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APRESENTAÇÃO

O planejamento é o momento em que uma instituição
busca caminhos de aprimorar e avaliar sua trajetória.
Em um mundo de constantes mudanças econômicas,
políticas e sociais, é fundamental que o Governo do
Estado esteja atento e alinhado a tais transformações.

O Mapa Estratégico da Portos do Paraná foi concebido
e executado, com dedicação e comprometimento, pelos
funcionários dos mais diferentes setores que, juntos,
pensaram nas diretrizes que guiarão os portos paranaenses para o futuro. Construído de forma coletiva,
o documento é um marco sequencial para a cultura de
planejamento que o poder público busca consolidar.

Carlos Massa Ratinho Júnior
Governador do Paraná
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Os avanços operacionais, demonstrados pelos números
recordes de movimentação de cargas, fazem dos portos
de Paranaguá e Antonina pilares do desenvolvimento
regional. A gestão técnica, com excelentes níveis de
desempenho, faz com que os portos paranaenses
sejam reconhecidos como os mais eficientes do Brasil.

Mapa estratégico 2022 – 2027

Portos do Paraná, enquanto empresa pública, compete
acompanhar este movimento de evolução e se posicionar – estrategicamente – para cumprir a missão que
justifica sua existência.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Mapa estratégico 2022 – 2027
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Assim como a bússola é recurso importante para navegação, o planejamento estratégico é o que define o
norte para toda a equipe de uma organização. No Plano
Estratégico 2022 – 2027, a Portos do Paraná demonstra
os esforços para se tornar uma empresa pública mais
forte e preparada para atuar de forma eficiente,
sustentável, ética e competitiva no longo prazo.
Diante da importância que os portos de Paranaguá e
Antonina desempenham para o Estado e para o Brasil,
este documento apresenta-se expressamente comprometido com o propósito de aperfeiçoar os serviços
prestados. O planejamento não só pensa nos objetivos
institucionais, como também define as ações e meios
para alcançá-los.
Construído com a participação de gestores e funcionários, tenho certeza que o Plano contribuirá para que a
Portos do Paraná seja qualificada como referência na
construção de uma cultura de planejamento portuário
e reconhecida pela sociedade como indispensável ao
fortalecimento da economia brasileira.
Boa leitura!
Fernando Furiatti Sabóia
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Mapa estratégico 2022 – 2027
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PALAVRA DO DIRETOR-PRESIDENTE

Os portos paranaenses iniciaram uma nova jornada estratégica pautada, sobretudo, em resultados, indicadores e objetivos claros que irão nortear as decisões da empresa pública
para todos os projetos e ações previstas para os próximos
cinco anos.

O Plano Estratégico da Portos do Paraná traz a percepção do
cenário atual da empresa pública e evidencia, de maneira
transparente, o que a Autoridade Portuária almeja no futuro
e como se prepara para ser reconhecida, no próximo quinquênio, como Hub Logístico de destaque nas Américas.
Luiz Fernando Garcia da Silva
Diretor-presidente da Portos do Paraná
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A partir da nova estratégia apresentada nesta publicação, a
Organização projeta sua missão com foco em excelência e
inovação, por meio da logística intermodal eficiente, com o
objetivo de ampliar as parcerias nacionais e internacionais
a partir de negócios competitivos e integrados, sustentados
por seus valores ligados à governança, à segurança, à sustentabilidade, à qualidade e ao intelecto humano.

Mapa estratégico 2022 – 2027

Em meio à retomada global da economia, o Plano Estratégico 2022-2027 da Portos do Paraná materializa, a partir de
uma análise interna profunda, com a participação de
todas as áreas estratégicas, o que o mercado, a comunidade
portuária e a sociedade podem esperar a médio prazo da
Autoridade Portuária, eleita a mais eficiente do Brasil por
duas vezes consecutivas.

CAPÍTULO 1

Mapa estratégico 2022 – 2027

12

PORTOS DO PARANÁ

> QUEM SOMOS
> CONQUISTAS
> DADOS GERAIS
> ACESSOS
> MARKET SHARE
> ESPAÇOS OPERACIONAIS

Mapa estratégico 2022 – 2027

13

> QUEM SOMOS
Os Portos do Paraná são um complexo portuário, formado
pelos portos de Paranaguá e Antonina. A administração funciona como empresa pública estadual, subordinada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com convênio
de delegação junto ao Governo Federal (037/2001).
Como empresa pública, a administração é responsável por
gerir os terminais portuários paranaenses e é dirigida por
um Conselho Administrativo e uma Diretoria-executiva.

O modelo de gestão atual obedece às linhas Landlord,
em que a autoridade portuária é responsável pela
administração do porto e por oferecer a estrutura necessária às atividades de movimentação de cargas. Assim,
o poder público mantém toda a infraestrutura de acesso aquaviário, bacia de evolução, berços de atracação,
acessos rodoviários, ferroviários e internos. Já a iniciativa privada é responsável pela superestrutura: equipamentos, armazéns e mão de obra.

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> CONQUISTAS
A busca constante por eficiência na Portos do Paraná
vem sendo reconhecida e premiada, consecutivamente.
As boas práticas de gestão, de operação e de meio ambiente são destaques em todos os níveis – internacional,
nacional e, internamente, pelo setor produtivo que
também alcança bons resultados pelo desempenho da
gestão logística e portuária no Paraná.

COP25, realizada em Madrid (Espanha) e na COP26,
em Glasgow (Escócia);
Eleito o porto com a melhor gestão portuária do Brasil
por dois anos consecutivos (2020-2021), pelo
Ministério da Infraestrutura;

Mapa estratégico 2022 – 2027

Única Autoridade Portuária do mundo a palestrar na

Segundo colocado na categoria Desempenho
Transportes Aquaviários (ANTAQ);
Reconhecido pelo Ministério da Infraestrutura como
líder em “Execução dos Investimentos Planejados”,
alcançando o índice de 76,1% no quesito, em 2021;
Eleito o porto público mais organizado do Brasil na
categoria: Conformidade Regulatória, pela ANTAQ;
Primeiros terminais públicos do Brasil a receberem
a certificação definitiva do Código Internacional
para Segurança de Navios e Instalações
Portuárias (ISPS Code).
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Ambiental, em 2021, pela Agência Nacional de

> DADOS GERAIS

PARANAGUÁ E ANTONINA
Área total: 4.129.801,3 m2
Cais e píeres: 5.347 m

Mapa estratégico 2022 - 2017
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Berços: 24 (16 berços no cais comercial Paranaguá,
4 berços em 2 píeres de líquidos, 2 berços em
1 píer de fertilizantes, 2 berços em Antonina)
Capacidade estática (granéis sólidos):
1.775.000 toneladas
Capacidade estática (fertilizantes):
3 milhões de toneladas (considerando retroárea)
Capacidade estática (granéis líquidos): 946.040 m3
Capacidade de movimentação anual contêineres:
2,5 milhões de TEU’s
Capacidade nominal de embarque (corredor de
exportação) – 9 mil toneladas/hora
Capacidade de descarga (prancha média operacional para
descarga de fertilizantes) – 6 mil toneladas/dia/navio
MHC – guindaste móvel portuário – (descarga de granéis
sólidos e carga geral): 6 unidades com capacidade
de 64 toneladas a 104 toneladas
Shiploaders: 10
Área do pátio de triagem: 330 mil m2
Capacidade do pátio de triagem: 1.400 caminhões

PARANAGUÁ
Granéis Líquidos

Contêineres

Granéis Sólidos – Exportação

Granéis Sólidos e Fertilizantes – Importação

Carga Geral

Veículos *Dolphins de atracação em fase pré-operacional

Mapa estratégico 2022 – 2027

ANTONINA
BERÇO MULTI-PROPÓSITO

114
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> ACESSOS
Rodoviário

Oleoduto

A BR-277 liga Paranaguá a Curitiba e

90 km de extensão e interligado até a Refinaria

conecta a BR-116 pelas rodovias

Getúlio Vargas, operada pela Petrobras, em Antonina.

PR-408, PR-411 e PR-410.
Marítimo
A barra de entrada se dá pelo Canal da Galheta,

Integra o “Corredor do Paraná /

definida nas Cartas Náuticas de Marinha nos 1.821

Santa Catarina”, com cerca de 2,2 mil

e 1.822. Tem 150/200 metros de largura, 20 milhas

quilômetros de extensão.

de extensão e 13/15 metros de profundidade.

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> MARKET SHARE

CARGA
GERAL

Ainda no segmento, a qualidade da mão-de-obra e dos serviços prestados faz com que
o Porto de Paranaguá seja reconhecido no
mercado mundial para movimentação de
veículos e projetos.

Mapa estratégico 2022 – 2027

O Porto de Paranaguá possui o maior terminal de contêineres da América do Sul, com
capacidade para movimentar 2,5 milhões de
TEUs/ano. Para unidades refrigeradas, são
mais de 3,6 mil tomadas, o maior número
disponível na América Latina.
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Movimentações:
• Contêineres
• Veículos
• Projetos/Cargas especiais
• Celulose
• Açúcar e outros alimentos em sacas

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> MARKET SHARE

CONTÊINERES
EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

1º lugar

1º lugar

Indonésia

China

2º lugar

2º lugar

Estados Unidos

Finlândia

3º lugar

3º lugar

Costa do Marfim

Estados Unidos

4º lugar

4º lugar

China

França

5º lugar

5º lugar

Coreia do Sul

Alemanha

VEÍCULOS
EXPORTAÇÃO
1º lugar
Argentina

2º lugar
Colômbia

3º lugar
México

Chile

5º lugar
Uruguai

IMPORTAÇÃO

Mapa estratégico 2022 – 2027

4º lugar
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1º lugar
Argentina

2º lugar
México

3º lugar
Alemanha

4º lugar
China

5º lugar
Estados Unidos

> MARKET SHARE

GRANÉIS SÓLIDOS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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Os portos paranaenses são destaque na exportação
de soja e farelo de soja, com embarque mecanizado
pelo Corredor de Exportação.
Na importação, os principais produtos desembarcados
são para produção de adubo, com diferencial na
ampla capacidade de armazenagem na retroárea.

EXPORTAÇÃO
SOJA (GRÃO)

FARELO DE SOJA

MILHO

AÇÚCAR GRANEL

1º lugar

1º lugar

1º lugar

1º lugar

China

Países Baixos (Holanda)

Irã

Argélia

2º lugar

2º lugar

2º lugar

2º lugar

Coreia do Sul

Coreia do Sul

Egito

Iraque

3º lugar

3º lugar

3º lugar

3º lugar

Bangladesh

França

Japão

Suíça

4º lugar

4º lugar

4º lugar

4º lugar

Bangladesh

Canadá

Tailândia

Polônia

5º lugar

5º lugar

5º lugar

5º lugar

Vietnã

Espanha

Malásia

Irã

IMPORTAÇÃO
MALTE/CEVADA
1º lugar

China

Argentina

2º lugar

2º lugar

Rússia

Uruguai

3º lugar

3º lugar

Canadá

Rússia

4º lugar

4º lugar

Marrocos

Austrália

5º lugar

5º lugar

Estados Unidos

Bélgica
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1º lugar
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FERTILIZANTES

TRIGO
Argentina

> MARKET SHARE

GRANÉIS LÍQUIDOS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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As operações de óleo de soja, álcool e derivados
de petróleo no Porto de Paranaguá atraem investimentos internos e externos, com expansão da
área de tancagem, modernização dos sistemas de
tubulações e bombeamento.

Movimentações:
• Derivados de petróleo
EXPORTAÇÃO
ÁLCOOL/ETANOL

ÓLEOS VEGETAIS

1º lugar

1º lugar

Coreia do Sul

Índia

2º lugar

2º lugar

Estados Unidos

China

3º lugar

3º lugar

Índia

Bangladesh

4º lugar

4º lugar

China

Irã

5º lugar

5º lugar

Nigéria

Egito

> ESPAÇOS OPERACIONAIS

CORREDOR DE
EXPORTAÇÃO

Ao Leste, são 11 terminais interligados e,
a Oeste, serão outros 5.

Mapa estratégico 2022 – 2027

O Porto de Paranaguá possui um sistema
que interliga terminais públicos e privados
ao cais, através de correias transportadoras. Assim, a carga pode ser embarcada
simultaneamente nos berços de atracação exclusivos para granéis e é possível
que um mesmo navio receba mercadoria
de diferentes produtores.
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> ESPAÇOS OPERACIONAIS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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PÁTIO DE
TRIAGEM
O pátio público de triagem do Porto de
Paranaguá tem 330 mil m2 e capacidade
para receber até 2,5 mil caminhões no
fluxo rotativo e cerca de mil simultaneamente. No local, os usuários contam com
segurança 24 horas, banheiros, chuveiros, lanchonetes, academias ao ar livre,
escritórios para empresas, borracharia,
auto elétrica e mecânica.
O pátio ajuda a ordenar o fluxo de chegada dos veículos aos terminais, evita
congestionamentos e torna o processo
de descarga mais ágil e produtivo.

> ESPAÇOS OPERACIONAIS

ÁREAS DE ARRENDAMENTO
A Portos do Paraná foi a primeira autoridade portuária
do Brasil a conquistar o convênio de delegação de competências, em 2019. Com isso, a empresa pública tem
autonomia para a realização de leilões de áreas e faz a

Mapa estratégico 2022 – 2027

MAPA DE NOVOS ARRENDAMENTOS

gestão de contratos de arrendamentos. O modelo permite a captação de investimentos e proporciona maior
segurança jurídica, com a regularização de áreas e contratos de longa duração.
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CAPÍTULO 2

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

> SOCIEDADE E STAKEHOLDERS
> INFRAESTRUTURA, SUSTENTABILIDADE E OPERAÇÃO
> MERCADO E INVESTIMENTOS
> PROCESSOS INTERNOS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> PESSOAS E APRENDIZADO

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Oferecer infraestrutura portuária
com excelência e inovação,
provendo logística intermodal eficiente,
segura e sustentável para fomentar
o desenvolvimento de negócios
competitivos e integrados.

Ser reconhecida como Autoridade
Portuária referência em eficiência
e competitividade, de modo a tornar
os Portos do Paraná um Hub Logístico
com destaque nas Américas.

Governança, segurança,
sustentabilidade,
intelecto humano,
qualidade.

MAPA ESTRATÉGICO
2022 - 2027

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> DIMENSÃO |

SOCIEDADE E STAKEHOLDERS
A ATIVIDADE PORTUÁRIA DESEMPENHA UM PAPEL

Mapa estratégico 2022 – 2027
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FUNDAMENTAL NA ECONOMIA ESTADUAL E NACIONAL,
COM IMPACTO DIRETO NO CRESCIMENTO REGIONAL.

Os portos de Paranaguá e Antonina, em conjunto
com as demais autoridades e empresas que atuam
no setor, são indutores de uma atividade portuária
segura, além de fomentar o desenvolvimento social,
geração de emprego e renda.
Para desdobrar as estratégias de todas as dimensões
institucionais, a Portos do Paraná prevê:

Objetivo Estratégico 1
Contribuir para o desenvolvimento
econômico do estado do Paraná, melhorando
efetivamente a relação Porto-cidade

Objetivo Estratégico 2
Dar suporte à aglutinação de forças como
fator competitivo, que vigore como
instrumento capaz de prover valor ao
business de toda a comunidade portuária

> DIMENSÃO |

INFRAESTRUTURA
OS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS FAZEM
DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA UM

Para atender a toda a cadeia
logística, a Portos do Paraná prevê:

Captar e promover soluções intermodais
permanentes para a maximização da
logística no ambiente portuário

Objetivo Estratégico 4
Modernizar e expandir a infraestrutura
e a superestrutura portuária

31

Objetivo Estratégico 3

Mapa estratégico 2022 – 2027

COMPLEXO PORTUÁRIO COMPLETO E MODERNO.

> DIMENSÃO | INFRAESTRUTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

CAPTAR E PROMOVER
SOLUÇÕES INTERMODAIS
PERMANENTES PARA

Mapa estratégico 2022 – 2027
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A MAXIMIZAÇÃO DA
LOGÍSTICA NO
AMBIENTE PORTUÁRIO
Busca soluções mais modernas, a fim de
otimizar os diferentes modais, o que contribuirá para maior eficiência, agilidade nos
processos correspondentes e menor tempo
de operacionalidade.
Expansão da infraestrutura para toda comunidade portuária, possibilitando a atração de
novos mercados e maior representatividade

Projetos Estratégicos
• Execução de obras de implantação da nova
moega ferroviária e reestruturação rodoferroviária
na região leste do Porto de Paranaguá
• Execução das obras de otimização do corredor
de Exportação Leste do Porto de Paranaguá,
incluindo a Construção do Píer em T, com
4 (quatro) berços e 8 (oito) torres pescantes
• Reforço estrutural do cais comercial para
16 metros de profundidade de dragagem
• Reestruturação do Píer Público de Inflamáveis
• Concessão do canal de acesso
dos Portos do Paraná
• Dragagem de manutenção
• Geração de energia fotovoltaica

no cenário mundial.
• Modernização do parque energético
do Porto de Paranaguá

Indicadores
• OPEX (Operational Expenditure)
• CAPEX (Capital Expenditure)

• Expansão do Pátio de Triagem
• Implantação do novo corredor de
importação de fertilizantes

> DIMENSÃO | INFRAESTRUTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

MODERNIZAR E EXPANDIR
A INFRAESTRUTURA E
A SUPERESTRUTURA
PORTUÁRIA

• Sistema de abastecimento de água
potável para navios
• Sistema de individualização de distribuição
de água potável e remodelação do
sistema de esgoto

Modernização e aperfeiçoamento da infraestrutura e
superestrutura promoverão avanços relevantes aos
processos operacionais. Gestão mais moderna traz
a presunção de melhores práticas, mais segurança e
tempo reduzido, o que gera maior interesse e segurança aos usuários de toda a comunidade portuária.

para acostagem dos navios (atracação)
• Otimização dos sistemas de pesagem
balanças bi-direcionais (faixa portuária)
• Otimização do controle de acesso
biométrico facial

a possibilitar maior intercâmbio de riquezas entre

• Execução das obras de derrocagem

regiões produtoras nacionais e estrangeiras.

• Execução de edifício almoxarifado / heliponto

Projetos Estratégicos

• Demolição dos Armazéns 10, 12,12A,13 e 13A,
liberando novas áreas operacionais

• Implantação de melhorias na segurança portuária
para atendimento ao ISPS CODE
• Sistema de individualização de fornecimento de
energia elétrica
• Execução das obras de readequação do sistema
de iluminação Faixa Portuária

• Execução das obras de reforma e construção
dos trapiches de comunidades na área de
influência dos Portos do Paraná

Indicador
• Calado máximo (metros)

33

Crescimento da capacidade operacional de forma

Mapa estratégico 2022 – 2027

• Implantação de sensores de aproximação

> DIMENSÃO | INFRAESTRUTURA

PROJETO MOEGÃO
Concentração de descarga ferroviária por meio de moega
central com transferência automatizada de cargas aos terminais

Mapa estratégico 2022 – 2027
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operadores do Porto de Paranaguá.

AUMENTO DA CAPACIDADE DE DESCARGA FERROVIÁRIA

MELHORA DA RELAÇÃO PORTO-CIDADE

• 3 linhas independentes = 180 vagões desembarcando

• Redução de 700 caminhões/dia em Paranaguá

simultaneamente

• Redução de buzina dos trens nas interferências rodoferroviárias

• Possibilidade de descarga de 3 produtos diferentes
• Correias transportadoras conectadas com os

REDUÇÃO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE

terminais que utilizam o Corredor de Exportação Leste
da Portos do Paraná

• 73% de redução CO2
• Redução de consumo de diesel

AUMENTO DA SEGURANÇA
• Redução significativa das interferências rodoferroviárias,
das atuais 16 interferências rodoferroviárias para apenas 5
• Fluidez na circulação urbana
• Redução de ruídos

REDUÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS
• Para carregar um navio de grãos, são necessários
1.500 vagões x 1.800 caminhões
• O custo do transporte ferroviário é 30% inferior ao rodoviário

ÁREA DE ABRANGÊNCIA PROJETO MOEGÃO

Abrangência de
595.267,00 m2

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> DIMENSÃO |

OPERAÇÃO
OS PORTOS DE PARANAGUÁ E DE ANTONINA OPERAM 24 HORAS POR DIA,
7 DIAS POR SEMANA, 365 DIAS POR ANO. A PORTOS DO PARANÁ ATUA

36

CAPACIDADE, DE FORMA ORGANIZADA E EFICIENTE.

Mapa estratégico 2022 – 2027

CONSTANTEMENTE PARA QUE AMBOS FUNCIONEM COM PLENA

Para transformar o conceito de

Objetivo Estratégico 5

gestão das operações portuárias,
a Portos do Paraná prevê:

Otimizar a gestão integrada do fluxo
operacional intermodal

Objetivo Estratégico 6

3

VTMIS: Sistema de Gerenciamento

e Informação do Tráfego de Navio

Automatizar o line-up de operações com
Vessel Traffic Management Information
System - VTMIS3 integrando com o Port
Collaborative Decision Making - PortCDM4 e Port Community System - PCS5

4

PortCDM: Gestão Colaborativa das

Escalas de Navios no Porto
5

PCS: Sistema Comunitário Portuário

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> DIMENSÃO | OPERAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

OTIMIZAR A GESTÃO
INTEGRADA DO FLUXO

Mapa estratégico 2022 – 2027
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OPERACIONAL INTERMODAL

Dinamiza a participação e a interação da comunidade
portuária, equacionando e equilibrando o fluxo operacional entre as diversas camadas de toda a cadeia
logística e seus respectivos acessos.
Processos mais ágeis, refletindo em celeridade e eficiência, assegurando um rito logístico compatível às
crescentes demandas de exportações e importações.

Projetos Estratégicos
• Otimização da fiscalização portuária –
desenvolvimento de APP e aquisição de tablets
• Otimização dos sistemas de pesagem –
balanças bidirecionais (faixa)
• Otimização do sistema de monitoramento – câmeras
com melhor resolução, zoom e infravermelho
• Monitoramento por drone

Indicadores
• Taxa de ocupação de berços
• Tempo de permanência em pátio

> DIMENSÃO | OPERAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

AUTOMATIZAR O LINE-UP DE OPERAÇÕES COM
VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEM – VTMIS INTEGRANDO COM O
PORT COLLABORATIVE DECISION MAKING –
Mapa estratégico 2022 – 2027

PORTCDM E PORT COMMUNITY SYSTEM – PCS
Tal funcionalidade indicará a chegada dos navios nos limites
do porto organizado, tal como as ações de todos os atores envolvidos na escala correspondente, de maneira automatizada
ao line-up da operação portuária.
Maior segurança e agilidade no processo decisório sobre a
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programação e gestão das operações.

Projetos Estratégicos
• Cooperação técnica com Valencia Port (PortCDM e PCS)
• Otimização do planejamento das programações de atracação
e operação dos navios
• Implantação do mapa de atracação digital

Indicadores

• Implantação e integração do Vessel Traffic Management
Information System

• Tempo médio de espera (em dias)

• Sensores de aproximação para acostagem dos navios – atracação

• Produtividade (embarque e descarga de navios, pátios e terminais)

• Movimentação (em milhões de toneladas)

> DIMENSÃO | OPERAÇÃO

PROJETO:
PORT COMMUNITY
SYSTEM – PCS E

Mapa estratégico 2022 – 2027

40

PORTCDM
Implantação do Sistema de Comunidade
Potuária (Port Community System – PCS)
da Portos do Paraná

• Proporcionará a estandardização, organização e
otimização do fluxo de processos de informação
entre os diversos atores da comunidade portuária.

Metromap em PortCDM
• Melhorará as operações e a troca de informação
entre os agentes envolvidos no processo de entrada
e saída dos navios nos Portos (line-up).

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> DIMENSÃO |

SUSTENTABILIDADE
A PORTOS DO PARANÁ RECONHECE O SEU
PAPEL PARA A REDUÇÃO DOS IMPACTOS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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SOCIOAMBIENTAIS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA E
A MELHORIA DE VIDA DE TODA A COMUNIDADE.

Em respeito ao meio ambiente e segurança de todas
as operações, a Portos do Paraná prevê:

Objetivo Estratégico 7

Objetivo Estratégico 8

Incorporar os padrões e
princípios ESG¹ e ODS²
na gestão portuária

Padronizar os critérios
de segurança do trabalho
e meio ambiente das
operações portuárias

Objetivo Estratégico 9
Aprimorar o sistema de gestão
integrado de SSMA
(Saúde, Segurança e
Meio Ambiente)

> DIMENSÃO | SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

INCORPORAR OS PADRÕES E PRINCÍPIOS ESG1 E ODS2
NA GESTÃO PORTUÁRIA

1

O Environmental, Social and

Corporate Governance (ESG) é
usado como uma ferramenta
para avaliar como a Organização
gerencia os riscos e oportunidades
gerados pelas mudanças nas

• Mutirão de limpeza dos manguezais
em conjunto com as comunidades
• Projeto de aproveitamento
energético de resíduos

Projetos Estratégicos
• Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas na Área de Proteção
Ambiental (APA) de Guaraqueçaba – PRAD
• Revitalização – Porto de Antonina
• Projeto Porto-Escola

Corporate Finance Institute®️ (CFI)
(Introduction to ESG course)

2

• Projeto de qualificação de jovens
nas comunidades caiçaras

Os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável
são um apelo global à ação para
acabar com a pobreza, proteger o

• Projeto de gestão de resíduos com
as comunidades da Ilha do Mel

meio ambiente e o clima e garantir

• Projeto de fortalecimento das
associações de catadores de materiais
recicláveis de Paranaguá e Antonina

de prosperidade.

que as pessoas, em todos os
lugares, possam desfrutar de paz e
Estes são os objetivos para
os quais as Nações Unidas
estão contribuindo a fim
de que possamos atingir

Indicador

a Agenda 2030 no Brasil.

• IDA (Índice de Desempenho Ambiental)

pt-br/sdgs

Fonte: https://brasil.un.org/
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captações de recursos.

sociais e econômicos. Fonte:

• Água nas ilhas

dimento também ao mercado. Redução de
riscos vinculados ao meio ambiente e futuras

mercado, incluindo mudanças
para os ecossistemas, sistemas

Alinhamento à crescente responsabilidade
social, ambiental e de governança, em aten-

condições de mercado e fora do

Mapa estratégico 2022 – 2027

Aproximar os núcleos de trabalho em atendimento aos critérios adotados, viabilizando
integração setorial abrangente por meio de
mapeamentos adequados.

> DIMENSÃO | SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

PADRONIZAR OS CRITÉRIOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
E MEIO AMBIENTE DAS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
Mapear perigos, riscos, aspectos e impactos que
irão fundamentar a elaboração de padrões operacionais seguros e ambientalmente corretos, bem
como em subsidiar fiscalizações da autoridade
portuária sobre tais critérios.
Mitigação de possíveis falhas operacionais, índice
de desvios comportamentais, frequência e probabilidade de ocorrência de acidentes e incidentes
nas áreas do Porto Organizado.

Projetos Estratégicos
• Projeto porto seguro e sustentável
• Elaboração de procedimentos
operacionais integrados
• Criação de COU (Comitê Unificado
de SSMA do Porto Organizado)

Indicadores
• Taxa de frequência de acidentes na zona primária
(a cada 1MI de horas)
• Índice de atendimento aos requisitos de SSMA
na zona primária
• Adesão ao cronograma de entregas
dos normativos operacionais

> DIMENSÃO | SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

APRIMORAR O SISTEMA DE
GESTÃO INTEGRADO DE SAÚDE,
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

PORTO SEGURO E
SUSTENTÁVEL
• Representará o início do
caminho para a excelência no
atendimento dos requisitos

A implantação causará reflexo significativo na mitigação de riscos

de saúde, segurança e meio

por meio de melhor gestão dos indicadores e padrões norteadores.

ambiente da Autoridade
Portuária pelas

• Sistema de Gestão de SSMA Informatizado
• Integração do sistema de gestão ao APPAWeb
• Redesign do processo de credenciamento de empresas e usuários
• Criação dos formulários de fiscalização digital

Indicador
• Índice de informatização de processos de gestão de SSMA

partes interessadas
• Elevará os níveis de segurança
e de sustentabilidade das
operações portuárias,
tornando-se referência no
conceito de Porto
Seguro e Sustentável
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Projetos Estratégicos

Mapa estratégico 2022 – 2027

Aprimoramento ao sistema de gestão integrado que objetiva
melhorar o gerenciamento e informatização de processos e ações
voltados às áreas ambiental e de segurança do trabalho.

PROJETO:

> DIMENSÃO |

MERCADO E INVESTIMENTOS
ATRAIR NOVOS NEGÓCIOS É UMA FORMA DE GERAR MAIS DESENVOLVIMENTO, PRODUTIVIDADE
E OPORTUNIDADES NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DOS PORTOS PARANAENSES,

Mapa estratégico 2022 – 2027
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COM REFLEXO DIRETO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS.

Para fomentar e

Objetivo Estratégico 10

expandir mercados
atraindo investimentos,
a Portos do Paraná prevê:

Incentivar a atração de novos
investimentos promovendo
a regular exploração das áreas
e infraestruturas públicas

Objetivo Estratégico 11

Objetivo Estratégico 13

Institucionalizar o know-how
da Portos do Paraná

Captar novos negócios no modelo
de Parcerias Público-Privada - PPP

Objetivo Estratégico 12

Objetivo Estratégico 14

Consolidar o posicionamento
no mercado financeiro

Gerar liquidez financeira favorecendo
a sustentabilidade orçamentária

> DIMENSÃO | MERCADO E INVESTIMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

INCENTIVAR A ATRAÇÃO
DE NOVOS INVESTIMENTOS
PROMOVENDO A REGULAR
EXPLORAÇÃO DAS ÁREAS E
Mapa estratégico 2022 – 2027

INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

Captação de novos recursos, gerando modernização
e incremento de receitas.

47

Investimentos realizados em áreas geograficamente
estratégicas geram receitas não somente para a
Autoridade Portuária, mas também ao investidor,
que detém o conhecimento de toda a cadeia logística e suas relações comerciais. O objetivo é
aumentar a competitividade e gerar desenvolvimento para o fiel cumprimento das leis e a devida
exploração de áreas.

Projetos Estratégicos
• Licitações das áreas a serem arrendadas (PAR603, PAR09,
PAR13, PAR14, PAR15, PAR16, PAR17, PAR32 e PAR50)

6

PAR:

Convenção
de Código

Indicadores

• Desestatização do canal de acesso aquaviário dos Portos
de Paranaguá e Antonina

• Taxa de exploração de áreas
• ROE (Retorno sobre o patrimônio/Capital Social)

• Plano de Desenvolvimento e zoneamento do Porto de
Paranaguá e Antonina 2022

Alfanumérico a
fim de facilitar a
identificação das
áreas portuárias.

> DIMENSÃO | MERCADO E INVESTIMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

INSTITUCIONALIZAR O KNOW-HOW

Mapa estratégico 2022 – 2027
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DA PORTOS DO PARANÁ
A institucionalização do know-how remete à tipificação
da capacidade nuclear da Organização compreender
e extrair da expertise que dela provém suas maiores
aptidões em desenvolver com maestria a gestão e execução de atividades no âmbito do segmento sobre o
qual atua e, sobretudo, exercer influência.
Atração de novos mercados, geração de capital e valor
agregado, oportunizando crescimento ramificado por
meio da sua expertise.

Projetos Estratégicos
• Fundação Portos do Paraná
• Gestão por Indicadores – Business Intelligence (BI)

Indicadores
• Cooperações técnicas firmadas
• Percentual de implantação institucional do BI

> DIMENSÃO | MERCADO E INVESTIMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

CONSOLIDAR O POSICIONAMENTO
NO MERCADO FINANCEIRO

Projetos Estratégicos

Mapa estratégico 2022 – 2027

• Divulgação da Portos do Paraná perante o mercado financeiro
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Consolidar a Organização perante o mercado financeiro, a fim
de melhorar sua avaliação de crédito e possibilitar entradas a
potenciais investidores, de forma a viabilizar investimentos
em melhorias e expansão.
Maximização da capacidade de investimento.

• Internacionalização do Porto
• Aprimoramento da Governança para maximização da avaliação
de crédito da empresa
• Melhorias nas práticas contábeis e de transparência financeira

Indicadores
• Índices de liquidez
• Relação da dívida líquida sobre o lucro operacional (EBITDA)

> DIMENSÃO | MERCADO E INVESTIMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

CAPTAR NOVOS NEGÓCIOS
NO MODELO DE PARCERIAS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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PÚBLICO-PRIVADA – PPP
Trazer a parceria setor público-privado e
modernizar a tecnologia investida, otimizando as transações e a execução do serviço
finalístico da Portos do Paraná.
Promoção de alta qualidade aos serviços e
níveis elevados de eficiência em gestão aos
contratos administrativos.

Projetos Estratégicos
• Modernização de acesso de veículos de
cargas e pessoas na faixa portuária, atendendo
às exigências contidas no ISPSCODE
• Integração da plataforma Carga Online
com aplicativos de mercado
• Retomada dos transportes marítimos
turísticos (Cruzeiros)

Indicadores
• Market Share
• Percentual de negócios em modelo PPP

> DIMENSÃO | MERCADO E INVESTIMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14

GERAR LIQUIDEZ
FINANCEIRA FAVORECENDO
A SUSTENTABILIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Mapa estratégico 2022 – 2027

Gerar fluxo de caixa favorável, por meio da elaboração assertiva do orçamento, otimizando a
aplicação dos recursos a fim de manter a saúde
financeira da Organização.
Reputação, dinamismo, segurança para
planejar e executar.
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Projetos Estratégicos
• Execução do novo processo de
orçamento empresarial
• Análise e revisão periódica das tabelas
tarifárias, priorizando a competitividade
e o equilíbrio financeiro
• Informatização integrada dos processos
financeiros e contábeis, para geração de maior
e mais moderno controle das transações

Indicadores
• Lucro operacional (EBITDA)
• Margem EBITDA (em % da receita operacional líquida)

> DIMENSÃO |

PROCESSOS INTERNOS
USAR NOVAS TECNOLOGIAS, INVESTIR EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E
AUTOMATIZAR PROCESSOS SÃO AÇÕES ESSENCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE

Mapa estratégico 2022 – 2027
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DOS SERVIÇOS E REDUZIR A BUROCRACIA. AO MESMO TEMPO, A PORTOS DO PARANÁ
TRABALHA PARA FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONTROLE,
COM O ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO.

De modo a suportar toda expansão
prevista nas dimensões finalísticas,
a Portos do Paraná prevê:

Objetivo Estratégico 15

Objetivo Estratégico 16

Aperfeiçoar o gerenciamento dos processos
e controles, assegurando a conformidade
legal dos contratos corporativos

Estabelecer e disseminar a Governança
de Tecnologia da Informação,
Comunicação e Proteção de Dados

Objetivo Estratégico 17

Objetivo Estratégico 18

Objetivo Estratégico 19

Aprimorar a operabilidade e integração
dos sistemas de informação e
sua infraestrutura lógica

Subsidiar juridicamente a tomada
de decisão, aumentando a confiabilidade
e segurança jurídica

Difundir a gestão de riscos em
todos os níveis organizacionais

> DIMENSÃO | PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15

APERFEIÇOAR O GERENCIAMENTO
DOS PROCESSOS E CONTROLES,
ASSEGURANDO A CONFORMIDADE
LEGAL DOS CONTRATOS
Mapa estratégico 2022 – 2027

CORPORATIVOS
Instrumento utilizado para a criação de uma cultura
de processos orientada a resultados que permita melhoria contínua ao seu gerenciamento, norteando os
gestores na adequada aplicação das leis que regem
os princípios da empresa pública.
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Expansão do conhecimento sobre processos para
facilitação ao controle, maximização da segurança
legal e transparência.

Projetos Estratégicos

Indicadores

• Automatização da sistemática de monitoramento e
acompanhamento dos resultados dos processos

• Índice de processos gerenciados
• Indicador de Governança IG Sest

• Programa de Prevenção à Corrupção
• Contratação de auditoria externa

• Índice de contratos com conformidade
avaliada – Compliance

> DIMENSÃO | PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16

ESTABELECER E DISSEMINAR
A GOVERNANÇA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,

54

PROTEÇÃO DE DADOS

Mapa estratégico 2022 – 2027

COMUNICAÇÃO E

Ferramenta voltada ao desdobramento da
estratégia de TIC7, conduzindo a Organização
ao avanço da tecnologia. A governança exercida por meio da otimização dos processos
aproximará os resultados pretendidos, a
fim de alcançar os objetivos inerentes à
governança de TIC e proteção de dados.

7

TIC;

Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Maior agilidade, modernidade e eficiência à
Organização.

Projetos Estratégicos

Indicadores

• Plano estratégico de TIC

• Índice de cumprimento

• Programa de Adequação à LGPD
(Lei geral de proteção de dados)
• Divulgação cibersegurança

LGPD

• Quantidade de
intrusões ao Firewall

> DIMENSÃO | PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 18

APRIMORAR A OPERABILIDADE E INTEGRAÇÃO

SUBSIDIAR JURIDICAMENTE A

DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SUA

TOMADA DE DECISÃO, AUMENTANDO A

INFRAESTRUTURA LÓGICA

CONFIABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA

Adequação dos sistemas pré-existentes e suas funcionalidades de maneira a compatibilizar com o processo
de integração total das transações e procedimentos por
meio de automações e uso de tecnologias avançadas.

O amparo jurídico marca o respaldo indispensável
para que se estabeleça segurança à gestão, a considerar primordialmente a tomada de decisões,
afastando de tal modo quaisquer ilegalidades
acerca do mérito.

Informatização mais abrangente, fluida e profissional,
Decisões mais seguras e assertivas pelos gestores,

sustentação em uma visão global dos processos, mini-

majorando a confiabilidade e segurança jurídica

mizando interrupções e disfuncionalidades.

da Organização.

Projetos Estratégicos

Projetos Estratégicos

• Aquisição e implantação do Enterprise Resource Planning (ERP)

• Implementação de Pareceres Jurídicos Normativos
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viabilizada por capacidade de gestão integrada, com

Mapa estratégico 2022 – 2027

OBJETIVO ESTRATÉGICO 17

• Novo sistema de telefonia (voip)

• Software de termo de referência

• Solução de Comunicação Colaborativa
• Instalação de wi-fi na faixa portuária
• APPANet

Indicadores

• Novo sistema de Gerenciamento dos Gates

• Percentual de processos com pareceres
jurídicos normatizados

Indicador

• Índice de ajustes nos Termos de Referências

• Taxa de interrupção dos serviços de TI

> DIMENSÃO | PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 19

DIFUNDIR A GESTÃO DE
RISCOS EM TODOS OS NÍVEIS

Mapa estratégico 2022 – 2027
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ORGANIZACIONAIS
Gestão adequada dos riscos no âmbito da Organização, permitindo a devida mensuração desses
vetores e auxílio à disseminação dessa cultura, a
fim de exercer melhor controle de eventuais riscos
inerentes aos processos e projetos.
Prevenção e blindagem da empresa pública com
a mitigação de potenciais riscos e ameaças que
venham impactar no alcance da estratégia.

Projetos Estratégicos
• Automatização da matriz de riscos ao ERP
e Business Intelligence
• Implantação da Gestão para Resultados

Indicadores
• Percentual de riscos gerenciados
• Mapa de calor

> DIMENSÃO |

PESSOAS E APRENDIZADO
O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS RECONHECE A
IMPORTÂNCIA DO CAPITAL HUMANO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMPRESA
PÚBLICA E INVESTE PARA QUE AS CAPACIDADES E TALENTOS SEJAM
Mapa estratégico 2022 – 2027

APROVEITADOS PARA O ALCANCE DAS METAS CORPORATIVAS.

A base incalculável de toda empresa. Para
subsidiar o crescimento dos colaboradores
e usuários, a Portos do Paraná prevê:
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Objetivo Estratégico 20

Objetivo Estratégico 21

Objetivo Estratégico 22

Aumentar a qualidade de
vida e bem-estar

Integrar relações otimizando
o clima organizacional

Gerar valor ao
Intelecto Humano

Objetivo Estratégico 23

Objetivo Estratégico 24

Objetivo Estratégico 25

Fomentar o desenvolvimento
de aptidões e competências

Sistematizar o desempenho
integrado entre equipes

Promover acesso à
alta qualificação

Mapa estratégico 2022 – 2027
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> DIMENSÃO | PESSOAS E APRENDIZADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 20

OBJETIVO ESTRATÉGICO 21

AUMENTAR A QUALIDADE

INTEGRAR RELAÇÕES OTIMIZANDO

DE VIDA E BEM-ESTAR

O CLIMA ORGANIZACIONAL

Retrata a importância do bem-estar, visto que, experienciar o referido sentimento toca substancialmente certa
produtividade qualitativa, já que incita a pró-atividade
que termina por assumir caráter compartilhado, afetando
todo o exercício laborativo. Para tanto, a proposta se volta
densamente à qualidade de vida dos colaboradores, na
mais abrangente das concepções.

Busca a quebra de um paradigma cultural de segregação
das individualidades colaborativas, o que faz emergir
como contrapartida o sentimento de pertencimento e
aglutinação setorial, conduzindo, portanto, a um alinhamento macro. Diluir preceitos inerentes às relações interpessoais por todas as camadas acarreta em impacto positivo sobre o clima, já que estabelece ambiente propício à
integração de valores e seus efeitos.

Aumento da motivação e acessibilidade a recursos com o
fito de preservar e promover qualidade de vida e bem-es-

Integração do capital humano como vantagem competitiva

tar dos colaboradores e usuários internos.

ao planejamento estratégico, favorecendo-se do seu protagonismo ao desenvolvimento holístico da Organização.

Projetos Estratégicos
• Programa de Prevenção e manutenção
da saúde do trabalhador

Projetos Estratégicos
• Programa de ética organizacional

• Campanhas de Vacinação

• Porto em ação

• Campanhas sociais e interativas (endomarketing)

• Podcast do Porto

Indicador
• Adesões às campanhas

• WhatsAPPA.

Indicador
• Engajamento corporativo

> DIMENSÃO | PESSOAS E APRENDIZADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 22

GERAR VALOR AO
INTELECTO HUMANO

Entregas mais eficientes, por meio da valorização e
potencialização do intelecto humano, o que tange
à excelência e estabelece sinergia eficaz com o

Projetos Estratégicos
• Projeto Porto Reconhece
• Programa de Demissão Incentivada

Indicadores
• Adesões ao Programa de Demissão Incentivada
• Taxa de empregados que obtiveram
recompensas no Porto Reconhece
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Plano Estratégico.

Mapa estratégico 2022 – 2027

Instrumento que orienta a aplicabilidade de ferramentas para arquitetar as faculdades cognitivas
dos colaboradores, pondera a busca por gerar motivação perene e potencialização dos atributos
singulares, valorizando e estendendo, entretanto,
também aos seus pares.

> DIMENSÃO | PESSOAS E APRENDIZADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 23

FOMENTAR O
DESENVOLVIMENTO DE
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
Implantar na Organização projetos e ações
que visem o desenvolvimento pessoal e
profissional dos colaboradores, compreendendo as potencialidades inatas.
Profissionais mais qualificados e evolução
nos processos laborais, culminando em entregas que denotem capacitação e qualificação técnica.

Projetos Estratégicos
• Trilhas de aprendizagem
• Instrutoria Interna
• CDESP Recomenda
• Capacitação contínua

Indicador

• Centro de Treinamento e Capacitação

• Taxa de capacitação de pessoas

> DIMENSÃO | PESSOAS E APRENDIZADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 25

SISTEMATIZAR O

PROMOVER

DESEMPENHO INTEGRADO

ACESSO À ALTA

ENTRE EQUIPES

QUALIFICAÇÃO

Ação de inovação tecnológica, integrando os
sistemas de desempenho de pessoas a sistemáticas de trabalho compatíveis aos processos
laborais funcionais.

Direciona ações e projetos ao aperfeiçoamento
de pessoas, por meio de capacitações providas
por universidades, cursos de extensão e afins,
tendo como propósito uma melhor forma de
preparação do colaborador.

Favorecimento ao desempenho através de
Colaboradores atualizados e certificados

formato de gestão de pessoas com alcance de

quanto aos padrões e exigências técnicas

resultados setoriais e organizacionais efetivos.

nacionais e internacionais.

Projetos Estratégicos

Projetos Estratégicos

• Avaliação de desempenho por competência

• Universidade corporativa

• Modernização da Folha de Pagamento

• Parcerias com instituições de ensino

• Porto gestão de pessoas

Indicadores

Indicador

• Taxa de empregados usufruindo das parcerias

• Informatização e integração dos sistemas
de desempenho de pessoas

• Acesso às certificações
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melhor gerenciamento, usufruindo de um novo
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 24

CAPÍTULO 3
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TENDÊNCIAS DE MERCADO
ARRENDAMENTO
DE ÁREAS
De acordo com o Plano Mestre dos Portos
de Paranaguá e Antonina e o PNL, há uma
projeção de crescimento da demanda
para todos os perfis de carga.
Nos próximos 5 anos, a Portos do Paraná
licitará diversas áreas para armazenagem e movimentação de Granéis Sólidos,
Líquidos e Carga Geral.
Com as licitações das áreas arrendáveis,
ocorrerão investimentos que poderão
ultrapassar os 2 bilhões de reais.

PAR03

PAR09

PAR14

Granel Sólido Mineral

Granel Sólido Vegetal

Granel Sólido Vegetal

Área: aproximadamente 38.000 m2

Área: aproximadamente 24.016 m2

Área: aproximadamente 61.450 m2

PAR15

PAR32

PAR50
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Granel Sólido Vegetal

Carga Geral (especialmente açúcar)

Granel Líquido
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Área: aproximadamente 37.431 m2

Área: aproximadamente 6.651 m2

Área: aproximadamente 85.392 m2

LEILÃO N 01/2022-APPA
0

> TENDÊNCIAS DE MERCADO

INFRAESTRUTURA
PORTUÁRIA
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Com o Projeto “Moegão”, a Portos do Paraná potencializará a absorção da produção de
grãos transportados pelo modal ferroviário
de toda a hinterlândia.
Considerando, inclusive, a construção da
Nova Ferroeste, que ligará Maracaju, no
Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá.
O modal ferroviário representa apenas
14,9% da movimentação dos portos paranaenses. Com esses projetos, haverá uma
otimização da organização interna do porto, aumentando a participação desse modal
para 50%. Ano-base referência 2022.
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> TENDÊNCIAS DE MERCADO
PROJETO CAIS LESTE – MOEGÃO

Projeção de Movimentação de Cargas – Porto de Paranaguá
MOVIMENTAÇÃO DO PORTO POR MODAL E PRODUTO
Variação da movimentação

Movimentado 2018/ Previsto 2028
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63,88

Ferroviário
133%

52,99

Movimentado
2018

Rodoviário
-7,32%

Carga Geral: contêineres e celulose

Previsto
2028

Importados: fertilizantes, trigo e cevada

Movimentação

Previsto

Variação

Rodoviário

Ferroviário

Rodoviário

Ferroviário

Rodoviário

Ferroviário

Grãos

16,2

5,7

12,8

14,0

-21,0%

145,6%

Importados

9,7

0,6

6,9

1,5

-28,9%

150,0%

Carga Geral

9,2

1,0

11,9

4,0

29,3%

300,0%

Líquido

6,0

0,4

6,3

0,5

5,0%

25,0%

Açúcar

0,5

2,8

0,5

4,5

0,0%

60,7%

Outros

0,9

0,0

1,0

0,0

10,1%

0,0%

Total

42,49

10,5

39,38

24,5

-7,3%

133,3%

Fonte: APPA – estatísticas dezembro/2018 e Rumo. Fonte: Plano Mestre Porto de Paranaguá e Antonina, 2018 e Rumo

> TENDÊNCIAS DE MERCADO

COM O NOVO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO – PÍER T
Haverá a modernização do conceito COREX, com a substituição completa da estrutura atual por uma nova estrutura.
Projeta-se um aumento de 215% na capacidade de movimentação, que salta de 6 x 1.700 t/h para 8 x 4.000 t/h.

4 Novos berços
6 Berços operando simultaneamente
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PROJETO "PÍER EM T"

67

> TENDÊNCIAS DE MERCADO

OPERAÇÃO PORTUÁRIA
Sistema de comunicação integrado
para toda a comunidade portuária
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(Port Community System – PCS)
Desenvolvimento de uma infraestrutura de informação inovadora
que permitirá a conectividade de todos os operadores e
autoridades públicas da cadeia logístico-portuária paranaense.

• Criação de um fluxo integrado e moderno de comunicação
entre a Portos do Paraná e seus Stakedolders, contando
com multicanais de atendimento centralizado
• Mais eficiência e agilidade nas respostas
às solicitações da Autoridade Portuária
• Transparência no acesso às informações de toda
comunidade portuária e interconectividade com a criação
de soluções tecnológicas abertas, automatização de
processos de rotina a fim de reduzir os custos operacionais
• Base de dados para aprimorar as análises de
tendências de eventos ocorridos e áreas problemáticas,
definindo prioridades para a tomada de decisões
• Registro seguro e a disponibilidade de dados de
alta qualidade entre as empresas e o setor público

Business Intelligence
• Preparar e analisar os dados geridos pela plataforma
PCS para oferecer valor aos grupos de interesse
• Oferecerá um conjunto de informes parametrizáveis
que permitirão a visualização dos resultados em
um entorno gráfico configurável
• Eficiência no acesso e na obtenção de informações
• Integráveis com sistemas de gerenciamento de usuários

> TENDÊNCIAS DE MERCADO
Solução de tecnologia de segurança integrada
• Estímulo à concorrência, por meio do incentivo
à participação do setor privado via PPP
• Atendimento pleno das exigências do ISPS code
• Relação jurídica unificada. Permitirá a aplicação do
acordo de nível de serviço em um único contrato

• Maior segurança jurídica dada a não necessidade
de eventuais contratações temporárias

Gestão colaborativa das escalas de
navios no porto – PortCDM

Mapa estratégico 2022 – 2027

• Economia operacional e maior eficiência na fiscalização
dos serviços com o acompanhamento das ações
de uma única empresa contratada
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• Compartilhamento de informação operacional sobre
os principais eventos relacionados com estes processos
entre os principais agentes envolvidos
• Facilitará o planejamento e a programação das
operações dos diferentes agentes e das características
de navegação do navio para a chegada ao porto
• Procedimento padronizado para intercâmbio de
informações sobre escalas de navios
• Otimização do processo de chegada e saída
de navios reduzindo tempos de espera e custos

> TENDÊNCIAS DE MERCADO
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
IOT – internet das coisas para monitorar
cargas, veículos e pessoas através de
dispositivos tais como RFID ou LORA.

BLOCKCHAIN – para validar as transações
(entrada e saída de pessoas e cargas).

BIG DATA E BI – a Portos do Paraná
movimenta mais de 50 milhões de
toneladas, atraca mais de 2.000 navios,
tem entrada e saída de mais de 100 mil
veículos, tudo isso em um ano apenas.
Uso do Data Analytics para entender
tendências e desenvolver melhorias.

METAVERSO – uso de realidade virtual para
simular novas operações (realidade usada
nas simulações de atracação).

HIPER AUTOMAÇÃO – com o devido
uso de IA, será possível automatizar
e desburocratizar muitos processos.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) –
implementar conhecimento portuário
mundial, processado por computadores,
para resolver problemas de logística local.

SEGURANÇA CIBERNÉTICA – PENTEST
(teste de invasão) automatizado e
guiado por IA para blindar os sistemas
e bases de dados da empresa pública.
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