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Como tem se organizado o setor

1994 | 13 unidades
2003 | 63 unidades
Os portos secos e clias
operam com alto nível de
ociosidade, situada, na média,
entre 30 e 40%

• Nosso setor, nos últimos 17 anos, estruturou-se dentro do sistema
de licitação pública. Através dele foi quadruplicado o número de
recintos de zona secundária no Brasil. Saltamos de 13 estações
aduaneiras implantadas até o final de 1993, para 63 unidades
atualmente em operação;
• Entre 1994 e 2003 foram implantados, em média, 5 portos secos
por ano, todos através de licitação pública.

Como tem se organizado o setor

Portos Secos e Clias- Brasil

58 unidades

(A 3° é a única região fiscal onde não há instalado Porto Seco ou Clia)

Empresas

44 operadoras

Unidades associadas à Abepra

41

localizadas em 11 estados e
9 Regiões Fiscais

Atividade dos Portos Secos
Três Princípios Básicos

Economia
de escala

Agregar
serviços
conexos

Fidelizar
clientes

Economia de escala

Exige
Volume mínimo de carga

Produz
Menor ociosidade na utilização de áreas e equipamentos
Redução de custos aos clientes

Garante
Maiores investimentos em segurança e na
eficiência das operações.

Prestação de serviços conexos

Agrega
Valor às cargas nacionalizadas ou não, através de serviços
correlatos como os de organização de estoques, separação,
estocagem em áreas próprias e entrega organizada

Torna
Desprezíveis os custos da armazenagem alfandegada.
Mais organizada e segura a cadeia logística

Gera
Fidelização de clientes e consequente
estabilidade comercial do negócio pela
via da eficiência na prestação dos
serviços

Serviços agregados pós-liberação
(Entrepostagem Aduaneira)

Gestão de estoques de mercadorias alfandegadas;
Organização do rol de itens para entrega parcelada;
Colocação em posições nas linhas de produção;
Verificação final pré-distribuição para a indústria
automotiva, eletroeletrônica, informática e fármacos.

Conceito atual de Funcionamento
Porto Seco deve ser considerado um complexo de operações
logísticas;
Como operador de regimes aduaneiros, funciona como braço
auxiliar da indústria e do comércio, agregando às mercadorias
outros serviços conexos demandados pela logística específica
de cada cliente; vai além do desembaraço e nacionalização;
Vocação do Porto Seco é agregar valor, com a prestação de
serviços conexos, às cargas que mantém armazenadas no
regime de entreposto aduaneiro, próximas às áreas industriais,
atendendo rápida e eficientemente às demandas específicas dos
usuários.

Movimento Portos Secos Brasil
(Estimativa 2010)

Estima-se que aproximadamente 15% dos
contêineres desembarcados nos portos brasileiros
foram dirigidos à Zona Secundária (Portos Secos
ou Clias), em 2013, totalizando cerca de 10
milhões de toneladas de cargas.

Contêineres
direcionados à zona
secundária em 2013

730.000
unidades

Setor defende, apoia e trabalha

Apoiamos
a permissão para instalação de novos portos secos de acordo com a lei 9.074/95 e suas
alterações e a portaria 1208/12 da Receita Federal do Brasil

Defendemos
que a Receita Federal do Brasil defina as áreas onde serão permitidos novos recintos
alfandegados, com base no mercado e em estratégia logística adequada, e atendidas
as condições de fiscalização de todos os órgãos anuentes no processo de
nacionalização. (Vigiagro, Anvisa e outros)

Trabalhamos
pela modernização dos procedimentos aduaneiros para garantir e melhorar a
segurança da cadeia logística do comércio exterior brasileiro, para atender às
exigências do comércio internacional, sempre em compasso com as normas
definidas pela Aduana brasileira

Logística
Localização geográfica
Acesso multimodal
Proximidade do mercado consumidor
Possibilidade de agregar serviços diversos
Logística Integrada

Economia
Viabilidade Técnica e Econômica
Geração de escala produtiva
Capacidade regional de geração de comércio externo
Dimensão da rede já existente e de sua ampliação
Investimento em equipamentos

Licitações e tempo de contrato
Isonomia contratual entre as empresas operadoras
Prazo igual para retorno dos investimentos
Desequilíbrio econômico dos contratos atuais
Licitações em andamento

O que deve ser destacado

A experiência mostra que a agilidade
das operações de comércio exterior depende mais da capacidade de
fiscalização do Poder Público do que da proliferação de recintos instalados

A expansão não estratégica
das instalações aduaneiras sem a correspondente ampliação
da capacidade de fiscalização pelo Poder Público, torna o
sistema absolutamente inseguro

Os órgãos intervenientes manifestam
dificuldade
em atender a uma rápida expansão, já que enfrentam
dificuldades no atendimento à demanda atual (Ministério da
Agricultura, Anvisa, Ministério da Defesa, Receita Estadual,
Polícia Federal e outros)

Virtudes da Licitação Pública
Controle do Poder Público na definição das áreas e necessidade logística
de novas instalações
Aumenta a eficiência da cadeia logística, atendendo à necessidade dos
usuários
Igualdade de condições nos concursos para a obtenção da permissão
Impessoalidade na definição dos vencedores
Permite a adaptação dos editais às condições específicas de cada região,
se necessário
Protege o Poder Público contra eventuais disputas jurídicas

Malha
multimoldal
brasileira

Evolução Jurídica do Setor
•

Antes de 1995, as licitações para instalação de Portos Secos previam um período contratual de 5
anos, renováveis por igual período. Dessa forma foram dadas permissões para novos portos secos em
Betim (BH), e 3 unidades na Grande Vitória (Cariacica).

•

A partir de 1995, as licitações passaram a prever a ser concedidas um período contratual de 10 anos,
sem renovação, com base na Lei 9.074/1995 e licitações feitas com base na lei 8666/93.

•

Com a alteração da Lei 9.074/1995, promovida pela Lei 10.684/2003, o período contratual passou a
ser de 25 anos, renováveis por mais 10 anos. Dessa forma, os portos secos instalados a partir daquele
instante (maio/2003) passaram a ter melhores condições de retorno dos investimentos, o que
começou a gerar assimetria econômico/financeira entre os contratos.

•

Os portos secos licitados até maio/2003, não tiveram a possibilidade de ver seus contratos
adaptados aos novos prazos da lei (35 anos no total). Receberam apenas uma prorrogação de mais 10
anos, que somados aos 10 anos do contrato original, ampliaram seu horizonte econômico /financeiro
para 20 anos, omitindo-lhes a diferença de 15 anos, entre a lei original e a nova realidade.

•

Dos 50 portos secos com licitação realizadas até final de 2003, por um período de 10 anos, sem
renovação, apenas 1 obteve a adaptação à lei, porque, embora a licitação havia sido promovida em
dezembro de 2002, a adjudicação se deu por volta de setembro/2003 (depois da mudança da lei) e,
assim, teve seu prazo de contrato adaptado para 35 anos, por força de decisão judicial.

Evolução Jurídica do Setor
•

Pelo mesmo prazo total de 35 anos (25 mais 10 de prorrogação) estão sendo realizadas novas
licitações para instalação de portos secos, com uma já adjudicada e em fase de instalação na
Grande Recife. Uma segunda, está sendo preparada pela Receita Federal da 3° Região Fiscal,
para o porto de Pecem, próximo a Fortaleza.

•

A situação tem provocado uma enorme assimetria econômico/financeira entre os contratos,
porque todos os portos secos obedecem aos mesmos dispositivos legais e exigências para
funcionamento quanto à investimentos em instalações e equipamentos de movimentação de
contêineres, vigilância e de segurança das operações e não têm entre si igual prazo de contrato.

•

Esta falta de isonomia entre instalações que produzem o mesmo tipo de serviço e estão
obrigadas a atender às mesmas exigências de funcionamento, produz um flagrante desiquilíbrio
nos contratos, quanto ao retorno de investimentos. Produz também um grave desiquilíbrio nas
condições concorrenciais.

•

Esta falta de isonomia entre instalações que produzem o mesmo tipo de serviço e estão
obrigadas a atender às mesmas exigências de funcionamento, produz um flagrante desiquilíbrio
nos contratos, quanto ao retorno de investimentos. Produz também um grave desiquilíbrio nas
condições concorrenciais.

Evolução Jurídica do Setor
•

Os portos secos licitados até maio/2003, não tiveram a possibilidade de ver seus contratos
adaptados aos novos prazos da lei (35 anos no total). Receberam apenas uma prorrogação de
mais 10 anos, que somados aos 10 anos do contrato original, ampliaram seu horizonte
econômico /financeiro para 20 anos, omitindo-lhes a diferença de 15 anos, entre a lei original e
a nova realidade.

•

Dos 50 portos secos com licitação realizadas até final de 2003, por um período de 10 anos, sem
renovação, apenas 1 obteve a adaptação à lei, porque, embora a licitação havia sido promovida
em dezembro de 2002, a adjudicação se deu por volta de setembro/2003 (depois da mudança
da lei) e, assim, teve seu prazo de contrato adaptado para 35 anos, por força de decisão judicial.

•

A situação tem provocado uma enorme assimetria econômico/financeira entre os contratos,
porque todos os portos secos obedecem aos mesmos dispositivos legais e exigências para
funcionamento quanto à investimentos em instalações e equipamentos de movimentação de
contêineres, vigilância e de segurança das operações e não têm entre si igual prazo de contrato.

•

Esta falta de isonomia entre instalações que produzem o mesmo tipo de serviço e estão
obrigadas a atender às mesmas exigências de funcionamento, produz um flagrante desiquilíbrio
nos contratos, quanto ao retorno de investimentos. Produz também um grave desiquilíbrio nas
condições concorrenciais.

INVESTIMENTOS EXIGIDOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ATUAL
QUE ALTERARAM O EQUILÍBRIO ECONÔMICO DOS CONTRATOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Construção de frigoríficos para atender a exigência da Anvisa para operação com cargas
que exigem tratamento específico;
Investimentos obrigatórios em segurança de operações na área de TI:
Equipamentos de vigilância da área alfandegada e dos portões de acesso ao terminal, com
guarda de imagens por 120 dias disponibilizadas à requisição da Receita Federal;
Instalação de equipamento OCR para leitura de códigos de contêineres para controle e
saída ddo terminal
Controle de entrada e saída nos terminais de pessoal externo
Controle de acesso interno de pessoal à área segregada dos armazéns
Criação de setor específico de manutenção de hardwares e softwares de controle
Atualização exigida dos hardwares e softwares
Obras civis para instalação dos equipamentos
Treinamento de pessoal especializado na operação
Investimento na instalação de escâneres
Obras civis para localização e instalação dos equipamentos
Treinamento de pessoal especializado
Fiscalização, controle de segurança e autorização de funcionamento pela Cnen-Comissão
Nacional de Energia Nuclear
Custo semestral obrigatório de auditoria dos armazéns por empresa credenciada pela
Receita Federal.

Situação jurídica dos Recintos Alfandegados de Zona
Secundária
•
•
•

Clia com autorização por tempo indeterminado
(com base na MP 320/2005 e 612/2013)
Portos Secos licitados após 2003 com prazo de contrato de 35 anos
(de acordo com a lei 9.074/95)
Portos Secos licitados entre 1998 e 2003 com prazo contratual total de 20 anos, 15 anos mais
curtos.

Resumo setorial
(2014)

PORTOS SECOS
BRASIL

58
unidades

EMPRESAS

44

Movimento
Contêineres
movimentados
(2013)

730.000

Estimativa de
receita (2013)

R$ 3.500.000.000

Empregos
diretos

12.000

Empregos
indiretos

40.000

Portos Secos

31

Clias

21

Portos Secos
sob liminar

3

