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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A história do mundo destaca os portos como elos essenciais na cadeia de suprimentos 

global, integrando economias, movimentando as transações comerciais, estruturando 

o comércio internacional. Pólo estratégico da economia local e global, o sistema 

portuário concentra nas atividades de exportação e importação, o ciclo de entrada e 

saída de bens de insumo e consumo.  

      Desde o passado até os dias atuais, o transporte marítimo é o mais utilizado para 

o envio de mercadorias entre países e continentes. Assim, o sistema portuário é o 

maior responsável pelos custos de movimentação de cargas, ressaltando que o custo 

de transporte se insere diretamente no custo da mercadoria ao consumidor final.  

     Fundamenta-se na qualidade dos serviços oferecidos e prestados pelo sistema 

portuário, a condição de propiciar ou não o menor custo ao consumidor final. 

Quando o conceito de qualidade é definido como a satisfação do desejo do cliente, a 

qualidade do sistema portuário se traduz na movimentação de carga no menor tempo 

possível e com segurança, conseqüentemente menor custo, satisfazendo as 

necessidades dos clientes e usuário do porto.  

    O atraso no cumprimento de prazos de embarque e entrega de mercadorias, a 

ocorrência de danos às cargas, deficiência ou inexistência de informação sobre a 

movimentação e localização das cargas, configura-se na falta de qualidade dos 

serviços prestados, gerando custos adicionais no preço final ao consumidor 

oferecendo restrição à expansão comercial e condição proibitiva às empresas 

atuantes ou às que desejam atuar no mercado global extremamente competitivo. 

    Os projetos de implantação de sistemas eletrônicos de informação, no sistema 

portuário, foram intensificados com a utilização das Tecnologias de Informação (TI). 

Tecnologias de softwares e hardwares na automação da informação permitem à 

gestão portuária agilizar seu processo de tomada de decisão, concretizar 

planejamento, organizar e priorizar atividades, controlando e administrando recursos 

humanos e materiais do sistema portuário, proporcionando à gestão portuária 

eficiência e condições de prestação de serviços com melhor qualidade.  
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1.2  Tema e Problema 

 
       Os portos não são mais apenas locais onde se realizam a movimentação, o 

armazenamento e o transbordo de cargas, mas um modal importante na 

reestruturação da matriz de transporte, visando à elevação da competitividade das 

empresas e ao aumento das exportações. 

       A baixa produtividade e os altos custos de um porto representam um grande 

obstáculo ao crescimento das exportações. Esta era a situação dos portos brasileiros, 

com graves deficiências operacionais, limitando a participação do Brasil no 

crescimento do comércio mundial. Mas com a promulgação da Lei 8630, datada de 

1993, a chamada Lei de Modernização dos Portos o sistema portuário brasileiro está 

se reestruturando. 

      Fruto do passado recente, o sistema portuário nacional apresenta uma gestão 

portuária sem dinamismo, particularidade das administrações públicas e centralizadas 

pelo Estado, acrescida da deficiência/atraso de informação para tomada de decisões, 

gerando freqüentemente os seguintes problemas: 

• A falha de comunicação entre autoridades portuárias e operadores geram 

atrasos nos embarques e desembarques de cargas. 

• A falta de automação no envio e recebimento de documentos referentes às 

cargas, inviabiliza o planejamento e previsão das ações administrativas e 

operacionais do porto. 

• Ambos os fatores anteriores contribuem para má qualidade dos serviços 

oferecidos e prestados pelo porto, bem como pela elevação dos custos 

finais aos clientes e consumidores. 

• Perda de competitividade do sistema portuário. 

     Os portos brasileiros, através de seus órgãos gestores, deparam-se com o desafio 

de oferecer e prestar serviços com mais qualidade resultando em menores custos e 

maior competitividade.  

     Uma análise de sistemas de informação aplicados à gestão portuária contribuirá 

para futuros projetos de implantação de sistemas de informação eletrônicos para a 

modernização dos portos brasileiros. 
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1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

    O objetivo geral deste trabalho é, portanto, propor uma abordagem em projetos de 

implantação de sistemas de informação eletrônicos, para o sistema portuário, que 

atenda aos requisitos da gestão portuária, de forma geral, e que permita manter as 

especificidades próprias de cada porto/sistema.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar através do levantamento bibliográfico, conceitos e definições sobre 

Tecnologia da Informação (TI), sistema de informação e gestão. 

• Definir através de pesquisa de campo, a importância e contribuição dos sistemas 

de informação eletrônicos para gestão portuária e a competitividade do sistema 

portuário. 

• Descrever o sistema portuário, sua atividade de movimentação de carga na 

exportação e importação, bem como do processo documental que assiste a 

movimentação de carga para maior compreensão da gestão portuária. 

• Realizar um levantamento dos sistemas de informação eletrônicos aplicados à 

gestão portuária em nível mundial buscando através deste levantamento, 

identificar as contribuições, dificuldades e restrições resultantes da implantação 

de sistemas eletrônicos de informação no sistema portuário e sua gestão.  

• Paralelamente, pesquisar e realizar levantamento das tecnologias de informação 

recentemente desenvolvidas e em desenvolvimento, passíveis de aplicabilidade 

nos futuros sistemas eletrônicos de informação.      

• Realizar reflexão analítica, fruto de ambos levantamentos anteriormente 

concretizados consolidando-se como produto final desta pesquisa, a identificação 

de tendências e subsídios para o desenvolvimento e implantação de futuros 
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projetos de sistemas de informação eletrônicos aplicados ao sistema portuário 

brasileiro e sua gestão. 

 

 

1.4 Limitações da Pesquisa 

 

 

Não serão estudados neste trabalho: 

• Os aspectos envolvendo os hardwares utilizados para armazenamento e 

distribuição de informações – do ponto de vista de viabilidade técnica e 

fornecedores – a não ser fatores de qualidade que sejam relevantes para o 

desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa; 

• Os aspectos de negócios nos quais os projetos conceituais dos sistemas de 

informação eletrônicos estudados foram concebidos e, nem a forma como os 

mesmos foram levantados; 

• As diferentes plataformas de software onde os sistemas de informação 

estudados foram desenvolvidos e implantados. 

• Os problemas técnicos ocorridos nos equipamentos durante o processo de 

implantação e nem a forma de solucioná-los. 

• Também não serão tratados em detalhe, os tipos de comportamento das 

pessoas frente às mudanças provocadas pela implantação de sistemas de 

tecnologia da informação. 

    Em relação à metodologia de desenvolvimento de sistemas utilizada para cada um 

dos sistemas de informação eletrônicos estudados, serão abordados apenas os 

aspectos que atingem diretamente o processo de implantação no ambiente real.  

 

 

 

1.5 Justificativa e Importância 

 

No sistema portuário concentra-se o ciclo de exportação e importação de bens de 

insumo e consumo. A qualidade dos serviços prestados pelo sistema portuário 

influencia diretamente no custo final dos produtos ao consumidor e determina a 
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competitividade no mercado globalizado. Conseqüentemente a falta de qualidade nos 

serviços prestados pelo sistema portuário restringe os resultados positivos da 

economia local e global. 

A movimentação da carga através do sistema portuário deve atender a dois 

requisitos básicos: transcorrer no menor tempo possível e com segurança, 

destacando-se a deficiência de informação no sistema portuário como fator 

impeditivo para atender estes dois requisitos básicos. Ambos requisitos podem ser 

otimizados com a implantação de sistemas eletrônicos de informação, os quais 

permitem suprir e eliminar a deficiência de informação no sistema portuário, 

permitindo a agilização da tomada de decisão pelos órgãos gestores do sistema; 

atuando como ferramenta de gestão, possibilitando o planejamento, organização e 

controle dos recursos humanos e materiais e viabilizando a qualidade dos serviços 

prestados pelo sistema portuário. 

Face ao exposto, é relevante qualquer pesquisa científica cujo objetivo é reunir 

subsídios para desenvolvimento de futuros projetos de sistemas eletrônicos de 

informação e que possa ser aplicados ao sistema portuário brasileiro e sua gestão.   

Através do levantamento dos sistemas eletrônicos de informação implantados no 

sistema portuário mundial, associado ao levantamento da evolução e tendências das 

Tecnologias de Informação aplicadas aos sistemas de informação possibilitará a 

idealização de novos projetos com maior margem de sucesso.  

 

 

 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos de forma que, gradativamente, se 

obtenha os conceitos necessários à compreensão do problema.   

Assim sendo, a Figura 1.1 apresenta primeiramente uma introdução, seguida da 

descrição da metodologia utilizada para realização da pesquisa. Seqüencialmente 

serão desenvolvidos dois capítulos relacionados à descrição dos fundamentos do 

trabalho proposto, Tecnologias da Informação e Sistema Portuário. Após é 
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desenvolvido o capítulo que aborda a relação dos sistemas de informação eletrônicos 

e a gestão portuária, tratando de aspectos operacionais para, então, apresentarem-se 

às conclusões e sugestões finais do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Estrutura do Trabalho 

Fonte: Autora 

 

 

    O Capítulo 1 define o tema e os aspectos que justificam a realização do estudo, 

além dos objetivos que se pretende alcançar, pautados nas necessidades do 

sistema portuário brasileiro de sanar deficiências e criar uma gestão portuária 

eficiente.  O Capítulo 2 trata da metodologia, demonstrando como foi realizado o 

trabalho.  

CAPÍTULO 5  
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E A 

GESTÃO PORTUÁRIA 
 

CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO 3 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO    

 
CAPÍTULO 4 

SISTEMA PORTUÁRIO MUNDIAL 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

CAPÍTULO 2 
METODOLOGIA DA PESQUISA 
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   No Capítulo 3 descreve algumas tecnologias de informação atualmente em uso, 

ressaltando suas características principais e campos de aplicação bem como, 

mencionam-se novas tendências em sistemas de transmissão e armazenamento 

como, por exemplo, as etiquetas inteligentes, as conexões “wireless” e a biometria 

digital enfim, as tecnologias futuras aplicáveis aos sistemas de informações.  

     O Capítulo 4 apresenta um levantamento á nível mundial e uma análise de 

sistemas de informação aplicados à gestão portuária, identificando as filosofias de 

desenvolvimento dos projetos, seus fatores de sucesso e fracasso. 

     O Capítulo 5 mostra os benefícios da implementação dos sistemas de 

informação como ferramenta de gestão portuária realizando uma comparação das 

fases, anterior e posterior, de implantação do sistema de informação no porto de 

Santos através dos procedimentos do Manifesto de Carga. 

      Finalizando o trabalho, o Capítulo 6 apresenta conclusões e recomendações 

frutos do resultado desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 

O desenvolvimento de qualquer trabalho de pesquisa deve estar estruturado 

de forma coerente e objetiva para que se possa obter resultados válidos e úteis e que 

permitam uma melhor compreensão do fenômeno ou do problema estudado. Desta 

maneira, este capítulo apresenta uma breve revisão de metodologia da pesquisa e, 

com base nesta, fundamenta o desenvolvimento do trabalho realizado, desde sua 

concepção inicial até a obtenção dos resultados finais e das conclusões. 

A investigação científica é um o resultado do conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos, empregados na investigação e que devem estabelecer a linha 

de raciocínio adotada no processo de pesquisa. 

 

 

2.1 - Metodologia da Pesquisa 

 

Qualquer trabalho de pesquisa, acadêmico ou de caráter prático, deve 

obedecer a critérios científicos justificáveis, tais como, coerência, consistência, 

originalidade e objetividade. Para que estes pontos sejam alcançados é necessário 

que a proposta de pesquisa esteja associada à construção de um plano de execução. 

Para tanto, o emprego de uma metodologia científica é fundamental para oferecer um 

resultado dentro dos critérios acima apresentados.   

Para estabelecer os procedimentos a serem adotados no desenvolvimento do 

trabalho é fundamental estabelecer qual a natureza da pesquisa a ser realizada, 

classificada de acordo com o ponto de vista de sua natureza, como: Pesquisa Básica e 

Pesquisa Aplicada.  

Outro aspecto importante é quanto à definição dos objetivos da pesquisa ser: 

Pesquisa Exploratória, Pesquisa Descritiva e Pesquisa Explicativa. O objetivo é 

essencialmente exploratório quando utiliza levantamentos bibliográficos, entrevistas, 

exemplos práticos e observações reais para o entendimento da situação real. 
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Quanto à abordagem do problema da pesquisa a abordagem pode ser tanto 

qualitativa como quantitativa. A abordagem quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável o que significa traduzir em números, opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Esta abordagem pode ser realizada em diferentes graus de 

aprofundamento, utilizando instrumentos de pesquisa como; questionários, 

entrevistas ou observações pessoais.  

Por sua vez, a abordagem qualitativa considera a relação entre o mundo real e 

o sujeito; o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e os pesquisadores 

tendem a analisar seus dados indutivamente. A abordagem qualitativa pode fornecer, 

entretanto, diferentes formas de avaliação, ou seja, de caráter definido quando, por 

exemplo, comprovando um modelo físico, ou de caráter interpretativo, quando 

representam resultados de opiniões e observações qualitativas da realidade. 

Essas duas abordagens são muitas vezes utilizadas em conjunto uma vez que, 

devido à necessidade de analisar o problema sob diferentes ângulos e conteúdos, o 

emprego de multimétodos permite atingir os objetivos do trabalho de pesquisa 

através análises interpretativas e construtivas. É importante ressaltar que muitas 

pesquisas realizadas com técnicas múltiplas apresentam um ciclo de retroalimentação 

(“feedback”) uma vez que informações obtidas em fases prévias muitas vezes 

definem os processos de busca (questionários, entrevistas, etc.) de fases posteriores.  

Finalmente, na avaliação dos resultados da pesquisa, dois aspectos 

importantes estão associados à confiabilidade e à credibilidade dos instrumentos de 

análise.  

 

 

 

2.2 - Projeto de Pesquisa 

 

Com relação à natureza da pesquisa ela foi básica, pois gerou conhecimentos 

novos, úteis para servir de referência para futuros projetos de implantação de 

sistemas de informação aplicados à gestão portuária, mas sem aplicação prática 

prevista. Quanto aos objetivos, pode-se definir o trabalho como exploratório uma vez 

que, teve como finalidade levantar e avaliar os fundamentos teóricos e práticos 

utilizados em projetos de sistemas de informação aplicados à gestão portuária e 
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verificar alguns aspectos de eficiência do emprego destes sistemas. A atividade 

realizada pode ser classificada como descritiva uma vez que apresenta, de maneira 

sistemática, as ferramentas e as técnicas empregadas em sistemas de informação e as 

estruturas atuais dos principais portos do mundo bem como, na descrição dos 

formulários e procedimentos utilizados em alguns portos.  

 O desenvolvimento da pesquisa assumiu uma abordagem tanto qualitativa 

como quantitativa, pois relatou informações associadas aos recursos sustentadores de 

projetos de implantação de sistemas de informação no sistema portuário. A 

abordagem qualitativa esteve fortemente presente nas fases preliminares em que se 

levantaram informações básicas sobre tecnologia de informação e das características 

gerais de portos como, Antuérpia, Barcelona, Bremen, Coréia, Hamburgo, Lisboa, 

Paranaguá, Rotterdan, Santos, Sepetiba, Singapura e Yokohama.  

Por sua vez, a abordagem quantitativa, de caráter interpretativo, esteve 

fortemente presente na fase intermediária uma vez que se efetuaram simulações de 

uso dos sistemas de informação disponíveis em quatro portos internacionais cujos 

sistemas já se encontram implementados a pelo menos uma década. Esta abordagem 

é acrescida através do levantamento de dados tanto por questionários aplicados via 

internet, como por entrevistas telefônicas e presenciais. 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa é descrito através do diagrama 

mostrado na Figura 2.1, que apresenta a estrutura seqüencial lógica dividida em 

quatro etapas: preparação, definição, realização preliminar e realização final.  
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Figura 2.1 – Estrutura Seqüencial do Projeto de Pesquisa 

Fonte: Autora 

 

 

a) Preparação da Pesquisa 

 

A proposta de pesquisa inicia-se com a constatação da necessidade, 

para a competitividade do País, de uma estrutura moderna de troca e 

manuseio de informações na gestão portuária. A partir desta constatação 

desenvolve-se a estrutura do projeto de pesquisa através de procedimentos 

científicos que garantam, ao final do projeto, conclusões e sugestões 

coerentes, consistentes, originais e objetivas do problema da gestão 

portuária em portos brasileiros.  

Ainda nesta etapa (capítulo 3), apresentam-se os principais 

desenvolvimentos nas áreas de tecnologia de informação (TI), sistemas de 
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informação (SI) e sistemas de gestão portuária. O objetivo foi apresentar a 

evolução na aquisição e no tratamento da informação e fornecer suporte 

para uma melhor compreensão dos termos, das técnicas e da 

aplicabilidade da TI ao tema da pesquisa. É importante ressaltar que, 

devido à atualidade do tema, existe uma dificuldade inerente de obtenção 

de referências bibliográficas. 

   

b) Definição do Ambiente de Pesquisa 

 

Esta etapa apresenta a evolução do sistema portuário mundial com 

ênfase na aplicação de sistemas de informação à gestão portuária. O 

objetivo desta fase, cuja argumentação está desenvolvida no capítulo 4, 

foi definir estruturas, parâmetros e fatores que conduzam ao sucesso ou 

fracasso de projetos de sistemas de informação implantados nos diferentes 

portos mundiais. A partir deste levantamento, realizou-se uma análise 

preliminar comparativa para se determinar o estado da arte na utilização 

de sistemas de informação aplicados à gestão portuária bem como, 

apresentar as diferentes filosofias de implantação e administração dos 

portos estudados.   

 

 

c) Realização Preliminar 

 

Uma vez conhecidos os principais sistemas de gestão portuária torna-

se fundamental verificar o desempenho operacional dos mesmos com 

relação às informações requeridas e fornecidas para o acompanhamento 

da carga durante sua passagem no porto e, como estes afetam a satisfação 

dos diversos integrantes do sistema portuário (usuários externos, 

operadores, autoridades, etc.). Para tanto, elaborou-se um questionário 

para as entrevistas, via telefone ou através do sistema on-line de 

atendimento ao usuário, com as administrações portuárias dos portos de 

Antuérpia, Roterdam, Bremen, Hamburgo e Santos. Concomitante, com o 

objetivo de simular o desempenho destes sistemas, recebeu-se das 

autoridades destes portos concessão temporária de uso do sistema para a 
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elaboração do manifesto de carga. Este passo teve como objetivo, 

conhecer a estrutura do sistema, sua agilidade no processo de tomada de 

decisão, suas funções junto a Administração Portuária e suas 

contribuições para a gestão portuária.  

 Os resultados obtidos permitiram uma análise das contribuições 

decorrentes da implantação de sistemas de informação à melhoria dos 

serviços oferecidos e prestados pela gestão portuária. As hipóteses 

empregadas, os procedimentos adotados e os resultados obtidos 

encontram-se detalhados no capítulo 5, cujas conclusões são 

fundamentais para a definição de parâmetros em futuros projetos de 

sistemas de informação portuários que contemplem os diversos aspectos 

materiais e humanos.   

 

d) Realização Final 

 

O objetivo desta etapa foi elaborar um diagnóstico final dos sistemas 

existentes, incorporar as novas variáveis que surgiram das análises 

elaboradas e, finalmente, estruturar e formalizar as diretrizes para os 

futuros projetos de implantação de sistemas de informação aplicados à 

gestão portuária brasileira, dentro das limitações e das dificuldades da 

realidade nacional.  

 

 

 

2.3 – Procedimento de Coleta de Dados 

 

Os dados necessários ao desenvolvimento do trabalho foram obtidos através 

de técnicas, usualmente empregadas em pesquisas exploratória-descritivas, como por 

exemplo, elaboração de questionários, entrevistas semi-estruturadas e observações in 

loco, quando possível.   

O questionário foi um instrumento formalmente planejado e cuidadosamente 

elaborado a partir do referencial teórico realizado no levantamento bibliográfico e do 

referencial prático da pesquisadora. Preparado em formulário específico; constituiu-

se de uma série ordenada de perguntas como detalhado no apêndice A (Nachmias & 
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Nachmias, 1987; Marconi & Lakatos, 1996; Gil, 1999; Silva & Menezes, 2000). É 

importante ressaltar que em nenhum momento os respondentes tiveram acesso à 

arquitetura da proposta de projeto para que a mesma não interferisse em suas 

respostas.  

As entrevistas, realizadas pessoalmente ou por telefone, complementaram as 

atividades dos questionários com o objetivo de validar as informações existentes. 

Analogamente aos questionários, todos os aspectos envolvidos no processo de 

entrevista foram cuidadosamente planejados para evitar desperdícios de tempo e de 

recursos. As entrevistas foram semi-estruturadas, sem grande rigidez formal de 

padronização, com o questionário servindo de roteiro, mas não limitando as 

possibilidades de diálogo permitindo, assim à pesquisadora flexibilizar e/ou ampliar 

as perguntas ao entrevistado. Alguns detalhes, não levantados através dos 

questionários, foram claramente identificados nas entrevistas. As entrevistas com os 

representantes dos portos estrangeiros foram realizadas via telefone enquanto que, 

visitas ao Porto de Santos permitiram que entrevistas presenciais fossem realizadas.   

Foram elaborados 32 questionários; realizadas 33 entrevistas via telefone e 05 

visitas pessoais, conforme demonstrado na Tabela 2.1. As entrevistas presenciais 

ocorreram nas instalações do Porto de Santos, junto à Superintendência, ao 

Departamento de Transporte e ao setor responsável pelo Manifesto bem como, com 

funcionários da Supervia Eletrônica de Dados (SED). Estas visitas permitiram, além 

das entrevistas, conhecer e perceber os detalhes dos setores e dos departamentos. As 

entrevistas tiveram duração média de 2 horas, já as via telefone entre 10 a 20 

minutos. 

Tabela 2.1- Questionários 

Entrevistas Freqüência %. 

Entrevistas via 
telefone 

33 47 

Entrevista  
visita pessoal 

05 07 

Sem entrevista 
(e-mail) 

32 46 

Total 70 100 

 

Fonte: Autora 
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Em suma, os questionários, as entrevistas e as visitas proporcionaram um  

conhecimento fundamental das estruturas internas dos portos estudados incluindo 

filosofia, cultura, política e ambiente organizacional assim como, dos modelos de 

gestão, de tecnologia e de infra-estrutura necessários para o sucesso de qualquer 

proposta de implementação de um sistema informatizado de gestão portuária. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados e tabulados de forma 

sistemática, incluindo algumas observações pessoais. Esta análise dos dados da 

pesquisa evidenciou as relações existentes entre os diversos parâmetros que 

asseguram o desempenho dos recursos sustentadores dos sistemas de informação 

implantados e possibilitam as atividades intelectuais que procuram dar significado 

mais amplo às respostas através às conclusões e sugestões do trabalho.  
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CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

Considerando que a sociedade e as empresas para acompanhar o ambiente 

globalizado, precisam ser criativas e inovadoras, não é mais concebido administrar, 

gerenciar, funcionar ou decidir sem o uso de Sistemas de Informações. 

Todo sistema de informação gerencial é composto por elementos que 

integrados, possibilitam ao sistema escolhido a otimização do desempenho das 

atividades da empresa. Neste capítulo pretende-se apresentar os elementos 

necessários a implementação de um sistema de informação tanto do ponto de vista da 

arquitetura do sistema (sistema em rede, protocolo de comunicação, linguagem), 

como dos equipamentos (“hardware”) existentes para armazenamento e transmissão 

dos dados, incluindo as perspectivas em relação aos futuros desenvolvimentos. 

 

 

3.1 – Tecnologia da Informação: Definições e Conceitos 

 

Em qualquer trabalho, o primeiro aspecto a ser considerado é a conceituação 

dos termos fundamentais ao entendimento do mesmo. Para tanto, neste trabalho o 

conceito de Tecnologia de Informação, conforme LAUDON e LAUDON (1999), é o 

conjunto de componentes necessários para o tratamento das informações, e que 

englobam: hardware, software, redes, telecomunicações e outros meios disponíveis. 

A questão da Tecnologia de Informação envolve tanto aspectos técnicos 

como organizacionais que incluem recursos humanos, negócios e metas, e 

principalmente, uma postura administrativa.  

A implementação dessa tecnologia resulta em benefícios, tanto à estrutura 

organizacional quanto para as rotinas específicas de trabalho. Considerando que os 

benefícios da introdução da Tecnologia de Informação resultam da transformação do 

escopo dos negócios, das mudanças nos processos internos (estrutura e processos 

organizacionais) e das mudanças na arquitetura de sistemas de informação.  

Muitas são as definições de Sistemas de Informação, apresentamos a seguir a 

que melhor atende aos objetivos desta pesquisa. LAUDON e LAUDON (1999:4) : 

“Um sistema de informações pode ser definido como um conjunto de componentes 

inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, processar, armazenar e distribuir 

informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a 
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análise e o processo decisório em empresas e outras organizações. Os sistemas de 

informações contêm informação sobre pessoas, lugares e coisas de interesse, no 

ambiente ao redor da organização e dentro da própria organização. Os sistemas de 

informação essencialmente transformam a informação em forma utilizável para o 

coordenação de fluxo de trabalho de uma empresa, ajudando empregados ou gerentes 

a tomar decisões, analisar e visualizar assuntos complexos e resolver outros tipos de 

problemas.” 

O termo Sistemas de Informação que já está consagrado na literatura da área,  

é utilizado referindo-se aos sistemas de informação computadorizados, que fazem 

uso de software de forma a obtermos confiabilidade e rapidez ao acesso das 

informações, a um nível impossível de ser alcançado por meios manuais. A 

importância da informação caracteriza-se quando está é oportuna, relevante, 

atualizada e sintética. Um sistema de informação além de atender as necessidades 

atuais, deve ter capacidade de adaptação futura, pois o ambiente sofre alterações 

como: aumento de serviço, modificação das metodologias de trabalho, modernização 

na operacionalidade dos serviços, entre outras razões. 

O Sistema de Informações Gerenciais fica entendido para este trabalho como 

um sistema para promover a administração regular das informações que a empresa 

necessita, ressaltando que um sistema de informações objetiva especificamente 

proporcionar à administração informações e não simplesmente dados. 

Embora exista a persistente tendência de se usar as palavras dados e 

informação como sinônimos, elas representam idéias bem diferentes. Um aspecto 

extremamente importante de se esclarecer é a diferença entre o que se entende por 

“dado” e aquilo que se define como “informação”.  Enquanto dados são fatos brutos 

que ainda não sofreram nenhuma análise, as informações são esses mesmos dados 

analisados, interpretados, de onde se retira o conhecimento que se deseja. Os autores 

LAUDON e LAUDON (1999) afirmam que informação é um conjunto de dados aos 

quais seres humanos deram forma para torná-los significativos e úteis. Informação 

deve informar, enquanto dados de forma alguma possuem esta atribuição. A 

informação é os dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos 

significados e contexto. 

Nos parágrafos anteriores definiram-se os termos Tecnologia da Informação, 

Sistemas de Informação, Informação e Dados entretanto, qualquer um dos termos 

não teria a importância atual se não fosse pelo aparecimento do computador na 
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década de 50. NAISBITT (1990) resume em poucas palavras, qual é o papel do 

computador nesta nova era: “A tecnologia do computador é para a era da informação 

o que a mecanização foi para a Revolução Industrial”. O aparecimento do 

computador foi o elemento básico responsável pelas mudanças na transmissão e na 

comunicação da informação e na alteração dos antigos paradigmas de distância e de 

tempo. No passado, o relógio e os horários das estradas de ferro constituíam os 

símbolos de tempo; caracterizados em horas, minutos e segundos enquanto que, na 

era da informática, o novo símbolo passou a ser o computador, em que o tempo é 

contado em nano segundos.  

A popularização da informática nas empresas surgiu no final da década de 60, 

quando os computadores rodavam apenas um aplicativo (programa ou software) por 

vez, as aplicações eram caracterizadas por relatórios e a programação pela linguagem 

COBOL. Utilizavam-se os cartões perfurados e a armazenagem de dados era feita 

por fitas magnéticas na forma seqüencial. 

Na década seguinte, popularizaram-se o uso de dispositivos de 

armazenamento de acesso direto, ou DASD (Direct Access Storage Device), já que 

permitia maior eficiência ao acesso dos dados, o Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados ou SGDB, tão eficiente no auxílio da manipulação dos dados e a 

utilização de ambos em conjunto caracterizou aquilo que se chama de banco de 

dados, que é a união dos dados numa única fonte para alimentar todo o 

processamento. O banco de dados promoveu uma visão de uma organização 

“baseada em dados”, em que o computador poderia atuar como central para 

atividades de toda a empresa. 

Nas décadas de 70 e 80, o avanço tecnológico resultou em novos sistemas de 

informação mais poderosos e baratos. Surgiram bancos de dados relacionais e a 

informatização nas empresas permitiu que algumas pessoas fizessem uso dos 

microcomputadores, visto que seu custo era menor e sua capacidade e facilidade de 

uso eram maiores, acessíveis a pessoas com pouco conhecimento técnico. 

A evolução dos sistemas de informação ocorreu juntamente com a evolução 

do hardware e do software, representa-se essa evolução segundo LAUDON e 

LAUDON (1999) na Tabela 3.1, a seguir: 
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Tabela 3.1 – Evolução dos Sistemas de Informação e do Conceito de Informação 

 

Perído Sistemas de Informação Conceito de 
Informação 

Finalidade 

1950-1960 • Máquinas de contar 
eletrônicas 

• Necessidade 
burocrática 

• Processamento de 
papel e 
contabilização 
rápida 

1960-1970 • Sistemas de Informação 
Gerencial 

 

• Suporte de 

finalidade geral 

• Requisitos de 
rapidez nos 
relatórios gerais 

1970-1980 • Sistema de Suporte à 
Decisão 

• Sistema de Suporte a 
Executivos  

• Controle de 
gerenciamento 
customizado 

• Melhorar e 
customizar a 
tomada de decisão 

1985-2000 • Sistemas Estratégicos • Recurso 
estratégico 

• Vantagem 
competitiva 

• Promover 
sobrevivência e 
prosperidade da 
organização 

 
Fonte: Adaptado de LAUDON E LAUDON (1999) 

 

 

           A evolução e o histórico dos sistemas de informação e o processamento das 

transações on-line de alta performance permitiu o desenvolvimento de redes até nível 

global. Os microcomputadores e as linguagens de 4a. geração permitiram que o 

usuário final assumisse um papel mais ativo, controlando ele próprio os sistemas e os 

dados. 

 

 

 

3.2 - Rede de Computadores 

 

Uma rede de computadores é uma interconexão de um ou mais computadores 

com o objetivo de compartilhar dados, programas, correio eletrônico e recursos como 

impressoras, dispositivos de armazenamento e aplicativos. A implementação de uma 

rede necessita de um meio físico de transmissão (cabo, fibra óptica ou conexões sem 

fios – “wireless”) e a seleção de uma linguagem comum de entendimento da  

informação, isto é, de um protocolo de comunicação.   
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É esta capacidade de compartilhar informações e recursos que torna qualquer 

rede uma ferramenta tão valiosa. Antes do surgimento do conceito de rede, as 

atividades de computação eram isoladas, difíceis, caras, muitas vezes frustrantes e 

não permitiam uma integração entre os diversos departamentos da empresa. O 

aparecimento dos sistemas em rede possibilitou a imediata integração tornando-se 

uma ferramenta fundamental à produtividade. Segundo TITTEL (1997), as principais 

vantagens das redes são o compartilhamento de recursos, o maior controle das 

informações, o gerenciamento de aplicativos e a possibilidade de armazenamento e 

“back up” centralizados. Por outro lado, apresenta como desvantagens a necessidade 

de planejamento, treinamento e manutenção.  

Sintetizando, uma rede é uma combinação de dispositivos para o tratamento 

de dados (computadores, impressoras, equipamentos diagnósticos, scanners, etc.) e 

de tecnologias de informática para o processamento, compartilhamento e 

comunicação de dados (Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 3.1 - Modelo cliente/servidor 
Fonte: Adaptado de LAUDON e LAUDON (1999) 

 

 

A classificação das redes pode ser realizada segundo diversos critérios, alguns 

dos mais comuns são: 

 

• Dimensão ou área geográfica ocupada: Redes pessoais, redes locais, redes 

metropolitanas, redes de área alargada, etc; 

• Capacidade de transferência de informação: Redes de baixo, médio e alto 

débito; 

• Topologia (“forma da rede"): Redes em estrela, em "bus" , em anel, etc;   
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• Meio físico de suporte ao envio de dados: Redes de cobre, de fibra óptica, de 

rádio, por satélite, etc; 

• Ambiente em que se inserem: Redes industriais, corporativas, etc; 

• Método de transferência dos dados: Redes de "broadcast", de comutação de 

pacotes, de comutação de circuitos, redes ponto-a-ponto, etc;  

• Tecnologia de transmissão: Rede "ethernet", "token-ring",  ATM, etc. 

O estabelecimento de qualquer classificação, entretanto, apresenta muitas 

vezes um valor relativo, pois depende da evolução da "tecnologia corrente". Por 

outro lado, os diferentes critérios de classificação geram sobreposições entre si. As 

redes também podem ser classificadas de acordo com sua aplicabilidade, conforme 

mostrado na Tabela 3.2 e nas figuras Fig. 3.2, Fig. 3.3 e 3.4. 

Tabela 3.2 – Redes Conceituais 

 

Redes Funções Características Técnicas 

Rede local 

(“Local Area 

Network”) 

• Caracteriza-se por ocupar uma 
área limitada; no máximo alguns 
edifícios próximos. Muitas vezes 
limita-se a apenas um piso de um 
edifício, um conjunto de salas ou 
até uma única sala.  

• São redes de débito médio ou alto (desde 
10 Mbps até 1 Gbps, sendo atualmente o 
valor de 100 Mbps o mais comum). A 
tecnologia mais empregada é a "ethernet", 
ainda em "broadcast" ou usando já 
"comutação". Existe um conjunto de 
serviços e protocolos que são caracte-
rísticos das redes locais e que fazem parte 
da definição de rede corporativa. 

Rede local sem 
fios (Wireless 
LAN) 

 

• Recentemente cresceu a 
utilização de redes locais sem 
fios. Além de serem adequadas a 
situações em que é necessário 
mobilidade são flexíveis e da 
fácil instalação.  

• Embora os equipamentos sejam mais caros 
do que uma LAN tradicional; a redução 
dos custos de transmissão é, muitas vezes, 
compensatória. 

Rede 

Metropolitana 

(MAN) 

• É basicamente uma WAN, de 
dimensão é reduzida. Geralmente 
também assegura a interligação 
com redes locais. 

 

•  A área abrangida corresponde, 
no máximo, a uma cidade. 
Usadas para interligar vários 
edifícios dispersos numa cidade.  

• Quando impossível realizar 
interligações através de espaços 
públicos pode ser usadas ondas 

• A tecnologia empregada pode incluir redes 
ponto-a-ponto ou meios que permitam 
débito elevado como FDDI, ATM, DQDB 
ou até Gigabit Ehernet. A tecnologia mais 
utilizada é a ATM. 

• Uma vez que as redes de área 
metropolitana envolvem a utilização de 
espaços públicos, apenas podem ser 
instaladas por empresas licenciadas pelo 
estado. 
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de rádio ou laser (existem restri-
ções à potência de emissão).  

• Exemplo de MAN bastante 
conhecido é a "net-cabo". 

Rede de área 

ampla (“Wide 

Área Network”) 

• A redes de área ampla têm a 
dimensão correspondente a 
países, continentes ou vários 
continentes. 

• São na realidade constituídas por 
múltiplas redes interligadas. O 
exemplo mais divulgado é a 
"internet". 

• Dada a sua dimensão que englobam LANs 
e MANs; as tecnologias usadas para a 
transmissão dos dados são as mais 
diversas.  

• Para processarem a troca de informação é 
necessário um elo comum que é o 
protocolo de rede. 

Rede Privada 

Virtual  

(“Vitual Private 

Network”) 

• Utilizam uma rede pública, por 
exemplo a "internet" para 
estabelecer a ligação de dados 
entre dois pontos. 

• Dados têm a particularidade de 
serem codificados (cifrados): 
Somente intervenientes conse-
guem compreender.  

• Os dois pontos da ligação passam a 
funcionar como encaminhadores 
("routers") para as respectivas redes. 

 

Rede Pessoal 
(“Personal Área 
Network”)  

 

• Os dois pontos da ligação passam 
a funcionar como 
encaminhadores ("routers") para 
as respectivas redes. 

 

• O alcance limita-se a algumas dezenas de 
metros. Os débitos são relativamente 
baixos (da ordem de 1 Mbps). 

 
Fonte: Vários 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 3.2 –  Arquitetura de Rede LAN e Rede WAN por cabeamento 

Fonte: Adaptado de LAUDON e LAUDON (1999) 
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 Figura 3.3 – Arquitetura de Rede LAN e Rede WAN combinação sem fio e cabeamento 

Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.4 – Arquitetura de Rede LAN e Rede WAN totalmente sem fio 
Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 

 

 

 

Uma discrição pormenorizada de cada aspecto da classificação apresentada 

foge do escopo deste trabalho, entretanto, exemplificando o item tecnologia de 

transmissão, tem-se as redes “Ethernet” e “Token-Ring” como as mais utilizadas 

(Fig. 3.5 e Fig. 3.6). 

• “Token-Ring” é um método de controle de acesso à mídia em uma rede local 

usado em redes em forma de anel, também denominadas “token-ring”. Cada 

estação na rede envia uma marca (“token”) para a próxima estação devendo 

esperar pela marca para poder transmitir a informação (seqüencialmente, de 
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acordo com a disposição física das estações). A denomicação “Token-Ring” 

também está associada a  um protocolo de comunicação.  

Token-ring

 
Figura 3.5 - Arquitetura de Rede “Token-Ring” 

Fonte: Adaptado de LAUDON e LAUDON (1999) 
 

• A tecnologia de transmissão “Ethernet”, desenvolvida pela Xerox, foi o método 

de transporte das primeiras redes locais a serem padronizadas e comercializadas. 

Este pioneirismo gerou frutos pois a imensa maioria dos fabricantes adotou este 

padrão para suas redes locais (“LAN”). 

Ethernet

Workstation
Workstation Workstation

Workstation Workstation  
Figura 3.6 - Arquitetura de Rede “Ethernet” 

Fonte: Adaptado de LAUDON e LAUDON (1999) 
 

             

 

                    Um computador interconectado em rede contém os seguintes elementos: 

Sistema operacional, aplicativos, “software” e “hardware” de rede. O “hardware” é 

constituído por uma placa de rede local, meios de transmissão, conectores, etc, 

enquanto que “software” de rede oferece os serviços ao usuário: confiabilidade, 

identificação, compartilhamento de recursos (programas, periféricos, dados), 

emulação de terminal, correio eletrônico; transferência de arquivos; gerência de 
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redes; etc. É importante ressaltar que, na maioria das vezes tanto os “hardwares” 

como os “softwares” são de diferentes fabricantes. 

O emprego de redes de computadores no início dos anos 70 baseou-se no 

desenvolvimento de tecnologias proprietárias dos diferentes fabricantes que, 

mantidas em grande segredo, possibilitava a interligação somente com “hardwares” e 

“softwares” de um mesmo fabricante. Em resposta a esta situação, a ISO 

("International Organization for Standardization") desenvolveu o modelo OSI 

(“Open System Interconnect”) com o objetivo de criar padrões de conectividade para 

a interligação de sistemas de computadores e redes de computadores. O objetivo do 

modelo OSI foi estabelecer um conjunto de normas que os fabricantes seguiriam e 

que permitiria a interligação das redes através de processos considerados "sistemas 

abertos".  

Para o estabelecer os aspectos gerais de conectividade, isto é, da comunicação 

entre “softwares” e “hardwares” em uma rede de computadores, o processo de 

comunicação foi dividido em 7 camadas funcionais.  Este detalhamento permitiu a 

adoção de sistemas abertos através dos padrões de camadas e de protocolos. O 

modelo ISO/OSI faz uma divisão muito clara das funcionalidades das camadas do 

sistema de comunicação sendo de grande auxílio para o entendimento das 

arquiteturas do processo de comunicação, tabela 3.3. 

Pode-se notar na tabela 3.4 que as funcionalidades do sistema de 

comunicação foram divididas em dois domínios: o de rede, referente à conectividade 

entre os computadores (camadas 1 a 3 - física, enlace e rede) e o de aplicação, 

referente à comunicação entre os programas que fazem uso da rede (camadas 5 a 7 - 

sessão, apresentação e aplicação). A camada 4 (transporte) é a camada que faz a 

ligação entre os programas de aplicação e os recursos das redes de computadores. 
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Tabela 3.3 – Funções e Objetivos das Camadas de Sistema de Comunicação 

 

CAMADA DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

1 • Físico • Compreende as especificações do hardware utilizado na rede, 
compreendidas em aspectos mecânicos, elétricos e físicos. 
Ethernet 802.3, RS-232, V.35. 

2 • Enlace • Restringe-se a dois nós da rede. Tem como funcionalidade 
principal a de fazer com que os dados transmitidos de um 
computador cheguem ao outro diretamente ligado a ele com 
integridade (controle de fluxo, correção de erros,...). Como 
exemplo de protocolo dessa camada temos o HDLC (High-
Level Data Link Control). 

3 • Rede • Nesta camada passa a existir o “conhecimento” da rede 
(topologia, como os nós estão conectados entre si). Protocolos 
desta camada tratam de encaminhar as mensagens na rede 
seguindo algoritmos de roteamento. Por exemplo: IP (Internet 
Protocol). 

4 • Transporte • Possuem a visão “fim-a-fim” de um processo de comunicação. 
Devem garantir que os dados transmitidos por um programa de 
computador cheguem ao seu destino (outro programa) com 
integridade, usando para isso mecanismos tais como controle de 
fluxo, correção de erros, entre outros. 

5 • Sessão • Trata do “diálogo” entre os programas rodando em 
computadores de uma rede. Detalhes como: autenticação, tipo 
de comunicação (half-duplex, full-duplex ou one-way), 
estabelecimento de pontos de sincronismo na comunicação (por 
exemplo, para recuperação de uma conexão de transferência de 
arquivos). 

6 • Apresentação • Trata da sintaxe e semântica dos dados transmitidos entre 
programas. Criptografia, conversão entre caracteres, compressão 
e descompressão de dados são algumas funções desta camada. 

7 • Aplicação • Esta camada trata dos protocolos de aplicação propriamente 
ditos. Não define como a aplicação deve ser, mas sim o 
protocolo de aplicação correspondente. 

Fonte: Vários 

 

 

Tabela 3.4 -  Domínio de Conectividade 

FUNÇÃO CAMADA DOMÍNIO 

Aplicação 
Apresentação 
Sessão 

• camada 7 
• camada 6 
• camada 5 

• aplicação 

Transporte • camada 4 • ligação 
Físico • camada 3 

• camada 2 
• camada 1 

• rede 

Fonte: Vários 

Para melhor compreensão a Figura 3.7 representa o processo de comunicação 

quando um cliente FTP “File Transfer Protocol” requisita uma informação do 

servidor FTP. Para a efetivação da transmissão cada camada é acessada 
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seqüencialmente, camadas correspondentes das duas máquinas necessitando um 

protocolo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Exemplo de Uso de Protocolo de Comunicação e Dados 
Fonte: Adaptado de LAUDON e LAUDON (1999) 

 

 

 

É importante destacar que, entre camadas, existe o conceito de qualidade de 

serviço (QoS - "Quality of Service"). Assim, quando uma camada N requisita 

serviços de certa qualidade, a correspondente camada N do outro computador pode 

ou não disponibilizar estes valores. Se estes não forem disponibilizados, a camada N 

deve negociar alguns parâmetros como, por exemplo, atraso e taxa de erros; este 

processo recebendo a denominação de negociação dos parâmetros.  

Como citado anteriormente, a implementação de redes requer a escolha de um 

protocolo de comunicação. Estes podem ser definidos como o conjunto de regras que 

define procedimentos, convenções e métodos utilizados para que dois ou mais 

dispositivos da rede possam se entender. O procedimento básico de funcionamento 

do protocolo é a divisão do fluxo de dados em pequenos pacotes, que transmitidos 

pela rede, são re-agrupados novamente no sistema receptor.  

O protocolo mais usado atualmente, base da Internet, é o TCP/IP (“Transport 

Control Protocol / Internet Protocol”). Um dos fatores de seu sucesso é sua 

tecnologia aberta que permitiu atingir alguns dos principais objetivos do modelo 
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OSI, isto é, interligar sistemas de diversos fabricantes. Entre suas qualidades, este 

protocolo facilita a execução de tarefas como a transferência de arquivo e o acesso a 

sessões remotas através do método chamado de transferência de dados confiável, ou 

seja, o processo de transmissão assegura que os dados cheguem na mesma seqüência 

e estado em que foram enviados. Outra vantagem é a capacidade de verificação de 

erros, pois o protocolo associa a cada bloco de dados um código numérico 

reconhecido tanto pelo emissor como pelo receptor e que, ao ser transferido com 

sucesso, exige do receptor o envio de uma mensagem confirmando a transferência 

isenta de erros.   

Existem outros protocolos que permitem aos usuários utilizar e realizar 

tarefas úteis em redes (Tabela 3.5).  

 

 

Tabela 3.5 – Protocolos de Comunicação de Dados 

 

 

PROTOCOLO APLICABILIDADE 

SMTP/IP - Simple Mail 
Transfer Protocol 

• Transferência de correio eletrônico em uma rede 
TCP/IP. 

X.25** • Conjunto de protocolos especificados pelo ITU-T. 
Define uma rede de comunicação entre equipamentos 
(“hosts”, terminais, roteadores), que pode ser pública 
ou privada regularizando a conexão, transmissão e 
recepção de dados e o controle do fluxo de dados.  

X.400* 
 

• Protocolo proprietário para a transferência de correio 
eletrônico. Não funciona com o TCP/IP.   

FTP - File Transfer Protocol • Protocolo para transferência de arquivos em rede 
TCP/IP. 

HTTP - Hypertext Transfer 
Protocol 

• Protocolo para transferência de arquivos do formato 
HTML em uma rede TCP/IP. 

 

 *X.400: É o termo associado a uma VAN (“Internacional Telephone Union”) que desenvolveu 

padrões internacionais específicos de mensagens eletrônicas (protocolo). 

 * *A nomenclatura também pode ser de uma VAN (Value Added Network) 
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3.3 – INTERNET/INTRANET 

 

O conjunto mundial de redes denominado “Internet” surgiu há mais de 30 

anos na forma de um projeto conjunto entre as forças armadas e os grandes centros 

de pesquisa norte-americanos e tinha como objetivo descobrir um meio de 

comunicação capaz de sobreviver às condições adversas de um conflito nuclear.  Em 

1972, quando o sistema tinha ainda somente uns 40 integrantes (“hosts”),  

R. Tomlinson criou o correio eletrônico, provavelmente a única inovação 

significativa de informática daquela década. O aparecimento do correio eletrônico 

mudou o panorama da rede “Internet” pois permitiu uma comunicação simples, 

eficiente e barata e possibilitou a troca de idéias e a colaboração à distância entre 

pessoas.  

Até a década de 90, a Internet era utilizada quase que exclusivamente pelos 

militares ou pela academia, entretanto, com a redução dos custos de computadores 

pessoais, embora ainda não em uma plataforma amigável, a rede cresceu rapidamente 

em popularidade chegando à cerca de 300.000 usuários. Em 1992, Tim Berners-Lee 

do CERN (Laboratório Europeu de Física de Partículas) inventa a WWW (“World 

Wide Web”). A Web é um sistema de hipertexto distribuído baseado na idéia de 

modelos objeto e na relação cliente/servidor e que, por estar associado a uma rede 

mundial, também adota o padrão TCP/IP da Internet. O aparecimento da Web 

colabora definitivamente para a disseminação mundial da Internet em todas as 

camadas sociais.  

Outros padrões necessários à Internet são o protocolo FTP (“File Transfer 

Protocol”), que permite a transmissão de arquivos de um computador para outro; o 

protocolo SMTP (“Simple Mail Transport Protocol”) que é a base do correio 

eletrônico e o protocolo MIME (“Multipurpose Internet Mail Extensions”) que 

consiste em um padrão que define formatos binários, como por exemplo, imagens 

gráficas e arquivos de áudio, para transmissão através do correio eletrônico.  

Um aspecto extremamente importante para a Internet é a velocidade de 

conexão que, apesar de acompanhar a evolução das tecnologias, ainda utiliza 

basicamente a linha discada, com aumento gradativo das demais ( ATM, Cabo, 

microondas). Atualmente, devido à necessidade do aumento da capacidade de 
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transmissão de dados, a Internet vem evoluindo, já com a introdução da chamada 

“próxima geração de Internet” (“Next Generation Network –NGN”). A evolução da 

“Internet” é apresentada na Tabela 3.6 (ver também Figs. 3.2, 3.3 e 3.4). 

  

Tabela 3.6 – Evolução da Internet 

Gerações de Internet Características 

Internet • restrições de áreas cujo o cabeamento era de difícil acesso ou 
não era possível expansão devido restrições físicas ou 
geográficas. 

2a. Geração (NGN) • Migração para integração das redes com comunicação a cabo 
com a rede sem fio (Wireless) 

• Com transmissão de arquivos com som e imagem. 

3a. Geração (NGN) • Migração para uso de sistemas inteiramente sem fio (Wireless) 
• Possibilidade de total acesso remoto sem fio para hardwares e 

softwares. 

Fonte: Vários 

 

A Internet é caracterizada como uma rede aberta, em escala mundial e para 

qualquer tipo de informação. Em meados de 1995, fornecedores de produtos em rede 

introduziram o termo “Intranet” para se referirem a redes privativas em empresas e, 

mais recentemente, um terceiro termo, “Extranet”. Sobre esta questão, TITTEL 

(1997) afirma que “empresas bem sucedidas não existem mais como empresas 

isoladas. Elas passaram a reconhecer o valor da comunicação ativa com seus 

fornecedores de um lado e com seus clientes de outro”.  

É importante ressaltar que as diferenças entre “Internet”, “Intranet” e 

“Extranet” estão nos detalhes, conforme mostrado na Tabela 3.7, e não no caráter 

tecnológico. O escopo da “Intranet” é limitado; conectando um grupo de trabalho, 

um departamento ou uma empresa inteira, isto é, uma comunidade de usuários bem 

definida e restrita. Desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa pode 

apresentar três formas distintas de implementação: estática, dinâmica e colaborativa. 

Na primeira as informações necessárias são disponibilizadas em servidores Web e os 

usuários têm acesso através do uso de “browsers” (aplicativos para acesso a Internet). 

A implementação dinâmica está baseada na integração das informações de negócios 

a bases de dados que permite aos usuários acessarem em tempo real as informações 

geradas dinamicamente. Finalmente, a “Intranet” colaborativa permite efetuar 

transações seguras, utilizar sistemas de gestão via Web e desenvolver atividades 

estruturadas, “workflow”.  
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 Tabela 3.7 - Diferenças entre “Internet” vs. “Intranet” vs. “Extranet” 

 

 INTERNET INTRANET EXTRANET 

Tipo de 

acesso 

• Aberto • Privado • Controlado 

Usuários • Mundial • Membros da 
Organização 

• Parceiros 
Comerciais 

Tipos de 
Informação 

• Gerais • Proprietários • Compartilhamento 
seletivo 

Fonte: Vários 
 
 
 
 

Finalmente, a tecnologia chamada de VoIP, voz através de rede sem fio, 

possibilita a integração do universo da voz  com o universo dos dados, dois 

ambientes bastante distintos. Sua aplicação mais comum está nos celulares, 

possibilitando acesso a Internet e a bancos de dados corporativos e permitindo 

comando sonoro para acionamento de “hardwares”. 

 

      
 

Figura 3.8. –  VoIP – Integração do Universo da Voz e  dos dados  
Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 
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3.4 - Sistemas Inteligentes de Armazenamento e Aquisição de Informações 

 

Para auxiliar a aquisição da informação como, por exemplo, as características 

de um dado produto, a localização de uma dada carga ou garantir a segurança da 

informação, isto é, o acesso a esta informação; a tecnologia moderna oferece uma 

grande variedade de opções. Estas opções podem variar desde os simples códigos de 

barras até as mais recentes etiquetas inteligentes. A característica mais importante 

para a escolha entre as diversas opções é o custo. Depois um outro diferencial é a 

capacidade de armazenamento de informações uma vez que, em função de sistemas 

de gerenciamento dinâmicos e cada vez mais sofisticados, a qualidade e precisão da 

informação assumem importância fundamental para a gestão empresarial. 

Outro aspecto importante para a empresa moderna, que demonstra a evolução 

dos sistemas inteligentes, é a característica de transmissão automática das 

informações armazenadas e a capacidade de atualização das mesmas, inclusive com 

transmissão via satélite; obtidas através do uso de minúsculos processadores 

(microprocessadores).  

 

 

3.4.1 - Código de Barras 

 

Introduzido há quase quatro décadas, a tecnologia do código de barras vem 

evoluindo constantemente. O código de barras é uma forma de caracterizar o produto 

através da captura automática dos dados por meio de leitura óptica em operações 

automatizadas. Trata-se de representação gráfica em barras claras e escuras cuja 

disposição está associada a números ou letras de identificação exclusivos, chamados  

GTIN (Global Trade Item Number).  

          A primeira simbologia criada correspondeu à simbologia linear numérica que, 

entretanto, logo evoluiu para um sistema alfanumérico. Mesmo esta representação 

simbólica mostrou-se insuficiente para o dinamismo dos mercados atuais 

desenvolvendo-se então, as duas simbologias atualmente em uso: A simbologia 

composta; formada pela composição da estrutura linear numérica e da linear 
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alfanumérica é caracterizada por uma estrutura bi-dimensional, Fig. 3.9 (a), e a 

simbologia de Espaço Reduzido (“Reduce Space Symbology -RSS”), que 

corresponde a um conjunto de códigos de barras, de dimensões reduzidas, 

sobrepostas à representação tradicional, Fig. 3.9 (b).  

 

 

 

 

 

                                                                     

Figura 3.9 – (a) Simbologia Composta                               (b) Simbologia RSS   

Fonte: EAN (2002) 

 

Apesar das simbologias RSS e Composta serem originalmente desenvolvidas 

para aplicações nas quais o código de barras linear não podia ser utilizado em virtude 

do espaço físico (embalagem ou formato do produto) hoje seu emprego está 

disseminado a quase todas as aplicações.  

 

 

3.4.2 - Cartões Inteligentes (“Smart Cards”) e Etiquetas Inteligentes (“Smart 

Tags”) 

 

A evolução da tecnologia de fabricação dos semicondutores, na década de 

1970, tornou possível o desenvolvimento dos chamados cartões inteligentes ou “chip 

card” que, entretanto, somente com o projeto piloto da telefonia pública francesa  em 

1984 foram introduzida na Sociedade.  

Os cartões inteligentes possuem impressos em sua área de definição circuitos 

integrados que podem executar uma extensa gama de funcionalidades que garantem 
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um elevado grau de segurança e de portabilidade de dados. Este elemento pode ser 

fundamental para garantir o acesso à  informação e à segurança do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 –  Cartões Inteligentes “Smart Card” 

Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 

 

Apesar de todos os benefícios e vantagens oferecidos pelos códigos de barras, 

estes já não são adequados às necessidades de mercado no qual pequenos problemas, 

como a leitura exigindo posicionamento do produto e as falhas ocasionais de 

impressão impedindo a leitura automática, prejudicam o desempenho competitivo da 

empresa. As etiquetas inteligentes têm uma maior capacidade de armazenamento de 

informações apresentando ainda, como vantagens, a maior rastreabilidade dos 

produtos e processos e a capacidade de transmitir informação à medida que o 

responsável, equipado com equipamento de radiofreqüência, se desloca pelas 

instalações. O sistema é constituído de um processador minúsculo (Fig. 3.11) 

incorporado ao produto ou à embalagem. 

 

 

 

 

Figura 3.11. –  Etiquetas Inteligentes “Smart Tag” 

Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 
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3.4.3 - Biometria Digital 

 

Qualquer sistema de informação precisa garantir um alto nível de segurança 

tanto para o acesso físico, como para o acesso lógico e, conseqüentemente, necessita 

de processos de autenticação e certificação confiáveis. Esta capacidade somente pode 

ser fornecida pelos novos desenvolvimentos da biometria digital. Esta tecnologia já é 

extensamente aplicada no controle de acesso físico e, mais recentemente, até no 

acesso lógico da gestão eletrônica de documentos. 

Estes sistemas têm capacidade de reconhecer um usuário por suas 

características físicas intrínsicas através de uma enorme gama de métodos de 

identificação que incluem a leitura da íris e da face, a geometria da mão e o 

reconhecimento do DNA (Fig. 3.12). Embora sofisticada, esta tecnologia é bastante 

simples exigindo um sensor de leitura para a aquisição dos chamados pontos de 

minúcia, características únicas de cada indivíduo, a partir dos quais é gerado um 

arranjo geométrico que o sensor analisa e compara.  A aplicabilidade da biometria 

digital em sistemas de informação favorece o uso da tecnologia móvel como 

resultado do alto índice de segurança (Fig. 3.13).  

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. –  Aplicações da Biometria Digital 

Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 
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Figura 3.13 – Aplicações da Biometria Digital em Sistemas de Informação 

Fonte: JANSSEN – Telematic Institut (2002) 
 

 

 

3.5 - Transferência Eletrônica de Dados (“Eletronic Data Interchange - EDI”) 

 

Até recentemente todas as organizações geravam e processavam grande 

volume de documentos em papel como; notas de pedidos, faturas, catálogos de 

produtos e relatórios. Esta documentação é fundamental para a transação comercial 

fornecendo, adicionalmente, informações vitais à administração da empresa. 

Entretanto, associado a esta documentação em papel, existe um custo que as 

empresas, confrontadas com mercados cada vez mais competitivos, não podem mais 

ignorar. Para reduzir estes custos, foram desenvolvidos procedimentos eletrônicos 

padronizados de transferência de dados, (EDI), que facilitam a transmissão e a troca 

de informação e, assim, dinamizam a gestão da empresa. Uma definição simplificada 

de EDI, cuja idéia é apresentada na Fig. 3.14, corresponde a: 

“transferência de dados estruturados, através de mensagens padronizadas 

(normalizadas), previamente acordadas entre os parceiros comerciais, entre 

um computador e outro, ou mesmo uma aplicação informática à outra, por 

meios eletrônicos, com o mínimo de intervenção humana” 
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Aplicação
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OUTPUT
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Empresa X

Empresa Y

Serviço
EDI

  
Figura 3.14 – Concepção da troca eletrônica de informações (EDI). 

Fonte: Van Trier (2000) 
 

 

No mundo globalizado e extremamente competitivo, a troca eletrônica de 

dados é fundamental, entretanto, sua adoção exige das empresas participantes um 

elevado nível de cooperação, colaboração e de partilha de informação. Entre as 

vantagens oferecidas e as expectativas geradas com a implementação de um projeto 

EDI pode-se citar: 

• Qualidade e consistência da informação gerada; 

• Integração entre parceiros comerciais; 

• Acesso à informação, dentro de uma estrutura hierárquica e de sigilo; 

• Melhoria de qualidade da informação nos níveis internos e externos; 

• Redução de documentos e cópias em papel; 

• Redução de custos através da minimização de erros e atrasos; 

• Melhor controle patrimonial e financeiro; 

• Estruturação e integração da aplicação de tecnologias de informação; 

• Apoio à globalização do comércio; 

• Promoção à gestão organizacional de cada um dos parceiros. 

 

A implementação de sistemas EDI apresenta, porém algumas dificuldades. Os 

pontos críticos de um projeto de EDI estão associados à necessidade de promover 
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acordos entre parceiros comerciais, organizações privadas, órgãos públicos e/ou 

instituições financeiras; à definição bastante clara dos objetivos a serem atingidos; à 

formação de capacitação técnica, treinamento de parceiros, usuários e clientes, à 

manutenção de estrutura de suporte técnico e aos altos investimentos requeridos. 

 

 

3.5.1 – Linguagem UN/EDIFACT 

 

As normas para mensagens EDI caracterizam-se por apresentarem uma 

gramática constituída de sintaxe própria, regras de estruturação (elementos, 

segmentos e mensagem) e um vocabulário de termos específicos (lista de elementos 

de dados, lista de segmentos e lista de mensagens). 

O início do processo de troca eletrônica de informação foi caracterizado pelo 

emprego de linguagens distintas nos Estados Unidos e na Europa o que, 

conseqüentemente, impossibilitava a troca de mensagens entre empresas americanas 

e européias. Iniciou-se, então, um esforço coordenado pelas Nações Unidas no 

sentido de desenvolver uma norma internacional. Este esforço resultou, depois de 

alguns refinamentos, na norma UN/EDIFACT (ISO 9735) ou, simplesmente, 

EDIFACT (Fig. 3.15).  

UN/EDIFACT

ANSI X12
GTDI

 
 
 
 
 
 

Figura 3.15 – Linguagem UN/EDIFACT: United Nations Electronic Data  
Interchange For Administration, Commerce and Transport Fonte: Van Trier (2000) 

 

 

ANSI  X12  - American 
National Standards Institute  
(Instituto Nacional Americano 
de Padrões) 
 
GTDI – Guidelines for Trade 
Data Interchange 
(Orientações para Intercâmbio 
de Dados Comerciais na 
Europa) 
 
UN/EDIFACT: United Nations 
Electronic Data Interchange 
For Administration, Commerce 

and Transport 
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3.5.2 - Linguagem XML - Extensible Markeup Language 

 

          O padrão EDIFACT não é mais a única linguagem de padronização existente. 

O desenvolvimento da linguagem de marcação XML (“Extensible Markup 

Language”) por um grupo de pesquisadores do MIT, do Instituto Nacional Europeu 

de Investigação em Informática e o do Keiko Shonan Fujisawa (Japão) em 1996, teve 

como objetivo oferecer uma ferramenta para armazenamento de dados, configurável 

para qualquer tipo de informação e de padrão aberto, cujas principais características 

são: 

 

• Armazenar e organizar todo tipo de informação em um formato adequado; 

• Ser um padrão aberto; 

• Aceitar um grande número de símbolos; 

• Oferecer várias maneiras para verificação da qualidade de um documento; 

• Ter estrutura clara e simples facilitando a leitura e análise, tanto por seres 

humanos como por programas.    

          

           A linguagem XML é uma linguagem de meta-marcação para descrever dados 

estruturados, que teve sua origem na evolução do HTML (“Hipper Text Markup 

Language”). Atualmente, patrocinada pela UN/CEFACT (“United Nations Centre 

for Trade Facilitation and Electronic Business”), já se encontra em desenvolvimento 

uma evolução desta linguagem, o ebXML, direcionada para  o comércio eletrônico e, 

cujo objetivo, é criar um conjunto de padrões que permitam às organizações utilizar 

XML para o setor de e-business.  
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3.5.3 – Comparações e Aplicações dos Sistemas Linguagens EDI e XML 

 

As duas linguagens foram criadas com a função de permitir a comunicação 

entre parceiros que transmitem informações de interesse comum. É claro que, por ser 

de concepção mais moderna e com uma estrutura mais flexível, a linguagem XML 

vem substituindo a linguagem EDI na maioria das aplicações. Entretanto, ainda 

existem certas situações em que a adoção do padrão EDI é vantajosa como, por 

exemplo, quando houver grande volume de troca de informações ou quando os 

custos de implementação de sistemas dedicados forem aceitáveis.  

 Por sua vez, o emprego do XML é recomendado quando o volume de troca 

de informações for pequeno, principalmente quando utilizando a Internet de média 

ou baixa velocidade; na existência de poucos parceiros que não queiram implementar 

EDI e em pequenas empresas sem condições financeiras para suportar os altos custos 

de implementação dos sistemas EDI. 

Como os dois sistemas de troca eletrônica de informação foram criados em 

épocas distintas, existem no mercado empresas que trabalham como mediadores 

entre os dois sistemas. Como também existem diversas versões de sistemas XML há 

a necessidade de utilização de sistemas capazes de integrar os diversos sistemas 

existentes. Deste modo, o mediador pode ser visto como um elemento que integra 

todas as diferentes versões XML transmitidas bem como, um elemento capaz de 

compatibilizar arquiteturas distintas, isto é, EDI e XML, demonstrada na Figura 3.16.   
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Figura 3.16 – Integração de EDI e XML 
Fonte: Van Trier (2000) 

 

 

 

 

3.6 - Sistemas Eletrônicos de Troca de Informação - SETI  

 

Existem diferentes tipos de sistemas de troca eletrônica de informação, alguns 

baseados na tecnologia da linguagem EDI, outros já incluindo as duas possibilidades 

XML e EDI. É importante ressaltar que os sistemas baseados na filosofia XML vêm 

assumindo uma importância cada vez maior, entretanto, em função dos altos 

investimentos já realizados em sistemas de linguagem EDI, estes sistemas ainda 

perdurarão por muito tempo. As principais formas são: 

• Sistema EDI tradicional: Integrado ou através do emprego estações de 

trabalho (“Workstation”); 

• Sistema EDI através da Internet; 

• Sistema EDI conjugado através da Internet; 

• Sistema XML integrado ao sistema EDI. 
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3.6.1 - Sistema Eletrônico de Troca de Informação - EDI Integrado 

 

Este sistema apresenta como característica principal à comunicação sendo 

realizada entre computadores, sem qualquer intervenção humana e, portanto, 

minimizando os tradicionais erros de digitação. O sistema requer, entretanto, altos 

investimentos, conhecimentos técnicos específicos e o uso de sistemas de 

transmissão on-line e fixos sendo implementado com sucesso em organizações de 

grande porte com grande volume de ordens e faturas padrão.   

O sistema EDI integrado pode utilizar os serviços de VANs (empresas 

especializadas responsáveis pelo encaminhamento/recebimento de 

mensagens/arquivos e seu gerenciamento, na maioria dos casos essas empresas 

fornecem também os aplicativos utilizados como tradutor (Fig. 3.17) que possibilita 

o transporte das mensagens EDI em um cenário no qual existem variados tipos de 

mensagens sendo trocadas por diferentes parceiros comerciais. O processo acontece 

da seguinte forma: a Companhia A envia uma mensagem endereçada a Companhia  

 

 

 

Figura 3.17 – EDI Tradicional (1) 
Fonte: Van Trier (2000) 
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B. A mensagem é recebida pela VAN1 que disponibiliza os documentos na 

caixa postal da companhia destinatária.  A vantagem deste processo é a segurança no 

recebimento dos dados, pois a VAN emite constantemente notificações de entrega e 

recebimento, não permitindo que uma das companhias deixe de receber qualquer 

correspondência endereçada a ela.  

 
 
 
 
 

3.6.2 - Sistema Eletrônico de Troca de Informação - Estação de Trabalho 

 

Ao contrário do sistema anterior, a comunicação entre computadores é 

realizada com a intervenção humana, sendo um sistema adequado para organizações 

com volumes fixos e moderados de troca de informações. O principal aspecto 

positivo é o baixo custo enquanto que, o alto índice de erros é o maior ponto 

negativo. Como pode ser observado na Fig. 3.18; a Companhia A troca mensagens 

com a companhia B na qual as mensagens são disponibilizadas em uma estação de 

trabalho onde os arquivos e mensagens são acessados manualmente.  

 
 

                                                 
1 * A nomenclatura também pode ser de uma VAN (Value Added Network) / X.400: É o termo 

associado a uma VAN (“Internacional Telephone Union”) que desenvolveu padrões 
internacionais específicos de mensagens eletrônicas (protocolo). 
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Figura 3.18 – EDI – Estação de trabalho 

Fonte: Van Trier (2000) 
 

 

 

3.6.3 - Sistema EDI através da Internet (Web EDI)   

 

Neste sistema o preenchimento das informações é realizado através de uma 

página na Internet (“Web Site”) não sendo, portanto, necessários investimentos na 

montagem de uma estrutura do EDI. Essa modalidade de troca de informações tem a 

Web como interface para as mensagens EDI. Para tanto, um dos parceiros, 

geralmente é uma grande organização, desenvolve ou compra formulários Web 

(formulários padronizados com os conteúdos necessários para as transações 

comerciais) que, customizados de acordo com suas necessidades, são 

disponibilizados na página. Os outros parceiros de negócios, tipicamente as pequenas 

empresas, se conectam a esta página utilizando uma identificação de usuário e senha, 

e selecionando e preenchendo os formulários de seu interesse. O resultado é enviado 

para um servidor WEB que valida o processo e padroniza os dados como uma 

mensagem EDI (Fig. 3.19). Para realizar o processo inverso, a companhia A envia a 

mensagem para o servidor Web onde as mensagens EDI são convertidas para texto e 

disponibilizadas via e-mail. 

As desvantagens do sistema estão associadas à administração da página, o 

que gera maiores possibilidades de erros e aos problemas de integridade das 

informações. O desenvolvimento deste modelo de EDI teve como objetivo, 
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possibilitar pequenas empresas a participar do sistema EDI apenas com um 

“browser”.  

 
 
 

Figura 3.19 – Web EDI 
Fonte: Van Trier (2000) 

 

 

 

3.6.4 - EDI através da Internet  

 

Este sistema caracteriza-se pelo emprego exclusivo da Internet como meio de 

transmissão das mensagens e que pode ser realizada de duas formas distintas; open 

Internet e via FTP. A segunda forma apresenta melhor desempenho oferecendo a 

possibilidade da confirmação de recebimento pelo servidor Web. A utilização deste 

modelo somente é viável quando existe uma tecnologia compatível entre os parceiros 

comerciais, pois até versões diferentes de um mesmo aplicativo resultam na não 

abertura dos arquivos ou na não configuração dos mesmos.  

Apesar da próxima geração de Internet (NGN) ser provida de protocolos que 

garantem a entrega de mensagens e a qualidade de serviços prestados, na situação 

atual, não há garantias da troca de informações, devendo-se acrescentar ainda, a 

inexistência de suporte técnico. A principal vantagem deste modelo está nos 

reduzidos investimentos necessários.  

O conceito para melhor compreensão é apresentado na Figura 3.20. 
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Figura 3.20 – EDI através da Internet 
Fonte: Van Trier (2000) 

 

 

 

 

 

 

3.6.5 - Combinação XML / EDI  

  

        A tentativa de unir as vantagens do EDI e o XML criou a combinação 

EDI/XML, apresentada na Figura 3.21. As principais vantagens dessa combinação 

está na facilidade de troca de mensagens através da Internet, uma opção de menor 

custo para as pequenas empresas, e na possibilidade de ser utilizado pelos método 

tradicionais do EDI. O XML é um padrão ainda em desenvolvimento, sem o 

oferecimento de garantias de acordos futuros para atender o mundo globalizado dos 

negócios.  
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Figura 3.21 – Combinação EDI/XML 
Fonte: Van Trier (2000) 

 
 
 
 
 
3.7 Conclusões 
 
 

A Tecnologia de Informação trata das relações entre sistemas de informação,  

o uso e inovação de hardware (computadores, redes de telecomunicações, 

equipamentos multimídia), sistemas de automação, software, serviços e usuários. 

Além do aumento da capacidade de armazenamento e transporte da 

informação através das tecnologias de código de barras, cartões e etiquetas 

inteligentes, outro aspecto da motivação tecnológica é a necessidade de manter a 

compatibilidade e a conectividade dos diversos recursos de hardware e de software 

colocados à disposição dos usuários. Um exemplo que possibilita esta integração é a 

tecnologia de banco de dados e de redes englobam microcomputadores e terminais 

gerando o conceito de sistemas de informação. Também, as novas tecnologias de 

informação Wireless, biometria digital e VoIP que permitem o processamento de 

imagens e de sons, continuam a evoluir viabilizando soluções antes inexistentes e 

tornam-se opções para agilizar e assegurar o uso da informação associadas à sistemas 

de informação. 
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Desta forma, atualmente, a TI coloca mais alternativas para a solução do 

fluxo de informação empresarial, bem como seu gerenciamento através dos sistemas 

de informação capazes de oferecer suporte à tomada de decisões empresariais. 

Como referencial para futuros estudos foi observada a adoção de um sistema 

de informação baseado no conceito de troca eletrônica de informações (EDI), o qual 

consiste em um conjunto de protocolos de comunicação projetados para permitir a 

troca de dados e execução de transações comerciais automaticamente em 

computadores diferentes. Cuja configuração típica é aquela em que os diversos 

clientes do serviço trocam informações entre si através de um provedor de serviço 

EDI. Este provedor recebe o nome de VAN (Value Added Network) que tem o papel 

de centralizar informações recebidas dos diversos clientes e, ordenadamente, 

transmití-las aos respectivos receptores, garantindo a uniformidade das informações 

que trafegam entre seus clientes. Na prática, nem todos os usuários de EDI utilizam 

os serviços de uma VAN, quase sempre porque já possuem um sistema próprio para 

comunicação entre computadores. Atualmente o WEB EDI, que se caracteriza 

principalmente por fazer a integração entre os ambientes EDI e Internet, apresenta 

características atraentes para as empresas interessadas em manter comunicação on 

line com seus parceiros de negócios mas não tem como investir em um sistema EDI 

convencional. Dentre estas vantagens destacam-se: ser acessível a partir de qualquer 

PC e qualquer browser (programa de interface com a rede mundial), possui sistemas 

de segurança que a Internet, sozinha não apresenta, a estrutura necessária é básica     

( linha telefônica, acesso à Internet e computador com browser), permite via Internet 

transferir arquivos e formulários, realiza mapeamento e a tradução ao usuário, além 

reduzir de custos e agilizar os processos empresariais. 

Com o desenvolvimento de novas linguagens o padrão EDIFACT deixou de 

ser o único utilizado para a troca eletrônica de informações, sendo utilizado também 

o XML, levando os sistemas de informação modernizarem-se para atuar com o 

EDIFACT e XML.  

Finalmente a aplicabilidade das tecnologias de informação em sistemas de 

informação possibilita a gestão empresarial com base no controle de atividades e 

apoio ao processo decisório. 

 



 49 

 

CAPÍTULO 4 – O SISTEMA PORTUÁRIO MUNDIAL 

 

            O desenvolvimento do comércio internacional está estritamente ligado à 

questão portuária uma vez que a quase totalidade das mercadorias que circulam pelo 

mundo é transportada em navios e movimentada através dos portos. As novas 

tecnologias introduzidas na navegação marítima e na infra-estrutura portuária  

provocaram profundas transformações no panorama do comércio mundial. 

            Atento a essa revolução tecnológica, este trabalho dedica-se ao estudo da 

questão portuária no Brasil e no mundo, buscando neste capítulo apresentar o 

resultado do levantamento dos principais portos mundiais, detalhando seus sistemas 

de informação e suas administrações e incluindo resultados, análises e comentários 

sobre portos europeus e inserindo-se observações sobre alguns portos da Ásia 

continente que vem ganhando crescente expressão no comércio mundial. 

 

4.1 Introdução 

 

            No momento em que o Brasil procura assegurar a expansão de seu setor 

exportador, o tema modernização dos seus portos ganha especial relevância. A 

modernização que se deseja não envolve unicamente a introdução de novas 

tecnologias e atualização de equipamentos, mas igualmente novas formas de gestão e 

administração dos serviços portuários que venham a resultar em maior produtividade 

e barateamento dos seus custos. 

            Os portos do mundo inteiro evoluíram e se modificaram radicalmente após a 

Última Grande Guerra. No Brasil, no entanto, não só os equipamentos; guindastes, 

gruas etc. estão obsoletos, mas a arcaica estrutura portuária, ainda da década de 30, 

não está de forma alguma à altura do desenvolvimento alcançado por outros 

segmentos da economia. Para comprovar este atraso assim como, a tendência de 

participação do setor privado, as estatísticas de movimentação de carga nos portos 

mais eficientes do mundo comparadas com os portos brasileiros são inversamente 

proporcionais. 
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4.2 Atividades Básicas do Sistema Portuário 

 

            O primeiro passo em qualquer estudo do sistema portuário é conhecer e 

compreender o funcionamento do sistema portuário para, somente então, identificar 

como a adoção das Tecnologias de Informação, irão contribuir para melhorias ao 

sistema como um todo. A atividade básica de movimentação pelo porto corresponde 

aos processos de embarque e desembarque da carga (Figura 4.1). Concomitante a 

esta movimentação existe um fluxo documental que estabelece as ações que 

concretizam a movimentação da carga pelo porto. É precisamente neste circuito 

documental ou seja no fluxo da informação através do sistema portuário, que as 

Tecnologias de Informação, atuando isoladamente ou em conjunto, agilizam e 

minimizam os respectivos processos. Conseqüentemente, sendo o circuito 

documental o responsável pela efetivação das ações, o conjunto de atividades dele 

decorrente também se agiliza; resultando em menor tempo de tramitação dos 

processos pelo porto.  

            No Brasil, as cargas de exportação são classificadas: 

• Livres - processadas sem qualquer procedimento especial; 

• Operações contingenciadas - sujeitas a limitações ou procedimentos; 

• Suspensas - podem estar suspensas para estabilizar ou abastecer o mercado 

interno, ou ainda, que se encontram suspensas por embargos comerciais a 

algum país; 

• Proibidas – exemplos deste tipo são as exportações de jacarandá da Bahia e, 

de antiguidades com mais de 100 anos. 

O processo de exportação está sujeito à formalização do Registro de 

Exportação (RE), simplificado ou não, previamente ao embarque, processado 

através do sistema SISCOMEX, no qual os dados do RE são realizados 

eletronicamente. O SISCOMEX analisa os dados informados (enquadramento 

legal, características operacionais compatíveis, etc) e, dependendo do caso, 

três resultados são possíveis: rejeitado (não efetivado), em exigência 

(pendente de efetivação) ou efetivado (liberado para despacho aduaneiro). 
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            Similarmente ao sistema portuário brasileiro, nos demais portos do mundo, os 

processos de exportação e importação constituem-se na atividade base do sistema 

portuário mundial, conforme apresento na Figura 4.2, também requerendo 

simultaneidade do trâmite documental e movimentação da carga. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 

Pedido de Compra 

Faturas Pró-Forma + FOB + CFR 

Exportador Importador 

Armazém 

Romaneio + Registro de 
Exportação + Nota fiscal do País 

Armazém 

Declaração de Despacho 
de Exportação 

Boletim de 
Embarque 

Carregamento 

Manifesto + BL + Invoice 

Manifesto + BL + Invoice 

Conhecimento de Embarque (BL) + Invoice 

Carta de Crédito ($$) 

Banco 
Banco 

Fatura 
+ Draft 

Descarregamento 

Declaração de 
Trânsito Aduaneiro 

Boletim de 
Descarga 

Desova 

Figura 4.1 - Ciclo de Exportação e Importação 
Fonte:  Adaptado SECEX, 2002 
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Figura 4.2 – Processo de Exportação / Importação no Sistema Portuário Mundial 
Fonte: Relatório 114 / CEE, 2002 
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4.3 Integrantes do Sistema Portuário 

 

            Após descrever as atividades do sistema portuário, é importante identificar os 

principais integrantes envolvidos no sistema, pois na implementação de sistemas 

eletrônicos de informação a atuação entre os parceiros comerciais deve ser 

claramente entendida e definida. Caso contrário a integração entre os parceiros e, 

conseqüentemente, a continuidade do fluxo da informação é interrompido, 

comprometendo a performance dos resultados. 

            Os principais grupos do sistema portuário são os usuários, os responsáveis 

por organizar os procedimentos de embarque e desembarque de carga, os 

responsáveis pelos serviços de transportar a carga; as autoridades regulamentadoras 

e, finalmente as empresas financeiras. Cada grupo é subdividido em diferentes 

personagens como mostrado na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Organizações envolvidas no Sistema Portuário Mundial (Porto de Rotterdan) 

GROUP ORGANIZATION DESCRIPTION  

CUSTOMERS • Shipper/Exporter 
• Consignee/Importer 

ORGANIZING • Fowarder 
• Shipping line agent 

PHYSICAL • Empty Container Depot (ECD) 
• Container Freight station (CFS) 
• Maintenance & Repair Center (MRC) 
• Inland Terminal Operator (eg. Rail-Road Terminal) (ITO) 
• Carrier Inland Transport (pre-carrier or On-carrier) which can be: 
• Ro-rail operator 
• Bo-barge operator 
• RH-road haulier 
• Sea Terminal Operator (sometimes refered to as Stevedore) (STO) 
• Shipping Line 
• Porto Services (Pilots, Moors, Tugs) 

AUTHORIZING • Port Authorities 
• Customs 
• Chamber of Commerce 
• Central Bureau of Statistics 
• Licensing Authority 
• Consulate 

FINANCIAL • Bank (Advising Bank, Issuing Bank) 
• Insurance company (Carriage Insurance) 

 
Fonte: Porto of Rottedam , 2002 
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            De maneira análoga, nos portos brasileiros o conjunto de integrantes é 

composto por atores distintos que, passamos a descrever: 

Comunidade Portuária: pode ser definida como todos os membros integrantes e 

necessários à execução dos serviços e dos processos ligados à movimentação de 

cargas na área portuária. Estes membros contemplam, desde a unitização de cargas 

(preparação de pallets, fardos, cintagem, lingadas, etc.), armazenagem de 

mercadorias, manobras de máquinas, guindastes e equipamentos de pórtico até o 

embarque ou desembarque destas mercadorias, conferência e conserto de carga, bem 

como os serviços de desembaraços junto às diversas entidades governamentais. 

Pode-se citar como os principais membros da comunidade portuária os sindicatos, 

operadores portuários, agências marítimas, despachantes aduaneiros, cooperativas, e 

de materiais para estivagem e ainda outras empresas prestadoras de serviços de apoio 

à operação portuária. 

Armador: é a pessoa jurídica estabelecida e registrada para a realização do 

transporte marítimo, seja ele local ou internacional. É responsável pela carga que 

transporta respondendo juridicamente por todos os problemas sobre a mesma a partir 

do momento que a recebe para embarque. Para tanto, é obrigado a fornecer ao 

embarcador um Conhecimento de Embarque, denominado Bill of Lading – B/L, 

conforme contrato de transporte. 

Agência Marítima: é a empresa representante do armador ao país/porto, servindo de 

ligação entre este e o comerciante, seja ele importador ou exportador, é também de 

contato entre o armador e às autoridades portuárias governamentais.  É responsável 

tanto pela obtenção de carga para o espaço disponível no navio como também pelo 

controle das operações de carga/descarga. A solicitação de espaço no navio chama-se 

Reserva de Praça e sua confirmação Fechamento de Praça. Caso a carga não seja 

embarcada, após confirmação do fechamento de praça, ocorre o que se denomina 

Praça Morta, ficando o embarcador fica sujeito à cobrança de um valor mínimo de 

ressarcimento ou até o valor integral do frete chamado então, Frete Morto.   

Transitário (Freight Forwarder ou Forwarding Agent): em geral, são empresas 

multinacionais ou empresas a elas associadas que oferecem aos clientes um serviço 

praticamente de porta a porta, incluindo a execução dos processos de importação e 

exportação como, por exemplo, emissão de documentos, negociação bancária, 

contratação de câmbio e ações junto a repartições públicas e agências marítimas. 
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NOVCC (Non-Vessel Owning Common Carrier): trata-se de armador sem navio, 

registrado no Departamento de Marinha Mercante com permissão de operar e realizar 

transporte marítimo.  

Alfândega: órgão responsável pelo recolhimento de impostos nas operações de 

importação e exportações de bens de consumo pelo porto, também na fiscalização e 

integridade das cargas. Na fiscalização documental, é o órgão responsável pelo 

desembaraço das mesmas.  

 

            A “Lei de Modernização dos Portos”, Lei Federal nº 8.630, de 25/02/93,  

introduziu uma série de alterações nas regras de gerência e de operação dos portos, 

entre as quais destacamos: 

1.) Exploração do Porto e das Operações Portuárias: a operação portuária em um 

porto organizado passou a ser feita prioritariamente pela iniciativa privada, 

eliminando a exclusividade das administrações públicas anteriores nas operações de 

capatazia (serviço de movimentação de cargas no cais). O trabalho de estiva 

(serviços de movimentação de cargas a bordo do navio) continua sob a 

responsabilidade dos armadores. Foi criado, a figura do operador portuário, pessoa 

jurídica pré-qualificada junto à Administração do Porto que pode explorar 

integralmente um porto através de concessão, ou parcialmente, através de 

arrendamento de terminais, de áreas, ou de serviços (ver Capítulo III da Lei). 

2.) Administração do Porto: denominada autoridade portuária, é exercida diretamente 

pela União, ou por uma concessionária. Dentre as suas atribuições está a de pré-

qualificar os operadores portuários; ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra Portuária 

Avulsa (OGMO); estabelecer o horário do funcionamento do porto e as jornadas de 

trabalho; fiscalizar as operações portuárias; arrecadar as tarifas pelo uso das 

instalações portuárias de uso público; manter a área do porto organizado; e demais 

atividades administrativas referidas no Artigo 33, da Lei. 

3.) Conselho de Autoridade Portuária: o CAP, criado em cada porto organizado, tem 

por atribuição instituir regulamentos de exploração do porto; promover a 

racionalização e otimização do uso de suas instalações; fomentar sua ação industrial 

e comercial; desenvolver mecanismos para a atração de cargas; homologar os valores 

das tarifas fixadas pela administração; aprovar o plano de desenvolvimento e 

zoneamento do porto; e outras competências previstas no Artigo 30 da Lei.  
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4.) Órgão Gestor de Mão-de-Obra: no âmbito de cada porto foi criado um órgão 

gestor de mão-de-obra portuária avulsa – OGMO com a finalidade de cadastrar, 

registrar e treinar a mão-de-obra dos trabalhadores portuários; administrar o 

fornecimento de mão-de-obra para os operadores portuários; estabelecer o número de 

vagas; arrecadar junto aos operadores os encargos sociais e previdenciários, bem 

como a remuneração devida aos trabalhadores. 

            Deste modo, a Lei extinguiu o monopólio de fornecimento de mão-de-obra 

pelos sindicatos previstos nas legislações anteriores. As condições de trabalho 

passam a ser acordadas através de negociação coletiva entre trabalhadores e 

operadores portuários, no âmbito de cada porto ou terminal. Este novo procedimento 

possibilita estabelecer condições diferenciadas para a organização de trabalho entre 

os portos resultando em importante estímulo à competitividade. 

         

 

 

4.4 O Sistema Portuário Mundial 

 

            O transporte marítimo mundial ocorre principalmente entre três áreas 

geográficas: Europa, América do Norte e Ásia, que abrangem, os mercados mais 

prósperos do planeta. Fora destas rotas principais do mercado internacional, 

encontram-se os portos da América Latina, África e Oceânia. No continente europeu 

os principais portos são: Rotterdam (Holanda), Antuérpia (Bélgica), Hamburgo 

(Alemanha) e Marselha (França). Na América do Norte, pela posição geográfica 

estratégica os Estados Unidos da América atuam no Oceano Atlântico e na Costa do 

Pacífico. Na Ásia, o principal porto é atualmente o de Cingapura. Destacam-se ainda 

o porto de Hong-Kong, os portos de Yokohama e Kobe (Japão), Xangai e Cantão 

(China). 

            Acompanhando de perto a evolução do comércio internacional o sistema 

portuário mundial tem se desenvolvido de forma rápida nos últimos anos. Na 

incessante e acirrada batalha pela conquista de novos mercados, os serviços 

portuários tornaram-se importantes instrumentos de fomento à exportação, 

notadamente quando bons e baratos isto é, provendo serviços com qualidade.  

            Na busca de qualidade e eficiência observa-se, na atualidade, um interesse na 

cooperação entre empresas e sindicatos objetivando soluções para reduzir custos e 
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melhorar serviços. Além da mudança de postura entre governo, empresários e 

trabalhadores, há o aumento do investimento na modernização dos equipamentos de 

cais, da automação através de sistemas de informação e a gestão portuária com visão 

estratégica. 

             

            A otimização e ampliação do sistema portuário é um desenvolvimento  

extensivo as cidades-portos. Ainda que algumas grandes metrópoles, inclusive 

capitais de países e estados, possuam portos importantes que, no entanto não são 

fundamentais para a sua vida cotidiana como Nova York, Londres, Buenos Aires e o 

Rio de Janeiro, entre outras. Porém, existem cidades que vivem quase 

exclusivamente em função do porto, do ininterrupto movimento de carga e dos seus 

múltiplos desdobramentos econômicos.  O melhor exemplo desse modelo é, sem 

dúvida, Rotterdam, que, pela diligência dos holandeses, tornou-se o maior e, 

possivelmente, o melhor porto do mundo. Na mesma série de cidades-portos podem 

ser alinhadas Hamburgo, Antuérpia, Le Havre, Hong Kong, Cingapura, Xangai e, no 

Brasil, Santos e Paranaguá. 

 

    

 

    4.5 Cenário do Sistema Portuário Brasileiro 

 

 

            A situação geoeconômica do Brasil, desde o período de sua colonização 

favoreceu o surgimento de grande quantidade de portos e terminais marítimos. Com 

o passar dos séculos os investimentos governamentais tornaram-se insuficientes para 

atender as necessidades de modernização do sistema portuário nacional. Como 

conseqüência, portos brasileiros, em sua maioria, não acompanharam a evolução 

tecnológica mundial. 

            O sistema portuário nacional é composto por 35 portos marítimos 

organizados, de uso público, e por aproximadamente 500 terminais de diferentes 

características e especificações, com variadas capacidades de movimentação de 

cargas. Estes terminais são compostos pelos Terminais de Uso Privativo - TUP e 

pelas Instalações Portuárias Rudimentares - IPR, explorados pelo setor privado e por 

algumas estatais. Os TUP e as IPR respondem por 60% das cargas movimentadas no 
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País. Por outro lado, os portos de uso público cuja participação corresponde, 

aproximadamente a 40% do total das cargas movimentadas no Brasil, são 

administrados por empresas de economia mista. 

                Com a perda de competitividade dos produtos nacionais devido às 

condições inadequadas do sistema portuário nacional a assinatura da “Lei de 

Modernização dos Portos” (Lei Federal nº 8.630, de 25/02/93) objetivou: 

 

a) A curto prazo - descentralização e desregulamentação do setor, redução da atuação 

do Estado, aumento da participação da iniciativa privada, redução dos custos 

operacionais; 

b) A médio prazo - melhoria na qualidade da mão-de-obra, racionalização do 

ambiente de trabalho, aumento da produtividade, estímulo à concorrência e redução 

dos preços e tarifas; 

c) A longo prazo – aumento da eficiência e competitividade dos portos. 

    

 

 

4.6 Análise da Competitividade do Sistema Portuário Mundial 

             

            A análise sobre o funcionamento dos grandes complexos portuários mundiais 

demonstra que a competitividade favorece o aprimoramento da qualidade e a redução 

dos custos dos seus serviços. Tanto nos portos da Europa, quanto na América e Ásia, 

está presente a competição por novos mercados. Primeiramente existe a concorrência 

entre países pela disputa de carga, conforme demonstrado na Tabela 4.2.  

            Na Europa a mais evidente e entre os portos de Rotterdam (Holanda), 

Hamburgo (Alemanha) e Antuérpia (Bélgica) disputando entre si as cargas do 

comércio internacional de seus vizinhos. Para preocupação dos alemães, 

particularmente das autoridades e empresários de Hamburgo e Bremen, parte do 

movimento de exportação e importação do país, em especial das indústrias do Vale 

de Ruhr, é realizada através de Rotterdam. Embora a qualidade dos serviços seja 

semelhante, as distâncias menores e o baixo custo do transporte fluvial favorece o 

grande porto holandês.   
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Tabela 4.2 – Os 10 Maiores Portos Mundiais em Movimentação de Contêineres 

Volume 2002 Volume 2001 
Rank 
2002 

Rank 
2001 

Port 
(in millions TEUs) 

(in millions 
TEUs) 

2002 vs. 2001 
(Percentage Change) 

1 1 Hong Kong 19.14 17.83 +7.4% 

2 2 Singapore 16.94 15.57 +8.8% 

3 3 Pusan 9.45 8.07 +17.1% 

4 5 Shanghai 8.61 6.34 +35.8% 

5 4 Kaohsiung 8.49 7.54 +12.6% 

6 8 
Shenzhen (includes Yantian, 
Shekou & Chiwan) 

7.62 5.08 +50.0% 

7 6 Rotterdam 6.52 6.10 +6.9% 

8 7 Los Angeles 6.11 5.18 +17.8% 

9 9 Hamburg 5.37 4.69 +14.6% 

10 11 Antwerp 4.78 4.22 +13.3% 

 

Fonte: World's Top 50 Container Ports 2002 vs 2001 

 

            Por seu turno, Hamburgo movimenta considerável parte do intercâmbio 

comercial das nações da Europa Central, sendo que a República Tcheca e a 

Eslováquia possuem ali enorme terminal privativo por onde realizam suas operações 

marítimas de exportação e importação. O moderno Porto de Antuérpia, com serviços 

e custos melhores do que os vizinhos Le Havre e Dunquerque, conquista para seus 

terminais privados expressiva parcela do comércio exterior francês. 

            Na Europa, a busca de novos clientes faz crescer a competição entre portos de 

um mesmo país. Exemplificando, na Holanda, o porto de Amsterdã é concorrente do 

porto de Rotterdam e na Alemanha, Bremen faz o mesmo com Hamburgo.  Na 

Bélgica, o bem organizado e moderno porto de Gent busca cada vez mais aprimorar 

seus serviços e reduzir concorrendo com o porto de Antuérpia. O mesmo pode-se 

observar nos portos franceses de Le Havre, Marselha e Dunquerque. 

            Nos Estados Unidos da América, os embarques da Costa do Pacífico têm sido 

superiores aos dos portos localizados no Oceano Atlântico. O sistema portuário 

norte-americano é descentralizado e privatizado. Integrado por 185 portos, 1.941 
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terminais e 3.200 berços, a maioria do setor privado. Os portos pertencem aos 

Estados, que têm Constituições próprias e regulamentação diferente. Os acordos 

regionais firmados por empresários e trabalhadores são orientados pelo chamado 

“master contracts” (um para cada Costa), adaptados às condições locais.   

            Na Ásia, verifica-se um intenso crescimento do comércio internacional, a 

principal disputa por cargas envolve o porto de Hong Kong e o de Cingapura. Estes 

dois grandes portos, para aumentar o movimento e obter maiores lucros, procuram 

atrair cargas das nações vizinhas como Malásia, Tailândia e Indonésia.  Interessante 

observar que Hong Kong após longo período de possessão inglesa desde 1841, foi 

devolvida ao Governo chinês em 1997, que mantém a estratégia de incentivos e 

isenções fiscais, acentuando o crescimento da atividade econômica estruturada nas 

operações de comércio exterior através do porto de Hong Kong. Este porto é 

subdividido em três grandes terminais privatizados e após consecutivos 

investimentos é considerado um dos mais modernos do mundo, superando o 

movimento dos portos japoneses de Kobe e Yokohama, do taiwanês Kaohsinung e 

disputando de forma mais acirrada com o porto de Cingapura o primeiro do mundo 

na movimentação de contêineres.  

            Ainda na Ásia, recentemente percebendo as inequívocas vantagens da 

privatização dos portos, o governo chinês decidiu reformular a proposta de sua rede 

portuária, assim os dois grandes e tradicionais portos chineses de Cantão e Xangai, 

recebem investimentos privados.  

            Existe também, uma disputa interna dos portos onde se desenrola a 

competitividade no sistema portuário é pela conquista de usuários dentro dos 

próprios portos, entre as diversas empresas prestadoras de serviços. Em permanente 

competição, os inúmeros terminais privados e as empresas que movimentam as 

cargas em Rotterdam, Amsterdã, Hamburgo, Antuérpia, Hong Kong e Cingapura 

estão sempre melhorando a qualidade e reduzindo os custos dos serviços. 

            Há ainda a concorrência entre os próprios trabalhadores avulsos (estivadores, 

operadores de guindastes, motoristas e outros), escolhidos de acordo com os 

melhores resultados por eles produzidos, gerando-se associação entre capital e 

trabalho, tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Movimentação de Carga Processada por Homem/hora (Principais Portos) 

Portos Movimentação de Carga Processada  (ton) 

Antuérpia • 3,0 t 

Rotterdam • 2,8 t 

Hamburgo • 2,4 t 

Hong Kong • 2,9 t 

Cingapura • 3,2 t 

 
Fonte: Port of Rotterdam, 2002 

 

 

 

4.6.1 Análise do Sistema Portuário Brasileiro e o Sistema Portuário Mundial 

 

 O sistema portuário brasileiro pode ser dividido em dois períodos distintos, o 

anterior e o posterior a promulgação da “Lei de Modernização dos Portos” (Lei 

Federal nº 8.630, de 25/02/93).  Com alteração da legislação, inicia-se o processo de 

reestruturação dos equipamentos e instalações portuárias através de investimentos 

privados no setor. Paralelamente, as Companhias Docas dos estados até então 

responsáveis pela administração do porto nos respectivos Estados brasileiros, passam 

a atuar como concessionárias dos serviços e das instalações portuárias. 

            Contribuindo para o processo de reestruturação portuária, a lei autorizou os 

terminais privativos para movimentação de cargas de terceiro, acrescentou 62 

terminais privativos ao sistema portuário nacional. Destacam-se no bloco de 

terminais estatais: os da Petrobrás, que realizam as operações de carga e descarga de 

petróleo e derivados e os de minérios da Cia. Vale do Rio Doce. Entre os terminais 

do setor privado os mais importantes são no porto de Santos o da Cargil (para soja e 

pallets de polta de fruta), Cutrale (suco de laranja), Dow Química (produtos 

químicos), Cosipa (produtos siderúrgicos), TECON (contêineres) e Ultrafétil 

(fertilizantes), no porto do Rio de Janeiro o da MBR (minério de ferro), no Rio 
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Grande o da Incobrasa (soja) e Adubos Trevo (fertilizantes), em Vitória o da 

Portocel, no porto de Suape o da TECON, entre outros.  

    Abordando as diferenças entre os portos nacionais e os principais portos 

mundiais destacam-se: 

a) A falta de visão estratégica, por parte da administração pública da 

Companhia Docas de cada estado brasileiro.  

b) A falta de atuação do Conselho de Administração Portuária (CAP) 

como Autoridade Portuária (Port Authority).   

c) O monopólio estatal dos serviços portuários referente à movimentação 

de carga no cais (capatazia) exercido pelas Companhias Docas e o 

sindical. 

d) A influência dos sindicatos relativa às tarefas de colocação e retirada 

das mercadorias dos navios. 

              Na análise do sistema portuário nacional, comparado ao sistema portuário 

mundial pode-se identificar três contrastes: a questão da privatização nos principais 

portos mundiais se estabeleceu como a forma de captar investimentos e aprimorar a 

infra-estrutura portuária e permitir a operação de terminais dentro da livre-

concorrência; a administração em sua maioria é municipal, mas se restringe à um 

conselho ou comitê municipal que contrata um profissional especializado na 

administração portuária. E essa administração é responsável pelas finanças do porto e 

manutenção das instalações e fiscalização das áreas arrendadas. Fornecendo 

periodicamente relatórios estatísticos comprovando o bom resultado de sua gestão. 

Um terceiro contraste refere-se a atuação conjunta de empresários, sindicatos e 

governo, ressaltando-se o apoio dos sindicatos para o fortalecimento da estrutura e do 

padrão dos serviços prestados. Todos os aspectos mencionados refletem na maior 

qualidade dos serviços prestados e nos menos custos. 

          Os resultados da modernização do sistema portuário brasileiro são lentos, nos 

portos de Santos e Rio de Janeiro predominam guindastes e gruas enferrujados e 

obsoletos enquanto que nos modernos complexos europeus, asiáticos e americanos o 

destaque é para enormes e sofisticadíssimas pontes rolantes controladas por 

computadores. No gigantesco terminal Delta 200, construído pelo setor privado no 

Porto de Rotterdam, apenas um operador de sua cabine comanda por controle 

remoto, não só as imensas pontes rolantes de 90m de altura, como também dirige os 
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caminhões que transportam os contêineres. Nos portos nacionais, a mesma operação, 

pode demandar 40 ou 50 homens. Como resultado, a movimentação de contêineres 

no cais brasileiro custa pelo menos três vezes mais do que nos países 

industrializados. Os elevados investimentos para a ampliação e aquisição dos novos 

equipamentos foi, sem dúvida, a causa principal da rápida privatização dos maiores 

portos mundiais, pois obviamente, empresário algum, vai entregar o controle dessas 

fantásticas e caríssimas pontes rolantes (custam cerca de US$ 8 milhões cada) a um 

funcionário público ou sindical por melhor credencial que possa oferecer. Criou-se 

então, o impasse cuja solução – única e universal – é a passagem das atividades 

portuárias para o setor privado que se quiser serviços eficientes e competitivos 

serviços terão de investir nos equipamentos, operando-os, como de direito, com os 

próprios empregados ou avulsos de sua livre-escolha. 

                  Numa análise comparativa com os sistemas mais modernos e produtivos 

existentes nesse setor, em escala mundial, a renovação dos portos nacionais deve 

dividir-se em três vertentes: 

a) Melhoria dos níveis operacionais: obtida através de uma adequada gestão de 

recursos humanos e materiais. 

b) Melhoria da infra-estrutura portuária: Diz respeito aos equipamentos e 

instalações propriamente ditos. 

c) Melhoria da gestão portuária: a implantação de sistemas eletrônicos de 

informação através da automação e distribuição da informação nos diversos 

setores do porto.  
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4.7 Modernização dos Portos através da Implantação de Sistemas Eletrônicos de 

Informação 

     

        De maneira análoga ao que acontece em outros setores da economia, também no 

sistema portuário cresce a utilização da TI (Tabela 4.4), como alternativa para 

melhorar o processo gerencial e operacional.   

    

Tabela 4.4 – Implantação de Sistemas de Informação no Sistema Portuário Mundial 

 

 País Nome (ínicio 
do  Projeto) 

Entidade/Portos  
envolvidos 

Principais 
Serviços 

Proposta 

1 Alemanha DAKOSY 
(1982) 

Port Community 
Harmburg 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML 
•  GDCS* 
•  DGIS** 
•   liberação de 
alfândegas 
• Porto EDI 

• Sistema de intercâmbio de 
informações para o setor de 
transporte. 

2 França ADEMAR 
(1983) 

Port Community 
Le Havre 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML 
•  GDCS* 
•  DGIS** 
•   liberação de 
alfândegas 

• Intercâmbio de informações e 
documentos entre os operadores 
de Le Havre e a rede interna da 
área portuária. 

• Informações referentes às cargas 
/ containeres. 

• Sendo que este sistema é 
conectado ao sistema SOFI. 

3 Holanda 
(Países 

Baixos) 

INTIS 
(1985) 

Port Community 
Rotterdam 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML 
•  GDCS* 
•  DGIS** 
•   liberação de 
alfândegas 
  Porto EDI  

• Comunicação em rede. 
• Estruturar a informação no Porto 

de Rotterdam. 

4 Bélgica SEAGHA (1986) Port Community 
Antwerp 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML 
•  GDCS* 
•  DGIS** 
•   liberação de 
alfândegas 
•   Porto Virtual 

• Sistema EDI para setor de 
transporte na Bélgica baseado no 
Sistema EDI do Porto de 
Antuérpia.  

5 Japão SHIPNET 
(1986) 
SEA 

(1990) 

Nippon Telegraph  
& Telephone 
Corporation, 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML 
•  GDCS* 
•  DGIS** 
•   liberação de 
alfândegas 
•   Port-EDI 

• Intercâmbio de informações 
referentes às transações de 
cargas utilizando as facilidades 
da caixa de correio . 

6 Cingapura TRADENET 
(1991) 

Maritime 
Community 
Singapore 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML 
•  GDCS 
•  DGIS 
•  Port-EDI 
(PORTNET) 

• Sistema de informação e para 
integrar a documentação da 
comunidade marítima. 
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•  liberação de 
alfândegas. 

7 Alemanha BHT 
(1993) 

Bremen Harbor 
Telematics 

• Mail Box 
•  EDIFACT 
•  GDCS 
•  Port-EDI 
•  liberação de 
alfândegas. 

• Integrar os setores de transporte, 
autoridades e carregadores na 
via rede do sistema EDI. 

8 Coréia KL-NET (1994) Maritime 
community Korea 

• Mail box 
• EDIFACT/XML  
• Port-EDI 

• Sistema de comunicação para a 
logística de cargas e containeres 
na comunidade marítima. 

9 Espanha PortIC 
(1998) 

Plataforma 
Telemática da 
Comunidade 
Portuária de 
Barcelona 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML  
• Port-EDI 
 

• Plataforma de comércio 
eletrônico /transações 
comerciais/ intercâmbio de 
informação e documentação. 

10 Portugal MarNet 
(1998) 

Porto de Lisboa •  Mail Box 
• EDIFACT 
• Port-EDI 
• Gestão Portuária 
(SAP R3) 

• Sistema de comunicação para a 
logística de cargas e containeres 
na comunidade marítima. 

11 EUA DTEDI 
(2001) 

Departamento 
de Defesa/Portos 

dos EUA 

• Mail Box 
• EDIFACT/XML  
• rastreamento de 
carga 
 

• Comunicação em rede.  
• Integração do setor de 

transporte. 
• Gestão da movimentação de 

carga nos EUA. 

*GDCS: Global Data Communication System – sistema de comunicação de dados global 
**DGIS: Dangerous Goods Information System – sistema de informação de cargas /bens perigosos. 

 
Fonte: Adaptado,  LEE,Tae-Woo, PARK, Nam-Kyu, JOINT, F. John and KIM, Woong Gyu,  

A New Efficient EDI System for Container Cargo Logistics (2000). 

 

 

 

4.7.1 Porto de Hamburgo - Alemanha 

 

            Quando o Imperador Frederico Barba Roxa, em Decreto de 7 maio de 1189, 

instituiu oficialmente o Porto de Hamburgo, já crescia a cidade em função das 

intensas atividades de comércio exterior. Localizado às margens do Rio Elba a 

110km da foz no Mar do Norte, o Porto de Hamburgo tornou-se o maior porto da 

Alemanha operado por 300 empresas de navegação que o interligam com 1.100 

portos de 100 países em todos os continentes. 

                Anualmente cerca de 20 mil navios passam pelo porto de Hamburgo e 

deixam diversas mercadorias que são embarcadas imediatamente nos trens que as 

distribuem por toda a Europa. Como porto de contêineres, ocupa o segundo lugar na 

Europa e o sétimo a nível mundial. Sua localização, com excelentes ligações 

ferroviárias, marítimas, fluviais e rodoviárias, tornam o porto extremamente atraente. 

Quase todos os terminais portuários têm instalações roll-on/roll-off, usadas 
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particularmente para o envio de cargas à Austrália, África, América Sul, 

Mediterrâneo Oriental, a Escandinávia e o Reino Unido.  

            O porto pertence ao Estado livre de Hamburgo (segunda cidade alemã com 

1,7 milhão de habitantes) e desde 1970 é inteiramente operado pelo setor privado, 

que mantém 240 empresas atuando no cais e a bordo dos navios. Contando com 

apenas dois mil funcionários para cuidar da infra-estrutura do enorme complexo, área 

de 8,7 mil hectares e 35km de cais, a Administração do porto é exercida pelo 

Conselho de Administração do Porto (onze membros, sendo dois trabalhadores) 

contrata um executivo para gerenciar o porto, cabendo à administração a direção do 

trânsito de embarcações; segurança; controle sanitário; aduana; fiscalização e a 

preservação do meio ambiente. Toda parte comercial e de serviços de armazenagem, 

carga e descarga é orientada pela Associação das Operadoras do Porto de Hamburgo, 

que mantém estreito relacionamento com a Administração pública e os sindicatos dos 

trabalhadores.  

            O sistema DAKOSY é fruto de um projeto iniciado em 1982 pela 

administração de transporte da cidade de Hamburgo cujo objetivo era aumentar a 

eficiência e, conseqüentemente, a competitividade do porto. Para tanto, investiu-se 

na área de infra-estrutura de equipamentos, e na automação dos procedimentos 

portuários.    
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4.7.1.1 O Sistema Eletrônico de Informação “DAKOSY”  

 

            No início da implantação do sistema DAKOSY sua estrutura de comunicação 

(recebimento e envio de arquivos/mensagens) estava configurada em uma rede de 

dados dedicada, resultado de elevados investimentos por parte da administração do 

porto e também de seus usuários, sendo a maioria grandes empresas. Com o 

surgimento da Internet e disseminação de seu uso, o sistema DAKOSY foi 

reestruturado passando operar também com a comunicação através da Internet, opção 

mais utilizada pelas pequenas empresas, uma vez que essa forma de comunicação 

não requer muitos investimentos.  

        Observando a Figura 4.3 visualiza-se um conjunto de subsistemas (os chamados 

pacotes de softwares) estruturados para o processamento de procedimentos 

específicos, demonstrando a atualização (“up grade”) do sistema DAKOSY através 

do desenvolvimento de novas ferramentas para dar suporte e atender as necessidades 

de automação tanto de novos procedimentos quanto de ampliação dos já existentes. 

Exemplificando, o sistema SEEDOS (Seaport Documentation System) tem como 

função específica viabilizar o acesso através da Internet aos procedimentos de 

importação, processando o encaminhamento do arquivo/mensagem recebido ao 

banco de dados central DAKOSY que é o responsável pela distribuição dos dados 

aos setores portuários envolvidos nesta e demais atividades.  
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Figura 4.3 - Configuração do Sistema de Informação “DAKOSY” 

Fonte: Port of Hamburg Marketing (Regd.Assn.) , 2001 (Adaptado) 
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             É importante mencionar que o banco de dados central do sistema DAKOSY 

processa a comunicação de todos os arquivos/mensagens recebidos ou emitidos nos 

diversos subsistemas específicos, processando a distribuição automática a todos os 

setores portuários envolvidos, gerenciando através da Intranet (rede interna 

DAKOSY) as atividades previstas e efetivadas em cada um dos setores portuários, 

disponibilizando ao usuário o acompanhamento dos procedimentos em tempo real, e 

gerando cópias de segurança. 

            Quanto à forma de comunicação dos arquivos/mensagens, o sistema 

DAKOSY processa o recebimento e envio através da rede dedicada DAKOSY, 

através da Internet (Figura 4.4) e numa versão mais recente através de redes sem fio 

“Wireless”. Por sua vez, referindo-se à linguagem dos arquivos/mensagens, o 

recebimento e envio pode ser tanto na linguagem EDIFACT, adotada na implantação 

do sistema, como mais recentemente na forma XML, que registrou um aumento no 

uso desta segunda opção. 

            Dentre algumas ferramentas disponibilizadas pelo sistema DAKOSY, cita-se: 

• A interligação do sistema DAKOSY ao setor bancário que permite o 

acompanhamento automático dos pagamentos de taxas e tarifas efetuados 

pelos usuários exclusivamente através do setor bancário, uma vez que não são 

realizadas propriamente pelo sistema DAKOSY, mas somente rastreadas por 

este. 

• O GDCS (Global Data Communication System) – sistema de comunicação de 

dados global. 

• O DGIS (Dangerous Goods Information System) – sistema de informação de 

cargas perigosas, associado ao Sistema PROTECT que é sistema adotado pela 

União Européia para a notificação de cargas perigosas e rastreamento das 

mesmas, entre os portos dos Mares do Norte da Europa.  
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Figura 4.4 – Arquitetura do Sistema de Informação “DAKOSY” 
Fonte: Port of Hamburg Marketing (Regd.Assn.) , 2001 

 

 

        A implantação do sistema DAKOSY cujo objetivo está relacionado com o 

aumento de eficiência, no porto de Hamburgo trouxe como principais benefícios:  

• O sistema promoveu a integração dos diversos grupos componentes do 

sistema portuário (comunidade portuária, autoridades portuárias, 

agências marítimas, alfândega, operadores entre outros) otimizando a 

comunicação entre si e o porto. 

• A automação dos procedimentos de exportação/importação agilizou a 

efetivação do ciclo documental viabilizando o planejamento antecipado 

dos embarques/desembarques, a estimativa das atividades, acionamento 

dos setores portuários envolvidos nas atividades estimadas, prevendo a 

quantidade e especialidade da mão-de-obra a ser destinada para cada 

atividade, encaminhando previamente ao local de execução das 

atividades mão-de-obra e equipamentos adequados. 
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• A atualização em tempo real de dados e informações permite ao sistema 

DAKOSY verificar on-line o tempo gasto na execução de cada uma das 

atividades portuárias. 

• O gerenciamento das atividades portuárias através do sistema DAKOSY 

contribui através da integração dos diversos níveis administrativos e 

operacionais permitindo uma gestão portuária eficiente. 

 
 

             O processamento da liberação de alfândega no sistema DAKOSY é 

realizado através do subsistema ZAPP (Figura 4.5). 

 

 
 
 

Figura 4.5 – Arquitetura do Sistema de Informação “ZAPP” 
Fonte: Port of Hamburg Marketing (Regd.Assn.), Zool-Ausfuhr, 2001 
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4.7.2 Porto de Lê Havre – França 

 

            Localizado na entrada do estuário do Rio Sena, o porto de Le Havre é o porto 

de contêineres situado mais a oeste da região Norte da Europa Continental, o porto 

de Le Havre, como último porto de carregamento antes de partirem para suas viagens 

transoceânicas, oferece para os responsáveis de transporte e logística das empresas, o 

menor tempo de entrega das suas mercadorias. Por sua localização o porto de Le 

Havre é um ponto de ligação entre a França, a Europa Central (Suíça e Hungria) e o 

sul da Europa (Itália e Península Ibérica), facilitando a redistribuição das cargas em 

toda Europa Ocidental, por vias ferroviárias, rodoviárias e mesmo fluviais. 

            O ano 2002 foi marcado pelo bom resultado do tráfego de carga geral, o qual 

registrou movimentação de mais de 20 milhões de toneladas. Este resultado é 

atribuído principalmente à movimentação de contêineres que atingiu 16,8 milhões de 

toneladas, representando crescimento de 15%, uma das melhores taxas entre os 

grandes portos do norte-europeu. Em TEU's, o aumento foi de 200.000 (1,72 milhão 

movimentado em 2002 contra 1,52 milhão em 2001). A movimentação de carga 

granel sólida foi de 5,6 milhões de toneladas, um incremento de 29% em relação a 

2001, na qual podemos destacar: carvão (+8%), cereais (+36%), ração para animais 

(+28%) e cimento (+7%).  

           

           

4.7.2.1 O Sistema Eletrônico de Informação “ADEMAR” 

 

         O sistema de informação ADEMAR (Accélération du DÉdouanement des 

MARchandises), foi implantado em 1983. Como o próprio nome do sistema sugere o 

objetivo do sistema foi o de acelerar a liberação das mercadorias movimentadas pelo 

porto de Lê Havre administrado pela empresa SOGET (SOciété de GEstion de 

Terminaux informatiques) que é responsável pela permanente manutenção e 

adequação do sistema às novas condições de mercado. Entretanto, cabe ao Comitê 

Técnico do Porto de Lê Havre, encaminhar diretrizes para a empresa introduzir as 

melhorias no sistema ADEMAR (Figura 4.6). 
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            O subsistema SOFI (Système d’Ordinateurs pour le Frêt International), 

processa os registros dos procedimentos documentais e operacionais,  viabilizando o 

controle de tempos e das atividades portuárias, gerenciadas on-line. Através das 

ferramentas disponíveis neste subsistema (SOFITOOLS) o sistema ADEMAR opera 

por exemplo com:  

• Terminais de cargas. 

• Depósitos de armazenamento de bens. 

• Clientes 

• Autoridade Portuária 

• CNC (Compagnie Nouvelle de Conteneurs).  

• Corretores marítimos.      

• Embarcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Configuração do Sistema de Informação ADEMAR 
Fonte: Rapport du Port Le Havre, La Strategie Economique et la Gestion Des Ports Autonomes,  2002 

 

ADEMAR Accélération du DÉdouanement des MARchandises 
Système Port LE HAVRE 
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       O sistema ADEMAR realiza automaticamente os procedimentos de importação e 

exportação. Inicialmente distribuindo as informações para os diversos setores 

operacionais portuários. De posse destas informações, cada setor realiza a 

correspondente ação, inclusive aquelas que demandam mão-de-obra in loco, 

registrando no sistema a hora de acionamento e término das atividades. O sistema 

então processa os valores referentes às atividades em planilha de controle interno, 

emitindo relatório que pode ser acessado pelas partes interessadas. O Sistema 

ADEMAR, através deste processo permite o controle do processo de importação e 

exportação.  

 

 

4.7.3 Porto de Rotterdam - Holanda 

 

     Inicialmente era um pequeno atracadouro de pescadores, localizado no Rio Rotter, 

que, no ano 1250, com a construção da represa (Dam), foi começando a tomar forma 

de um porto, espraiando-se pelas margens do delta do Reno, a alguns quilômetros da 

sua foz. No século XV, porém, a célebre Companhia das Índias Ocidentais resolveu 

fazer do porto seu centro de suas operações, crescendo então o povoado, adquirindo 

contornos de cidade, sempre vinculada às atividades de exportação e importação. 

Passados cinco séculos, Rotterdam com seus 380 mil habitantes é a mais moderna 

cidade da Holanda.    

     O porto de Rotterdam ocupa a primeira posição da Europa na movimentação de 

contêineres. O porto pertence ao município que mantém um pequeno cais público e 

aluga áreas para terminais privativos. A administração portuária é feita pela RMPM 

(“Rotterdam Municipal Port Management”) que estabelece as diretrizes para a 

administração do porto sem, entretanto, interferir nos negócios; ao contrário, 

normalmente incentivando para que eles se realizem. A Administração tem posição 

neutra e conciliadora entre o Governo Federal, que controla a navegação, e os 

armadores e as empresas de estivadores. 

       A infra-estrutura do porto de Rotterdam conta com uma área portuária e 

industrial de cerca de 10.500 hectares de área total; 77km de extensão de cais;191 

modernos guindastes (multipurpose); 72 portêineres (computadorizados); 30 

equipamentos pneumáticos para operações com granéis e 36 rebocadores para 

manobras. Por sua vez, deixam o porto cerca de 30.000 navios (82,2 /dia) enquanto 
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as chegadas anuais alcançam 130.000 embarcações (356 /dia). O porto faz parte de 

500 linhas de tráfego de navios, que se conectam com cerca de outros mil portos.  

        Diversas multinacionais, cinco refinarias e várias indústrias químicas 

encontram-se na área portuária. 

 

 

4.7.3.1 O Sistema Eletrônico de Informação “INTIS” 

 

            O sistema INTIS (INternational Transport Information System), cuja 

concepção é ilustrada na Figura 4.7, foi implantado em 1987, tendo como principais 

objetivos: 

• Disponibilizar infra-estrutura de comunicação entre todos os integrantes do 

setor de transporte (marítimo e terrestre) para a transferência eletrônica de 

dados. 

• Oferecer conectividade entre todos e para todos os integrantes da cadeia de 

transporte em Rotterdam e na Holanda e, até mesmo, com outros países.  

• Viabilizar a caixa de correio eletrônico. 

• Realizar e agilizar a liberação de alfândegas. 

• Disponibilizar os benefícios dos sistemas DGIS (Dangerous Goods 

Information System) e GDCS (Global Data Communication System).  

• Utilizar os padrões internacionais UN/EDIFACT. 

• Manter um sistema confiável respeitando o sigilo da informação dos usuários, 

ou, seja um sistema privativo para utilização dos usuários. 

• Viabilizar suporte técnico on-line para os usuários tanto em hardware como 

em software, assim como treinamentos contínuos e consultas. 

Com a decisão de criar um sistema de gestão portuária a empresa operadora 

INTIS, criada em 1985, formada por duas subsidiárias; a INTIS 

Communication e a INTIS Consultancy, gerencia e atualiza os sistema INTIS 

conforme orientação da diretoria-executiva do Rotterdam Municipal Port 

Management (RMPM). 

  

         Similarmente aos sistemas DAKOSY e ADEMAR, o sistema INTIS é um 

sistema gerenciador interligado a subsistemas chamados de sistemas funcionais, que 
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processam atividades portuárias específicas, operações terrestres, operações fluviais, 

operações ferroviárias e clientes. Dentre os sistemas funcionais:  

• RODOS (ROtterdam DOuane System), responsável pelo processamento de 

liberação de alfândegas. 

• SAGITTA (Security Agents Information Terminal Transport Ag), 

processamento e rastreamento de cargas perigosas, interligado ao sistema 

PROTEC, utilizado para declaração de cargas perigosas pelos portos do norte 

europeu. 

• COCASYS (COntainer CAll Information SYStem), sistema que integra os 

terminais de contêineres e os agentes de embarque. 

        

Figura 4.7 – Arquitetura do Sistema de Informação “INTIS” 
Fonte: Van Baalen, Port Community Rotterdam, 2002 

 

            Um diferencial do sistema INTIS é a realização dos pagamentos de taxas e 

tarifas através do uso de novas tecnologias. Como por exemplo, a Tecnologia de 

Informação “Wireless” é aplicada no Porto de Rotterdam para o recebimento e 

transmissão de informações, inclusive para o processamento de procedimentos de 

importação e exportação. Um exemplo dessa aplicabilidade é o Customs Container 
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Scan, apresentado na Figura 4.8. Essa novidade permite, através do acesso por Rede 

Wireless, o recebimento de conteúdo de contêineres, pelo sistema INTIS, para 

emissão automática do Manifesto de Embarque (D11-Declaration Customs Office 

Maasvlakte) e envio para os diversos setores e usuários. 

  

 

 

 

       

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Estrutura do Processo Customs Container Scan 
Fonte: Port Community Rotterdam, 2002 

 

            Inicialmente foi estabelecido o padrão de linguagem EDIFACT para a troca 

de arquivos/mensagens no sistema INTIS. Atualmente o sistema opera também, na 

linguagem XML, registrando-se a preferência de uso desta linguagem pelas pequenas 

e médias empresas. Para atender a nova tendência foi desenvolvido o aplicativo 

INTISFACE.  
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4.7.4 Porto de Antuérpia -Bélgica 

 

            Há referências que a cidade de Antuérpia é centro de comércio deste o século 

VIII por causa de seu porto, que se tornou o principal porto e centro comercial do 

noroeste europeu.  No início do século XVI havia cerca de mil casas de comércio 

estrangeiras estabelecidas na cidade e 90.0000 habitantes. E por volta de 1560, no 

apogeu de sua prosperidade, Antuérpia superava Veneza como principal praça do 

comércio europeu com grande destaque ao seu porto, já considerado um dos 

principais do mundo. 

              O porto de Antuérpia, semelhantemente ao Porto de Rotterdam, é municipal 

e administrado por um executivo profissional contratado pelo Conselho Diretor. 

    O porto ocupa uma área de 13.455 hectares, repartido duas margens, a 

direita com 7.655 hectares e a esquerda com 5.800 hectares. Sua participação no 

mercado europeu em termos de tonelagem, ocupa o terceiro lugar, depois dos portos 

de Rotterdam e Hamburgo. Conta com um excelente sistema de interligações 

internas de transportes, rodovias, ferrovias, vias fluviais interiores e oleodutos fatores 

motivadores para a rapidez de carregamento, gerando economia de tempo, associada 

a economia de custos, além de menor tempo de trânsito entre o porto e seu destino. O 

porto ainda oferece mais de 300 serviços de linha regulares que disponibilizam 

14.000 rotas de navegações por ano para cerca de 800 destinos. Também famoso, por 

sua alta produtividade em carga controlada, o Porto de Antuérpia conta com 

companhias especializadas em serviços logísticos, operando totalmente 

automatizados. 
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4.7.4.1 Sistema Eletrônico de Informação “SEAGHA” 

 

            O sistema SEAGHA (Systeem voor Elektronisch Aangepaste 

Gegevensuitwisselingin de Haven van Antwerpen) implantado em 1986, é 

administrado pela empresa de mesmo nome responsável pela estrutura de 

comunicação no Porto de Antuérpia e fornecedora de suporte técnico aos usuários. 

Quando do surgimento da Internet, a empresa SEAGHA passou também a ser uma 

provedora de Internet, oferecendo a opção de acesso ao sistema SEAGHA através da 

Internet, meio de comunicação adotado pelas empresas de médio e pequeno porte. 

            O sistema SEAGHA, apresentado na Figura 4.9, foi idealizado inicialmente 

para facilitar a troca de informações entre os setores operacionais e administrativos 

internos do Porto de Antuérpia porém com o sucesso obtido seu escopo foi ampliado 

a grupos integrantes do sistema portuário como um todo.  Recentemente, 

implementou-se o sub sistema APICS com função específica nos processos 

referentes as Autoridades Portuárias.  

 
Figura 4.9 – Estrutura do Sistema SEAGHA 

Fonte: Antwerp Port Community, 2002  
             

 

            Com o aperfeiçoamento das tecnologias de informação, o sistema SEAGHA 

foi modernizado com a possibilidade de transmissão e digitalização de imagens, 
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permitindo a visualização e acompanhamento das atividades em tempo real, um 

exemplo é apresentado na Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 – Imagem Digital do Porto de Antuérpia 
Fonte: Antwerp Port Community, 2002 
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           O SEAGHA Clearing gerencia, processa e registra todos os procedimentos 

das áreas administrativas e operacionais realizados pelos subsistemas funcionais, 

integrando diferentes tecnologias e criando o conceito do VPC (Virtual Port 

Community, “Comunidade Portuária Virtual”), demonstrado na Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11 – Conceito do Virtual Port Community  - VPC 
Fonte: Antwerp Port Community, 2002 

 

       

         O VPC permite aos usuários equipados com um browser, o aplicativo 

SEAGHA CONNECT, realizar através da Internet os procedimentos de exportação e 

importação, incluindo a tradução e conversão de arquivos/mensagens EDIFACT / 

XML, apresentado na Figura 4.12.  
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Figura 4.12 – Arquitetura do Sistema de Informação SEAGHA 

Fonte: Antwerp Port Community, 2002 
    

 

          Similarmente ao que acontece em outros portos, no Porto de Antuérpia há um 

crescimento no uso da linguagem XML. Também um aumento nas operações 

processadas no sistema SEAGHA através de Redes Wireless permitindo agilizar os 

processos operacionais, inclusive com os procedimentos do Manifesto de Carga. 
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4.7.5 Porto de Yokohama – Japão 

 

            Segunda maior cidade do Japão, com quase 3,5 milhões de habitantes, 

Yokohama já foi uma pacata aldeia de pescadores. Sua transformação em uma 

metrópole começou há cerca de 150 anos, quando foi escolhida como o primeiro 

porto de comércio internacional do país. Desde então a cidade é um dos principais 

centros de comércio internacional da Ásia, principalmente em função da 

movimentação de mercadorias registrada pelo Porto de Yokohama, situada na 

extremidade da Baía de Tóquio, um dos principais portos comerciais do Japão, com 

instalações físicas de alto padrão, movimenta cerca de 120 milhões de toneladas / 

ano, resultando num arrecadamento de 88.962.200 de iens. 

            A primeira experiência japonesa em 1986 com a implementação de sistema 

SHIPNET para o porto de Tóquio, registrou vários problemas. Os motivos para o 

sistema não atingir suas metas satisfatoriamente, foram: 

• Falta de apoio do governo às autoridades portuárias. 

• Inexistência de padrão para o ciclo documental e seu fluxo. 

• Não inclusão no sistema dos processos de Importação e Exportação. 

• Repasse integral dos custos pela utilização do sistema aos usuários. 

• Falta de suporte técnico. 

O porto de Yokohama valendo-se desta experiência como fonte de análise e 

pesquisa implantou com sucesso o sistema SEA. 

 
 

 4.7.5.1 Sistema Eletrônico de Informação “SEA” 

      

        Os principais objetivos da implantação do sistema SEA no Porto de Yokohama,  

foram: permitir a troca de informação, além de agilizar o acesso as declarações de 

movimentação da carga pelo porto, facilidades para liberação de cargas pela 

alfândega, controlar as embarcações, sendo um item preocupante promover e 

providenciar a prevenção de acidentes e ainda a preservação do meio ambiente; o 

conceito de estrutura do sistema é demonstrado na Figura 4.13.  
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        A disponibilidade das Tecnologias de Informação no Japão associadas a um 

custo acessível, viabilizaram o desenvolvimento do sistema SEA modernos 

procedimentos. Dentre estes o uso em grande escala da comunicação via satélite, 

uma forma segura de transmissão e recepção de arquivos/mensagens para as 

operações terrestres e em mar aberto, uma das principais formas de comunicação 

com embarcações.  A plataforma de comunicação do sistema SEA opera com 

arquivos/mensagens nas linguagens EDIFACT/ XML, registrando-se maior uso da 

linguagem XML em relação a linguagem EDIFACT, independentemente do porte 

das empresas, fato diferenciado dos portos europeus de maneira geral.  

       Outra aplicação da TI é o uso câmeras digitais que funcionam como foto-

receptoras, utilizadas para registrar em tempo real as atividades portuárias. 

Destacando-se que o sistema do Porto de Yokohama, a imagem pode ser transmitida 

inclusive por satélite, permitindo aos usuários acompanhar através de imagens as 

atividades que estão sendo realizadas em favor de suas cargas, até mesmo o 

rastreamento por imagem de embarcações em alto mar. Um processo semelhante é 

operado pelo sistema SEAGHA no Porto de Antuérpia, mas sem a transmissão por 

satélite e permitindo somente o acompanhamento através de imagens para os setores 

internos do porto.  
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Yokohama Web EDI system and via the Port and harbour EDI system  
Conceptual figure 
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Figura 4.13 – Arquitetura do Sistema de Informação “SEA” 
Fonte: www.portcity.yokohama.jp/ 
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    Ainda outro procedimento inédito realizado pelo sistema SEA é o rastreamento de 

cargas perigosas utilizando a TI da etiqueta inteligente (smart tag) que é um 

minúsculo microchip, conforme apresentado na Figura 4.14, o qual se comunica com 

o sistema SEA via satélite, por rádio freqüência e mesmo por rede Wirelles, 

permitindo o rastreamento automático da carga. Esse microchip é um computador de 

alta portabilidade, programado para transmissão e recepção automática.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Ilustração do Microchip  - Smart Tag 
Fonte: www.portcity.yokohama.jp/ 

  

 

        De maneira análoga aos sistemas de outros portos, o sistema SEA oferece uma 

série de serviços os quais podem ser acessados através da Internet: 

• Procedimentos de exportação e importação; 

• Transmissão de informação sobre movimentos do navio; 

• Tramitação eletrônica dos processos de exportação / importação; 

• Pedido e permissão para uso de equipamentos do porto; 

• Transmissão de informação sobre posição e permissão de atracação; 

• Transmissão de informação sobre posição e permissão de embarque; 

• Notificação e procedimentos para cargas perigosas. 
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4.7.6 Porto de Cingapura - Cingapura 

 

       Em 1819, Sir Thomas Raffles comprou para a Companhia das Índias Orientais 

uma pequena ilha do Marajá de Johore. Nessa época ninguém poderia imaginar que 

Cingapura se tornaria numa cidade-nação de projeção mundial com suas atividades 

comerciais baseadas em seu porto.  Cingapura ilha ao sul da Península da Malásia, é 

integrante da Comunidade Britânica e concentra toda a vida econômica em torno do 

seu grande porto, que é o maior da Ásia e entre os primeiros do mundo na 

movimentação de contêineres. É o terceiro maior centro de refino de petróleo, onde 

as principais empresas do setor Shel, Esso, Caltex, Móbil Oil entre outras, processam 

mais de 1, 5 milhão de barris/dia. 

       O Porto de Cingapura, com apenas 15km de cais, é inteiramente operado pelo 

setor particular, classificado por diversos anos como o de maior movimento do 

mundo em termos de tonelagem manipulada, contribui com 5% do Produto Interno 

Bruto do país. A história da transformação do próprio país em república está 

intimamente relacionada à importância do porto, favorecido também pela sua posição 

geográfica no transporte marítimo portuário, entre países produtores e países 

consumidores. A administração do porto, conta com o apoio de um governo forte e 

estável que visualizou a importância de investir no sistema portuário, responsável por 

agilizar o setor portuário, inclusive com a criação de um sistema jurídico facilitador 

de empreendimentos via telecomunicações avançadas. Para melhor colocar a 

magnitude da tarefa da administração do porto, basta citar que o porto conta com 400 

linhas regulares com destinos a 700 portos localizados entre 130 países. 

       Os modernos terminais Tanjong Pagar, Keppel e Brani são equipados com 75 

pontes-rolantes, de controle remoto computadorizado, funcionam ininterruptamente, 

24 horas dia e noite, no processamento de contêineres de várias origens. Sendo que a 

movimentação de contêineres no Porto de Cingapura é três vezes maior que no Porto 

de Rotterdam o maior da Europa. 

     Sendo que os quatro maiores mercados que absorvem cerca de 60% da exportação 

de Cingapura são: EUA, Comunidade Européia, Malásia e Japão. 
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4.7.6.1 O Sistema Eletrônico de Informação “TRADENET” 

   

     O sistema TRADENET, apresentado na Figura 4.15, começou a ser idealizado no 

início dos anos 90, com o propósito de integrar a documentação na comunidade 

marítima de Cingapura. Seu resultado foi positivo, processando 95 a 98% das 

informações relativas ao comércio, o que resultou na minimização dos custos 

operacionais, com a economia de quatro milhões de dólares por ano, resultado da 

redução do tempo de processamento da documentação de exportação, que antes era 

concluído em 2 a 4 dias, atualmente é executado em 15 a 30 minutos, permitindo 

também, a redução da quantidade de  procedimentos para exportação, passando de 35 

para 16 procedimentos.  

       A principal dificuldade associada à implementação do sistema TRADENET no 

Porto de Singapura foi confiabilidade numa central única de recebimento e 

armazenamento dos dados, fato que foi superado através de um acordo entre os 

grupos integrantes do sistema portuário de Cingapura.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Estrutura do Sistema de Informação “TRADENET” 
Fonte: PSA, Port Singapure Authority, 2000 
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    Dentre as ferramentas oferecidas pelo sistema TRADENET destaca-se o apoio à 

infra-estrutura física, como guia de pilotagem dos movimentos da embarcação, 

sistema de apoio de reboque; o GMDSS – Global Maritime Distress and Safety 

System e o DGPS – Differential Global Positionning System e carta de navegação 

eletrônica. Destacando-se, o sistema de Visual Gate Truck, demonstrado na Figura 

4.16 que realiza a identificação dos contêineres, processando através do sistema 

TRADENET os procedimentos de importação e exportação, bem como processando 

automaticamente a locação dos mesmos nos terminais e embarcações, Processo 

semelhante ao realizado pelo sistema INTIS no Porto de Rotterdam. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.16 – Visual Gate Truck 
Fonte: PSA, Port Singapure Authority, 2000 
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4.7.7  Porto de Bremen - Alemanha 

 

 

          Situada a pouco mais de 100km ao sul de Hamburgo, cidade-porto de Bremen, 

às margens do Rio Weser, a 60km da foz, começou a atuar como entreposto 

comercial marítimo no ano 965, com o crescimento do movimento e a chegada de 

grandes navios (de maior calado), o Estado de Bremen resolveu construir novo porto 

na embocadura do Weser. O Bremenhaven, sob a mesma administração, funciona 

como um anexo de Bremen, havendo perfeito entrosamento entre os dois, com a 

distribuição de navios e cargas de acordo com o interesse dos usuários, coordenada 

por moderno sistema computadorizado. 

          O Porto de Bremen é o ponto de intersecção para o fluxo internacional de 

mercadorias, e o centro de embarque e descarga de bens oriundos de todas as partes 

do mundo, considerado como um porto internacional, Bremen gera um terço do 

produto social bruto arrecadado pelo estado. Mais de 1000 navios de grande calado 

ligam anualmente Bremen a mais de 1000 portos dispersos em todo o mundo, 

transportando 30 milhões de toneladas de mercadorias por ano, no valor superior a 

35 bilhões de euros. 

         O moderno porto marítimo de Bremen destaca-se pela sua capacidade e, 

características técnicas as quais garantem eficiente movimento de carga e descarga 

dos navios, destaca-se dentre os melhores e mais rápidos do mundo, cotado como o 

maior centro de embarque /desembarque de automóveis da Europa, por onde mais de 

750.000 veículos de produção alemã, italiana e japonesa são exportados e importados 

anualmente. Onde se concentram representantes das principais montadoras 

automobilísticas como Mercedes Benz, Volkswagen, Honda, Pegeout entre os outras, 

muitas operando em seus próprios terminais. 
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4.7.7.1    O Sistema Eletrônico de Informação “BHT” 

 

         O desenvolvimento do sistema BHT - Bremen Harbor Telematics, cujo 

conceito é demonstrado na Figura 4.17, foi uma solução obtida através do convênio 

entre as Universidades de Bremen e o Governo Local, com o intuito de dar qualidade 

aos serviços portuários. O projeto começou em 1990 e sua primeira fase foi 

implantada em 1993. Sendo a  "Port Data Plug Socket" a empresa responsável pela 

conectividade dos grupos integrantes do sistema portuário de Bremen.  

         Diferente dos sistemas de outros portos citados o sistema BHT é acessado 

somente através de sua rede dedicada, não oferecendo a opção de acesso através da 

Internet, esta modalidade de acesso pode ser realizada através do sistema do setor de 

transporte de Bremen, que retransmitirá o arquivo/mensagem ao sistema BHT uma 

vez que este setor faz parte dos integrantes da rede dedicada BHT. 

       Outro fato que diferencia o sistema BHT é que este opera exclusivamente com 

arquivos/mensagens na linguagem EDIFACT, obedecendo  acordo estabelecido entre 

os grupos integrantes do sistema portuário local, com validade até junho de 2004, 

quando a esta situação será revista. 

         O sistema BHT é estruturado em rede dedicada de comunicação multiuso, que 

se integra a vários sistemas externos como, por exemplo, os utilizados pela indústria 

de transporte para comunicação direta com as autoridades do setor de transporte 

inclusive às portuárias, disponibilizando um pacote de aplicações: 

• Monitoramento de embarques e desembarques 

• Liberação de alfândegas 

• Automação e controle dos procedimentos de importação e exportação 

• Conexões com as rodovias e ferrovias alemãs 

• Tratamento de cargas perigosas (utilizando também o sistema PROTECT) 
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Figura 4.17 – Estrutura do Sistema de Informação  “BHT” 
Fonte: Baalen Peter van, 2000 

 

 

 

4.7.8 Portos da Coréia 

 

 

       A república da Coréia, também conhecida como Coréia do Sul, esteve sob 

domínio japonês até 1945, tornou-se independente em 1948. situa-se na parte 

meridional da península da Coréia, que ocupa posição estratégica entre a China e o 

Japão, dentre seus portos destacam-se o de Pulsan e Inchon, este próximo a Seul.   

       O Governo da Coréia do Sul em 1991, atento às necessidades de manter uma 

posição competitiva no comércio internacional, resolveu que o Ministério da 

Industria e Comércio seria o responsável pela coordenação do desenvolvimento de 

um sistema eletrônico de informação único para área de transportes, assim 

envolvendo os segmentos comercial, industrial, marítimo-portuário, rodoviário e 

ferroviário. Como resultado dessa estratégia em 1991, a Coréia foi um dos primeiros 

países a implantar um sistema de informação, com vista a atender todo o país, com 



 93 

um único sistema de informação, não se discutindo a facilidade deste feito ser 

inerente também, as dimensões territoriais de pequeno porte.  

      

 

4.7.8.1 O Sistema Eletrônico de Informação “KL-Net” 

 

      O sistema KL-Net implantado em 1994, atende a todos os portos coreanos, 

mantendo um banco de dados central junto ao Ministério da Indústria e Comércio, 

considerado um fator contribuinte para seu sucesso contou com um projeto piloto 

realizado durante o ano anterior a sua implantação, no qual todas as modificações, 

adaptações foram realizadas, assegurando o sucesso do sistema KL-Net, no qual 

foram respondidas as seguintes questões do sistema portuário: 

• Comprovação dos benefícios do sistema eletrônico de informação para o 

sistema portuário; 

• Comprovação da integração entre sistemas diferente; 

• Inserção única de dados, com banco de dados para armazenamento e 

distribuição de arquivos/mensagens; 

• Operação com câmara de compensação e conversação com diferentes tipos de 

redes dos usuários; 

• Definição do ciclo de procedimentos.  

 Paralelamente aos ajustes processados no projeto-piloto minimizaram-se os 

problemas de implementação do sistema KL-Net, identificando-se os principais 

problemas: 

• Grande discrepância entre as necessidades dos usuários e os serviços 

oferecidos pelo sistema KL-Net; 

• Longo tempo de espera para transmissão de mensagem. 

      Atualmente, o KL-Net, demonstrado na Figura 4.18 é dotado para operar com 

arquivos/mensagens nas linguagens EDIFACT e XML, sendo que sistema KL-Net 

possui banco de dados independentes para processar os procedimentos recebidos nas 

diferentes linguagens, sendo este processamento e armazenamento realizado pelo 

subsistema ReXpis, responsável pela segurança e validação dos arquivos mensagens. 
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Figura 4.18 – Configuração do Sistema de Informação “KL-Net” 
Fonte: Van Baalen, 2003 

 

    

        O sistema Kl-Net opera com diversos subsistemas com funções específicas, 

porém que possuem bancos de dados próprios, os quais processam automaticamente 

suas funções e enviam após, processadas os resultados para o Sistema KL-Net que 

realiza a integração dos dados e informações conforme previamente programado e os 

mantém disponível para acesso.  Essa forma de processamento independente 
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realizada pelos subsistemas é um processo diferente dos demais portos citados 

anteriormente. Esses subsistemas integrantes do sistema KL-Net são descritos na 

Tabela 4.4 a seguir: 

 

Tabela 4.4 – Descrição dos Subsistemas Funcionais integrantes do Sistema KL-Net 

 Subsistema Setor de Atuação Principal 
Processamento 

1 Port-MIS funcional da rede  Port-

MIS 

Setor de Transporte  
( Portuário) 

Sistema de 
gerenciamento do 
sistema de 
informação 
portuário.  

2 ÁTOMOS Setor de Transporte e Setor Portuário 
(Terminais portuários) 

Sistema de 

gerenciamento das 

atividades dos  

terminais 

3 EIPOS Setor  de Transporte  - Sistema Rodoviário 
(Auto estradas/ cargas em geral) 

Sistema de 
gerenciamento das 
atividades de 
carga rodoviária 
que seguem para o 
porto 

4 YESFULL Setor de Transporte  - Sistema Rodoviário 
(Auto estradas/ cargas conteneirizadas) 

Sistema de 
gerenciamento das 
atividades de 
carga rodoviária 
que seguem para o 
porto 

5 KOSIS Setor de Transporte – Sistema Marítimo-Portuário 
(Embarcações Marítimas e Embarcações 

Pesqueiras  

Sistema de 
gerenciamento das 
atividades de 
movimentação de 
embarcações 

6 ReXpis Setor de Transporte  
( Portuário /Rodoviário / Ferroviário) 

Sistema de 
Segurança e 
Armazenamento 

Fonte: Yokohama Port Community, 2003 

 

         O processo de exportação e importação na Coréia envolve 32 documentos 

originais, os quais após automação dos procedimentos através do sistema KL-Net, 

processado pelo sub sistema Port-MIS, demonstrado na Figura 4.19, são gerados 

eletronicamente. O processamento eletrônico a partir de um ato de inserção de dados 

essenciais, gera automaticamente os demais documentos e realiza a distribuição aos 

órgãos governamentais e portuários envolvidos, simultaneamente enviando aos 

usuários o acompanhamento das atividades, fator que elevou a melhoria do 

relacionamento entre os usuários/ clientes e o porto. 
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Figura 4.19 – Conceito do sistema Port-MIS 

Fonte: Yokohama Port Community, 2003 

 

        O sistema KL-Net assegura e gera os oito documentos referentes a fretes, 

tarifas, inspeções e demais trâmite da malha ferroviária, rodoviária e o setor 

portuário coreanos, seu conceito é demonstrado na Figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Conceito do sistema EIPOS 

Fonte: Yokohama Port Community, 2003 
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         O sistema KL-Net também liga todo o processo entre a carga e o terminal de 

carga, bem como seus respectivos usuários, através somente do envio e transmissão 

de dados eletrônicos. Esta automação permite operações muito mais rápidas, elimina 

os congestionamentos e reduz dramaticamente os custos de espera e o conceito é 

apresentado na Figura 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Conceito do sistema KL-Net e subsistema ATOMOS 

Fonte: Yokohama Port Community, 2003 
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4.7.9  Porto de Barcelona - Espanha 

 

     O Porto de Barcelona, localizado na Catalunha, Espanha, é um porto 

especializado em carga geral e em mercadorias de alto valor agregado, sendo 

considerado um modelo de referência mundial em plataforma intermodal. Por ser 

uma das principais portas de entrada do Mercado Comum Europeu, obteve nos 

últimos anos, crescimento contínuo de tráfego, em 2001 atingiu 32 milhões de 

toneladas de cargas movimentadas. É o segundo porto do mundo em volume de 

passageiros, dispondo de seis terminais marítimos para navios de cruzeiro. No 

decorrer do ano de 2001, o porto recebeu 65.000 turistas destacando-se os dois novos 

terminais localizados no World Trade Center Barcelona – WTCB, considerados os 

mais modernos do mundo.  

 

4.7.9.1 O Sistema Eletrônico de Informação “PortlC” 

 

     Para atender as necessidades de maior agilidade nos procedimentos portuários e 

às novas demandas de comunicação eletrônica, criou a partir de 1998 a Plataforma 

Telemática da Comunidade Portuária de Barcelona – PortIC, que é uma plataforma 

de comércio eletrônico, baseada nas tecnologia de Internet/Intranet/Extranet, na qual 

os mecanismos se concentram na integração das redes aplicadas às transações 

comerciais e ao intercâmbio de informações e documentação. Atualmente, o 

emprego de sistemas de troca eletrônica de informação abrange praticamente 90% 

dos documentos apresentados no porto e na tramitação aduaneira convertendo-se em 

um importante fator de competitividade do porto. 

       O desenvolvimento do PortIC é de iniciativa da Autoridade Portuária de 

Barcelona (APB), contando com a participação e consenso de toda a comunidade 

portuária, resultando na definição de um modelo comum de tecnologia e de gestão. O 

PortIC permite às empresas que trabalham com infra-estrutura logística, operar com 

companhias de todo o mundo sem depender do intercâmbio de papéis e com as 

mesmas garantias legais de um sistema convencional.  



 99 

         

 

 

       A atualização e a introdução de novos procedimentos são desenvolvidas pelo 

Fórum Telemático do Porto de Barcelona que é um grupo de trabalho que se reúne 

periodicamente, com o objetivo de analisar os circuitos documentais, sua situação e 

seu funcionamento com o propósito de implementar melhorias para o sistema PortIC, 

apresentado na Figura 4.22. 

       Atualmente, a plataforma opera realizando pagamentos e cobranças, e está 

prevista à incorporação de toda a cadeia de transporte, importadores, exportadores e 

serviços de comércio eletrônico internacional ao sistema. 

     

 

 
 

Figura 4.22 - Estrutura do Sistema de Informação “PortIC” 
Fonte: Baalen Peter van, 2002 
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4.7.10 Porto de Lisboa -Portugal 

 

        Como pólo de movimentação de cargas, o Porto de Lisboa é uma porta de 

entrada para o Mercado Comum Europeu com importantes ligações rodoviárias, 

ferroviárias e de cabotagem, sendo um porto multifuncional que movimenta 

anualmente 13 milhões de toneladas.  

        Desde janeiro de 1986, com a adesão de Portugal à União Européia, somando-se 

as perspectivas de crescimento com a consolidação do Mercado Comum Europeu em 

1993, o Porto de Lisboa prevê a abertura de novas oportunidades comerciais, 

ampliando-se a necessidade de qualidade dos serviços oferecidos.  

   

 

    4.7.10.1 Sistema Eletrônico de Informação “MarNet” 

        O grupo interesse econômico Euromar, num esforço de realçar o uso de novas 

tecnologias de informação na região sul da Europa, desenvolveu o sistema MarNet 

(Figura 4.23), uma rede de informação marítima inter-regional, tendo como 

principais objetivos: 

• Atuar na automação de portos utilizando um sistema eletrônico de 

informação comum aos portos associados. 

• Viabilizar a integração de portos de pequeno, médio e grande porte através de 

um único sistema marítimo de informação. 

• Possibilitar melhoria para o transporte marítimo de curtas distâncias. 

• Fornece serviços de informação acessíveis, com o objetivo chave de 

incrementar a competitividade dos portos marítimos da Europa e 

Mediterrâneo. 

• Oferecer um pacote de serviços baseados nas necessidades dos usuários: 

sendo mais utilizado o do Manifesto eletrônico. 

• Sucesso na integração de tecnologias regionais e inter-regionais para sua 

operabilidade. 

• Fornecer as comunidades portuárias, um sistema de informação, 

possibilitando acesso comum de todos os serviços, a custos mínimos. 
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No sistema MarNet existem dois tipos de usuários: 

1) Os portos automatizados como acesso ao MarNet  através dos respectivos sistemas 

de informação de cada porto, sendo que as mensagens trocadas são realizadas na 

linguagem EDIFACT, transmitidas através da Internet. 

2) Os portos não automatizados acessam o MARNET através da Internet, usando 

aplicações WEB hospedadas na Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Sistema de Informação “ MarNet” no Porto de Lisboa 
Fonte: UCLA CS-TR 200008 ( Techical Report), 2001 

 
Nota: BOPCOM é plataforma de comunicação portuária do Báltico. 
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4.7.11 Sistema Portuário dos Estados Unidos da América 

 

 

          O amplo e bem organizado sistema portuário, com a estrutura de 185 portos 

que pertencem aos Estados e o Governo Federal – que se limitam a providenciar a 

dragagem dos canais centrais - constitui-se um dos pilares básicos da economia dos 

EUA. Tratando-se da primeira potência econômica e também líder do comércio 

internacional – tornam-se oportunos alguns comentários sobre os portos americanos. 

          Os 185 portos americanos acham-se localizados em quatro frentes distintas: 

nas costas Lestes e oeste, dos Oceanos Atlântico e Pacífico; ao Sul, no Golfo do 

México e, ao Norte, na região dos Grandes Lagos, na divisa com o Canadá. Nesse 

total estão também incluídos os portos no Alasca, Porto Rico, Havaí, Guam e nas 

Ilhas Virgens. Semelhantemente aos portos europeus, a livre-iniciativa é fator de 

sucesso no setor portuário. 

         Segundo dados do Departamento de Transportes dos Eua, os principais portos 

espalham-se pelos Estados de Louisiana, Virgínia, Texas, além de Nova York/Nova 

Jersey, no Atlântico e golfo do México, e na Califórnia e Washington, do lado do 

Pacífico. 

       Após o término da II Guerra, a rápida expansão da economia americana, sempre 

dependente da exportação e importação, forçou a ampla reestruturação do sistema 

portuário gerando uma política administrativa de descentralização dos portos, 

refletindo na diminuição dos custos, agilização dos embarques e redução de poder 

dos sindicatos (unions). Paralelamente com investimentos nos modernos 

equipamentos automáticos e computadorizados (pontes e esteiras rolantes, 

guindastes, empilhadeiras, portêineres etc.), houve a criação da extensa rede de 

terminais privativos (ao todo são 1941, a maior parte privada). 
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4.7.11.1 Sistema Eletrônico de Informação “DTEDI” 

 

           Finalmente, o último sistema que iremos descrever é o sistema DTEDI 

desenvolvido nos Estados Unidos da América. Devido aos fatos recentes, o país tem 

investido em segurança, dessa forma o governo americano designou ao 

Departamento de Defesa o rastreamento de todo tipo de carga que circula no país, 

implementando um sistema de informação, com a padronização de procedimentos 

que envolvem a movimentação de carga em qualquer um dos modais, incluindo o 

transporte marítimo. 

           O sistema DTEDI integra todo o setor de transporte do país através de rede 

on-line e viabilizando a troca e distribuição eletrônica de informação de 

arquivos/mensagens nas linguagens EDIFACT e XML. 

          A concepção de operação do sistema DTEDI utilizado nos Estados Unidos é 

ilustrada na figura 4.24. 

 

 

 
Figura 4.24 - Fluxo da Informação e Processo Documental de Carga / EUA 

(Bill of Lading from Shipper to POD Operating Concept) 
Fonte: Departamento de Transportes EUA, 2001 
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4.8 Modernização dos Portos Brasileiros através da Implantação de Sistemas 

Eletrônicos de Informação 

 

        O cenário nacional exposto às tendências da globalização está diante do 

aumento das atividades de exportação e importação, resultado da internacionalização 

das empresas e seus negócios, viabilizado pela utilização das Tecnologias de 

Informação.   Face ao exposto, o sistema portuário nacional, sujeito também às 

tendências mundiais, para atender o aumento de demanda por melhores serviços, 

começa a investir na implementação de sistemas eletrônicos de informação, como 

forma de obter qualidade de informação, concretizando ações em menor tempo e 

efetivando a gestão portuária, visando a inserção do sistema portuário nacional na 

competitividade internacional.  

 

 

4.8.1 Porto de Santos – Estado de São Paulo 

 

          Descoberto em janeiro de 1502 pelo célebre navegador florentino Américo 

Vespúcio (então a serviço de Portugal), o porto natural foi batizado de São Vicente e 

logo transformado em ancoradouro obrigatório das caravelas que circulavam no 

litoral daquela capitania. Mais tarde, em 1546, crescendo paralelamente sob a 

administração do feitor Brás Cubas, o povoado foi transformado em Vila do Porto de 

Santos, que criou a sua primeira alfândega quatro anos depois. Decorrido mais de 

três séculos, em 2 de janeiro de 1892, com a entrada do navio inglês Nasmith, foi 

inaugurado oficialmente o Porto de Santos, com seus primeiros 260 metros de cais. 

         O maior porto do Brasil, possui infra-estrutura de: 

• 13.013 metros de extensão de cais acostável, sendo 11.600 metros operados 

pela CODESP, destinando-se 754 metros às operações especiais e os demais 

1.413 metros são operados por cinco terminais privativos. (COSIPA, 

Ultrafértil, Dow Química, Cutrale e Cargil). 

• 48 armazéns, que perfazem uma área total de 360.267 metros quadrados ou 

487.773 toneladas de capacidade; 33 pátios (externos, internos cobertos e 

descobertos), somando 347.086 metros quadrados, com três silos, com 

capacidade total de 84.800 toneladas. 
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            O Porto de Santos é intermodal, com o acesso rodoviário da Rodovia 

Anchieta (SP 150) e a Rodovia dos Imigrantes (SP 160), com as quais liga-se a São 

Paulo, a quinta maior cidade do mundo e o maior parque industrial da América 

Latina, o acesso ferroviário é feito pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e a 

Ferrovia Paulista (FEPASA), contando com dois aeroportos de internacionais num 

raio de 100 Km. 

 

 

4.8.1.1 Supervia Eletrônica de Dados - SED 
 

 

           O objetivo do projeto da Supervia Eletrônica de Dados – SED, cujo conceito é 

apresentado na Figura 4.26 é implementar a distribuição eletrônica de informações 

via Internet, utilizando os serviços de VAN (Rede de Valor Agregado) para a 

conversão do padrão de linguagem EDIFACT e XML para o padrão próprio da 

CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo, responsável pela 

administração portuária. 

           O escopo da SED é gerar maior eficiência e confiabilidade das operações 

envolvidas com a movimentação de carga, objetivando o aumento de receita, redução 

de custos, conseqüentemente melhoria na qualidade dos serviços oferecidos e 

prestados.  A modalidade do sistema SED tratando-se de distribuição eletrônica de 

informações via Internet, é considerado WEB EDI.  

           O sistema SED oferece ao usuário duas opções de envio de documentos: 

1) Através do acesso a Internet é possível acessar gratuitamente o site Portal do Porto 

de Santos, e realizar os procedimentos de atracação e manifesto de carga via SED, o 

site retornará informações referentes à aceitação e encaminhamento do documento 

(protocolo). 

2) Através da Caixa Postal das VANs autorizadas, sendo a duas VANs mais 

utilizadas a ACESS Stage e DI2S,  quando o acesso é realizado através de um 

software aplicativo fornecido ao usuário. 

 

 

          Os pacotes de softwares desenvolvidos para a automação do Porto de Santos a 

priori foram os sistemas de Atracação, Manifesto de Carga e Boletim de Embarque e 
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Descarga. Implantados com sucesso os sistemas de: Atracação, que permite aos 

usuários do porto requisitarem a atracação; Manifesto, para o envio do Manifesto  e 

BLs diretamente de forma eletrônica das Agências e Armadores às autoridades 

alfandegária e portuária; Boletim de Descarga e Embarque, para possibilitar aos 

operadores enviarem os Boletins diretamente e de forma eletrônica às autoridades 

alfandegária e portuária e ao OGMO. Sendo que os estes softwares integram a 

Autoridade Portuária com: Autoridade Alfandegária, Autoridade Marítima, 

Praticagem, Operadores Portuários, Agentes e demais integrantes da Comunidade 

Portuária, resultando na integração de todos os membros participantes no sistema 

portuário de Santos e conseqüentemente de todos os documentos necessários para se 

realizar a Importação / Exportação pelo Porto de Santos, bem como efetivar sua 

gestão portuária. 

       As vantagens imediatas da implantação da transmissão eletrônica de dados entre 

os diversos segmentos envolvidos está o aumento da eficiência dos processos no 

Porto de Santos. O apoio à fiscalização pela Autoridade Portuária da movimentação e 

destino das cargas, a integração aos seus sistemas gerenciais, notadamente, os de 

faturamento e gestão de contratos e até o controle de acesso à zona alfandegada de 

cargas e trabalhadores portuários avulsos. 

       A Supervia Eletrônica de Dados – SED diferente dos demais sistemas citados 

não oferece uma forma de acompanhamento automático das atividades efetivas aos 

usuários, e também não dispõe de um sistema de armazenamento de dados único 

para realizar cópias de segurança dos arquivos/mensagens trocados eletronicamente. 
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Figura 4.25 – Estrutura da Supervia Eletrônica de Dados – SED 
Fonte: Supervia – Porto de Santos 
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4.8.2  Porto de Paranaguá – Estado do Paraná 

 

     O Porto de Paranaguá está situado no litoral paranaense, na cidade de Paranaguá e 

sua jurisdição se estende desde o litoral norte do estado, divisa com o Estado de São 

Paulo, até a Foz do rio Saí-Guaçu, na divisa com o Estado de Santa Catarina.  

      Em relação ao contorno da costa brasileira, a localização do Porto de Paranaguá é 

privilegiada, pois o coloca de forma estratégica, permitindo distâncias mínimas de 

acesso a grandes centros produtores.  

     Considerando-se os dados referentes à exportação, verifica-se que a área de 

abrangência do Porto de Paranaguá é de mais de 800 mil quilômetros quadrados, 

movimentando atualmente cargas provenientes de todo Estado do Paraná (PR), 

Estados de Santa Catarina (SC), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), 

Rondônia (RO), São Paulo (SP), Rio Grande do Sul (RS), Bolívia, Argentina e 

Paraguai.  

 

 

4.8.2.1 Sistema de Informação “Carga On-Line” 

 

     O programa Carga On-Line foi criado em 2000, em uma parceria entre o Governo 

do Estado do Paraná e a iniciativa privada. É um sistema gratuito e surgiu para suprir 

a necessidade de diminuir a espera dos caminhões nas filas que se formam ao longo 

da BR-277 e facilitar a vida de todas as pessoas que trabalham com transporte 

rodoviário. Seu funcionamento consiste do cadastramento da carga na sua origem, 

bem como do caminhão que a está transportando com destino ao Porto de Paranaguá, 

via Internet. O sistema programa a descarga de forma automática. Os dados são 

impressos em um cadastro com código de barras, que o motorista leva com ele 

durante toda a viagem, para controlar as informações quando passar por uma unidade 

de apoio. Assim, ele será avisado das condições de chegada no Porto.  

      Se tudo estiver normal, ele poderá seguir direto ao terminal de descarga, mas, 

havendo algum imprevisto, como um problema técnico, ou chuvas que atrapalhem as 

operações dos navios, será avisado para permanecer no Pátio de Triagem. 
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      O sistema Carga On-Line conta com um site desenvolvido para facilitar o acesso 

às informações do Porto de Paranaguá e tem por finalidade facilitar o planejamento 

dos embarques de caminhões e vagões, sincronizados com as condições de descarga, 

reduzindo o tempo de permanência no Porto ou em filas.  O sistema funciona via 

Internet permitindo à todos os usuários, conexão direta a situação do Pátio de 

Triagem e Terminais de descarga, demonstrado na Figura 4.26. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Estrutura do Sistema de Informação “Carga On-Line” 

Fonte: Site Porto de Paranaguá, 2002 

 

     Em uma visão simplista, poderíamos definir este projeto pela integração e 

compartilhamento de todas as informações operacionais da Autoridade Portuária do 

Porto de Paranaguá, Comunidade Portuária e seus usuários. Pretende-se com a 

viabilização do projeto, a implantação de um modelo de gestão mundialmente 

conhecido chamado "PAPER LESS", onde as premissas básicas são a retirada total, 

(porém de forma gradual) dos processos e fluxos documentais por transações e 

transferências eletrônicas de dados no padrão de linguagem EDIFACT. 

Implementando-se a gestão administrativa e documental dos processos que dão 

suporte as operações portuárias, promovendo diretamente a agilização de processos e 

racionalização dos custos. O projeto está centrado em duas linhas de ação, a primeira 
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na integração dos dados em uma plataforma de transição única, e a segunda na 

revisão e redefinição do modelo atual de gestão administrativa e documental. 

 

4.8.3 Porto de Sepetiba – Estado do Rio de Janeiro 

 

     O porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, que há cinco anos foi arrendado da 

Companhia Docas do Rio de Janeiro por empresas privadas, vem buscando 

melhorias em sua performance de produtividade, dentre estas a implementação de 

um sistema de informação.  Alguns indicadores mostram quanto Sepetiba se 

modernizou desde que sua gestão passou para a iniciativa privada: 

• A velocidade de descarregamento de contêineres quase quadruplicou em 

cinco anos: de dez unidades por hora, em 1996, passou para algo entre 35 e 

40 no fim de 2001. 

• As tarifas caíram significativamente. Os preços praticados em Sepetiba estão 

próximos da média do porto de Rotterdam.  

• No caso da movimentação de carvão e de produtos siderúrgicos, por exemplo, 

houve redução de 65% nos últimos cinco anos. 

• A movimentação de cargas em 1996 foi de três milhões de toneladas e em 

2001 foi 17 milhões de toneladas. 

 

4.8.3.1 Sistema de Informação “COSMOS” 

 

     Primeiramente no Porto de Sepetiba está sendo implantado um software 

COSMOS, demonstrado na Figura 4.27, que se comunica em tempo-real com o 

CTCS – Container Terminal Control System, integrando as ações operacionais e de 

gerenciamento de cargas no porto, oferecendo suporte na comunicação interna e 

externa e automação dos procedimentos documentais e estatísticos, além da 

utilização de mensagens na linguagem EDIFACT e XML.  
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      O sistema consiste no uso de sistema central integrando o controle de toda 

administração e operações técnicas de chegada e partida de cargas, através de 

módulos interativos: 

• Yard Planning System SPACE 

• Bessel Planning System SHIPS 

• EDI-Messages Monitor SIGNAL 

• Contract Registration and Billing System CORBEIS. 

 

 

Figura 4.27 – Estrutura do Sistema de Informação “COSMOS” 

Fonte: Site Porto de Sepetiba, 2002 

 

 

            Após o levantamento dos sistemas de informação implantados no sistema 

portuário observou-se diversidade nas tecnologias de informação aplicadas, da 

mesma forma ocorre uma variedade de operações e sistemas, visando melhor 

visualizar estas observações apresento a tabela 4.5 e 4.6. 
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Tabela 4.5 – Sistemas Eletrônicos de Informação Implantados no Sistema Portuário Mundial 

 PORTOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

OPERAÇÕES 
MARÍTIMAS 
(SEASIDE) 

OPERAÇAO 
TERRESTRE 
(LANDSIDE) 

TRANSAÇ
AO 

FINANCE
IRA 

CARGAS 
PERIGOSAS 

TIPO DE 
SI 

IMPLANT
ADO 

TI APLICADAS SI 
INTEGRA
DOS 

MENSAGENS 

1 Hamburgo DAKOSY SIM SIM SIM SIM 
PROTECT 

EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 
Smart Card 
Biometria Digital 
Container Scan 
 

ZAPP 
SEEDOS 
TALDOS 
SHIP 
ACTION 

EDIFACT 
XML 

2 Lê Havre ADEMAR SIM SIM  SIM 
PROTECT 

EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 

SOFI EDIFACT 
XML 

3 Rotterdam INTIS SIM SIM SIM SIM 
PROTECT 

EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 
Smart Card 
Biometria Digital 
Scan Container 

RODOS 
SAGITTA 
COCASYS 

EDIFACT 
XML 

4 Antuérpia SEAGHA SIM SIM SIM SIM 
PROTECT 

EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 
Smart Card 
Biometria Digital 
Scan Container 

APICS EDIFACT 
XML 

5 Yokohama SEA SIM SIM SIM SIM EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 
Smart Card 
Biometria Digital 
Scan Container 

? EDIFACT 
XML 

6 Cingapura TRADENET SIM SIM SIM SIM EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 
Smart Card 
Biometria Digital 
Scan Container 

? EDIFACT 
XML 

7 Bremen BHT SIM SIM  SIM 
PROTECT 

EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Òtica 

? EDIFACT 
XML 

8 Coréia KL-NET SIM SIM SIM SIM EDI Rede de Fibra Ótica 
Rede WireLess 
Leitura Ótica 

Port-MIS 
ATOMOS 
EIPOS 
YESFULL 
KOSIS 

EDIFACT 
XML 

9 Espanha PORTlC NÃO SIM SIM SIM WEB-EDI Rede de Fibra Ótica  
SAP 

EDIFACT 

10 Portugal MARNET SIM SIM NÃO NÃO WEB-EDI  
Rede por cabeamento 

? EDIFACT 
XML 

11 EUA DTEDI SIM SIM SIM SIM EDI/WEB-EDI Rede de Fibra Ótica 
Leitura Ótica 
Smart Card 
Biometria Digital 
Scan Container 

? EDIFACT 
XML 

 

Fonte: Vários 
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Tabela 4.6 – Sistemas de Informação Implantados no Sistema Portuário Brasileiro 

 

 

 PORTO SISTEMAS 

DE 

INFORMA

ÇÃO 

OPERAÇÕES 

MARÍTIMAS 

(SEASIDE) 

OPERAÇÕES 

TERRESTRES 

(LANDSIDE) 

TRANSA

ÇÕES 

FINANC

EIRAS 

CARGAS 

PERIGO

SAS 

TIPO 

DE  SI 

IMPLA

NTADO 

TI 

APLICA

DAS 

SI 

INTEG

RADO

S 

 

1 Santos SED NÃO SIM NÃO SIM WEB-
EDI 

• ? • ? EDIFACT 
XML 

2 Paranaguá CARGA ON-
LINE 

NÃO SIM NÃO NÃO WEB-
EDI 

• ? • ? EDIFACT 
XML 

3 Sepetiba COSMOS NÃO SIM NÃO NÃO WEB-
EDI 

• ? • ? EDIFACT 
XML 

 

Fonte: Vários 

 
 
 
 
 
 

4.9 Conclusões 

    

            O sistema portuário mundial têm investido muito em Tecnologia de 

Informação, uma vez que a implementação de sistemas eletrônicos de informação 

tornou-se fundamental para a produtividade e competitividade dos portos.  

            Os projetos de sistemas de informação implantados no sistema portuário 

mundial se baseiam na troca de eletrônica de informação, com a troca de mensagens 

estruturadas e normalizadas nos padrões EDIFACT – XML.   Todos os sistemas de 

informações apresentados têm em seus os objetivos: a distribuição automática da 

informação para agilizar e otimizar as atividades portuárias relacionadas aos 

processos de Importação e Exportação, e permitindo o rastreamento on-line de 

cargas. Para a obtenção desses resultados, é necessária a conectividade dos 

integrantes envolvidos no sistema portuário, via sistema de informação, associada  

aos procedimentos de padronização do fluxo de informações e documentos trocados 

entre os integrantes envolvidos.  

            No levantamento realizado é marcante a tendência de implementação de 

sistema de informação associados à Internet, presentes no sistema portuário mundial, 
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pois é uma forma de reduzir os custos de implantação, e incentivo de participação de 

empresas menores no sistema de informação. 

           Na implantação de sistemas de informação no sistema portuário mundial, 

verifica-se também, a integração de novas Tecnologias de Informação, tanto 

softwares quanto hardwares, integrando os sistemas de informação. Exemplificando 

temos o uso de código de barras no sistema Carga On-line no Porto de Paranaguá, a 

etiqueta inteligente, no Porto de Yokohama, o rastreamento de cargas por satélite, 

nos portos europeus, demonstrando os eficientes resultados da inovação tecnológica 

e sua interação com os sistemas de informação.   

            Finalmente a utilização do sistema de informação como uma ferramenta de 

gestão portuária, promove a administração das operações em tempo real, fator 

decorrente da integração dos diversos setores do porto e seus usuários, gerando 

menores custos operacionais e condições de fiscalização. 

           No cenário do sistema portuário nacional percebe-se um movimento para 

modernização do setor portuário, ainda em fase embrionária no que tange a ampla 

estrutura portuária nacional. Mas o resultado da pesquisa indica progressiva  

implantação de sistemas de informação, como o caso do Porto de Santos e Porto de 

Paranaguá, ou em fase de implantação como no Porto de Sepetiba. Demonstrando 

que a utilização dos sistemas de informação no setor portuário brasileiro dá seus 

primeiros passos rumo às tendências globais. 

             Finalizando este capítulo, pode-se afirmar que a implementação de sistemas 

de informação com a distribuição eletrônica de informações e dados, quando estes 

atendem às expectativas dos integrantes envolvidos no sistema portuário, viabiliza 

excelente oportunidade de maximização e produtividade, resultando no incremento 

do ciclo do negócio do sistema portuário, possibilitando um melhor relacionamento 

interno e externo e consolidando melhor posicionamento no mercado internacional.  

Efetiva a possibilidade de gestão portuária, através da estruturação e padronização 

dos setores e sua administração, gerando qualidade ao sistema portuário como um 

ciclo: qualidade na informação, gerando qualidade nos serviços prestados, resultando 

na melhoria da administração de recursos materiais e humanos, através de 

acompanhamento das atividades em tempo real e controle de qualidade - a gestão 

portuária.  
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CAPÍTULO 5 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E A GESTÃO 

PORTUÁRIA 

 

Os sistemas de informação são ferramentas utilizadas nas organizações para 

auxiliar o processo de decisão devendo oferecer informações úteis, relevantes, 

atualizadas e confiáveis e atualizadas, pois a qualidade da decisão dependerá 

diretamente da qualidade da informação. Dada importância do setor portuário na 

cadeia logística global é primordial o desenvolvimento de sistemas de informação 

que permitam à administração portuária a otimização das atividades e dos processos 

associados à passagem da carga pelo porto. 

Neste capítulo pretende-se, através do procedimento do manifesto de carga de 

mercadorias realizado nos portos de Antuérpia, Rotterdam, Hamburgo, Yokohama e 

Bremen, descrever as particularidades de implementação dos sistemas de automação 

da informação em diferentes portos do mundo analisando a gestão portuária sob os 

aspectos de; 

a) Distribuição eletrônica de informações e dados obtida através da 

comunicação de computador para computador; 

b) Diminuição dos erros no processo documental; 

c) Redução do tempo de espera para embarque e desembarque de mercadorias; 

d) Conectividade entre os sistemas das autoridades portuárias e dos seus 

diversos usuários; 

e) Gerenciamento das atividades portuárias. 

 

 5.1 Importância dos Sistemas de Informação nas Organizações 

 

A obtenção de informação e a capacidade de gerenciá-la constitui aspecto 

fundamental em qualquer atividade humana, mas principalmente para as empresas 

que buscam explorar e introduzir de novas tecnologias, obter novas oportunidades de 

investimento e aprimorar os processos administrativo-produtivos. A crescente 

globalização da economia, a acelerada evolução tecnológica e clientes cada vez mais 

exigentes têm requerido das empresas um esforço contínuo de melhoria no 

gerenciamento de seus processos. Conceitos como qualidade, produtividade, 

eficiência e eficácia estão sendo cada vez mais difundidas nas organizações.  
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Entre as modificações conceituais mais significativas que ocorreram no 

âmbito mundial é o fato de as empresas tratarem a informação como um recurso 

vital, posto que ela afeta e influência a produtividade, a lucratividade e as decisões 

estratégicas das empresas. Nesse processo, a informação disponível, atual e 

confiável, torna-se um recurso prioritário das empresas, pois é a base sobre o qual 

toda a empresa estará estruturada. Os sistemas de informação e a sua inserção na 

estratégia das empresas assumem um fator chave na criação de vantagens 

competitivas, pois qualquer tomada de decisão necessita um sistema de informações 

eficiente.   

Para MAÑAS (1999), a aplicação e a utilização de tecnologias de informação 

somente tem validade quando fizer parte do processo decisório, ou seja, quando for 

utilizada para a tomada de decisões nas organizações. BINDER (1999) descreve o 

processo de decisão através do diagrama da figura 5.1 no qual pode-se notar, em 

cada etapa, a necessidade do tratamento das informações.  

 
Figura 5.1 – Etapas do Processo Decisório 

Fonte: Adaptado de BINDER, 1999 

 

a) Identificação e análise da situação: A situação do ambiente em que o 

problema está inserido deve ser claramente identificada através de um 

cuidadoso levantamento e análise das informações disponíveis; 

b) 1 -  Desenvolvimento de alternativas: Baseado nas informações disponíveis e  

      na experiência pessoal, o responsável pela tomada de decisão poderá  

      identificar as possíveis alternativas para a solução do problema;       .        

2 - Comparação das alternativas: As vantagens e desvantagens de cada 
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alternativa devem ser avaliadas, levando em consideração aspectos 

      quantitativos e qualitativos necessários à sua implementação;          .             

3 - Classificação dos riscos: Através de uma análise de riscos, deve-se 

mensurar o grau de incerteza de cada uma das alternativas;   . 

c) Escolha da melhor alternativa: Identificada a melhor alternativa, deve ser 

feita uma previsão dos resultados esperados para uma futura avaliação; 

d) Execução e controle: Implementação da alternativa escolhida e 

acompanhamento dos resultados através dos mecanismos de controle. 

De acordo com o exposto, a facilidade de informação gerada com os novos 

sistemas revolucionou a cadeia de valores das organizações, otimizando e 

controlando as diversas atividades da empresa e, principalmente, permitindo àquele 

que decide maior segurança e rapidez em suas decisões. Diante desta evolução 

tecnológica, novas formas de planejamento, coordenação e controle foram 

desenvolvidos com o objetivo de viabilizar esta nova maneira de fazer negócios. 

Deve-se, entretanto, ressaltar que, segundo LAUDON e LAUDON (1999), os 

requisitos dos sistemas de informação são distintos para diferentes níveis 

hierárquicos e funcionais das empresas. Os autores representaram estes diferentes 

requisitos através de uma pirâmide organizacional (Fig. 5.2) em que os níveis 

organizacionais podem ser definidos por: 

• Nível Estratégico: Este nível envolve a tomada de decisões estratégicas que 

exigem informações variadas e ao nível das relações da organização com o 

ambiente externo. Neste nível estão incluídas a definição dos objetivos e a 

elaboração de políticas gerais da organização; 

• Nível Tático: A informação necessária é mais especifica, pormenorizada e 

envolve principalmente fontes internas à empresa. A informação é empregada 

para monitorar, controlar e tomar decisões sobre o desempenho dos diversos 

processos e atividades administrativas com o objetivo de alcançar as metas 

estratégicas; 

• Nível de Desenvolvimento: Os sistemas de informação são empregados para 

integrar novos conhecimentos aos negócios da empresa e organizar e 

controlar o processo administrativo-burocrático da empresa. Neste nível os 

sistemas também são utilizados para a formação técnica específica requerida 

pela empresa; 
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• Nível Operacional: Ao nível de decisões operacionais, os sistemas de 

informação são desenvolvidos para auxiliar as atividades e transações 

elementares e solucionar problemas rotineiros cuja solução é, muitas vezes, 

baseada em dados factuais programáveis. São necessárias informações 

pormenorizadas e bem definidas provenientes essencialmente do sistema 

interno.  

 

 
Figura 5.2 – Aplicação de Sistemas de Informação nas Organizações 

Fonte:  Adaptado de LAUDON & LAUDON, 1999 

 

Conseqüentemente, o planejamento dos sistemas de informação nas 

organizações deve considerar a integração de negócios, sistemas e tecnologias de 

informação nos diversos níveis hierárquicos. A primeira fase de qualquer estudo 

compreende a identificação da empresa como unidade organizacional, pois a 

modernidade das empresas está exigindo que as tradicionais estruturas 

organizacionais sejam alteradas ou adaptadas aos novos padrões globalizados. 

Segundo BEUREN (1998), dois fatores são essenciais e inseparáveis para o 

desenvolvimento e planejamento da arquitetura de sistemas de informação: o 

processo de decisão e o fluxo de informações existentes na organização.  

DAVENPORT (1994) propõe que, antes de implantar-se qualquer sistema de 

informação, se faz necessário conhecer os processos existentes na empresa; os 



 119 

motivos sendo a maior facilidade de comunicação entre os participantes e a 

possibilidade de utilizar a documentação do processo anterior para não somente 

melhor entender os mecanismos existentes como também, evitar a repetição de erros. 

Nesta mesma linha, GRAEML (2000) sugere que, somente após a avaliação das 

condições da tecnologia em uso na empresa, da tecnologia disponível, do processo 

cultural organizacional, da identificação das necessidades da informação e da 

estrutura de custos da empresa, é que a empresa poderá obter vantagens competitivas 

desejadas.  

Por sua vez, CASSARO (1998) afirma que, ao tomar a decisão de introduzir 

ou melhorar os sistemas de informação da empresa, a diretoria deve ter consciência 

das modificações necessárias, bem como vivenciar e aceitar eventuais ajustes durante 

o processo. A integração total dos sistemas de uma empresa exigirá um período para 

ajuste dos processos e para aculturamento da mão-de-obra, pois serão criados novos 

processos administrativos, haverá a necessidade de geração de novas informações 

para auxiliar os diversos níveis organizacionais da empresa bem com, ajustar as 

freqüências destas conforme as exigências e necessidades dos usuários e, 

possivelmente, haverá uma expansão dos negócios requerendo maior produtividade 

sem, entretanto, a contratação de pessoal adicional.  Para projetar a arquitetura e 

implementar o sistema de informação gerencial, BARBIERI (1995) propõe que o 

planejamento seja executado de acordo com as seguintes etapas: 

• Obter o comprometimento da alta gerência; 

• Definir os processos da empresa; 

• Analisar os sistemas de informações existentes; 

• Concatenar as necessidades detectadas com as expectativas e as perspectivas 

dos executivos da empresa; 

• Analisar os resultados e propor novos desenvolvimentos; 

• Definir a arquitetura do sistema de informações; 

• Estabelecer prioridades de implantação dos itens da arquitetura. 
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5.2 Sistemas de Informação aplicados à Gestão Portuária 

 

 O processo de globalização, que se observa nestes últimos anos, acarretou 

um aumento do comércio internacional, conseqüência da crescente interdependência 

das nações, da diversificação do investimento e da tendência da homogeneização dos 

padrões de consumo.  Cada vez mais, o mundo é encarado como um único mercado 

no qual os portos são um elo vital da cadeia logística e, portanto, também estão 

sujeitos aos requisitos de competitividade dos mercados. Conseqüentemente, os 

diversos portos têm de conviver em um ambiente de competição internacional dentro 

dos seus mercados e, ao mesmo tempo, têm de atrair novos investimentos do 

mercado global.         

A gestão portuária moderna tem por objetivo a obtenção e utilização de 

recursos de forma eficiente apoiando-se em sistemas de informação gerencial nos 

quatro níveis descritos anteriormente. Dentre as diversas atividades que ocorrem em 

um porto, o ciclo de exportação e importação, apresentado no capítulo 4, é bastante 

interessante, pois envolve a geração e controle de informação documental necessária 

para assegurar que a movimentação da carga transcorra de forma segura e no menor 

tempo possível. Para tanto, o ciclo documental referente à carga deve ser efetivado 

antes da movimentação física da mesma ou, no máximo, simultaneamente.   

A fonte mais importante de obtenção de informação para o ciclo documental 

corresponde ao “Manifesto de Carga”, documento no qual estão compilados todos os 

Conhecimentos de Embarque. O manifesto pode ser de importação ou exportação, de 

longo curso ou cabotagem, porém qualquer que seja sua finalidade, incluirá toda a 

informação relativa ao navio e à carga transportada para a respectiva viagem. Sua 

importância é facilmente notada uma vez que, os dados nele contidos envolvem 

todos os membros do sistema portuário, isto é, autoridade portuária, autoridade 

alfandegária bem como, agentes e armadores. A informação contida no manifesto de 

carga divide-se, basicamente, em dois conjuntos: 

a) Informações relativas ao navio e à viagem 

• Nome do navio; 

• Indicativo de chamada; 

• Nacionalidade; 
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• Portos de origem e destino. 

b) Informações relativas à carga transportada 

• Dados relativos ao nível de Conhecimento de Embarque (BL); 

• Dados relativos à partida (uma partida caracteriza-se por ter um único 

código normativo e estar integrada num único Conhecimento de 

Embarque); 

• Dados que se referem ao equipamento. 

É importante ressaltar que as informações e procedimentos associados ao 

“Manifesto de Carga” dependem da legislação de cada país o que prejudica o 

manuseio da informação e, conseqüentemente, a passagem do produto pelo porto. 

Para facilitar o trâmite de movimentação de mercadorias, os países membros da 

União Européia tomaram a decisão de padronizar os procedimentos do “Manifesto de 

Carga”. Os novos procedimentos de movimentação de cargas de exportação entre os 

países membros; com países não membros assim como, para as zonas de livre 

comércio constam do documento “Guide to Customs Procedures for Sea Shipping” e 

são indicados esquematicamente na figura 5.3. Esta padronização de procedimentos 

possibilitou a chamada “união de alfândegas” na União Européia, com o 

estabelecimento de padrões e tarifas únicas e a diminuição do número de impostos 

sobre as mercadorias transportadas, importadas ou exportadas, aplicados a todos os 

modais indistintamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.3 – Estrutura para Procedimentos de Embarque – União Européia 
Fonte: Commission of the European Communities (2002) 
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5.2.1 Porto de Antuérpia – Manifesto via sistema SEAGHA 

 

No Porto de Antuérpia, os procedimentos do Manifesto são recebidos pelo 

sistema SEAGHA (Fig. 5.4) que ativa automaticamente uma pré-notificação de 

recebimento da mensagem, enviando simultaneamente resposta de recebimento ao 

usuário e gerando uma cópia, encaminhada ao SEAGHA Clearing. O arquivo que 

contém o Manifesto pode ser recebido pelo sistema SEAGHA tanto em linguagem 

EDIFACT como XML.  
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Figura 5.4 – Estrutura do sistema SEAGHA para procedimentos do manifesto 

 

          O sistema SEAGHA Clearing tendo recebido o arquivo, realiza o 

processamento e tratamento através de uma pré-checagem dos dados do Manifesto. 

Concluída esta verificação, este sistema encaminha automaticamente mensagem aos 

diversos órgãos operacionais do porto, via rede interna, cabendo a estes a aprovação 

ou rejeição final do Manifesto. No caso do manifesto ser aceito, o sistema emite um 

relatório de providências já tomadas pelo sistema portuário encaminhando 

automaticamente notificação ao emissor do Manifesto e as Autoridades Portuárias. 

Deste ponto em diante a carga pode ser rastreada via sistema sendo enviados 
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relatórios periódicos atualizados ao emissor para acompanhamento da movimentação 

da carga.  

 

 

5.2.2 Porto de Hamburgo – Manifesto via sistema DAKOSY 

 

        Diferente do sistema do Porto de Antuérpia, o sistema DAKOSY ao receber o 

arquivo do Manifesto (EDIFACT/XML), efetua primeiramente uma identificação do 

conteúdo através de um sistema interno de segurança que gera um documento inicial 

de recebimento. Este mesmo sistema realiza automaticamente uma pré-análise do 

Manifesto inclusive conferindo o pagamento das taxas portuárias. Sendo a análise 

aprovada pelo sistema DAKOSY, este emite uma notificação de aceitação do 

Manifesto (Fig. 5.5) e dá prosseguimento ao processo de acompanhamento da carga 

pelo porto. No caso de rejeição do documento, este é devolvido acompanhado da 

notificação de erro (indicando o erro apresentado de acordo com o código 

devidamente acordado entre todos os usuários).  

            Após a validação do arquivo/mensagem do Manifesto, o sistema encaminha 

automaticamente as informações aos órgãos operacionais do porto fornecendo uma 

estimativa das atividades necessárias para efetivar a movimentação da carga. Cada 

órgão específico ao receber a mensagem tem um tempo pré-determinado para aceitar 

ou rejeitar o Manifesto. Assim que o sistema recebe as respostas dos respectivos 

setores operacionais é emitida a confirmação de aceitação do Manifesto ao emissor 

seguida de relatório das providências especificas. De maneira análoga aos portos de 

Rotterdam e Antuérpia, após a aceitação do Manifesto, a movimentação pode ser 

acompanhada via sistema. 
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Figura 5.5 – Estrutura do sistema DAKOSY para procedimentos do manifesto 
 

                     

         No sistema DAKOSY, o sistema responsável pelo recebimento do Manifesto é 

o sistema ZAPP que também realiza o levantamento de dados para a realização de 

análises estatísticas do desempenho operacional do porto de Hamburgo. É 

interessante ressaltar que todo o procedimento do manifesto pode se realizado através 

de rede sem fio “Wireless”. 
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5.2.3 Porto de Rotterdam – Manifesto via sistema INTIS 

 

O diferencial apresentado pelo sistema INTIS é a possibilidade do 

recolhimento de taxas e impostos pelo próprio sistema. Para tanto se criou um 

sistema eletrônico integrado entre a comunidade portuária e o Banco ABN AMRO 

(Fig.5.6) que opera uma conta específica para o sistema INTIS. Apesar do ABN 

AMRO ser o principal representante bancário integrado ao sistema INTIS, não é o 

único a participar, existindo outros representantes do setor bancário. 

O sistema INTIS ao receber o arquivo do manifesto (Fig. 5.6), processa um 

boleto eletrônico de recolhimento de taxas específicas, o qual pode ser pago 

automaticamente via sistema. Quando o sistema recebe a confirmação do pagamento, 

efetua a aprovação do manifesto, permitindo o rastreamento da carga e 

encaminhamento automático de relatórios periódicos de acompanhamento. 

Concomitantemente o sistema processa a emissão de providências a serem 

executadas pelos órgãos portuários operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Comunidade Virtual e Sistema Financeiro / Porto de Rotterdam 
Fonte:  van Baalen (2003) 
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Figura 5.7 – Estrutura do sistema INTIS para procedimentos do manifesto 

Fonte:  van Baalen (2003) 
 

 

 

 

5.2.4 Porto de Yokohama – Manifesto via SISTEMA SEA 

 
O procedimento do Manifesto do porto de Yokohama aceita o 

arquivo/mensagem do Manifesto automaticamente tanto por via Internet como 

também, pelo sistema de rede Wireless (WML). Após o recebimento, ocorre uma 

pré-análise finalizada com a geração de uma notificação de resposta ao emissor (Fig. 

5.8). A principal diferença com relação aos outros portos se caracteriza pela 

obrigatoriedade do uso de etiquetas inteligentes – “smart tag” no processo de 

validação dos Manifestos de cargas perigosas. As etiquetas inteligentes emitem sinais 

captados por leitores de radiofreqüência ou, em casos especiais, por satélite 

capacitando as autoridades portuárias a rastrear automaticamente estas cargas e, 

portanto, agilizando procedimentos operacionais específicos em função do tipo de 

carga e das ações preventivas de acidentes ambientais.  



 127 

O sistema SEA processa arquivos/mensagens tanto no padrão EDIFACT 

quanto no XML, sendo indicado pelas Autoridades Portuárias um percentual de 68% 

de utilização do padrão EDIFACT. 

Figura 5.8 – Estrutura do Sistema SEA para Procedimentos do Manifesto 
Fonte:  van Baalen (2003) 

 
 

 

 

 

5.2.5 Porto de Bremen – Manifesto via SISTEMA BHT 

 

No Porto de Bremen o sistema BHT é utilizado exclusivamente via rede 

dedicada BHT, dessa forma nos procedimentos do Manifesto, não há a necessidade 

qualquer tipo de conversão ou, seja se o arquivo mensagem for emitido em 

EDIFACT, todo o processo é realizado no padrão EDIFACT e o mesmo acontece se 

o recebimento for no padrão XML, com os respectivos percentuais de uso de padrões 

sendo de 65% e 35%. 

Ao receber o arquivo/mensagem do Manifesto o BHT (Fig. 5.9) cria-se uma 

mensagem interna para acionar os diversos sub-sistemas operacionais que possuem 

um tempo resposta para aprovação do item. Somente quando todos os sub-sistemas 

envolvidos retornam uma resposta positiva, o sistema BHT confirma a aceitação do 

Manifesto encaminhando resposta ao emissor/usuário e, posteriormente, emitindo 

relatórios periódicos de acompanhamento.  
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Figura 5.9 – Estrutura do Sistema BHT para Procedimentos do Manifesto 
Fonte:  van Baalen (2003) 

 

 

 

 

5.3 Procedimentos do Manifesto via SED no Porto de Santos 

 

Antes da implementação do processo automatizado de manuseio do 

Manifesto de Carga no porto de Santos existiam 21 procedimentos manuais até a sua 

conclusão. O processo iniciava-se com o encaminhamento do Manifesto à 

administração geral do porto de Santos que remetia a mesma para o Setor de 

Manifesto – SUMAN. A rotina adotada consistia de anexar o Manifesta à primeira 

via do Memorando enquanto que a segunda via era horodatada (ato que consiste em 

colocar no memorando as seguintes informações: data, hora, logotipo da CODESP). 

Com o recebimento da primeira via do memorando, dois funcionários do SUMAN 

realizavam a separação dos Manifestos recebidos por ordem de chegada ao porto, 

sendo necessária uma conferência posterior.  

A conferência dos Manifesto era realizada com base na listagem de previsão 

de chegada dos navios e a listagem de navios aguardando atracação verificando-se 

também a lista de programação de serviços. A classificação e separação dos 

Manifestos eram feitas por ordem de carga e de navios de longo curso ou cabotagem. 

Finalizada a conferência, ocorria o encaminhamento das diversas vias da lista de 

programação de serviços. Depois destes procedimentos, todos os Manifestos eram 
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cadastrados no sistema CODESP e no controle do livro de cadastro ficando apenas a 

programação dos portos de destino dos navios para ser realizada após a chegada do 

navio, esta efetivada através do número da requisição de atracação e prioridade – 

RAP.  

O processo acima descrito demorava de seis a oito dias para ser concluído sendo 

substituído, a partir de 2002, por um sistema eletrônico do Manifesto de Carga que 

possibilitou à Autoridade Portuária realizar uma programação de movimentação de 

cargas e efetivação da fiscalização muito mais eficiente. O sistema de envio do 

Manifesto de Carga através da SED, cuja arquitetura é mostrada na figura 5.10, pode 

ser realizado de duas formas: 

1. A partir do sistema informatizado das agências através de um 

software. O software de comunicação é fornecido pela SED e permite 

a transferência de arquivos via linha discada ou linha dedicada a partir 

de um micro de 32 Bits, em ambiente Windows e criptografando o 

conteúdo. 

2. Preenchido através da Internet, em formulários WEB. 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.10 - Arquitetura do Fluxo do Manifesto Eletrônico – SED 
Fonte: FUSP, 2002 
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5.4 Dificuldades e deficiências dos sistemas de informação aplicados à gestão 

portuária 

 

        Dentre as dificuldades observadas através do questionário aplicado nota-se que 

as tecnologias de informação exigem primordialmente uma adequação às habilidades 

e necessidades dos recursos humanos, levando um tempo considerável para que este 

processo ocorra.  

         A intensidade de reações que os trabalhadores portuários podem ter frente às 

inovações tecnológicas pode ser compreendido tendo em vista a análise de dois 

efeitos causados por este processo: inabilidade de acompanhar as mudanças causadas 

pelo computador / sistema de informação e receio de perder o seu papel profissional. 

 

       Outro aspecto que ressalta dificuldade de implantação de sistemas de informação 

no sistema portuário está relacionado às funções da Administração, planejamento, 

organização e controle das atividades devido o espaço do porto ser muito amplo e 

diversificado. 

       Existe ainda a dificuldade de integração de um grande número de sistemas 

divididos em operacionais, especialistas e gerenciais. 

      Quanto a deficiência apresentada pelos sistemas de informação aplicados à 

gestão portuária é a adequação das operações de campo até mesmo no mar de 

maneira que sejam eficientes e ágil e, acionadas e monitoradas através dos sistemas 

de informação. 
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5.5 Conclusões 

 

           O desenvolvimento das tecnologias de informação cada vez mais se 

incorporam em todas as atividades humanas. Os portos por sua vez contam com 

recursos de alta eficiência e adaptabilidade unificados em sistema de informação. 

           A convergência das telecomunicações com a informática possibilitou mais 

agilidade das informações, fornecendo aos portos alta velocidade e permitindo o 

manuseio de grandes volumes de informação, dando forma concreta às redes. 

Viabilizando o transporte de dados, sons, voz, imagens, interligando o sistema 

portuário e seus integrantes. 

          A simulação de uso dos sistema de informação para os procedimentos do 

Manifesto dos portos de Antuérpia (SEAGHA), Rotterdam (INTIS), Hamburgo 

(DAKOSY), Bremen (BHT), Yokohama (SEA) e Santos (SED) demonstra como as 

tecnologias de informação são capazes de oferecer velocidade e precisão 

progressivas, identificando-se com o ambiente organizacional em uma sociedade 

competitiva.  

           Neste contexto o modelo de sistema de informação aplicado à gestão portuária 

estudado baseia-se no conceito de troca eletrônica de dados (EDI), destacando-se a 

capacidade de proporcionar uma estrutura que permite a tomada de decisões, 

baseando-se em informações internas e externas, confiáveis em tempo hábil. 

Associado ao crescente uso do WEB EDI e a migração da utilização da linguagem 

EDIFACT para a XML. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
                A competitividade atual tem levado os portos a buscarem e implantarem 

novos modelos de gestão que os auxiliem na conquista de novos mercados 

consumidores e, ainda, a permanência nestes. A tecnologia de informação é um 

recurso que estando em sintonia com as necessidades e objetivos dos usuários 

possibilita maior eficiência e eficácia no relacionamento interno e externo dos portos, 

evidenciando, assim, agilidade e qualidade no processo de tomada de decisão. 

               O sistema portuário está descobrindo a necessidade dos sistemas de 

informação baseados em novas tecnologias, como as redes Wireless (tecnologia sem 

fio) utilizadas nos portos de Rotterdam e Antuérpia, etiquetas inteligentes um 

microchip de alta portabilidade com processadores por satélite utilizadas para 

rastreamento de cargas perigosas no porto de Yokohama,  o Container Scan do porto 

de Rotterdam , o visual Gate Truck utilizado no porto de Singapura, a digitalização 

de imagens e acompanhamento de atividades em tempo real como ocorre no porto de 

Antuérpia. 

               O sistema portuário mundial tratando-se implantação de sistemas de 

informação está em estágio avançado comparado com a realidade dos portos 

nacionais o que pode ser considerado uma desvantagem em termos de 

competitividade. Apresentando também vantagens sob o aspecto dos portos 

brasileiros optarem por implementar sistemas de informação mais modernos 

utilizando as tecnologias mais recentes, sem a necessidade passar  pelo período de 

evolução e transição de tecnologias que os portos mundiais já passaram. Inserindo-se 

no mesmo estágio em que os portos mundiais se encontram ou até mesmo em estágio 

mais avançado.  

                Tendo como ponto de partida identificar as necessidades do sistema 

portuário, posteriormente realizando um levantamento dos sistemas de informação 

em uso no sistema portuário, o resultado da pesquisa com base nas tendências 

mundiais, demonstra que possibilitar a comunicação via sistemas eletrônicos de 

informação, de computador para computador, com o mínimo de intervenção humana, 

amplia a qualidade, quantidade e velocidade das transações comerciais e, 

conseqüentemente aumenta a eficiência, confiabilidade e produtividade do sistema 
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portuário.     A implementação de sistemas eletrônicos de informação, permitindo a 

distribuição eletrônica de informação e dados, substitui os serviços manuais e lentos, 

possibilitando eliminar atrasos causados pela troca de documentos em papel, 

minimizando erros. Numa segunda instância concretizando a Gestão Portuária, 

através do controle da atividades em tempo real,  planejamento de recursos e 

necessidades, bem como o gerenciamento das atividades. Objetivos alcançados pelo 

Sistema Portuário Mundial foram a melhoria da qualidade dos serviços prestados e 

diminuição de seus custos.  

           As considerações para estruturação de um projeto de sistema de eletrônico 

para o Sistema Portuário e sua Gestão consistem em priorizar alguns aspectos como: 

desenvolver uma arquitetura para o sistema de informação de acordo com as 

necessidades do porto em questão, que distribua automaticamente e eletronicamente 

as informações, utilizando o padrão de linguagem EDIFACT-XML, cujo meio de 

comunicação possa também ser via Internet, devido seus custos menores, também 

por ser um meio acessível por todos os usuários participantes no sistema no que 

tange a realidade brasileira. Podendo considerar à longo prazo uma migração para o 

XML, conforme apontamento da tendência futura, ainda em curso e sem uma 

definição consistente para o assunto.  

          A arquitetura do sistema de informação para o Sistema Portuário deverá ainda, 

gerar a conectividade e inter operabilidade, integrando as diversas autoridades e 

segmentos do Sistema Portuário e Marítimo. Como sugestão esta conectividade dos 

atores pode ocorrer por meio do browser (aplicativo que permite leitura das páginas 

da Internet) ou de servidores de e-mail. 

           O projeto ainda deve contemplar a agilização e otimização nos processos de 

Importação e Exportação, permitindo o rastreamento de cargas on-line, necessário 

para tanto, o desenvolvimento tecnologias de informação, que ofereçam suporte para  

administrar e intermediar as transações de dados, respeitando um formato padrão e 

disponibilizando a distribuição automática da informação, com segurança e 

consistência.  
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APÊNDICE A 

 
 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista para Estudo de Caso de  
Implantação de Sistemas de Informação Aplicados á Gestão Portuária 

1.Porto:          

2.Sistema: 
3.Origem do Nome do Sistema: 

4.Data _____/______/______           Hora da Entrevista: _______ Horas________minutos 
5.Meio de comunicação utilizado:      (    ) e-mail        (    ) telefone       

6.Nome do Entrevistado: 
7.Cargo do Entrevistado: 
8.Configura-se nível: (    ) operacional   (   ) tático   (   ) desenvolvimento    (   ) 
estratégico 

9. Objetivos do sistema: 

10. Início da Implantação do Sistema: 

11.Você acha que o sistema implantado atende às suas expectativas? 

12. Quais os principais procedimentos realizados pelo sistema? 
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13. Existem outros sistemas no Porto? (Quais ? Tentar especificar suas funções 
principais) 

14. Saberia informar quais Tecnologias de Informação são utilizadas no Porto? 
 
 
 
 

15. Saberia informar se sistema contribui para a administração portuária? 
16. Poderia dizer quais melhorias o sistema trouxe para o porto? 
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GLOSSÁRIO DAS EXPRESSÕES E SIGLAS 

 

A 

_____________________________________________________________ 

ATM – Asynchronous Transfer Mode, são redes que operam com o protocolo IP 

(Internet Protocol) 

B 

______________________________________________________________ 

BROWSER – software chamada de aplicativo que permite aos usuários visualizar as 

informações na Internet. 

C 

______________________________________________________________ 

CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo, atual concessionária dos 

serviços e instalações do Porto de Santos, responsável pela administração do porto. 

Também denominada de Autoridade Portuária, sob responsabilidade do Ministério 

dos Transportes. 

 

CONHECIMENTO DE CARGA (BL – BILL OF LADING) – é um dos documentos 

mais importantes do comércio exterior, quanto à finalidade, é um contrato de 

transporte, recebido de entrega de carga e título de crédito. É emitido pelo 

transprotador internacional da mercadoria ou seu agente (consignatário). 

 

D 

______________________________________________________________ 

DASP – Direct Acess Storage Device 

DGIS – Dangerous Goods Informaton System, Sistema de Informação de Cargas 

Perigosas 

E 

______________________________________________________________ 

ebXML – e-bisiness Extensible Markeup Language, Linguagem de Marcação 

Extensível para o Comércio Eletrônico 
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EDI – Eletronic Data Interchange, conceito de troca eletrônica de dados. 

 

F 

______________________________________________________________ 

FTP – File Transfer Protocol, é o serviço básico de transferência de arquivos na 

rede. Permite ao usuário copiar e/ou transferir arquivos de um computador remoto 

para o seu computador ou vice-versa. É o software de comunicação utilizado pela 

SUPERVIA, que possibilita a transferência de arquivos via linha discada ou linha 

dedicada de micro de 32 bits. 

 

G 

______________________________________________________________ 

GDCS – Global Data Communication System , Sistema Global de Comunicação de 

Dados 

GTIN – Global Trade Number 

 

H 

______________________________________________________________ 

HDLC – High Level Data Link Control 

HTTP – Hypertext Tansfer Protocol 

 

I 

______________________________________________________________ 

ISO – International Organization for Standardization, organização internacional 

de padronização, a qual estabelece padrões técnicos a serem adotados e seguidos 

internacionalmente. 

 

L 

______________________________________________________________ 

LAN – Local Area Network 
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M 

______________________________________________________________ 

MAN – Metropolitan Area Network 

MIME -  Multipurpose Internet Mail  Extensions 

MIT – Massachusetts Institute of Techonology 

 

N 

______________________________________________________________ 

NGN – Nexte Generation Network 

 

O 

______________________________________________________________ 

OSI – Open System Interconect 

OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de 

Santos 

 

Q 

______________________________________________________________ 

QoS – Quality of Service 

 

R 

______________________________________________________________ 

RAP – Requisição de Atracação e Prioridade, é através deste documento que a 

agência de navegação comunica à autoridade Portuária a previsão de chegada de um 

navio, bem como solicita autorização para sua atracação. 

 

RSS – Reduce Space Symbology 
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S 

____________________________________________________________________ 

SGDB – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

SI – Sistema de Informação 

SIG – Sistema de Informação Gerencial 

SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior, é um sistema informatizado 

de registro, acompanhamento e controle de informações. 

SMTP – Simple Mail Transport Protocol, é um protocolo com objetivo de transferir 

mensagens da caixa de correio eletrônico. 

 

T 

____________________________________________________________________ 

TI – Tecnologia de Informação 

TCP/IP – Transport Control Protocol / Intenert Protocol, refere-se 

principalmente a dois protocolos de rede (ou método de transporte de dados) 

utilizados na Internet 

 

U 

____________________________________________________________________ 

UN/EDIFACT – United Nations/Eletronic Data Interchange For Administration, 

Commerce and Transport, é o padrão internacional para intercâmbio eletrônico de 

dados. 

URL – Uniform resource Locator 
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V 

______________________________________________________________ 

VAN – Value Added Network, provedor de EDI que centraliza informações 

recebidas dos diversos clientes e, ordenadamente, transmite-as aos respectivos 

receptores. 

VOIP - Voice Internet Protocol 

 

W 

_____________________________________________________________ 

WAN – Wide Area Network 

WAP – Wireless Application Protocol, é o protocolo padrão para as redes de 

comunicação sem fio. 

Wireless – termo designado para a tecnologia de transmissão sem fio 

WML – Wireless Markup Language, Linguagem de Marcação Wireless, análoga a 

XML. 

WWW – World Wide Web 

 

X 

______________________________________________________________ 

X.25 – termo associado a uma VAN que desenvolve padrões internacionais ou a um 

protocolo. 

X.400 – termo associado a uma VAN (International Telephone Union) que 

desenvolve padrões internacionais ou a um protocolo. 

XML – Extensible Markup Language, Linguagem de Marcação Extensível, 

elaborado em meados dos anos 90 pelo Consórcio World Wide Web (W3C). 

 

 

 

 


