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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar e comparar  as vantagens e as desvantagens de se operar com portos secos e  
estudar as viabilidades que estes podem oferecer, desburocratizando e desembaraçando os entraves que são apresentados 
nos portos marítimos primários, no setor de exportação brasileira. Como metodologia foi aplicada a pesquisa bibliográfica 
por meio de consultas à livros, artigos acadêmicos referentes ao tema enfocado. O intuito é fazer relatos e identificações que 
sirvam de melhor esclarecimento e entendimento de suas funções e de quais maneiras podem ser aliados à uma possível 
atenuação dos problemas dos portos marítimos. Os resultados obtidos foram, positividade nas operações com portos secos 
atuando como coadjuvantes que auxiliam em muito os portos primários,  principais receptores de entrada e saída de produtos 
do país. Em contrapartida, foi detectado também que o setor dos portos secos  carecem de mais investimentos e incentivos 
políticos e econômicos para  que o país consiga crescer no cenário mundial e tenha o destaque que merece como grande 
exportador influente e competitivo. Para ter dimensão do estudo  foram feitas pesquisas acerca dos portos secos para melhor 
conhecimento de suas atividades,  com bases em livros, websites oficiais como Receita Federal, Anvisa, Ministério da  
Indústria, Comércio Exterior e Serviços e  Associação Brasileira de Portos Secos e Clias. No atual contexto das exportações, 
ganha aquele que estiver mais preparado e tenham as técnicas voltadas para eficácia, eficiência, just in time e capacidade de 
agir no tempo certo e mais próximo das necessidades dos clientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1. porto seco 2.porto marítimo 3.exportação 
 
A B S T R A C T 
 
The actual article's objectives are to analyse and compare the advantages and disadvantages about operations with Dry Ports, 
and study the viability that it offer around clearance and unbureaucracy against hindrances  
presented in the primary seaports, in the Brazilian exportation sector. As methodology, bibliographic research was applied 
through book and academic articles searches about the theme focused. The intention is to make reports and identifications 
that work on better clarification and acquaintance around the functions and each way it can be allied to a possible mitigation 
about seaports' problems. The results obtained were, positivity on operations with Dry Ports acting as a support to primary 
seaports, which are, in its turn, the main input and output receivers in the country. Aside from that, it was also detected that 
the Dry Ports sector suffer from a lack of investments and political incentives to boost the worldwide growth and highlight it 
as a big influential and competitive exporter. For the dimensional study, it was made researches around Dry Ports to improve 
the knowledge about its activities, based on books, official websites as Receita Federal, Anvisa, Ministério da  Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços e  Associação Brasileira de Portos Secos e Clias. In the actual exportation background, the winner 
is the one that is more prepared got the techniques aimed to effectiveness, efficiency, just in time and capacity to act in the 
right time and closer to the customer needs. 

 
Keyboard: 1. Dry Ports 2.Seaports. 3.Exportation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente com a globalização dos mercados, e as crescentes negociações de bens e 

serviços entre os países, há necessidade de realizar fluxos financeiros cada vez mais ágeis e 

interativos. O Brasil tem ganhado espaço e participação efetiva em blocos econômicos e na 

exportação mundial de commodities, graças a diversidade da sua economia, ao incremento de 

suas exportações e abertura comercial. De acordo com MDIC (Ministério da Economia, 

Indústria, Comercio Exterior e Serviços), em 2018 as exportações brasileiras alcançaram o 

maior valor dos últimos 5 anos, chegando a US$239,50 bilhões, que correspondem a um 

crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior. Os principais destinos comerciais de 

exportação brasileira são: China, União Europeia e Estados Unidos. Na América Latina, o 

Brasil tem a Argentina como principal parceiro comercial de exportação, mas para este país as 

exportações caíram neste último ano. 

No âmbito internacional o país carece de investimentos em sua estrutura para aumentar 

a competitividade e atender a demanda do mercado. Neste contexto, os portos secos foram 

criados pelo governo com o objetivo de sanar obstáculos encontrados na logística e burocracia 

alfandegária, oferecendo vários tipos de serviços no mesmo local, facilitando o escoamento e 

distribuição de produtos, tornando a logística menos burocrática. Sendo assim, diante dos 

problemas enfrentados atualmente nos portos marítimos, o incentivo do poder público e 

parcerias com a iniciativa privada em torno dos portos secos se mostram uma alternativa eficaz, 

uma vez que a principal intenção é diminuir o gargalo que afeta tanto a logística brasileira. 

Deste modo, o objetivo geral deste artigo é verificar as vantagens e desvantagens de se 

operar em portos secos, viabilizando a exportação, com menor burocracia em relação aos portos 

marítimos. O objetivo específico é fazer análises e comparações que busquem relacionar e 

comparar as estruturas operacionais em portos secos e portos marítimos assim como as suas 

respectivas burocracias e benefícios oferecidos para a exportação. 

O problema de pesquisa é: de que forma a implantação de portos secos pode intervir no 

processo logístico de exportação brasileira? A hipótese é que haja a redução da sobrecarga em 

portos de zona primária. 

A justificativa do trabalho é que os portos marítimos brasileiros, devido à alta demanda 

na exportação, estão sobrecarregados e para atenuar esses problemas, as operações em portos 

secos podem trazer soluções logísticas mais eficientes e eficazes.  

Como metodologia utilizou-se a pesquisa exploratória por meio de pesquisa 

bibliográfica com fontes secundárias como publicações avulsas, imprensa escrita e referências 

teóricas já analisadas e publicadas por meios eletrônicos, como livros e artigos científicos. 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO  

Segundo Ballou (2006), logística é o processo de planejamento, implantação e controle 

do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto 

de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes. De 

acordo com Bowersox et al. (2014), atender às expectativas dos clientes, minimizando custos, 

sem distanciar do compromisso com os mesmos e da competência operacional, são metas que 

ao serem alcançadas geram valor logístico. O processamento de pedidos, estoques, transportes, 

armazenamento, manuseio de materiais e embalagem, e rede de instalações, se bem 

coordenadas agregam valor logístico, ou seja, baixo custo e excelência no atendimento ao 

cliente.  
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2.1 Portos Marítimos 

 

Os Portos marítimos são “Elos” de Cadeias Logísticas porque eles dividem os segmentos 

aquaviário e terrestre. Eles desempenham esse papel para múltiplas cadeias logísticas de 

diferentes origens e para diferentes  destinos e percursos. 

 Como agentes econômicos eles geram fluxos de produtos e a presença destes no 

mercado, podendo com isso alterar seus valores. Segundo Bussinger (2016), os portos primários 

não cresceram na mesma velocidade que as exportações, resultando em pouco espaço e muita 

demora na liberação de cargas, e como consequência geram multas por atraso ao contratante. 

Os portos tem um custo maior que os portos secos com armazenagem, demora entre a 

comunicação com órgãos anuentes, demora no desembaraço aduaneiro e entregas, e também 

maiores riscos com a segurança da carga. 

De acordo com estudos de  Rocha (2013) o modal aquaviário apresenta precariedades 

estruturais portuárias, a legislação não é adequada, o setor ainda carece de investimentos ou 

financiamentos, sem falar nos altos custos operacionais. Ainda podem ser destacados problemas 

com greves e a alto volume de cargas, devido ao crescimento das exportações. Exemplo disso  

tem-se o  porto de Santos que se destaca por ser o maior porto da América Latina,  responsável 

por cerca de 25% de todo produto importado e exportado no Brasil. Como consequência do seu 

mal projeto as perdas econômicas são grandes. Não há vagas suficientes para os navios 

atracarem ao mesmo tempo em que sobram espaços vagos, serviço ferroviário deficiente e 

complexo viário que se mistura ao tráfego urbano da cidade de Santos potencializam os  

gargalos da sua logística. 

Com base em estudos de Rodrigues (2015), no Brasil os portos marítimos são 

responsáveis por aproximadamente 97% do comércio exterior e é ponto de integração entre os 

modais terrestre e marítimo. A Operação Multimodal surge com a modernização dos portos 

atuando juntos ao sistema de transporte marítimo, terrestre e aéreo, agregando valores nos 

serviços. 

Para fins de controle Aduaneiro o território nacional se divide em zona primária e 

secundária, onde zona primária é constituída por portos e aeroportos e pontos de fronteiras 

alfandegados, enquanto a zona secundária é o restante do território nacional. “O território 

aduaneiro compreende todo o território nacional”, conforme Art. 2 do Decreto 6752/09.  

2.2 Definição de Porto Seco 

Conforme decreto nº 6.759 de 2009,  “portos secos são recintos alfandegados de uso  

público nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho de 

mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro”. Sob o mesmo decreto, parágrafo 1°, são 

descritos como recintos alfandegados de zona secundária e os mesmos não poderão ser 

instalados na zona primária de portos e aeroportos alfandegados e sim em zona secundária. Os 

portos secos simplificam procedimentos para seus usuários. Quando instalados em terrenos 

particulares são concedidos por meio de permissão e quando instalados em área pública são 

concedidos por meio de concessão. Os portos secos podem operar com carga de importação e 

exportação ou ambas, tendo em vista as necessidades e condições locais.  

Com a alteração da Lei 9.074/95, promovida pela Lei 10.684/2003 ampliou-se o período 

contratual, passando a ser de 25 anos prorrogáveis por mais 10 anos a partir de maio de 2003. 

Os portos secos instalados desta data em diante, tiveram melhores condições de retorno de seus 

investimentos gerando melhor equilíbrio econômico e financeiro. 
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No Brasil são 63 portos secos em operação, São Paulo lidera esse número com 27 

unidades, outras 35 unidades são distribuídas entre outros estados da Federação e 1 unidade no 

Distrito Federal (FIESP, 2019).  

2.3  Área de abrangência dos portos secos no Brasil 

            O mapa em questão mostra a alta concentração de portos secos na região Sudeste no 

total de 27 unidades e a dispersão de 35 unidades em outros 14 estados da Federação, sendo 1 

no Distrito Federal. Na legenda pode ser observado também a cobertura dos modais que servem 

a cada um desses portos secos e sua área de influência, conforme figura a seguir: 

 

 

Figura 1 – Localização dos portos secos brasileiros 

Fonte: Abepra (2015)  

 

Como vimos no mapa a região sudeste lidera esse número devido ao seu destaque na 

concentração industrial e econômica como a principal do país, em consequência disto a região 

é servida por grandes e modernas rodovias e ferrovias, tendo a proximidade do porto de Santos 

como fator estratégico para a mobilidade de produtos que entram e saem do país. 



 

X FATECLOG -  LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 
31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019 

ISSN 2357-9684 

 

 

X FATECLOG 
LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 
31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019 

ISSN 2357-9684 

 

2.4 Portos Secos e suas vantagens na exportação 

Segundo Cardoso (2017), o Brasil está na posição de 9ª Economia Mundial, apesar disso 

está na 26ª posição como exportador. 

Conforme estudos de Araújo (2011), os portos molhados com a alta demanda,  possuem 

pouco espaço e  também pouco investimento em infraestrutura,  não conseguem eficiência e tão 

pouco diminuir custos com operações e armazenagem. Segundo ele, os portos secos podem 

ajudar a incentivar as empresas a serem mais competitivas no comércio de exportação, pois seu 

custo com despacho aduaneiro chega  a ser  30% mais barato, comparados com os portos 

primários e 90% se comparados com aeroportos, oferecendo ainda, serviços diferenciados aos 

exportadores como o Depósito Alfandegado Certificado - DAC, reconhecido pela Receita 

Federal Brasileira (RFB), o exportador consegue a liquidação do câmbio antes do embarque da 

mercadoria, que fica à disposição do importador,  também armazenagem climatizada, 

unitização e desunitização, isolamento de produtos químicos, serviços específicos como 

paletização, entre outros, são oferecidos como diferencial logístico. De acordo com Fauvel 

(2017), são apontadas também as vantagens de se reunir num mesmo local autoridades 

aduaneiras, sanitárias,  agropecuárias, pontos de apoio para despachantes aduaneiros e 

transportadoras. 

Segundo Abepra (2015), os portos secos também tem como diferencial estratégico, a 

multimodalidade atuando como facilitadora da mobilidade dos produtos a serem exportados, da 

empresa ou dos produtores para o porto seco e deste para aeroportos e portos primários, com 

todo o trâmite aduaneiro expedido. A disposição dos portos secos é agregar valor na prestação 

de serviços relacionados às cargas armazenadas no entreposto aduaneiro nas proximidades de 

áreas industriais com rapidez e eficiência, atendendo as necessidades específicas dos usuários.  

Os  três princípios básicos das atividades dos portos secos são: economia de escala, agregar 

serviços conexos e fidelizar clientes. 

 Na economia de escala é exigida uma quantidade mínima de carga, menor ócio é 

produzido na utilização de áreas e equipamentos, diminuindo custos ao cliente é  assegurado 

também, grandes investimentos em segurança e efetividade nas operações. Com a  prestação de 

serviços conexos há a integração de valores às cargas nacionalizadas ou não, através de serviços  

como estocagem em áreas apropriadas, organização de entrega, organização e separação de 

estoques, assim são minimizados custos de armazenagem alfandegada e torna mais organizada 

e segura a cadeia logística, estabelecendo fidelização de clientes e consequente solidez 

comercial do negócio por decorrência da eficiência na prestação dos serviços. 

 Paralelo aos números de portos secos implantados no país é importante que haja postos 

de  fiscalização do poder público na mesma proporção desse crescimento, o que não se observa 

no cenário atual, pois os órgãos intervenientes não conseguem atender a esse crescimento 

acelerado. Os portos secos brasileiros tem ociosidade na base de 30% a 40%, informações 

relacionadas à demanda de procura dos serviços de importação e exportação. De acordo com 

estudos de Neto (apud Roso, 2006), constata que esses números tem relação com a facilidade 

de acesso aos portos secos.  

2.5 Principais deficiências dos portos marítimos 

De acordo com análise de Rebello (2017), com o governo estadual em crise e governo 

federal sem caixa há falta de investimentos que causam insegurança jurídica e desinteresse do 

investidor privado nos portos marítimos. 



 

X FATECLOG -  LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 
31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019 

ISSN 2357-9684 

 

 

X FATECLOG 
LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 
31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019 

ISSN 2357-9684 

 

 O excesso de regra na legislação e o envolvimento de muitos órgãos, causam confusão 

sem resultados efetivos. As greves frequentes geram colapsos nas operações logísticas. Outro 

fator é a falta de dragagem permanente o que impossibilita os portos de receberem navios de 

grande porte e plano insuficiente de movimentação. 

São apontados também necessidades de transbordo, grandes distâncias dos centros de 

produção, maior exigência com embalagens e menor flexibilidade nos serviços, relacionados à 

sucessivos congestionamentos nos portos, conforme Rojas (2014).  

2.6 Principais vantagens de se operar com portos secos 

A tabela abaixo resume os principais benefícios de se operar com portos secos, suas 

vantagens e desvantagens; 

Tabela 1 – Portos secos: vantagens e desvantagens 

Vantagens Fonte Desvantagens Fonte 

Menor custo com despacho 

aduaneiro 

Araújo (2011) Ociosidade Neto (apud ROSO, 

2017) 

DAC – Depósito 

alfandegado certificado 

Receita federal 

brasileira (2019) 

Dificuldade de atendimento de 

órgãos intervenientes (Ministério 

da Agricultura, Anvisa, Ministério 

da Defesa, Receita Estadual) 

Abepra (2015) 

Proximidade de áreas 

industriais e comerciais 

Abepra (2015) Fatores externos que podem 

paralisar as operações, exemplo: 

greve da Receita Federal, 

bucrocracias 

Louzada (2005) 

Serviços diferenciados Abepra (2015)    

Acesso Multimodal nas 

operações 

Abepra (2015)   

Reunião num único lugar de 

autoridades: aduaneiras, 

sanitárias, agropecuárias, 

pontos de apoio para 

despachantes aduaneiros, 

transportadoras e empresas 

de inspeção e averiguação. 

Fauvel (2017) 

  

Fonte: Próprio autor 

A tabela acima, resume as vantagens e as desvantagens de se operar com portos secos e 

pode ser observado que as vantagens superam as desvantagens. 
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Para atender à  Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), aos portos secos são 

exigidos a instalação de câmaras frias, visto que os mesmos atendem à acondicionamento de 

produtos perecíveis, como alimentos e remédios. 

Segundo Rocha (2013), a logística deve utilizar  de tecnologias e sistemas da informação 

pois a inserção de dados por via eletrônica é de grande importância visto que as aduanas de 

forma geral aceitam esse método, devendo sempre ser verificada a oportunidade de utilização 

desses dados constantes nos sistemas de informação. 

Investimentos em tecnologia da informação podem representar a troca de informações 

entre sistemas e infraestruturas físicas dentro da empresa, conforme afirma Bowersox (2014). 

A segurança e imagens da área alfandegada, instalação de equipamentos OCR (Software de 

reconhecimento ótico), controle de entrada e saída de pessoal, bem como controle na área 

interna do armazém, dão mais credibilidade em  questão de segurança dos portos secos, 

exigências conforme Instrução normativa da RFB (Receita Federal Brasileira) nº 1208, que 

também determina que se cumpra investimentos na área de manutenção de hardwares e 

softwares como, obras para instalação de equipamentos, investimentos em treinamento de 

pessoal, instalação de scâneres e também obras para instalação e localização de equipamentos. 

A CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) atuará na fiscalização, controle de segurança 

e licença de funcionamento. É obrigatório auditoria semestral por empresa credenciada pela 

Receita Federal. Essa exigência estrutural nos portos secos levam a um diferencial que atribui 

valores nos seus serviços, segurança e dinamismo nas operações. 

 

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

Este artigo teve como foco analisar as vantagens e desvantagens da utilização de 

operações em portos secos na exportação brasileira, e de que modo estes podem agir como 

facilitador das burocracias e entraves dos portos marítimos. Como metodologia utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica, em que foram consultados livros, artigos publicados em websites com 

base probabilística  por meio de observação simples e qualitativa.  

A pesquisa em questão evidencia o quanto os portos secos merecem destaque como 

influenciador positivo nas relações de comércio exterior, podendo impactar diretamente em 

questões de trânsito, burocracias alfandegárias, tarifas mais acessíveis nas operações, serviços 

diferenciados e com maior estrutura do que os portos marítimos podem oferecer. 

O tema em questão envolve uma dificuldade de consultas bibliográficas, 

impossibilitando que a pesquisa seja analisada mais profundamente. No Brasil ainda faltam 

incentivos para que os portos secos alcancem maior visibilidade econômica. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com o crescente aumento nas exportações brasileiras e tendo os portos marítimos como 

principal receptor de produtos no país, o estudo em questão elencou as principais deficiências 

neste setor e como as operações logísticas nos portos secos podem  ser aliadas à soluções de 

gargalos que tanto afetam a nossa economia. Não só atuando como armazéns, mas 

determinantes também na economia de custos alfandegários, custos logísticos e desembaraços 

aduaneiros. Estando mais perto de regiões industriais, comerciais e do setor agrícola, facilita 

também o acesso dos produtos aos serviços de exportação com todo o trâmite burocrático 

expedido. Pode ser observado também o desafogamento do trânsito nas regiões dos portos 

primários e também solução para falta de espaço dos mesmos. 
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 Os serviços diferenciados oferecidos pelos portos secos também merecem destaque 

nesta análise, muitos deles não são oferecidos em portos primários. 

Conforme comparações realizadas no estudo em questão pode-se evidenciar que os 

portos secos em suas estruturas em muito contribui no setor de exportação brasileira, devido 

sua organização, investimentos tecnológicos exigidos para sua implantação, oferecimento de 

serviços diferenciados facilitadores e que agregam valores aos produtos exportados. 

Proporcionalmente os portos secos podem tornar as transações mais lucrativas e com 

escoamento de mercadorias mais ágeis, considerando que há uma interiorização de 

procedimentos logísticos mais viáveis para o usuário que se encontra afastado dos grandes 

portos marítimos. E também a falta de espaço físico dos portos podem ser sanadas com a 

disponibilidade que portos secos oferecem à custos menores com serviços qualitativos. 

Os portos secos viabilizam as exportações para países vizinhos por terra com mais 

agilidade, facilidade e com menores custos. 

Portanto o porto seco é a melhor escolha considerando a sua distribuição no território 

nacional, com isso pode garantir uma melhor possibilidade de redução de custos com tarifas e 

agilidade nos despachos aduaneiros. 

Apesar de ser o terceiro maior exportador mundial de alimentos, o Brasil fecha 2018 

como 27º colocado no ranking dos maiores exportadores mundiais, segundo informações da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 A economia brasileira no setor de exportação deve crescer nos próximos anos e 

investimentos ainda tímidos no setor merecem melhor atenção de investidores privados e do 

poder público, para que se alcance as metas sem se distanciar dos seus compromissos, para que 

se obtenha maior eficiência na logística com agregação de valores nos serviços e atendimento 

das expectativas dos clientes.  

 

 

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com a pesquisa realizada neste artigo constatou-se que os portos secos são de 

suma importância para a modernização e otimização de operações na área de comércio exterior. 

Foram detectados problemas estruturais nos portos primários como, falta de espaço, vias de 

acesso congestionadas e também  altas tarifas, problemas com a liberação de cargas, entre 

muitos outros. Neste estudo o foco principal foi demonstrar as deficiências dos portos marítimos 

e as vantagens que os portos secos podem oferecer atuando como aliados, desburocratizando e 

onerando menos os usuários que tem como objetivo direcionar seus produtos com segurança 

no mercado exterior. Portanto, fica demonstrado que há uma vantagem significativa às 

operações que possam ser realizadas pelos portos secos. Os portos secos interiorizam as 

operações e ficando próximos aos exportadores, descongestionam rodovias, agilizam 

processos, oferecem serviços diversificados e realizam desembaraços aduaneiros. Com isso fica 

evidente que há atenuação de problemas dos portos. O processo de exportação brasileira muito 

tem a ganhar com estratégias logísticas mais eficientes e bem coordenadas. Ainda é muito 

necessário o desenvolvimento de políticas econômicas em torno desta questão para que a 

exportação brasileira consiga  ascender e competir com os maiores exportadores mundiais. 
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