalação por conta da pandemia da covid-19.

O total de despesas gerais e administrativas demonstrou uma queda de 30,2% em 2021. Na
comparação das despesas recorrentes, excluindo eventos extraordinários, observa-se
importante queda de 15,1%, refletindo os esforços empreendidos na otimização das despesas
e aumento da eficiência. Esse esforço tem viabilizado a redução contínua das despesas
operacionais pelo terceiro ano consecutivo. Essa performance é muito significativa, pois as
reduções têm sido alcançadas, mesmo com as pressões inflacionárias e efeitos promovidos
pelos reajustes salariais. A Administração da SPA tem priorizado a implementação de uma
cultura de austeridade e otimização de recursos que tem sido fundamental para o
fortalecimento da saúde financeira da Companhia. A relação despesas recorrentes/receita
líquida demonstrou significativo ganho e passou de 12,5% em 2020 para 10,1% em 2021.
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Demandas Judiciais Cíveis e Trabalhistas

Descrição
Total Demandas Judiciais Cíveis (R$ Mil)

Total de Processos Provisionados em 31.12 (qtd.)
Total Demandas Judiciais Trabalhistas (R$ Mil)
Novos Processos Provisionados no Período (qtd.)
Processos Encerrados (qtd.)
Total de Processos Provisionados em 31.12 (qtd.)
Total Demandas Judiciais Cíveis e Trabalhistas (R$ Mil)

NOSSO
DESEMPENHO

Outras Despesas Operacionais (R$ mil)

2021
(7.728)

2020

2019

21 x 20

21 x 19

- Provisão e Despesa com PIDV

2021

2020

VAR

%

-

45.560

(45.560)

-100,0%

20.933

-

20.933

1.203

1.924

(721)

-37,5%

(2.503)

14.621

(17.124)

-117,1%

317

13.927

(13.610)

-97,7%

(855)

-29,3%

84.851

5

14

(6)

(5)

27

21

22

28,6%

22,7%

- Perdas com Créditos - Decisão Judicial

102.898

68.139

65.818

51,0%

56,3%

- Provisão para Devedores Duvidosos

2.062

2.917

123

99

388

24,2%

-68,3%

- Baixa de ações regressivas trabalhistas sem
perspec�va de recuperabilidade

4.671

-

4.671

(293)

(292)

(325)

0,3%

-9,8%

586

(4.677)

5.263

1.020

1.190

1.383

-14,3%

-26,2%

(6.177)

(6.728)

551

95.169

86.449

150.669

10,1%

-36,8%

21.093

67.544

6
-

-142,2% -109,1%

Descrição

18.311

Novos Processos Provisionados no Período (qtd.)
Processos Encerrados (qtd.)

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

20,0%

-57,1%

-100,0% -100,0%

O valor total de despesas com demandas judiciais e trabalhistas foi de R$ 95,2 milhões em
2021, representando crescimento de 10,1% em relação ao total de 2020, mas uma queda de
36,8% comparando com o patamar registrado em 2019. Importante destacar que a esmagadora
maioria dos processos provisionados desde 2019 são provenientes de fatos ocorridos em
gestões anteriores. A atual gestão tem atuado fortemente na solução dos processos em
andamento e na mitigação das causas raiz para reduzir o potencial de novas demandas
judiciais, o que tem resultado em redução do total de demandas provisionadas, como pode ser
verificado pela queda de 26,2% no total de processos trabalhistas provisionados entre o final de
2019 e 2021.

- PLR
- Provisão para Benef. Pós Emprego
- Provisão para Impairment

- Outras receitas / despesas operacionais
- Leilão de Sucata
Total Outras Despesas/Rec. Operacionais

(46.451)

-

-112,5%
-68,8%

A rubrica outras despesas operacionais apresentou forte queda em
2021. A principal explicação é a apropriação de R$ 45,6 milhões
ocorrida em 2020 com as despesas com o PIDV, sendo que não houve
essa despesa no ano de 2021. Ao mesmo tempo, houve o registro de
despesas com o Programa de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) em 2021 no total de R$ 20,9 milhões, fruto do lucro recorde
obtido em 2021. No ano de 2020 não houve o pagamento de PLR por
ainda existir saldo na conta de prejuízos acumulados.
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Ebitda Ajustado (R$ mil)
DRE GERENCIAL

EBITDA
Receita Líquida Operacional

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Resultado Financeiro (R$ mil)
ATÉ Janeiro
2021
1.110.442

2020
1.113.289

%
-0,3%

Lucro Líquido
Adições (Exclusões):
- Resultado Financeiro Líquido
- Imposto de Renda e Contribuição Social
Ebit
Depreciações, Amor�zações e Exaustão

329.140

202.483

62,6%

18.607
190.271
538.018
40.878

30.725
154.857
388.064
44.218

-39,4%
22,9%
38,6%
-7,6%

EBITDA
Margem EBITDA

578.896
52,1%

432.282
38,8%

33,9%
-

3.713

70.379

-94,7%

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA ajustado

582.609
52,5%

502.661
47,7%

15,9%
-

EBITDA Ajustado ExcluindoPLR
Margem EBITDA ajustado Excluindo PLR

603.542
54,4%

502.661
47,7%

20,1%
-

Ajustes Ebitda (Eventos não Recorrentes/Outros)

GESTÃO DE
RISCOS

O Ebitda ajustado de 2021 (exclui PLR, para efeito de melhor
comparação com o ano anterior) refletiu os ganhos de eficiência
com as reduções de custos e despesas e alcançou o valor recorde
de R$ 603,5 milhões (54,4% de margem), apresentando
crescimento de 20,1% em relação ao resultado do ano anterior
(47,7% de margem). Para efeito de mensuração do Ebitda ajustado,
excluímos principalmente os impactos não recorrentes relacionados
com resultados de impairment, leilões de sucata, rescisões e
provisões cíveis extraordinárias, além da receita extraordinária
recebida pelo acordo com a DPW.

Descrição

2021

2020

Rendimento de Aplicações Financeiras

31.447

25.897

21,4%

Var. Monet. das Outorgas ref. áreas STS14 e STS14-A

40.911

11.729

248,8%

Variação Monetária DPW

5.780

13.211

-56,2%

Rendimento Depósitos Judiciais

2.890

629

359,2%

834

1.329

-37,2%

81.863

52.796

55,1%

Juros AFAC

(16.819)

(23.022)

-26,9%

Correção de Dívida - Si�o Padrão Nega�vo

(12.205)

(25.435)

-52,0%

Juros sobre Plano de Pensão

(71.389)

(34.926)

104,4%

(56)

(139)

-59,4%

Total Despesas Financeiras

(100.470)

(83.521)

20,3%

Total Resultado Financeiro

(18.607)

(30.725)

-39,4%

Juros Diversos
Total Receitas Financeiras

Juros Outros

%

O resultado financeiro líquido demonstrou melhora significativa, sendo que o
resultado de 2021 foi equivalente a R$ 18,6 milhões de despesas financeiras líquidas,
contra R$ 30,7 milhões de despesas financeiras líquidas registrado em 2020.
A receita financeira foi favorecida pela maior posição de caixa ao longo do ano e
também pela variação monetária de atualização dos valores de outorgas a receber
referente às áreas do STS 14 e STS 14A, leiloadas em agosto/2020.
As despesas financeiras sofreram o impacto integral ao longo de 2021 dos juros
sobre o Termo de Compromisso Financeiro assinado em junho/2020 para o
equacionamento do Fundo de Previdência Complementar Portus.
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Endividamento (Caixa Líquido/ Ebitda Ajustado)

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Balanço Patrimonial (R$ mil)

Endividamento (m il R$)

2021

2020

%

Ressarc. de Benfeitorias em Áreas Arrendadas:
- Circulante
- Não Circulante

-116.769
-24.726
-92.043

-126.879
-22.255
-104.625

-8,0%
11,1%
-12,0%

Termo de Compromisso Financeiro - Portus:
- Circulante
- Não Circulante

-510.271
-38.033
-472.239

-487.415
-33.615
-453.801

4,7%
13,1%
4,1%

Endividamento Bruto

-627.041

-614.295

2,1%

Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Valores Vinculados à Aplicação em Infraestrutura

10.094
1.274.376
0

15.407
844.454
12.589

-34,5%
50,9%
-100,0%

Caixa e Aplicações Financeiras

1.284.470

872.450

47,2%

Caixa Líquido

657.429

258.155

154,7%

Endividamento de Curto Prazo s/ Total
Endividamento de Longo Prazo s/ Total
Ebitda Ajustado (úl�mos 12 meses)
Caixa Líquido / Ebitda Ajustado

10%
90%
582.609
1,1 x

9%
91%
502.661
0,5 x

1 pp
-1 pp
15,9%
0,6 x

(1) Dívida assumida em junho de 2020, referente ao Equacionamento do
Plano de Benefícios Previdenciários do Portus.

A SPA apresentou resultado de caixa líquido ao final de 2021, com a
posição de caixa e equivalentes de caixa R$ 657,4 milhões superior em
relação ao total de endividamento, demonstrando uma relação caixa
líquido/Ebitda de 1,1x, o que sinaliza importante evolução sobre a
posição de caixa líquido de R$ 258,2 milhões observada ao final de
2020 (relação caixa líquido/Ebitda de 0,5x).

Grupos
A�vo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Intangível

2021

2020

1.473.202
879.251
1.614.109
3.027

963.434
1.035.271
1.631.347
3.804

Total do A�vo

3.969.588

3.633.856

Total Passivo e Patrimônio Líquido

3.969.588

3.633.856

Passivo Circulante
Passivo não Circulante
Patrimonio Líquido

695.960
2.138.974
1.134.654

562.590
2.834.752
236.514

%
52,9%
-15,1%
-1,1%
-20,4%

9,2%

23,7%
-24,5%
379,7%

9,2%

O ativo circulante cresceu 52,9% em 2021, influenciado pelo maior nível de caixa,
aplicações financeiras e o crescimento do contas a receber devido por outorgas.
O realizável a longo prazo registrou significativa queda de 15,1%, principalmente,
pelo menor nível de imposto de renda e contribuição social diferidos. O
imobilizado teve pequena redução pelo efeito dos novos investimentos terem
ficado abaixo do nível de depreciações.
O passivo circulante apresentou crescimento de 23,7%, devido ao registro de
dividendos e PLR a pagar, além de acréscimo na conta de fornecedores. O
passivo não circulante registrou uma queda de 24,5%, em razão principalmente
da integralização, ocorrida em agosto/2021, de R$ 529 milhões de créditos da
União para futuro aumento de capital. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 236,5
milhões para R$ 1.134,7 milhões em razão do aumento do capital social pela
integralização de parte dos AFACs e pelo lucro líquido obtido no exercício.
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Liquidez

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Principais Indicadores de Produtividade

Liquidez

Fórmula

2021

2020

Liquidez Imediata

Disponibilidade/Passivo Circulante

1,85

1,53

Liquidez Corrente

A�vo Circulante/Passivo Circulante
(A�vo Circulante + Realizável a LP)/(Passivo
Circulante e não Circulante)

2,12

1,71

0,83

0,59

Liquidez Geral

GESTÃO DE
RISCOS

Todos os indicadores apresentaram relevante evolução na
comparação com o ano anterior, evidenciando as conquistas
alcançadas para o fortalecimento da sustentabilidade financeira da
Companhia. O elevado grau de liquidez atingido demonstra a
robustez da saúde financeira atual, potencializando a realização de
investimentos e ampliando a capacidade de resolução de passivos.

EBITDA
Quadro de pessoal total (Qtd)
Receita Líquida/funcionário (R$ mil/func)
Lucro Líquido/funcionário (R$ mil/func)
Quadro de pessoal Operacional (Qtd)
Custo pessoal operacional Recorrente/Receita Líquida
Quadro de pessoal Adm (Qtd)
Custo pessoal Adm Recorrente/Receita Líquida

2021
973
1.141

2020
1.027
1.084

%
-5,3%
5,3%

338

197

71,6%

696
14,7%

717
16,6%

-2,9%
-1,9 pp

277
6,9%

310
7,7%

-10,6%
-0,8 pp

A atual gestão da SPA segue com o compromisso de implementar
medidas visando a contínua geração de valor e aumento da eficiência.
Diversas ações de reorganização de processos e atividades têm sido
adotadas, viabilizando reduções no quadro de pessoal ao mesmo tempo
em que os serviços são prestados, cada vez mais, com agilidade e
competência.
Encerramos o ano de 2021 com 973 funcionários, uma redução de 5,3% em
relação ao fechamento de 2020. Todos os principais indicadores de
produtividade demonstraram considerável evolução, com destaque para o
crescimento de 71,6% no indicador de lucro líquido/funcionário.
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AÇÕES NA

PANDEMIA
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (PREVENÇÃO)
A SPA procedeu com expressiva ampliação dos pontos de
higienização ao longo do complexo portuário, instalando
aplicadores de álcool em gel e lavatórios em locais
estratégicos, com a devida sinalização e cartazes orientativos.
Aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e
insumos para empregados da
SPA, como máscaras (cirúrgicas
e PFF2/N95), álcool líquido e gel
(dispensers), termômetro,
oxímetro e gorro hospitalar.
Instalação de 08 lavabos na área
primária para higienização das
mãos dos trabalhadores
portuários e intensificação dos
procedimentos de limpeza dos
equipamentos portuários.

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NORMAS E REGULAMENTOS
Foram editadas diversas normas para fins preventivos,
destacando-se, dentre as medidas estipuladas, a
obrigatoriedade de uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) na área do Porto Organizado de Santos,
bem como da instalação, por parte dos operadores
portuários, de estações móveis para higienização das
mãos dos trabalhadores nas proximidades de todos os
navios em operação.
Saiba mais em
Normas e regulamentos operacionais

NOSSO
DESEMPENHO

AÇÕES INTEGRADAS COM ARRENDATÁRIAS DO
PORTO DE SANTOS
Recursos e meios de fiscalização da SPA tiveram de ser
redirecionados para a verificação do cumprimento dos
protocolos sanitários pelos diferentes usuários do Porto
de Santos. Foram mantidas rotinas de inspeção nas áreas
públicas e realizadas ações fiscalizatórias específicas em
áreas arrendadas.
Visando apoiar os municípios da região, em 2021 a SPA
procedeu com a aquisição e doação às Prefeituras de
Santos e Guarujá de equipamentos e materiais para
enfrentamento à covid-19, como testes rápidos, aventais
cirúrgicos e descartáveis, termômetros infravermelhos e
oxímetros.
Sob coordenação de seu setor de Medicina do Trabalho,
a SPA viabilizou exames diagnósticos (sorologia e
RT-PCR) para seus funcionários.
Em maio de 2021, em uma iniciativa para apoiar a
Prefeitura de Santos na imunização dos portuários, a SPA
disponibilizou um posto de vacinação em suas
dependências para imunizar seus empregados,
estagiários e terceirizados, além de órgãos intervenientes
do Porto de Santos (Ibama, Antaq, Receita Federal, etc).
Ao todo, foram vacinados 1.423 trabalhadores portuários
dentro das dependências da SPA.
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APOIO À VACINAÇÃO
Com o avanço da oferta de vacinação na rede pública, a SPA também atuou nessa frente, realizando um
trabalho de acompanhamento dos empregados vacinados e educação em saúde focado nos que
resistiam em tomar o imunizante.
Centenas de casos de covid-19 foram investigados e acompanhados pela equipe de Medicina do Trabalho;
empregados e familiares foram orientados individualmente, contactantes identificados e isolados.
Dentre as principais iniciativas adotadas pelo setor de Medicina do Trabalho em 2021, citamos a
participação efetiva no combate à covid-19, participação na célula de crise para enfrentamento ao avanço
da doença na comunidade portuária, realização de visitas educativas aos setores da SPA, testagem em
massa dos empregados, combate às fake news com a divulgação de notícias atualizadas e amparadas em
estudos científicos, incentivo à vacinação de todos os empregados, elaboração de relatórios semanais de
acompanhamento de casos suspeitos e confirmados, participação na doação de materiais às prefeituras
de Santos e Guarujá para o enfrentamento da pandemia, campanhas de arrecadação de alimentos em
prol das pessoas empobrecidas e campanha interna de vacinação contra a Influenza (313 vacinados).

O Porto de Santos foi escolhido para ato simbólico do início da
vacinação dos trabalhadores portuários de todo o país, e a
solenidade contou com a participação dos ministros da Saúde
e de Infraestrutura.
Vacinômetro funcionários SPA
100%

80%

60%

99%

99%

40%

7%

20%

16%
0%

1ª dose

2ª dose

2021 (%)

3ª dose

1%
Não vacinados

2022 (%)

Como resultado de intensas campanhas internas de conscientização
e normativo, quase a totalidade dos funcionários da SPA aderiu às
campanhas de vacinação contra a covid-19. Apenas 5 funcionários
não se vacinaram, por motivos médicos ou por estarem reclusos ou
licenciados. Até 11/02/2022, 23% dos funcionários receberam a dose
de reforço contra a covid-19.
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Doações realizadas

EPIs e insumos - total

principalmente para o Poder Executivo dos municípios
de Santos e Guarujá
99.000

Avental descartável

Avental cirúrgico
impermeável

13.800
13.800
62.600

Máscara PFF2
Teste rápido IgM/IgG
(Covid-19)

504
504

Termômetro infravermelho

104
104

Oxímetro
0

20.000

40.000

60.000

80.000

500
500

Oxímetro

100
100

100.000

nações do continente americano.

4.000
4.000

Termômetro infravermelho

0

Em outubro de 2021, a SPA recebeu da American Association of Port Authorities

covid-19, vencendo na categoria "COVID-19 Pandemic Response", aberta a 35

16.000

Teste rápido IgM/IgG
(Covid-19)

4.000
4.000

PRÊMIO AAPA

Award of Excellence, pelo destaque de sua atuação durante a pandemia da

6.700

Máscara PFF2

NOSSO
DESEMPENHO

Organização dos Estados Americanos (OEA), o prêmio AAPA-CIP Port Industry

11.000
11.000

Álcool em gel 70° (litros)

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

(AAPA) e da Secretariat of Inter-American Committee on Ports (S/CIP), da

97.500

Avental descartável

11.000
11.000

Álcool em gel 70° (litros)

GESTÃO DE
RISCOS

Responsabilidade Social

INDICADORES DE IMPACTO

Avental cirúrgico
impermeável

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

A Autoridade Portuária de Santos foi reconhecida por implementar, efetivamente,
protocolos de segurança internacionais e nacionais para o bem-estar de seus
trabalhadores, executando procedimentos inovadores para evitar o contágio e
ainda mantendo suas operações competitivas.

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

O prêmio foi concedido aos portos públicos e privados, terminais e operadores

A SPA mobilizou-se ainda em campanhas de arrecadação de alimentos
e itens de higiene realizadas em prol das pessoas empobrecidas, de
Santos e Guarujá, também em virtude da pandemia da covid-19.

localizados nos países da América do Norte, América Latina e Caribe que
demonstram excelência em suas operações e contribuem para a prosperidade
econômica e social das regiões onde operam.
Nesta edição foram recebidas mais de 26 indicações e, após um processo
altamente competitivo, foram premiados, além da Santos Port Authority, a
Kingston Wharves Limited, na categoria “Technology and Innovation”, a Compas,
na categoria “Port Infrastructure Development”, e a Tisur, na categoria
“Public-Private Partnerships”.

American Association of
Port Authorities (AAPA)
Secretariat of Inter-American
Committee on Ports (S/CIP)
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973 EMPREGADOS ATIVOS

TIME

Admissões
desligamentos

PERFIL DO QUADRO FUNCIONAL
Os colaboradores da SPA são empregados públicos, sob
regime celetista. Sendo que seu ingresso se dá mediante
concurso público, salvo para os cargos de chefia e
assessoramento superior (CF, Art. 37). Além disso, os
empregados estão sujeitos às diretrizes do Ministério da
Infraestrutura, Sest, TCU, CGU, Marinha, Conportos e demais
órgãos fiscalizadores e reguladores.

16%

84%

Presidência

2%
59%

15%

Branca

26%

Negra

Desenv. de Negócios e Regulação

Não informado

Infraestrutura
Operações
Auditoria, Ouvidoria e Cedidos

Falecimento

6

Mútuo acordo

2

Aposentadoria

1

Justa causa

1

973

ANO 2021

Autodeclaração Étnico-Racial

Administração e Finanças

21

1027

ANO 2020

2%

14%

A pedido

1294

ANO 2019

3% 2%
8%

31

Qtde de Empregados

0

Empregados por Diretoria

Sem justa causa

69%

Amarela

200

400
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1400

Qtde de Empregados por Faixa Etária
ACIMA DE 60 ANOS

188

DE 51 A 60 ANOS

191

DE 41 A 50 ANOS

203
344

DE 31 A 40 ANOS

47

ATÉ 30 ANOS
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PROGRAMA DE ESTÁGIO

% de empregados por categoria (PECS)
2%

As carreiras são definidas no Plano de Empregos,
Carreira e Salários (Pecs) e no Plano de Cargos
Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC).
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.

CARGOS COMISSIONADOS E
FUNÇÕES DE CONFIANÇA

14

Gerente

35

Assessor(a) de Diretor
Secretária(o) de Diretor

Técnico Portuário
Guarda Portuário
Especialista Portuário

31%

41%

Outros

No final do ano de 2020 e durante o ano de 2021 a SPA
promoveu, dentro do Programa de Estágio, diversos
encontros e palestras abordando temas relativos ao
universo portuário, organizacional e profissional, com
todos os estagiários da empresa, sistematizando e
desenvolvendo ações de caráter técnico, cultural,
educacional e científico.

Cargos Comissionados
Livre Provimento e Exoneração

5

SECRETÁRIA(O) DE DIRETOR

14

ASSESSOR(A) DE DIRETOR

4

ASSESSOR(A) DO PRESIDENTE

Supervisor(a)

45

Assistente Sênior

46

Assistente Pleno

70

Para encerrar os encontros do Programa de Estágio em
2021, foi realizada uma visita técnica guiada a bordo de
embarcação pelo canal do Porto de Santos.

3 1
3

11
5
27

GERENTE

4

SUPERINTENDENTE

233

8

10

0

TOTAL

A SPA oferece 60 vagas de estágio nas mais diversas
áreas, visando a integração Empresa-Escola, a fim de
proporcionar experiência prática na área de formação
dos estudantes.

Auxiliar Portuário

QTDE

Superintendente

Assessor(a) do Presidente

14%

12%

10
CARREIRA

20
EXTERNOS

30

40
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NOVOS BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS
Novo Plano de Previdência

Bolsa de Estudo – Língua Inglesa

A SPA celebrou convênio com a BB Previdência
– Fundo de Pensão do Banco do Brasil para o
fornecimento de previdência complementar aos
empregados, dirigentes e conselheiros da
Companhia, com contribuição patronal paritária
de até 8,5% do salário dos participantes.

O programa de bolsa de estudos de língua inglesa
iniciado em julho de 2021 foi devidamente aprovado
pela Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais, tornando-se, efetivamente, um novo
benefício aos colaboradores da SPA. São até 100
bolsas de estudo de 50% do valor do curso, limitado a
R$ 200,00 mensais.

Tal benefício objetiva colaborar para uma melhor
qualidade de vida no período pós laboral diante
de uma realidade de aumentos progressivos na
expectativa de vida da população.
Projeto Piloto Teletrabalho

Bolsa de Estudo – Pós Graduação USP

O teletrabalho foi implantado inicialmente de
forma emergencial durante a pandemia.
Identificou-se, então, a necessidade de
institucionalizar tal modelo de trabalho na SPA,
dadas as consequências relacionadas à saúde e
bem-estar dos empregados. O projeto-piloto
está em curso em 3 Superintendências da SPA.

O Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em
Economia e Gestão de Empresas (Pecege), da
Universidade de São Paulo (USP), formou uma parceria
com a SPA para a concessão de 6 bolsas de estudos
aos empregados da Companhia. As bolsas integrais
representarão 2.400 horas em capacitação. Tal ação vai
ao encontro da contrapartida do Termo de Cessão de
Uso Não Onerosa (Contrato DP-DC-01.2013).
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FOLHA DE PAGAMENTO

1300

Admissões
desligamentos

1250
1200
1150
1100

Redução de
do quadro de pessoal em 2021

1050
1000

dez/21

nov/21

out/21

set/21

ago/21

jul/21

jun/21

mai/21

abr/21

mar/21

fev/21

jan/21

dez/20

nov/20

out/20

set/20

ago/20

jul/20

jun/20

mai/20

abr/20

mar/20

fev/20

900

jan/20

950

Distribuição das Despesas com
Empregados Ativos em 2021

Despesas com Folha de Pagamento
(em R$ Milhões)

Ativo

15%

Inativo

216
184

Redução
de 14,1%

3

2020

2021

2019

36%

Redução
de 55,9%

7

158

2019

Salário e Vantagens
Fixas

9%

2020*

3

2021

Encargos Sociais e
trabalhistas
Remuneração Variável

* Em 2020 realizamos
cálculo atuarial do
benefício pós-emprego
complementação de
aposentadoria (Inativos),
o que gerou um ajuste de
R$ 4,7 milhões no ano,
explicando a forte
redução.

18%

Gra�ﬁcações e
Adicionais

23%

Bene�cios indiretos
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Capacitações

por empregado
Ressaltamos ainda que mais de 48% desse total
refere-se a horas de capacitações por iniciativa do
próprio empregado, fato que demonstra o interesse e
maturidade do empregado da SPA na busca pelo seu
autoconhecimento e desenvolvimento profissional.

Horas de capacitação por empregado

104,0
79,3
41,2

Ano 2019

Ano 2020

horas
em segurança portuária

horas
em tecnologia da informação

Dentre as horas vinculadas à Segurança Portuária,
enfatizamos a realização de diversos simulados
(acompanhamento e cerco de veículos, ameaça com
bombas/explosivos, combate a incêndio, elevação do nível de
segurança, evacuação de área, abordagem de pessoas e
veículos, dentre outros), bem como os cursos de Condutores
de Veículos de Emergência, e o de Formação de Armeiro.
No total foram investidos mais de R$ 533 mil em ações de
capacitação e desenvolvimento. Chamamos atenção para
ações relacionadas a licitações e contratos, tais quais:
Elaboração de Termo de Referência, Gestão e Fiscalização de
Contratos, Novo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos, Riscos nas Contratações, Penalidades.

horas
em logística e gestão portuária

A SPA, objetivando desenvolver ainda mais seu corpo funcional,
marcou presença em diversos eventos:
• World Ports Conference
• Port of the Future Virtual Conference
• 16º Congresso Brasileiro de Pregoeiros
• 2º Seminário Nacional das Estatais
• 4º Encontro Nacional das Estatais
• 8º Congresso Internacional de Compliance
• 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
• II Encontro de Corregedorias Procor e Siscor
• 15º Pregão Week
• Guardião Cibernético 3.0
• Congresso Brasileiro de Auditoria Interna

Ano 2021

+31%
Merecem destaque ainda as ações voltadas
para Saúde e Segurança dos empregados,
como a realização da reciclagem de NR-10,
SEP, NR-35, NR-20, simulados diversos,
Sipat, formação de Cipeiros, Salvamento de
Homem ao Mar, entre outras.

Diversidade e Direitos Humanos
A SPA instituiu em 2021 o Comitê de
Diversidade objetivando: promover ações de
conscientização sobre a vedação da
discriminação e preconceito; promover a

inclusão e a igualdade de oportunidades e
tratamento a pessoas, independentemente
de cor, raça, etnia, origem, sexo, deficiências,
idade, crenças, orientação sexual, identidade
de gênero e outros; e disseminar a cultura
organizacional de inclusão e diversidade.

Dentre as ações, destaque para a realização
da Pesquisa Pulse de Diversidade em parceria
com a Great Place to Work e diversas
temáticas no Ciclo de Debates sobre a
Diversidade, como: cabelo, raça e autoestima,
LGBTQIA+ e adoção.
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Votação popular

A SPA realizou no dia 20 de dezembro de 2021 a
premiação da 3ª edição do Great Job. Neste ano,
foram selecionadas as iniciativas mais inovadoras,
aquelas que mais agregaram valor à Companhia.
Ocorreram duas premiações: escolha pelas diretorias
da SPA, prevendo a seleção de uma iniciativa
vencedora por superintendência, e escolha por votação
popular, indicando as cinco iniciativas mais relevantes
entre todas as inscritas. Foram premiadas:

SUPRC - Plano Anual
de Fiscalização de
Arrendatários

Suafi - Programa de melhoria do
processo de contratações: visibilidade,
qualidade e agilidade
Sugep - Novo Plano
de Previdência

1

NOVO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA

2

PROJETO PILOTO DE
TELETRABALHO

3

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA

4

IMPLEMENTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PADRÃO - POP

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS DOS
PORTAINERES DA ANTIGA LIBRA NOS
PÍERES DO TERMINAL DA ALAMOA

5

5
DIA DAS CRIANÇAS
SPA 2021

Supor - Nova metodologia
dos contratos de passagem

GECRG Estabelecimento
de procedimento
e condução de
apuração de
responsabilidade
por dano

Sueng - Reaproveitamento de materiais
dos portaineres
da antiga Libra
nos pieres do
Terminal da
Alamoa

Sumas - Ações de enfrentamento à
pandemia de covid-19
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DIÁLOGO ABERTO
O evento busca promover um bate-papo informal entre
empregados e gestores, em uma oportunidade para tirar
dúvidas e realizar contribuições sobre quaisquer assuntos
relativos à SPA.

SUPGP - Compartilhamento de imagens
de CFTV e controle de acesso dos
terminais portuários com a SPA
Supop - Criação do novo método de
cálculo para aumentar a previsibilidade
das operações de cargas líquidas

Em 2021, foram abordados temas como Desestatização,
PIDV, PLR, Segurança da Informação, Cibersegurança.

Sugov - Atualização
dos procedimentos de
mapeamento de riscos
Sugab - Portal
cliente/fornecedor e
RSM

Sujud - Compliance
trabalhista

Sucoc SPA Day 2021

Supti - Portal
cliente/fornecedor
e RSM
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OUTRAS AÇÕS DA SPA
Dia das Crianças

Formação de Auditor Ambiental

Curso Prático de Salvamento de Homem ao Mar

Outubro Rosa
Onboarding Estagiários

Junho Vermelho – Campanha de Doação de Sangue
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SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
Iniciativas Sustentáveis em destaque
A Companhia vem gradativamente intensificando o processo
de engajamento em questões de sustentabilidade, prevendo,
inclusive, a consolidação de sua plataforma ESG (sigla em
inglês para Ambiental, Social e Governança) em seu plano
estratégico.

Valor a marca junto a stakeholders

Cultura de Sustentabilidade

Alinhamento aos ODS/ONU

Fortalecimento do SGA

Aspectos ESG

Comprometimento da Alta Administração

política de sustentabilidade

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

Em 2021, a SPA reestruturou sua Política de
Sustentabilidade, pautando seus objetivos
no desenvolvimento sustentável e gestão de
atividades, operações, instalações,
processos e obras portuárias, de forma a
assegurar que os recursos naturais sejam
transformados de forma racional e
sustentável.
A
TEM AL
ERI
MAT

Saiba mais em
Normas e regulamentos operacionais

1. Atender integralmente à legislação vigente e
às suas próprias normas;
2. Proteger o meio ambiente, incluindo a
prevenção da poluição em todas as suas
formas, buscando a proteção da biodiversidade
e do ecossistema portuário;
3. Buscar a melhoria contínua do Sistema de
Gestão Ambiental e estimular a inovação na
busca de oportunidades dignas para o
crescimento sustentável dos negócios;
4. Buscar a excelência na prestação de serviços
portuários, com responsabilidade ambiental e
respeito à diversidade e aos direitos humanos;
5. Promover ações de engajamento com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) aplicáveis à Companhia;
6. Exercer boas práticas de governança,
integridade e transparência na elaboração de
políticas públicas, atuando na prevenção de
conflitos de interesse e atos de corrupção, e
exercendo uma gestão eficiente, orientada por
objetivos definidos e resultados mensuráveis.

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Relatório de Sustentabilidade

2021

Publicado em 2021, o Relatório de Sustentabilidade relata
de forma objetiva e transparente os resultados da
Companhia (referente ao período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2020) sobre temas materiais relevantes aos
stakeholders, elaborado de acordo com os GRI Standards.
A escolha dos temas relevantes da Companhia para a
materialidade do relatório foi feita entre os principais
agentes que atuam no Porto de Santos, a fim de assegurar
que os interesses da Companhia e de seus diversos
stakeholders fossem contemplados no documento.

Agenda Ambiental Institucional 2021-2023

2021

A Agenda Ambiental Institucional para o triênio 2021-2023, por sua vez, é o
documento que expressa os compromissos e ações da SPA, envolvendo as
questões ambientais no âmbito de suas atividades e alinhando-se à Política
de Sustentabilidade da Companhia.
Apresenta-se como um importante instrumento de mudança de cultura
institucional, correlacionando-se com os ODS da ONU e estimulando as
partes interessadas a incorporar os aspectos ambientais às suas atividades.
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Impactos e Riscos da Mudança do Clima nos Portos Públicos Costeiros Brasileiros

2021

IMPACTOS E RISCOS
DA MUDANÇA DO CLIMA
NOS PORTOS PÚBLICOS
COSTEIROS BRASILEIROS
Sumário Executivo

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em parceria com
a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), iniciou em 2021 um
estudo sobre o impacto das mudanças climáticas nos portos brasileiros.
O Porto de Santos, além de constar da lista do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), possui a posição mais crítica no ranking de risco
climático considerando os portos da Região Sudeste, estando sob maior
risco para as ameaças de vendaval (2º lugar no ranking geral no cenário
atual e 3º lugar para o ano de 2050) e aumento do nível do mar (4º lugar
no ranking geral no cenário previsto para o ano de 2050).

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

IDA/Antaq
O Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da Antaq avalia,
desde 2012, a qualidade e eficiência da gestão de ambiental
de diversos portos públicos e terminais privados, por meio
de vários indicadores.
Em 2021, a SPA obteve o índice 95,12 no IDA/Antaq,
registrando evolução contínua nos quesitos ambientais
portuários auditados pela Antaq.
Evolução do IDA - Porto de Santos
100
90

Adesão ao Pacto Global

80
70

62,66

62,66

63,77

65,95

68,74

2012

2013

2014

2015

2016

84,64

83,32

2017

2018

94,28

95,12

2019

2020

60

2021

A
TEM AL
R
E I
MAT

50
40
30
20
10

A Rede Brasil do Pacto Global mobiliza o setor empresarial
brasileiro para que atue alinhado a práticas sustentáveis,
contribuindo para equacionar os principais desafios atuais, como
as mudanças do clima, a extrema desigualdade social e a
corrupção. A partir de julho de 2021, a SPA passou a integrar a
lista de mais de 19.500 empresas do mundo (cerca de 1.500 no
Brasil) que aderiram ao Pacto Global da ONU.

0

Saiba mais em
IDA
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Programas de Monitoramento e Controle Ambiental

Biodiversidade

A SPA atua sob amparo de licença ambiental com
condicionantes que versam sobre os mais diversos temas,
com foco na garantia do controle ambiental das atividades e
o monitoramento dos recursos naturais do complexo
portuário.

Diante do cenário em que o Porto de Santos está inserido, em região cercada de
importantes áreas de proteção ambiental como o Parque Estadual da Serra do Mar, o
Parque Estadual Restinga de Bertioga, o Parque Estadual Xixová-Japuí, o Parque Estadual
Marinho da Laje de Santos e a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro somados à responsabilidade do importante papel que desempenha no cenário econômico
social do País -, a SPA assume o desafio de gerenciar as operações portuárias do maior
porto da América Latina de forma a evitar e reduzir ao máximo os impactos significativos.
Entre os principais riscos à biodiversidade, encontram-se os relacionados com as
atividades de dragagem, que, se não forem devidamente gerenciados, têm potencial de
causar redução do número de espécies, conversão de habitats e mudanças de processos
ecológicos no canal de navegação e berços de atracação. Outro aspecto significativo
advém do risco de introdução de espécies exóticas provenientes de água de lastro e das
obras vivas das embarcações, caso não haja um controle adequado.

Emitida pelo Ibama no ano de 2017, a Licença de Operação
do Porto Organizado de Santos (LO nº 1.382/2017) possui ao
todo 40 condicionantes, sendo 10 condicionantes gerais e 30
condicionantes específicas.
O escopo da LO abarca 33 planos e programas ambientais
distintos, direcionados, de forma geral, para medidas de
monitoramento e gerenciamento de riscos, emergências
ambientais, resíduos sólidos, efluentes líquidos, passivos
ambientais, fauna sinantrópica, qualidade do ar, qualidade
das águas, qualidade dos sedimentos, biota aquática,
avifauna, espécies exóticas perfis praiais, educação
ambiental, comunicação social, ruídos e vibrações, atividades
pesqueiras, auditoria ambiental, gestão e controle da
dragagem.

Saiba mais em Programas de
Monitoramento e Controle Ambiental

A
TEM AL
ERI
MAT

Além do monitoramento contínuo dos aspectos ambientais da operação portuária, a SPA
estabelece normativos de controle e mitigação de não conformidades que permitem o
adequado gerenciamentos dos riscos da atividade portuária, garantindo a preservação dos
recursos naturais e da biodiversidade de sua área de influência.
Destacamos o estudo de monitoramento dos organismos bentônicos e planctônicos, dos
quelônios, das aves e das espécies exóticas presentes na região do Porto de Santos. Cabe
ressaltar que alguns destes monitoramentos são realizados há mais de uma década.

Saiba mais em
Dragagem do Porto de Santos
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Monitoramento da Qualidade das Águas
A SPA executa campanhas mensais no âmbito do Programa de
Monitoramento da Qualidade das Águas, previsto na Licença de
Operação do Porto de Santos. A atividade contempla a coleta de
amostras de água em 16 pontos distribuídos ao longo do canal de
navegação, em três diferentes profundidades (superfície, meio e
fundo) as quais são encaminhadas para análise físico-química e
microbiológica em laboratórios especializados. Os resultados das
análises são comparados com os padrões de qualidade previstos na
legislação correlata atualmente vigente (Resolução Conama Nº
357/2005 e Decreto Estadual Nº 8468/1976).
Monitoramento dos Efluentes
No que tange aos efluentes sanitários oriundos dos terminais
arrendatários, a SPA conta com um sistema próprio de tratamento de
esgoto abrangendo a margem direita do Porto de Santos.
Para a operação deste sistema, a Autoridade Portuária mantém um
contrato de prestação de serviço de coleta, tratamento e descarte de
esgoto doméstico, além de produção e distribuição de água de
reúso.
Com vistas ao preconizado na Licença de Operação da SPA, também
são realizadas campanhas mensais de monitoramento da qualidade
de efluentes oriundos da rede de drenagem pluvial, em locais
estrategicamente distribuídos em toda a extensão das margens
direita e esquerda do Porto Organizado de Santos.
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Redução de resíduos poluentes
Gestão de resíduos sólidos
A SPA tem como premissa a garantia do adequado cumprimento de todas as etapas do processo de
gerenciamento de resíduos (da geração à destinação) em sua área de atuação.
A Autoridade Portuária de Santos mantém contratos para coleta diária dos resíduos gerados em
suas atividades e nas áreas públicas portuárias e, para os demais atores (como terminais e navios),
são estabelecidos rigorosos padrões e procedimentos, atestando a regularidade na destinação e nas
etapas internas de gerenciamento. Tal procedimento permite consolidar um inventário integral da
geração no Porto Organizado de Santos.
Em complemento, ao longo de 2021 foi consolidado um diagnóstico detalhado visando
integrar os procedimentos de gerenciamento de resíduos de todos os atores do
Porto Organizado de Santos, que permitirá um adequado planejamento de ações
para otimizar recursos, reduzir impactos ambientais e possibilitar ações estruturantes
para a valorização dos resíduos sólidos gerados.

2021

A SPA promoveu uma importante reestruturação da Norma que trata dos procedimentos para os
serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos provenientes de embarcações nas áreas do
Porto Organizado de Santos. O documento inclui o detalhamento necessário para as empresas já
credenciadas ou interessadas em se credenciar, contemplando as etapas de coleta, de transporte e
de destinação ambientalmente adequadas dos resíduos de embarcações. A norma possui interface
com o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos previsto na Licença de Operação do Porto.
Com esta nova norma a SPA atua na promoção do atendimento dos mais recentes requisitos legais
aplicáveis e otimiza o processo de gestão de resíduos sólidos, visando à proteção da saúde pública,
do meio ambiente e da economia, coibindo o descarte irregular de resíduos que podem implicar na
poluição ambiental do solo e das águas.
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TIPOS DE RESÍDUOS DESTINADOS PELA SPA*
TIPOS DE RESÍDUOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifesto de Transporte de Resíduos Digital e Sistema Sigor/Cetesb;
Controle de Resíduos de Interesse da Fiscalização Federal Agropecuária;
Otimização na logística de assinatura em certificados de retirada de resíduos;
Institucionalização do sistema de credenciamento para empresas coletoras;
Articulação com autoridade sanitária (Anvisa);
Exigência de Cadri para o armador ou agente marítimo;
Previsão de pesagem do caminhão;
Cerco preventivo para retirada de resíduo oleoso;
Previsão de cobrança de tarifa pelo credenciamento;
Possibilidade de cobrança de taxa de emissão de gases e consumo de combustíveis;
Exigência de treinamento sobre boas práticas;
Difusão da Política de Sustentabilidade da SPA;
Medição de fumaça preta nas inspeções dos veículos; e
Redução da burocracia e de consumo de papel.

Perigosos

Quantidade

Destino

Quantidade

Destino

5,45

Beneficiamento/
tratamento¹

0

Beneficiamento/
tratamento¹

18,40

Beneficiamento/
tratamento¹

0

Beneficiamento/
tratamento¹

0

Beneficiamento/
tratamento¹

4,01

Beneficiamento/
tratamento¹

Materiais contaminados

1,91

Beneficiamento/
tratamento¹

30,6

Descontaminação
/ Incineração

3,59

Descontaminação/
Incineração

Líquidos aquosos contendo
substâncias perigosas

0,72

Descarte²

0

Descarte²

0

Descarte²

Telhas de amianto

47,43

Descarte2

0

Descarte²

74,00

Descarte²

0

Logística Reversa

Logística Reversa

0

Logística Reversa

55,51

—

—

100,00

—

Toners e Cartuchos
Total de resíduos perigosos

Não Perigosos

[306-3]

0,20
30,8

2019

2020

2021

Quantidade

Destino

Quantidade

Destino

Quantidade

Destino

1.032,54

Beneficiamento/
tratamento¹

3.505,00

Beneficiamento/
tratamento¹

4,78

Beneficiamento/
tratamento¹

Plástico

0,09

Beneficiamento/
tratamento¹

0,90

Beneficiamento/
tratamento¹

0,28

Beneficiamento/
tratamento¹

Papel / papelão

0,07

Beneficiamento/
tratamento¹

36,40

Beneficiamento/
tratamento¹

0,67

Beneficiamento/
tratamento¹

Vidro

0

Beneficiamento/
tratamento¹

4,20

Beneficiamento/
tratamento¹

0,01

Beneficiamento/
tratamento¹

Mistura de Recicláveis

0

Beneficiamento/
tratamento¹

1,50

Beneficiamento/
tratamento¹

4,52

Beneficiamento/
tratamento¹

Madeiras

0

Beneficiamento/
tratamento¹

70,30

Beneficiamento/
tratamento¹

22,64

Beneficiamento/
tratamento¹

Orgânicos*

3.127,96

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²

3.097,10

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²

2.669,52

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²

Lodo de tratamento de esgoto

264,48

Descarte²

272,90

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²

329,90

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²

Metal

*Rejeitos que incluem orgânicos.
¹ reciclagem, rerrefino, coprocessamento e descontaminação.
² resíduos encaminhados para aterros ou destruição térmica

2021

Destino

Lâmpadas

Saiba mais em
Gerenciamento de Resíduos

2020

Quantidade

Óleos usados/Emulsões Oleosas

A
TEM AL
ERI
MAT

2019

EPIs/vestuário não contaminado
Resíduos de construção civil
Total de resíduos não perigosos

30,86

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²
Beneficiamento/
tratamento¹

4.456,00

—

0

20.477,10

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²
Beneficiamento/
tratamento¹

28,638,39

Beneficiamento/
tratamento¹ e
descarte²
Beneficiamento/
tratamento¹

27.465,40

—

31.671,08

—

0

0,38
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AÇÕES PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS
Gestão das águas e efluentes
Um dos diferenciais do Porto de Santos em relação a complexos portuários
nacionais e internacionais é a existência de uma usina hidrelétrica própria,
operada pela Autoridade Portuária, e que responde por parte significativa do
fornecimento de energia elétrica. A SPA possui ainda uma Estação de
Tratamento de Água (ETA) e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para
atendimento à demanda dos arrendatários do Porto de Santos.
Arrendatários
Monitoramento dos Efluentes

286
262

A
TEM AL
ERI
MAT
2,3

Volume de água tratado total no porto
673

3,69
246
2020

Enquanto em 2020 verificou-se uma redução de 8,17% do volume total,
comparado a 2019, em 2021 registrou-se ligeiro aumento no volume total de
água tratada, 0,81%. Tal como o consumo de água, esta oscilação pode estar
associada aos procedimentos adotados em função da pandemia da covid-19
em 2020 (home office) e retomada gradual ao trabalho presencial.

Consumo de água de reuso

Consumo de água

2019

Apesar da queda no consumo de água pelos arrendatários de 2020 em relação
a 2019, em 6,11%, em 2021 registrou-se um aumento anual em 16,26%. Esta
oscilação pode estar diretamente relacionada aos procedimentos adotados em
função da pandemia da covid-19, com estabelecimento de trabalho em regime
de home office em 2020 e gradual retomada das atividades de forma
presencial, além de intensificação em procedimentos de higienização.

Esgoto tratado total
304
296

1,25
2021
mil m³/ano

2019

2020

2021
m³/ano

A prática de reúso da água ainda não apresenta adesão
junto aos terminais arrendados, visto representar
menos de 1% do consumo de água. Desta forma,
apresenta-se como uma fragilidade a ser melhorada
com fortalecimento de políticas de incentivo.

618

2019

2020

623

2021
mil m³/ano

271

2019

2020

2021
mil m³/ano
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3506
2021

2019

2020

1490

2021
1 resma = 500 folhas

Significativa redução no consumo de resmas de papel
sulfite em virtude de implantação de sistema de Gestão
Eletrônica de Documentos (GED), bem como diversas
ações educativas realizadas (palestras e mensagens
audiovisuais em diferentes formatos).

A
TEM AL
R
E I
MAT

NOSSO
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Contratações

Consumo de resmas*

1590

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Inspirados em modelos disponibilizados pela AGU,
desde 2019 a SPA adota “critérios de sustentabilidade”
como item obrigatório em todos os editais para
aquisições de bens e contratação de obras e serviços.
De maneira geral, esses critérios visam: dar preferência

por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; o emprego de materiais e
equipamentos que atendam a requisitos de segurança, durabilidade e eficiência, de
modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental; e a
promoção de campanhas periódicas internas de conscientização e treinamento sobre
boas práticas ambientais.
Embora possuam aspectos gerais, os critérios de sustentabilidade são bastante
específicos a depender do material a ser adquirido ou objeto do serviço a ser
contratado, podendo prever: adoção de logística reversa, quando cabível; atendimento
à normativos específicos; indicadores de cunho ambiental, visando à promoção de
campanhas de redução de utilização de recursos naturais; e demais critérios de
controle operacional relacionados aos aspectos e impactos ambientais.
Tal solução está prevista no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPA e
exerce papel de grande importância, tanto no âmbito ambiental, quanto social e
econômico, visando redução do consumo de recursos naturais, utilização de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Saiba mais em
Licitações e contratos
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SAÚDE E SEGURANÇA DO

TRABALHO
Segurança do Trabalho
A fim de garantir a segurança dos trabalhadores que atuam
no Porto Organizado de Santos e das operações nele
desenvolvidas, a SPA mantém equipe de trabalho de forma
ininterrupta (24 horas por dia, sete dias por semana) para
garantir a adoção de ações imediatas de eliminação e/ou
mitigação dos riscos em caso de acidentes, emergências e
outras ocorrências que possam ter influência sobre a vida e
a saúde das pessoas que trabalham no cais santista.

Destaques de ações preventivas
de acidentes de trabalho
• Controle de fontes de ignição e das interações entre as
atividades de manutenção e operação nos terminais de
granéis líquidos da Alemoa e Ilha Barnabé.
• O início de todas as obras e serviços no Porto
Organizado de Santos é condicionado à análise e
aprovação prévia dos planos de segurança ocupacional
necessários para a execução das atividades pretendidas.

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

SIPAT

Vigilância em Saúde

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (Sipat) 2021 da SPA foi feita de forma
online, com transmissão ao vivo pelo Microsoft
Teams, por conta das restrições relacionadas a
pandemia de covid-19.

No intuito da manutenção das condições sanitárias das
instalações portuárias e região, a SPA trabalha sob a
orientação da Anvisa em consonância com os demais órgãos
de controle e conta com uma estrutura própria de vigilância
em saúde.

Planos de Emergência
A SPA mantém em regime de prontidão
ininterrupta recursos materiais e humanos
preparados para atender a emergências
ambientais e incêndios.
Em complemento aos esforços próprios, a SPA
mantém uma relação direta e permanente com a
comunidade e autoridades intervenientes na
preparação e resposta a incidentes de grande
porte, coordenando o Plano de Ajuda Mútua
(PAM) do Porto de Santos e o Plano de Área do
Porto de Santos e Região (PAPS).
Saiba mais em Segurança do Trabalho
e Planos de Emergência

Para isso, atua na execução de diversos programas de
controle e fiscalização, gestão dos planos de contingência do
Porto, estabelecidos em requisitos legais dos órgãos
ambientais, bem como no planejamento de mitigação de
riscos inerentes às atividades portuárias, com a elaboração de
normas e procedimentos e pela realização de campanhas de
educação em saúde voltadas ao controle da fauna
sinantrópica.

Destaques:
• Programa de Controle de Vetores e Reservatórios do
Porto de Santos, que monitora e controla a incidência de
animais domésticos (cães e gatos), pombos, roedores,
mosquitos e demais vetores e pragas urbanas;
• Plano de Contingência do Porto de Santos (PCPS)
voltado a questões de saúde pública;
• Plano Anual da Fiscalização (PAF) no que tange às
vistorias ambientais e sanitárias;
• Programa de Monitoramento e Controle de Fauna
Sinantrópica Nociva (Vetores e Reservatórios); e
• Credenciamento de Serviços de Interesse Ambiental e
Segurança do Trabalho.

Saiba mais em
Vigilância em Saúde
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FISCALIZAÇÃO

Conscientização
Estímulo a boas práticas
Repressão a atos ilícitos
Parceria entre as instituições
Maior qualidade ambiental

A SPA executa atividades rotineiras de fiscalização nas áreas do Porto
Organizado de Santos para identificar eventuais desconformidades
ambientais, sanitárias ou de segurança do trabalho e garantir a adoção de
medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias, quando necessário.
Em 2021 foram realizadas 184 ações fiscalizatórias na área do Porto
Organizado de Santos pelos fiscais da Gemam e Geset. Conforme tabela
abaixo, 78 fiscalizações foram voltadas para verificar se os protocolos
sanitários de combate à covid-19 estavam sendo cumpridos pelos
empregados da SPA, bem como pelas arrendatárias e operadores
portuários. Foram realizadas, também, 65 inspeções no âmbito do Plano
Anual de Fiscalização (PAF) que estabelece as ações fiscalizatórias nas
arrendatárias do Porto de Santos. Além disso, 28 vistorias foram realizadas
durante a Operação Reliqua que ocorreu nos meses de setembro e outubro
de 2021 para verificar a movimentação, armazenagem e transporte de
cargas perigosas no Porto. No ano de 2021, também foram realizadas 13
inspeções relacionadas a outros aspectos vinculados ao meio ambiente,
saúde e segurança do trabalho.

Operação
Reliqua I e II

Total

%

Covid-19

78

42%

PAF

66

Operação Reliqua
Outras
Total

Inspeções realizadas

Total

%

Área Pública

70

38%

36%

Área Arrendada

115

62%

28

15%

Total

185

100%

13

7%

185

100%

Operação
Descarte

Objetivo: identificar
irregularidades
quanto ao
armazenamento de
cargas perigosas

Objetivo: reprimir
desconformidades de
atividades de
lavagem de porões
de navios graneleiros

• 100 empresas
vistoriadas

Inspeção de porões:

• 3 embarcações
Inspeções realizadas

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

• 53 terminais

• 39 embarcações
• 30 agentes
• 8 órgãos diferentes
• 3 embarcações e
• 1 aeronave

Operação Última
Milha
Objetivo: verificar o
cumprimento dos
protocolos sanitários
de prevenção à
covid-19 pelos
operadores
portuários, empresas
e demais usuários do
Porto.
• 16 operadores
fiscalizados
• 9 autos de Inspeção
emitidos

NOSSO
DESEMPENHO

operações especiais de

fiscalização

Operação
Santos
Objetivo: fiscalizar a
regularidade de
navios e prestadores
de serviço no Porto
Organizado de
Santos
• Alvos: 24

embarcações
atracadas ou
fundeadas na área do
Porto Organizado de
Santos.

Operação
taifa
Objetivo: fiscalizar o
gerenciamento de
resíduos de navios no
Porto Organizado de
Santos.
• Alvos:
navios, prestadoras
de serviços e destinos
finais
• 1ª Fase: 7 navios

vistoriados (3 de
cruzeiros e 4
cargueiros).

Operação
regular
Objetivo: fiscalizar a
emissão de fumaça
preta de caminhões,
além de outros
aspectos de
regularidade dos
veículos/motoristas e
ações de
conscientização.
• Ação abrangeu um
total de 301
caminhões
trafegando pelas vias
do Porto Organizado
de Santos
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PORTO-CIDADE
Ainda sofrendo os efeitos da pandemia do novo coronavírus,
2021 foi um ano desafiador para a relação Porto-Cidade,
exigindo a reavaliação das estratégias de atuação junto à
sociedade, tendo em vista a importância da sinergia com a
comunidade para o correto desenvolvimento portuário.

DESTINO DO COMPLEXO CULTURAL
DO PORTO DE SANTOS
Em 2021, a SPA suspendeu as atividades de visitação ao Museu
do Porto de Santos, em caráter temporário, até a conclusão do
projeto de desestatização da Companhia.
Diante do atual cenário de desafios financeiros e operacionais,
a inserção do Complexo Cultural no plano de desestatização
proporcionará um destino nobre para este elemento
fundamental para o fortalecimento da Relação Porto-Cidade.
Para subsidiar esta transição, realizou-se o inventário de todo o
acervo museológico, obtendo-se o registro fotográfico de mais
de 800 itens em exibição no museu. Também foi concretizada
a digitalização de um número superior a 500 negativos
fotográficos em vidro, com imagens, inclusive, do período de
fundação do Porto Organizado, há mais de um século atrás.

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
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FINANCEIRA

NOSSO
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INICIATIVAS JUNTO À COMUNIDADE

VISITAS INSTITUCIONAIS

A SPA manteve o desenvolvimento de importantes iniciativas
junto à comunidade portuária, no intuito de mostrar que o
papel do Porto de Santos vai muito além de sua atividade fim
de operação de cargas.

A SPA recebeu profissionais dos mais diversos
setores econômicos, além de autoridades
nacionais e internacionais.
Com o cuidado oriundo dos protocolos para
controle da disseminação do coronavírus,
foram recepcionados nas dependências da
Companhia o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio
de Freitas, senadores, secretários, deputados,
vereadores, prefeitos e representantes de
entidades de fiscalização e controle, além dos
gestores das empresas que integram o
complexo portuário.

Iniciativas em destaque:
• Assinatura do Termo de Convênio com a Prefeitura Municipal de
Guarujá para a construção de 649 Unidades Habitacionais no
empreendimento Parque da Montanha, envolvendo a remoção das
famílias que hoje ocupam a área do Complexo da Prainha, em um
investimento de R$ 40 milhões;
• Elaboração e publicação do Edital de Chamamento Público e
obtenção das autorizações para a condução dos estudos referentes à
ligação seca entre as cidades de Santos e Guarujá, em uma iniciativa
histórica que facilitará a mobilidade urbana entre os dois municípios; e
• Definição das estratégias de intervenção, por parte da SPA,
necessárias à revitalização e à modernização das áreas portuárias das
regiões do Valongo e do Paquetá, como um dos primeiros passos para
a recuperação da área que engloba o centro histórico da cidade.

Além dessas iniciativas, a SPA continuou a fortalecer as
parcerias com as prefeituras de Santos e Guarujá e iniciou
tratativas com portos internacionais para o desenvolvimento
de projetos de inovação.

Saiba mais em
Porto-Cidade

As visitas internacionais também se
destacaram, com a inclusão de representantes
da SPA na Missão Dubai que contou com a
presença do Ministro de Infraestrutura, Tarcísio
de Freitas, e do Presidente da República, Jair
Bolsonaro; e a presença da SPA no XXIX
Congresso Latino-Americano de Portos
(AAPA), realizado em Cartagena, onde foi
anunciado que Santos sediará a próxima
edição do congresso, em 2022.
A
TEM AL
ERI
MAT
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PATROCÍNIOS

EVENTOS

Por conta da pandemia da covid-19, a SPA suspendeu em
2021 o processo de seleção pública anual, visto que aditou
todos os contratos de patrocínio de 2020, impactados
pelas restrições dos protocolos sanitários ao coronavírus.

Duramente impactado pelos efeitos da
covid-19, o 2º Festival Porto-Cidade
adaptou-se ao novo contexto, com uma
programação totalmente online, onde se
destacaram a live com a atleta Ana Marcela,
uma apresentação musical do artista Digo
Maransaldi, além do 1º concurso de fotografias
da SPA, com mais de 200 inscrições.

Dessa forma, a SPA patrocinou seis iniciativas nos âmbitos
cultural, esportivo e ambiental, sempre com o objetivo de
desenvolver projetos socialmente relevantes, que
promovam maior envolvimento do Porto de Santos com
as comunidades, estimulando a preservação da cultura e
do meio ambiente locais.

Mantas do Brasil
Organização que realiza atividades de
preservação dos ecossistemas marinhos
na região da Baixada Santista.

Santos Lixo Zero
Promotor de ações que sensibilizam
sobre a importância na redução da
geração de resíduos e sobre o seu
devido encaminhamento.

Santos Jazz Festival

Nadar Pelo Porto

Evento tradicional de música que contribui para a
democratização da cultura e diversificação de
público, com apresentações e oficinas musicais
em diversos pontos da cidade de Santos.

Patrocínio à atleta de alto desempenho Ana
Marcela Cunha, medalhista olímpica pelo Brasil e
exemplo de garra e superação para todos os
cidadãos.

Festival de Cenas Teatrais (Fescete)

Meia Maratona de Santos

Principal festival de teatro da baixada, reúne
diversas apresentações e fomenta a formação de
novos talentos e estimula profissionais da dança,
teatro, música, poesia e artes visuais.

Ação de incentivo à prática de esporte, que reúne
centenas de atletas do pedestrianismo,
promovendo o envolvimento do Porto de Santos
com a comunidade que o cerca.
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FUNDAÇÃO CENEP
Com mais de 100 cursos realizados durante o ano de 2021, a Fundação Cenep
contou com 2103 alunos participantes de uma ou mais capacitações oferecidas,
totalizando 93.351 horas de carga-horária, entre cursos presenciais e à distância.
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Evolução Cenep

+42%

-56%

3.827

93.351

+85%

44,39

+25%

Houve expansão das capacitações EAD, com destaque especial para o curso de
Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário que contou com
mais de 900 inscritos. O curso abordou: Ensino no Ambiente do Porto; Sistemas
Portuários–Conceitos; Regulação Portuária; Noções de Direito Portuário,
Aduaneiro e Marítimo; Noções de Logística; Logística -Operações Portuárias;
Segurança e Saúde Ocupacional e Navegação. E, ainda, Agenciamento
Marítimo; Gestão da Água de Lastro; Logística Sustentável; Petróleo e Energia;
Sistema Ambiental Portuário – Oceanografia; Plano Nacional-Zoneamento;
Laboratório de Pesquisa- NPH; Ciências do Mar e Relação Porto-Cidade.
Os cursos voltados aos trabalhadores portuários avulsos também tiveram ampla
participação, com 1.696 diplomados. Destacaram-se: “Atualização Profissional
do Trabalho Portuário”, “Saúde e Segurança no Trabalho em Altura” e “Saúde e
Segurança no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis” (NRs 35 e 20).

38,87

65.571

2.103
1.687
35.437

9,26

2019

2020

2019

2021

participantes
(pessoas)

2020

2021

2019

capacitação
(horas)

2020

2021

horas de
capacitação
por pessoa

Com a pandemia, a Fundação Cenep aprimorou os cursos
resultando em maior aderência e aumento de horas de capacitação.

MAPA ESTRATÉGICO
Com foco no sistema portuário, em 2021 a Fundação iniciou um Programa de
Apoio e Patrocínio às Pesquisas, disponibilizando professores para contribuir
com orientações e fontes de evidências para coleta de dados. Foram dois
estudos: “Erosão Costeira e Planejamento Urbano: Revisão histórica da
ocupação da Ponta da Praia de Santos – SP” , apresentado no XXIV Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos (2021) e “Análise da Competitividade dos
Terminais na Perspectiva de Rotas Marítimas com a Aplicação de Cluster
Hierárquico”, apresentado no 35º Congresso da Associação Nacional de Ensino
e Pesquisa em Transportes (Anpet).

Missão

Visão

Promover projetos e programas
educacionais e de pesquisa para o setor
portuário brasileiro, de forma sustentável e
contínua, aprimorando as competências
técnicas e comportamentais de seus
estudantes e profissionais.

Ser reconhecida como referência na área de
ensino portuário, na criação de oportunidades
para o desenvolvimento de profissionais
comprometidos com a excelência, inovação e
novas tecnologias, construindo
relacionamentos admiráveis e transparentes
com parceiros públicos e privados

Saiba mais em
Fundação Cenep

Relatório
Anual
2021

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO

Contratações Relevantes

Montante de Recursos aplicados
Custeio

Investimento

milhões

Hiperconvergência

R$ 5,4 mi

Suporte SAP

R$ 3,4 mi

Success factors

R$ 3,3 mi

Aquisição de Desktops e
Notebooks

R$ 2 mi

DSV. Oper.

Salas de Controle

R$ 2 mi

Outros

Aquisição de Ativos
Diversos

R$ 1 mi

milhões
2%

Modelo de Governança de TI, SI e Privacidade

8%

6%

7%

Infra

Infra

10%

Ativos
DSV. Adm.

DSV. Adm.

DIRECIONAMENTOS

Lic/SaaS

57%

25%

85%

São seguidos a partir de determinações de governo (leis,
decretos, acórdãos e instruções normativas), boas práticas
de mercado (ISO, Cobit, Scrum, PMBOK e Itil) e o próprio
Plano Estratégico da empresa.

Principais Iniciativas e Resultados

ARQUITETURA

10%

Cancelado

É baseada em políticas, normas e processos.
ESTRATÉGIA

Executado
55%

35% 53%

Não Executado
Execução Prevista

• Pabx em Nuvem
• Monitoramento Inteligente de Ativos
• Padrão de Contratações de TI
• Implementações SAP RH: Previdência e
e-Social
• Portal do Cliente SPA
• Implementação LGPD

Tem suas decisões tomadas pelos Comitês de TI e SI. Com
os projetos de TI formalizados em um Plano Diretor.
GESTÃO E OPERAÇÃO
Se divide entre Sistemas, Suporte, Infraestrutura e
Governança.

Iniciativas para 2022
•
•
•
•
•

Sealog - Sistema de Acesso Logístico
Portolog Infra
Success Factors
Supervia - Solicitações Online (RSM)
Novo Datacenter Administrativo

• Sistema de Gestão de Segurança da
Informação e Privacidade (SGPI)
• Gestão de Riscos e Controles Internos de TI
• Serviços Operacionais de TI
• Novo sistema de Credenciamento
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GOVERNANÇA DE TI
A prioridade foi a gestão de projetos de TI, com a devida aplicação dos cronogramas
padrão e o acompanhamento semanal da evolução dos projetos para os stakeholders,
incluindo listagem dos principais eventos ocorridos e indicadores de projetos
atrasados. Também houve redução da quantidade de correções, tempo e funcionários
necessários para manter este reporte semanal. A ação permitiu maior participação das
áreas técnicas na elaboração e manutenção dos cronogramas, o que aumentou seu
conhecimento e responsabilização pelo andamento dos projetos. Para 2022, a intenção
é continuar ampliando a maturidade no assunto, com o uso de ferramenta apropriada e
geração de novos indicadores.

Plano Diretor de TI - PDTI
Com a mudança de cenário, fez-se necessário o início da revisão
do plano. Foram levantados novos projetos e demandas,
estruturado um novo método de priorização e instituído um
modelo de gestão da capacidade de execução.
Os esforços permitiram que o Comitê de TI aprovasse nova
previsão de execução dos projetos, atendendo as atuais
necessidades das áreas de negócio da SPA com transparência e com a distribuição, ao longo
dos anos, mais coerente com a disponibilidade de recursos humanos e o Plano Estratégico da
Companhia 2021-2025.

Metas PDTI 2019-2025

Principais Resultados

Execução orçamentária

projetos

conformidade

cursos
por funcionário de ti
(média)

atingidas

de satisfação
com os
resultados
dos projetos

Dos 28 indicadores, 2 não puderam ser medidos
e apenas 4 ficaram 50% abaixo da meta

(meta: 80%)
(meta: 75%)

de projetos
seguindo
padrão

de aplicação
dos
normativos
internos

atendimento
Res. CGPAR
11.2016

(meta: 40%)

(meta: 92%)

horas
(meta: 60 horas)
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Segurança da Informação - SI
Além da normatização de SI aprovada neste ano, o setor de SI trabalhou
no desenvolvimento de um treinamento para conscientização dos
funcionários da Companhia. A participação será futuramente colocada
como obrigatória para todos e fará parte do programa de capacitação e
conscientização em SI a ser implantado pela SPA.
Em conjunto com a conclusão da adequação da SPA à LGPD, foi
realizado um levantamento de riscos de segurança da informação que
cobre os ativos de TI da empresa e permitirá uma tomada de decisão
mais coerente no que diz respeito à proteção das informações contidas
nesses ativos. Ainda nessa linha, foi iniciado o projeto para aprimorar a
continuidade de negócio em situações de crise.
18 normas de TI foram aprovadas ou atualizadas, tangendo pelos
assuntos, Segurança e Privacidade das Informações, Comitê de TI,
Demandas de TI e Gestão de Serviços de TI, com o propósito de adequar
a documentação vigente à nova arquitetura de normas e estruturar uma
base normativa que cobrisse a aplicação de práticas aderentes à Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais e Política Nacional de Segurança
da Informação.
Sobre normatização de compras de TI, foi definido um portal interno
para guiar e orientar sobre os passos do processo, suas principais regras
e fornecer modelos. Os modelos de nomeação de fiscais foram
adequados para aumentar a conscientização e destacar obrigações de
restrições legais relacionadas à nepotismo e conflito de interesses.

Outras ações
• Mapeamento dos riscos de TI em nível corporativo
• Acompanhamento semanal da execução orçamentária dos contratos de TI
• Acompanhamento mensal de status com fornecedores
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Lei Geral De Proteção De Dados
Tornar a SPA adequada à LGPD foi um projeto de toda a Companhia. Iniciado no 1º
semestre de 2020, com o mapeamento dos fluxos de informação que tratavam dados
pessoais, tomou corpo de projeto em outubro daquele ano, seguindo à risca um bem
sucedido cronograma de 5 etapas distribuído em 9 meses de trabalho. Na 1ª semana de
agosto de 2021 a SPA declarou estar adequada à LGPD; e a partir daquele momento,
entrava em operação o Sistema de Gestão de Privacidade de Dados Pessoais funcional
para o dia a dia da Empresa.
As áreas de Segurança da Informação e Segurança Cibernética adequaram seus
procedimentos, a governança de TI para LGPD foi iniciada, o RH reviu a forma de
interagir com os titulares dos dados, o Jurídico iniciou revisão dos contratos com
fornecedores e terceiros, auditorias externas ratificaram o projeto e o sistema de
gestão, os titulares foram informados e treinados a respeito de seus direitos como
empregados e cidadãos, e relatórios de impacto foram efetuados. Finalmente, a SPA
divulgou e difunde periodicamente em seus canais de mídia as mudanças introduzidas
pela LGPD para empregados, clientes e terceiros.

O trabalho continua: a LGPD como Lei não se basta. Existe um
Encarregado de Proteção de Dados Pessoais nomeado e servindo aos
Titulares, e em permanente contato com a ANPD, bem como vários
fóruns e fontes de discussão a respeito do assunto. O tema tem assento
em Comitês de TI e Segurança da Informação, além de participação
consultiva em diversos outros fóruns internos e externos, como o Comitê
de LGPD do Minfra. Também é previsto que cada novo processo/sistema
tenha seu impacto à proteção de dados pessoais avaliado.

Critérios para utilização dos dados pessoais:
Consentimento: o titular dos dados concorda
com sua utilização para finalidades específicas e
informadas claramente;
Obrigação legal: o uso dos dados é justificado
por uma exigência legal, por exemplo, a
necessidade de informar certos dados ao
e-Social; e
Cumprimento de contratos: para cumprir
alguma cláusula de um contrato, como
aquisição de serviços de terceiros, por exemplo.
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INFRAESTRUTURA DE TI
A SPA realizou grandes investimentos que proporcionaram a
renovação de seu parque tecnológico. Foram mais de R$ 10 milhões
aplicados em projetos voltados para a melhoria dos ativos das áreas
administrativas e operacionais, incluindo o Sistema de Segurança
Pública Portuária (SSPP). Como destaques, tivemos a implantação
de servidores baseados em hiperconvergência, storages com volume
adequado às soluções atualmente implantadas e sua previsão de
crescimento natural para os próximos 5 anos, solução de fontes de
alimentação ininterrupta, substituição de câmeras analógicas,
monitoramento inteligente e proativo de ativos, renovação de
desktops e salas de reunião, e implantação de salas de controle com
videowall e sistema de videomonitoramento inteligente.
Destaque ainda para a atualização tecnológica e reestruturação de
contratos de natureza continuada, como a topologia centralizada dos
serviços de internet, tecnologia de missão crítica para a
radiocomunicação, otimização de contratos de manutenção e
implantação de sistema de telefonia VoIP. Esta última gerará uma
economia de aproximadamente R$ 1,7 milhão em 2022.
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INICIATIVAS PLANEJADAS DURANTE 2021

Centro de Controle de
Fiscalização Portuária

Novo Datacenter

Atualização do
Sistema de
Segurança Lógica

Rede LoRa
(Long Range)

PARQUE DE INFRA

datacenters e
141 servidores

estações de
trabalho

contas e-mail
e 1 domínio

ativos de conexão
(Centrais Telefônicas, DDRs,
Switches, Roteadores e
Access Points)

ativos de
comunicação

equipamentos
multimídia

(ramais, celulares e rádios)

de disponibilidade
de serviços de infra

ponto de Internet
lan-to-lan
de fibra Óptica

(projetores, TVs e
monitores)

relógios eletrônicos de ponto
impressoras e similares
câmeras
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Ameaças neutralizadas em uma única estação de trabalho

A área de Cibersegurança da SPA foi reestruturada e ganhou especial
atenção no contexto de atualização tecnológica da Companhia: a
diretoria iniciou um acompanhamento quinzenal das ações referentes à
Cibersegurança.
Para isso, a adequação de Políticas de Segurança da Informação, a
revisão de direitos de acesso dos usuários (com bloqueio de portas
USB), a troca periódica de senhas para usuários, o procedimento de
recolhimento de máquinas suspeitas ou contaminadas, e a atualização
do Sistema de Segurança Lógica aumentaram a segurança contra
ataques externos na rede corporativa da SPA.
Outras ações de grande importância foram a implementação do Data
Loss Prevention, uma melhoria do controle dos acessos externos ao
SAP e SDD via VPN e o teste interno contra phishing.

-70,5%
600
450

367
273

mai/21

jun/21

188

jul/21

ago/21

set/21

260

out/21

181

177

nov/21

dez/21

Tentativas de ameaças neutralizadas

Aliado às melhores práticas, a SPA foi convidada a participar do
Exercício Guardião Cibernético 3.0 – Centro de Instrução de Guerra
Eletrônica (Brasília-DF) e participou também do Maritme
Cybersecurity in the Western Hemisphere - OEA.

-29%

2515

Medida da Maturidade
Cibernética (TCU)
Classificação: Inicial

/100

1965

1701

1703

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

2266

set/21

2318

out/21

2116

nov/21

1793

dez/21
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E MELHORIAS NOS SISTEMAS DA COMPANHIA
SISTEMAS DE OPERAÇÃO
Solicitações On-Line

Portal do Cliente e Fornecedor

Entrega da primeira versão que possibilita a solicitação
de materiais e serviços prestados pela SPA por meio
digital para toda a comunidade portuária.

Unifica a forma de acesso aos serviços disponibilizados
pela SPA à Comunidade Portuária com a criação da
seção Portal do Cliente no Portal do Porto de Santos.

Fila de Atracação

Credenciamento SSPP

Iniciado projeto que tem como objetivo digitalizar o
processo de programação de navios.

Foi finalizada a primeira entrega com o módulo de
cadastro. O novo sistema substituirá o legado de forma
integrada e reduzirá os tempos e custos do processo.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Protocolo Digital e Docas Digital

SAP – Processos de Almoxarifado

Entrega da integração entre os sistemas e diversas
melhorias para otimizar o processo de gestão de
documentos.

Melhorias nos processos de reserva de materiais de
almoxarifado, trazendo maior assertividade nos
pedidos.

ERP SAP

Success Factors e Workforce

Implementação de novos processos para implantação
do novo plano de previdência privada da SPA, novos
eventos do E-Social e módulos Solman e IT SM para
monitoramento do sistema e incidentes.

Iniciado o projeto de nova solução de RH integrada ao
ERP SAP, para otimização de processos, possibilitar
autoatendimento e substituir sistemas legados (ponto,
férias, benefícios, desempenho, entre outros).

SeaLog - Sistema de Acesso Logístico
Entrega da primeira versão que atenderá a
movimentação de granéis sólidos de origem vegetal,
substituindo o Portolog e trazendo maior autonomia
para o processo de agendamento de caminhões no
Porto de Santos.

Sistemas
A área de sistemas da SPA atuou em projetos
estratégicos que visam a transformação digital na
prestação de serviços da Autoridade Portuária à
comunidade do Porto de Santos e, também, na
otimização de processos. Foram realizadas, ainda,
melhorias no acesso à dados da companhia, por meio da
estruturação e disponibilização de uma ferramenta que
permite sua análise e visualização de forma otimizada.
O contrato de fábrica de software, firmado no último
trimestre de 2020, aliado ao uso de metodologia ágil
para os projetos, aumentou o envolvimento das áreas de
negócio na definição das entregas e requisitos dos
sistemas, antecipando o desenvolvimento do que é mais
relevante para o negócio.
No que diz respeito ao sistema de gestão integrado
(ERP), houve melhorias estruturais, com atualização para
versões mais recentes dos módulos e implantação de
ferramentas de monitoria, além de projetos para
atendimento à nova versão do e-Social e novo plano de
previdência privada da SPA.
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SERVIÇO DE TI E SUPORTE
CHAMADOS
A área de Suporte consolidou-se como ponto único de contato
com o usuário e trabalhou na melhoria de seus procedimentos
internos para melhor atender seus clientes, com destaque para
a segregação dos 1 º e 2º níveis de atendimento.

Entrada
SSPP

12.382

Aumentos periódicos de chamados devido ao período de adaptação
dos usuários às novas tecnologias e dispositivos: novos desktops,
notebooks, novo sistema de telefonia (PABX em nuvem), bem como
idade avançada dos dispositivos do ISPS Code.

2020

16.802
+35%

2021

Pandemia
1708

1592

1519
1398
1276
1164

1271
1155

1013

950

916

848

1230
1124

1116

1076

1716
1587

1345

1274

1245
1112

dos atendimentos
avaliados foram
considerados
ótimos ou bons

882

667
1031/mês

1400/mês

Atividades relevantes
Plano novo contrato
de impressão

Apoio na Criação da
Sala de Crise Gport

Formalização e
Melhoria de SLA

Plano novo
contrato suporte

Padrão de gestão
de acessos SAP

Dicas Semanais
de TI

Redução de 26% nos
custos de Impressão

Redução de 40% do
Backlog de chamados

Apoio Vacinação
covid-19

Ampliação do Laboratório
de Manutenção
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Acordo de Cooperação Técnica

Em linha com a tendência portuária mundial e
atendendo à necessidade de aprofundar sua aplicação
no Porto de Santos, a SPA incorporou em seu Plano
Estratégico o tema da inovação. Desde então vem
realizando ações a fim de implantar a cultura da
inovação no cenário portuário santista, abrindo as portas
para que diversas entidades possam utilizar, em parceria,
a expertise e os dados da Companhia, trazendo
melhorias e tecnologia para a região do maior porto da
América Latina.

Acordo de Cooperação (SPA, Wilson Sons e DockTech):
projeto inovador para monitoramento da profundidade
do canal do Porto de Santos, em tempo real.

Principais ações relativas à inovação

Criação da Normatização para
realização de acordos de cooperação
técnica, com foco em inovação;

Benchmarking nos maiores portos do
mundo, observando as tendências em
inovação portuária; e

Criação do Comitê de Inovação.

Próximos passos

Acordos de Cooperação
Técnico Pedagógica com
Instituições de Ensino da região.

Promoção de hacktons
e eventos de Inovação.

Elaboração do
Plano de
Inovação.

Implantação de
redes 5G, LoRa e
projetos de IoT.
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SEGURANÇA PÚBLICA

PORTUÁRIA
CURSOS E TREINAMENTOS
Armeiro mecânico de armas: 02 Guardas Portuários
realizaram o Curso de Formação de Armeiro – Mecânico
de Armas – Módulo Avançado, capacitando-os para
efetuar a manutenção, reparo, limpeza, lubrificação do
armamento da Guarda Portuária.
Cursos de Condutores de Veículos de Emergência: a
Guarda Portuária participou do Curso de Condutores de
Veículos de Emergência ministrado pelo Serviço Social
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (Sest-Senat) com ensino presencial e pelo
Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino
Público Municipal de São Paulo (Sinesp) com ensino a
distância.
Simulados e treinamentos: Realizadas 151 atividades
previstas no Calendário de Exercícios, Simulados e
Treinamentos da Guarda Portuária.

horas de treinamentos
No total foram realizadas
pelos integrantes da Guarda Portuária em 2021.

Destacam-se algumas atividades registradas:
• Exercício de tempo-resposta do deslocamento das
viaturas até o local do simulado de ocorrência,
• Exercício de tempo-resposta do deslocamento do
caminhão auto bomba para atendimento emergencial,
• Simulado de elevação de nível de segurança,
• Simulado de incêndio,
• Simulado de ameaças com bombas/explosivos e,
• Exercício de Análise documental de Produtos Perigosos à
área restrita.

NOSSO
DESEMPENHO

Drones: aquisição de drones para ampliar
a área de monitoramento e auxiliar na
atuação específica de eventos como
incêndios e monitoramento das linhas de
transmissão da usina de Itatinga.

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
Peças para manutenção do armamento: foram adquiridas
peças para manutenção do armamento da Guarda Portuária.
A manutenção será efetuada por guardas portuários
devidamente capacitados tecnicamente, após formação no
curso de “armeiro mecânico de armas”.
Videowall: aquisição de um servidor gerenciador de videowall
composto por oito monitores integrados com resolução de 4k.
Câmeras digitais: aquisição de novas câmeras digitais
totalizando 130 câmeras móveis e 330 câmeras fixas, com
vistas a substituir as antigas câmeras analógicas, tornando o
parque tecnológico totalmente digital.

Embarcação: aquisição de uma nova
embarcação cabinada de casco
semirrígido, fornecido com motor de
popa, equipamentos, componentes,
acessórios, instrumentos, materiais
sobressalentes e carreta rodo-encalhe,
para utilização do patrulhamento
marítimo da Guarda Portuária.
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ATUALIZAÇÕES NORMATIVAS
• Atualização do regramento do credenciamento e
ISPS Code: as normas concernentes ao credenciamento
de empresas, pessoas e veículos foram atualizadas pela
NAP.SUPGP.OPR.001 de 2021.
• Autorizações Especiais de Trânsito: a implementação
das Autorizações Especiais de Trânsito (AET), por meio
da NAP.GEROP.OPR.001, estabeleceu o regramento
para circulação e/ou transporte de veículos, cargas e
equipamentos que possam perturbar, interromper e/ou
ameaçar a segurança da circulação nas vias dentro dos
limites do Porto Organizado de Santos, por excederem
os limites de peso e/ou dimensões estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Com a
implementação da AET, a escolta é realizada pela
Guarda Portuária somente em casos específicos de
maior risco à segurança, otimizando o emprego das
viaturas.

TRÂNSITO
• Realizadas 261 substituições/implantações de placas
de sinalização de trânsito, além da manutenção da
sinalização horizontal, como a pintura de faixas de
pedestres, pintura da ciclovia, pintura das guias de
calçadas, marcas de canalização viárias entre outras.
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FINANCEIRA

• Realizadas 120 intervenções para reparos nas vias do
Porto Organizado com o apoio das equipes da Guarda
Portuária.
• A Guarda Portuária lavrou 5.847 autuações de infração
de trânsito durante o ano de 2021 nas margens esquerda
e direita do Porto Organizado.

NOSSO
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Televisão e de controle de acesso às áreas restritas dos
terminais portuários com a Autoridade Portuária, por
meio de acordos de cooperação técnica, possibilitou um
incremento nas ferramentas disponíveis à Companhia,
sem custos adicionais.
• Ações integradas: diversas ações integradas foram
realizadas entre a Guarda Portuária, demais setores da
SPA e autoridades intervenientes do Porto Organizado.
Destacam-se: a Operação Agatha, envolvendo a Polícia
Federal, Receita Federal, Ibama, Antaq, Marinha do Brasil;
participação de inspeção de resíduos junto a Sumas;
participação em patrulhas noturnas junto ao Grupamento
de Patrulha Sul/Sudeste Marinha; apoio às embarcações
da Receita e Polícia Federal quando da apreensão de
entorpecentes; e escolta e segurança de dignatários
quando das visitas às instalações portuárias.

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
• Acesso ao sistema de segurança do Governo Federal:
foi disponibilizado o acesso ao sistema de segurança e
inteligência do Governo Federal para os integrantes da
Guarda Portuária do Porto de Santos com a finalidade de
auxiliar na preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
• Compartilhamento de imagens e controle de acesso dos
terminais portuários com a Guarda Portuária: o
compartilhamento de imagens de Circuito Fechado de

Operação de fiscalização marítima em conjunto com à Marinha do Brasil
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ATIVIDADES DE CREDENCIAMENTO
• Durante o ano de 2021, a Guarda Portuária recebeu
9.134 solicitações de acesso eventual à área restrita do
cais, sendo 7.769 solicitações para acesso de pessoas e
1.365 de veículos. No mesmo período, a Guarda
Portuária realizou a impressão de 11.489 credenciais
eletrônicas.
• Segundo dados fornecidos pela Supervisão de Gestão
de Documentos, 15.021 documentos de origem externa,
de um total de 21.391 protocolados na Companhia em
2021, tiveram como destino o setor de Credenciamento
da Guarda Portuária. Estes números representam 70,2%
dos documentos externos protocolados na Companhia.
São números expressivos, considerando o efetivo de
funcionários do setor que possui apenas 7 integrantes
de carreira.

BRIGADA DE INCÊNDIO
• Em 2021, a brigada de incêndio da Guarda Portuária
combateu 5 incêndios na área do Porto Organizado e
apoiou o Corpo de Bombeiros no combate a 7 incêndios
na área do município, atuou em 3 operações de apoio às
operações portuárias, além de integrar o Plano de Ajuda
Mútua do Porto.

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS
• A Guarda Portuária registrou 1.883 ocorrências durante o ano de 2021.
• Em 2021, foram efetuados 7.869 atendimentos pela Guarda Portuária, uma
média de 656 atendimentos por mês. Considerando o quantitativo de
ocorrências registradas pela Guarda Portuária durante 2021, chega-se à
conclusão de que apenas 23,93% dos atendimentos efetuados geraram o
registro de ocorrência e que 76,07% dos casos foram resolvidos com a
presença e intervenção da Corporação.
• Os atendimentos efetuados pela Guarda Portuária foram de natureza:
86.61% operacional, 8,46% de trânsito e 4,93% policial, considerando os
dados dos talões de atendimento.
• 40,59% dos atendimentos da Guarda Portuária foram efetuados em apoio
aos terminais portuários. O grande volume de atendimentos relacionados à
operação e ao trânsito leva à conclusão de que a Guarda Portuária
desempenhou um papel importante no desenvolvimento, movimentação e
segurança das operações no Porto de Santos, contribuindo para os recordes
de movimentação de cargas registrados pelo Porto de Santos durante o ano
de 2021, mesmo em um cenário de pandemia.
total

• A Guarda Portuária efetuou 100 conduções à autoridade policial de
suspeitos de praticarem crimes na área do Porto Organizado.
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Atendimentos Guarda Portuária 2021

872

866

859
766

735

738
666

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
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Atendimentos Resultantes em
Registro de Ocorrência

Média

656

total

7.869

618

24%

500
397

432

Atendimentos que não resultaram em RO

420

Atendimentos que resultaram em RO

76%
jan

fev

mar

abr

mai

jun

16

14

16

14

15

16

16

17

ago

set

out

nov

dez

Natureza do atendimento

Tempo de Resposta nos Atendimentos (em minutos)

16

jul

3% 1%

18
15

14

Tipos de Solicitantes

8% 5%

12

17%
Operacional

Terminal

40%

Trânsito
Policial

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

média

87%

Guarda Portuária
Usuário

39%

Outros SPA
Autoridade

Gport: ocorrências identificadas pela Guarda Portuária.
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contratações

CONTRATOS

Aditivos referentes à prorrogação de vigências
e quantitativo

milhões
rESULTADO 2021

milhões

Valor total de novos contratos firmados
pela SPA no exercício de 2021.

Queda de 21% no prazo de contratação por licitação*

NOSSO
DESEMPENHO

Valor efetivado em aditivos referentes à
prorrogação de vigências e quantitativo
dos contratos que estavam vigentes no
final do exercício de 2020.

Contratações por área (% contratado)
Conformidade Legal

-49 dias

230
dias

181
dias
60
contratos

75
contratos

2020

2021

Infraestrutura

40%
60%

22,8%

Gastos administrativos

19,7%

Gestão de pessoas

11%
6,4%

As contratações da SPA são regidas pela
Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), Lei nº10.520/2002
(Lei do Pregão), Decreto nº10.024/2019, e Regulamento
Interno de Licitações e Contratos (Rilc).

TIC
Outros

fornecedores

* Prazo médio entre finalização do Termo de referência e a
assinatura do contrato, apenas para contratações por licitação.

Tipo de Contratação (em R$ milhões)

Contratação Direta (em R$ milhões)

9%
14%

Pregão Eletrônico (125,9)

35%

Inexigibilidade
de Licitação - 9,6

Lei das Estatais (23,7)
Compra Direta (14,8)

77%

Dispensa de Licitação - 5,2

65%
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES
Tipo de Contratação

Empresa

Pregão Eletrônico nº 3/2021

SPA/86.2021

TMK ENGENHARIA S.A.

Obra de reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na
região da Alemoa do Porto de Santos.

14,4 milhões

Infraestrutura

Pregão Eletrônico nº 4/2021

SPA/20.2021

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Fornecimento de Vale Alimentação e Refeição aos colaboradores
da SPA.

13,1 milhões

Gestão de pessoas

RDC Eletrônico nº 1/2021

SPA/58.2021

IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA.

Operação e manutenção elétrica e eletromecânica no Porto de
Santos.

13,1 milhões

Infraestrutura

Pregão Eletrônico nº 7/2021

SPA/73.2021

GLOBAL SHIP SERVICE LTDA. EPP

Conservação, limpeza geral, varrição manual, recolhimento e
destinação final de resíduos sólidos.

9,7 milhões

Infraestrutura

Pregão Eletrônico nº 3/2021

SPA/52.2021

OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EIRELI

Locação de veículos administrativos com motoristas, incluindo
manutenção.

6,3 milhões

Gastos administrativos

Inexigibilidade de Licitação –
Art. 30, inciso II, alínea “a” da
Lei nº 13.303/2016

SPA/87.2021

FUNDAÇÃO EZUTE

Elaboração de projeto básico para implantação do Vessel Traffic
Management and Information System (VTMIS) no Porto de Santos.

3,1 milhões

Gastos operacionais

Dentre as contratações mais relevantes
destacam-se as destinadas à manutenção e
investimentos na infraestrutura de transporte
do Porto, notadamente na Avenida Perimetral.
Outro destaque importante é a contratação de
empresa para a elaboração do projeto básico
para a implantação do Vessel Traffic
Management and Information System, o que
representará um importante avanço em termos
de segurança e confiabilidade operacional ao
Porto de Santos.

Objeto

Valor

Contrato

(em R$, anualizado)

Área

• Aprimorar o processo de contratação;
• Visibilidade, qualidade e celeridade.

• Execução de mais de 8 mil horas de treinamentos ligados a
contratação, para áreas de compras, jurídica, gestão de contratos;
• Elaboração e implantação de novo Regulamento Interno de
Licitações e Contratos (Rilc);
• Capacitação da equipe, e elaboração de plano de implantação,
para início de execução de planejamento em 2022; e

Desafios para 2022
• Criação de ferramentas de monitoramento de indicadores pelas
áreas técnicas;
• Estruturação de indicadores de nível de serviço;

Ações
Mecanismos de monitoramento e controle;
Treinamento dos colaboradores;
Normas internas;
Plano Anual de Compras (PACC); e
Revisão do processo de contratação.

• Divulgação regular de indicadores de volumes de contratação
para conselho de administração, diretoria, e superintendentes;
• Criação de Comitê das contratações para monitoramento;

• Início de programa de melhoria contínua no processo, a fim de
diminuir prazos e retrabalho nas contratações, com a
implementação de pequenas melhorias no processo.

Desafios

•
•
•
•
•

Melhorias 2021

• Consolidar os treinamentos para as áreas gestoras, pela
abordagem de novos conceitos, específicos para cada área;
total

• Elaboração do manual de compras pela documentação dos
procedimentos de contratação desde o planejamento, passando
pela contratação, e até a execução contratual;
• Elaboração do primeiro PACC completo, para o ciclo 2023; e
• Manter o ciclo de melhoria contínua ativo, identificando
oportunidades, implementando melhorias e medindo os
resultados.
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Investimento de Capital (em R$ mil)
Infraestrutura e Equipamentos

22.751
Obras em Andamento
Equipamentos de Informática

871,8%

Gestão Patrimonial

Softwares
Máquinas Motores e Aparelhos
Mobiliário em Geral

2.341

Desfazimento de ativos

Equipamentos Diversos

2020

6.728

2021

6.177

Locação de Imóveis e Equipamentos
(em R$ mil)

-4%
434

2020

2021

1.315

514
1.188
Loc. Veículos

Tivemos no ano de 2021 o valor de R$ 6,2 milhões
obtidos com a venda de sucata relativa aos bens
reversíveis recebidos de arrendatários quando do
término dos contratos.

6.609

6.362

Loc. Equipamentos
Loc. Imóveis

2020

2021
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INFRAESTRUTURA
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PORTUÁRIA
Principais atividades executadas com ênfase
na infraestrutura portuária
(terrestre, aquaviária e de utilidades):
• Planejamento e gerenciamento de obras de dragagem e
serviços correlatos;
• Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
• Desenvolvimento, execução, medição e fiscalização de
projetos e obras de infraestrutura portuária;
• Análise de projetos de arrendatários e acompanhamento da
execução;
• Manutenção de rede de utilidades (água potável, redes de
drenagem, esgoto sanitário, energia elétrica, recolhimento e
destinação de resíduos sólidos, varrição de áreas e
acompanhamento de instalações gerais para movimentação de
cargas, manutenção de aparelhos de ar condicionado,
refrigeradores, elevadores, etc.);
• Manutenção e conservação das instalações portuárias;
• Atividades desenvolvidas com objetivo de garantir condições
adequadas de uso das vias públicas terrestres, incluindo
pavimentação e sinalização horizontal e vertical.

Recuperação de Cais da Ilha Barnabé
Serviços de engenharia nos berços de atracação da Ilha
Barnabé, para 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,
inspeções subaquáticas e remanejamento de interferências, está
prevista a execução de contenção de talude próximo ao berço
Bocaina (lado Guarujá), construção de dolfim para melhorar as
condições de amarração dos navios, reforço estrutural dos
dolfins existentes, bem como instalação de passarelas metálicas
de acesso aos dolfins.
Ações 2021:
• Rescisão do Contrato SPA/38.2020 (firmado com a Ster

Saiba mais em
Infraestrutura Portuária

Engenharia Ltda., para execução das obras), em função de
atrasos injustificados no cronograma que culminaram na
inexecução do contrato;
• Estudos para planejamento da retomada das obras, bem como
inspeções e monitoramento para continuidade das operações.

Fonte: SPA — Superintendência de Engenharia
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Novo acesso ao Porto de Santos

Avenida Perimetral da Margem Direita – Trecho Alemoa
A entrada de Santos vem passando por obras que têm como objetivo melhorar o acesso tanto de quem vai à área
O projeto compreende intervenções entre o viaduto Paulo Benevides e o início
da Avenida Engenheiro Augusto Barata (retão da Alemoa). Visa racionalizar e
dar fluidez de tráfego aos veículos de cargas movimentadas nas atividades de
exportação/importação pelo Porto de Santos, além da construção de um canal
de drenagem, em substituição à vala existente, com maior capacidade de vazão
e consequente melhoria no escoamento da rede de drenagem municipal.
Ações 2021:
• Assinatura dos Contratos SPA/86.2021 (TMK Engenharia S.A. – execução das
obras, no valor global de R$ 20.397.137,56) e SPA/129.2021 (Construtora Vértice

residencial quanto de quem se dirige à área portuária, em 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 (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.
Ações 2021:
• Acompanhamento da execução do Contrato SPA/60.2020, firmado com a Empresa Brasileira de Engenharia de
Infraestrutura Ltda. – Ebei, no valor de R$ 3.502.844,01, para elaboração do projeto básico do empreendimento;

Ltda. ME – assessoria técnica à fiscalização, no valor global de R$ 1.980.000,00),
com emissão das Ordens de Serviço para o início de 2022.

• Novos estudos da SPA verificaram a possibilidade de melhorias no traçado, com otimização das áreas na região,
culminando em significativa alteração no escopo do Contrato SPA/60.2020, passível de acarretar suspensão do
referido instrumento contratual, até a plena definição do objeto da demanda.
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Ligação Seca entre Santos e Guarujá

Avenida Perimetral da Margem Esquerda

Historicamente, há uma busca por alternativas viáveis à implantação de ligação seca entre Santos

Serviços de engenharia para a execução da complementação do Sistema Viário da Avenida

e Guarujá. Trata-se de assunto recorrente na rotina portuária e tem como norte a otimização de

Perimetral da Margem Esquerda (2ª fase), promovendo a segregação do tráfego de cargas. Prevê a

acessos terrestres na região, gerando contribuições eficazes à infraestrutura, logística e mobilidade

continuidade das melhorias viárias da 1ª fase, para racionalizar e melhorar o tráfego de veículos

regional. Após suspensão, por questões financeiras, do projeto do túnel pelo Governo do Estado

pesados, provenientes, principalmente, das atividades de exportação. Além da adequação do

de São Paulo (2015), iniciaram-se novos estudos. A Ecovias apresentou estudo preliminar (2019),

traçado das avenidas Santos Dumont e Perimetral, o projeto prevê a adequação de passeios e

com travessia sobre o Canal do Estuário de Santos por ponte (Saboó/Ilha Barnabé). A SPA iniciou

ciclovias, implantação de rotatórias, instalação de passarelas de pedestres e respectivos

estudos de otimização do projeto da Dersa para o túnel imerso, para reduzir impactos com

remanejamentos e adequações das redes hidráulicas, elétricas e implantação da sinalização viária.

desapropriações e garantir a mobilidade urbana, concentrando diversos modais de transporte.

Está prevista a construção de viaduto de transposição à Rodovia Cônego Domênico Rangoni – SP

Diversas reuniões e discussões foram empreendidas entre interessados, comunidade portuária e

55, com aproximadamente 500 metros de extensão, que interligará os terminais portuários à SP-55,

representantes dos poderes Executivo e Legislativo do Governo Federal, a fim de analisar

sentido São Paulo, eliminando o tráfego pesado das vias urbanas de Vicente de Carvalho, assim

propostas e verificar alternativas para equacionar o problema.

como a execução de viaduto na Avenida Santos Dumont, sobrepondo-se à Avenida Perimetral.

Ações 2021:

Ações 2021:

• Foi realizado o Chamamento

• Diante da necessidade de

Público n° 04/2021 para doação

desapropriações na região, foram

de projetos, levantamentos,

mantidas tratativas junto à

investigações e estudos técnicos,

Secretaria Nacional de Portos e

sem quaisquer ônus, encargos ou

Transportes Aquaviários, Secretaria

condições à SPA, para subsidiar a

de Patrimônio da União e Prefeitura

implantação e a exploração de

de Guarujá para viabilizar a

túnel submerso para ligação seca

utilização das áreas. Ao longo do

entre os municípios de Santos e

período, houve a finalização dos

Guarujá. Encontra-se em

estudos ambientais e protocolização

andamento o desenvolvimento de

no Ibama a fim de obter a Licença

estudos para as alternativas e a

de Instalação das obras.

análise das propostas já recebidas.
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Avenida Perimetral da Margem Direita - Trecho Canal 4 / Ponta da Praia
Obras de Arrendatários
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 (para ampliar ramais

Competência legal declarada na Lei 12.815/2013,
conforme artigo 17 §1° V.

ferroviários e adensar áreas hoje não operacionalizadas). Será implantado novo pátio ferroviário, em
aporte à demanda de utilização do modal ferroviário. Contempla a construção de viadutos para evitar
conflito rodoferroviário e promover agilidade no fluxo de veículos. A nova Avenida Interna será
reformulada, considerando o adensamento dos armazéns, desde o armazém 31, até o Armazém XXXIX,
contemplando nova infraestrutura de pavimento e utilidades. Obras iniciadas em 2016 e paralisadas em

Ações 2021:

2019, havendo rescisão unilateral do Contrato DP/72.2015, pela SPA, por descumprimento de cláusulas
contratuais pela contratada. Com isso, os contratos acessórios de assessoria técnica ao gerenciamento

• A fiscalização realizada pela equipe de fiscais de campo,

das obras e com as projetistas foram diretamente afetados e paralisados. Considerando a importância das

durante a execução dos empreendimentos, objetivou

obras, foi celebrado Termo de Cooperação (01/2020-SPA), junto à Portofer, para execução de obras

monitorar a conformidade das obras perante os projetos

necessárias à implementação da superestrutura ferroviária entre o Canal 4 e a Ponta da Praia.

aprovados e os normativos legais. Ocorreu em conjunto com a
Antaq, por meio de inspeções semestrais, primordialmente,

Ações 2021:

para os investimentos decorrentes de contratos novos ou com
prorrogações antecipadas e, nesses casos, além do objetivo da

• Concluiu-se a execução do Contrato

conformidade das obras, houve o acompanhamento dos prazos

SPA/01.2021, firmado com a Roade Construção

e valores planejados.

Civil e Locação de Equipamentos – Eireli,
tendo como objeto a repavimentação asfáltica
da Avenida Mário Covas Júnior Quanto ao
viário interno e viaduto de saída, os estudos
para definição de novo projeto funcional foram
consolidados pela SPA, ao passo que o projeto
executivo encontra-se em elaboração pela
Eldorado Brasil Celulose Santos.
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INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA
Serviços de dragagem e levantamentos hidrográficos
• Concluída com êxito a contratação da empresa Van Oord Serviços de

• Para auxílio à fiscalização, foi mantida a

Operações Marítimas Ltda., por meio do Contrato SPA/124.2021, visando à

contratação de serviços de levantamentos

manutenção das condições estabelecidas no Contrato MTPA/02.2017 (elaboração

hidrográficos, de forma a mensurar o

de projeto básico e executivo para obras de dragagem por resultado, para

volume dragado em cada campanha de

readequação da geometria do canal de acesso aquaviário e berços de

dragagem, sendo executados 168 LHs

acostagem do complexo portuário santista), sub-rogado ao Departamento

monofeixe nos berços de atracação e 23

Nacional de Infraestrutura de Transportes

LHs multifeixe no canal de acesso.

(DNIT). Com previsão para início dos

serviços em janeiro de 2022, o valor total pactuado é de R$ 371.000.000,00;

Dragados nos berços de atracação

O calado atual entrou em vigor em julho de 2018. É aplicável
aos Trechos I, II, III e subtrecho IV-A. O subtrecho IV-B teve os
valores mantidos de -12,7m (0-Zero-DHN), na baixa-mar, e de
-13,70m (0-Zero-DHN), na preamar. Todos os calados
operacionais podem apresentar ganho de até 1,0 metro em
altura de maré igual ou superior a 1,0 metro.

Dragados no trecho 1

Dragados nos trechos 2, 3 e 4

(0-Zero-DHN)
Profundidade operacional do canal de acesso mantida emtotal
2021
Constância do calado
máximo operacional

-13,5m (0-Zero-DHN), em baixa mar
-14,5m (0-Zero-DHN), em preamar
A
TEM AL
R
E I
MAT
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Utilidades
Saneamento básico

Energia elétrica
Principais serviços realizados
• 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 reúso; e
• Conservação, limpeza geral, varrição, recolhimento
e destinação final de resíduos sólidos.

Volume total de água tratada

O sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário inclui captação, adução,
tratamento e sistema de distribuição³³³. Possui
redes coletoras, 19 estações elevatórias de esgoto e
emissário para descarte final do efluente, além de
sistema produtor de água de reúso. A captação é
feita no Rio Trindade, de onde a água é conduzida
por adutora até a Estação de Tratamento de Água
(ETA), no Saboó. Da ETA, ela é aduzida aos centros
de reservação Saboó e Macuco (onde se encontram
reservatórios de distribuição e estações
pressurizadoras). A distribuição de água é feita em
três setores: Saboó, Macuco e Ilha Barnabé.

Volume total de esgoto tratado

Ao longo de 2021, foi realizada a gestão e fiscalização do
Contrato DIPRE/04.2020, cujo escopo é a execução da
operação, manutenção e conservação dos sistemas para
tratamento e disponibilização de água potável, coleta, tratamento e descarte de esgoto doméstico, produção e distribuição de água de reúso e realização de exames laboratoriais de
água potável, água de reúso e efluentes do Porto de Santos.
Além disso, foi assinado o Contrato SPA/73.2021, com a Global
Ship Service Ltda., visando à conservação, limpeza geral,
varrição manual, recolhimento e destinação final de resíduos
gerados no Porto de Santos.

Usina Hidrelétrica de Itatinga
Capacidade instantânea da UHI:

(complementados em alta tensão pela
Companhia Piratininga de Força e Luz
(CPFL), por meio de circuito com
capacidade de 8,6 mw ligado em paralelo
e mais dois pontos de conexão com
capacidades de 1,6 mw e 0,1 mw)

Equivale a 80% da energia
distribuída pela SPA através de
circuitos próprios

Geração bruta da Usina Hidrelétrica de Itatinga – UHI em 2021

• Fornecimento de energia para consumo próprio e suprimento a arrendatários;
• Concluída a contratação de serviços de transporte ferroviário nas áreas da Usina
(SPA/34.2021, firmado com a Euroferrovias Indústria e Comércio Ltda. ME), com
disponibilização de veículo, serviços de manutenção e abastecimento de combustível
incluídos, bem como os serviços de operação por profissional qualificado;
• Contrato SPA/58.2021, firmado com a IC Supply Engenharia Ltda, para prestação dos
serviços especializados de operação e manutenção elétrica e eletromecânica preventiva
e corretiva de alta, média e baixa tensão nas áreas sob a responsabilidade da SPA;
• Contrato SPA/115.2021, firmado com a ABB Automação Ltda., para prestação dos
serviços de suporte à operação e manutenção, essenciais para garantir a regular e
confiável operação da Usina.

Relatório
Anual
2021

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

EFICIÊNCIA

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

GESTÃO DE
RISCOS

NOSSO
DESEMPENHO

Investimentos

LOGÍSTICA
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
Em 2021, a SPA dedicou esforços para modernização e
otimização das ações em suas operações, observando
outros portos no mundo, e adequação dos serviços no
âmbito digital, tendo em vista a pandemia da covid-19.
Foram aprimorados os serviços de fiscalização, acessos
aquaviários e terrestres, além da conclusão de projetos
que estavam em desenvolvimento desde 2020, bem
como a criação e padronização de normas e processos
que vinham sendo realizados da mesma forma durante
décadas, resultando em eficiência e transparência das
operações portuárias.

Estavam previstos investimentos no valor estimado
de R$ 6,4 milhões para 2021, nos projetos VTMIS
(R$ 5 milhões) e Monitoramento de Acessos
Terrestres (R$ 1,4 milhões). Após mapeamento e
planejamento, os valores contratados ficaram
abaixo do esperado, inclusive em relação ao
monitoramento de acessos terrestres,
representando um valor aproximado de 50% abaixo
do previsto.

Monitoramento de Acessos Terrestres

R$ 675 mil

Estudos para Implantação do VTMIS

R$ 4,69 mi
R$ 5,365 mi

Principais ações para 2022
• Fila virtual de atracação;

• Aprimoramento do Sistema de
Requisição de Serviços e/ou Materiais –
RSM;

Monit. Acesso Terrestre

Estudos VTMIS

1

2

CONTRATADO

Contratações

A
TEM AL
R
E I
MAT

• Integração da infraestrutura de
monitoramento de acesso terrestre, com o
sistema de agendamentos Sealog;

Investimentos 2021 (milhões R$)

0

Total

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

3

4

5

6

• Elaboração do Projeto Básico do VTMIS.

PREVISTO

Saiba mais em
Operações Portuárias
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Operações PORTUÁRIAS
Principais Ações 2021

Operações (Fiscalização)

Centralização das equipes de
fiscalização das operações
portuárias, gerando...

Redução mensal de R$ 700 mil na
folha de pagamento, com horas
extras e adicionais de risco e noturno

Agendamento de Caminhões 2021
(em milhões)

2,18

658 Autos de Inspeção

96,74% de caminhões que
cumpriram o agendamento

0,07
Total

Planejamento Logístico

7 Processos Normatizados
Digitalização do processo de
Requisição de Serviços e/ou
Materiais - RSM
Novo sistema de agendamento de
Caminhões - Sealog
Contratação de empresa para a
implantação da infraestrutura de
monitoramento de acesso terrestre ao
Porto
Contratação de empresa para
elaboração do projeto básico de
implantação do VTMIS no Porto de
Santos

2,11

Operações (Acessos aquaviários)

41 notificações por baixa prancha operacional

Agendados

Não agendados

Navios

Conteinerizados (2.056)
Granel Sólido (1.517)
Granel Líquido (876)

Criação da calculadora para prancha
operacional de granéis líquidos, eliminando o
tempo de espera na área de fundeio para
esse tipo de embarcação
2 Navios desatracados por baixa produtividade
Homologação para operação de navios de 366 metros

Carga Solta (614)
Passageiros (28)
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COMUNICAÇÃO

CORPORATIVA
As ações de Comunicação refletiram com
precisão os avanços e as mensagens da
SPA para o mercado e sociedade. O foco
foi ampliar a relação com os públicos de
interesse da Companhia e do Porto de
Santos, por meio da criação de ferramentas
sob medida para os diversos stakeholders
tendo como meta a interatividade nas
questões de interesse do Porto e das
cidades da região.
Em parceria com demais áreas, a
Superintendência de Comunicação
Corporativa (Sucoc) aprofundou iniciativas
criadas em 2020 e lançou mão de diversas
inovações, tais quais a criação do Diálogo
Aberto, que promove mensalmente uma
conversa informal e aberta entre
empregados e gestores, oportunidade em

que quaisquer dúvidas, sugestões e críticas
podem ser colocadas, e a 3ª edição do
Great Job que privilegiou a premiação,
pelos empregados da SPA, das iniciativas
inovadoras que mais agregaram valor em
2021.
Merece ainda destaque em 2021 a
realização do 1º SPA Day, evento voltado
para apresentar a investidores e mercado
financeiro resultados e perspectivas da
Companhia, em linha com a prática das
empresas de capital aberto. O SPA Day
inaugurou, assim, a interlocução com um
público de interesse com o qual até então a
SPA não se relacionava ativamente.
Como resultado, a SPA obteve grande
espaço positivo em mídia espontânea e

GESTÃO DE
RISCOS

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

NOSSO
DESEMPENHO
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passou a integrar o rol de eventos
promovidos pelo mercado de capitais,
sendo convidada para participar do BTG
Pactual Ports Infrastructure Day, evento
que faz parte do circuito selecionado para
divulgação de oportunidades de negócio e
que costuma ser voltado a empresas
listadas em bolsa.
Conforme clipping do evento, o SPA Day
repercutiu de forma positiva em 18 matérias
publicadas nas mídias nacional, regional e
setorizada, com os seguintes destaques:
Valor Econômico; TV Record; TV Tribuna;
Jornal A Tribuna; Portos e Navios; e Cargo
News, entre outros.

ESTRATÉGIA E
AMBIENTE EXTERNO

GOVERNANÇA E
INTEGRIDADE

Mais uma novidade foi a criação da Comissão de
Eventos, ligada diretamente ao presidente e
composta por uma equipe intersetorial. A
Comissão produziu e realizou

eventos internos
e externos
demandados por toda SPA. Entre os destaques:

SPA Day,
Semana da Mulher,
Mês da Sustentabilidade,
Semana da Integridade,
Dia das Crianças,
3º Great Job e
2º Festival Porto-Cidade.
A fim de comunicar à sociedade as
mudanças pelas quais a SPA e o Porto de
Santos passam, a Sucoc produziu
internamente novo vídeo institucional. O
objetivo foi apresentar uma peça de
comunicação para divulgar as ações da
Companhia, de forma a agregar valor e dar
transparência às atividades realizadas no
Porto de Santos.
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MÍDIA ESPONTÂNEA
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Favorabilidade de mídia
100%

A SPA aprofundou a conquista
de espaço via mídia
espontânea em veículos de
grande exposição, resultado do
intenso trabalho da
Comunicação que expôs à
sociedade os bons resultados
da Companhia, consolidando a
recuperação de sua
credibilidade junto à sociedade.
A mídia espontânea é medida
por três indicadores que
refletem a conquista de espaço
pela SPA nos veículos de
comunicação com exposição
positiva unicamente via
reportagens, notas e artigos.
Também em 2021 as metas
para os três indicadores foram
amplamente superadas.

90%
realizado 2021
90%

80%
realizado 2020
79%

70%
60%
50%

META 2020
66%

META 2021
70%
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0%

Meta jornalística de grande alcance
700
600
500

realizado 2021
567

400
300
realizado 2020
295

200
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300

100
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3

-200

Quadrante alcance/qualidade
100%
90%
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89%
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Top 5 – Assuntos em destaque na mídia
1. ARRENDAMENTOS

2. desestatização

80

Leilões e contratos
transitórios somaram

Processo de
desestatização do
Porto de Santos somou

60

matérias

100

40

94
88

90

envolvendo a SPA,
sendo 96% positivas

e 4% negativas.

matérias,
sendo 87% positivas
e 13% negativas.

20
0

2019

2020

NOSSO
DESEMPENHO

3. MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS
Sucessivos recordes obtidos
durante o ano. Nos meses em que
houve queda na movimentação,
abordagens enfatizaram
necessidade de investimentos para
atender à demanda com os futuros
leilões (STS 10 e STS 53) Com isso,

matérias, das
tema gerou
quais 95% positivas e 5% negativas.

2021

4. COVID
Foco concentrou-se nas
diversas ações conjuntas entre
Anvisa, SPA e terminais no
combate à disseminação da
covid no Porto, permitindo a
manutenção das operações e
sucessivos recordes de carga.

reportagens,
Total de
sendo 91% positivas e 9% negativas.

5. RELAÇÃO PORTO-CIDADE
Temas sobre a nova relação do
Porto com as cidades, com
destaque do apoio à
construção do túnel submerso
Santos-Guarujá. O 2º Festival
Porto-Cidade também
contribuiu para o bom
desempenho da temática.

matérias, sendo
96% positivas e 4% negativas.
Total de
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REDES SOCIAIS
Evolução de Seguidores

2019 2020 2021

Facebook

vídeos

11.203
10.774

+5,7%

10.196
0

2000

4000
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8000

incluindo o novo
vídeo institucional
da SPA

+4,0%

10000

12000

2019 2020 2021

linkedin

eventos

14.556
+55,2%

9.380
+179,7%

3.354
0
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15000
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INSTAGRAM
8.776
5.772
2.572
0

+52,0%

+124,4%
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TWITTER
2.531
+80,5%
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Marketing Comercial
SPA Day

Santos Export

18,6%

Publicação das
principais estatísticas
e características do
Porto de Santos

Imprensa

47,4%

Arrendatários,
TUPs e
associações
de classe

34%

Mercado
de capitais
e potenciais
investidores

Público: 59 pessoas

Fact & Figures 2021
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ENDOMARKETING
as
h
n
a
p
m
ca

Jorna
l SPA+

usuários
whatsapp
comunicação interna

ediçõe
s
1o lugar
“Candidatos
Consad 2021”
cliques

2o lugar
“PLR 2021”
cliques

FAQ
ÃO
Ç
A
Z
I
T
A
T
DESES

EDIÇÕES do
diálogo aberto

NOVO SITE
Realizado “in house”, proporcionou
acesso mais eficiente e atualizado a
todos os públicos do Porto de Santos e
SPA, além de se tornar mais atrativo à
navegação.

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

FERNANDO HENRIQUE PASSOS BIRAL

FABIO LAVOR TEIXEIRA
REPRESENTANTE MINFRA

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA MIRANDA
REPRESENTANTE MINFRA

DIRETORES

MEMBROS

MEMBROS

MARCUS DOS SANTOS MINGONI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA
REPRESENTANTE MINFRA

PAULO ROBERTO AZEVEDO MAYER RAMALHO
REPRESENTANTE MINFRA

MARCOS KLEBER RIBEIRO FELIX
REPRESENTANTE MINFRA

ABDSANDRYK CUNHA DE SOUZA*
REPRESENTANTE ME

REGIS XAVIER HOLANDA
REPRESENTANTE ME

* Membro titular a partir de 23/02/2022
em substituição ao ERNESTO CARNEIRO PRECIADO (suplente)

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
AFRÂNIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
BRUNO STUPELLO
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIOS E REGULAÇÃO

ADILSON LUIZ GONÇALVES
REPRESENTANTE ACIONISTA MINORITÁRIO
SIDNEY ANTONIO VERDE
REPRESENTANTE CLASSE
TRABALHADORA

Saiba mais em
Quem É Quem do website da SPA

