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Inserção da iniciativa privada na gestão dos portos 

organizados brasileiros – Curso On-line 

Turma I  

 

Carga horária: 6 horas  

 

Coordenadores: Marcos Pinto e Luiz Soggia, sócios da Terrafirma 

Consultoria 

 

No Brasil e no mundo, as reformas portuárias realizadas nas últimas décadas 

foram formuladas buscando uma maior inserção da iniciativa privada no setor. 

Se, por um lado, o Brasil presenciou grandes saltos de produtividade e eficiência 

na operação portuária a partir da década de 90, os mesmos resultados não 

foram verificados na gestão portuária – diferentemente do que se observou nos 

principais portos do mundo. Ao longo do tempo, o tema passou a ganhar 

relevância e agora, novamente, entende-se que uma maior inserção da iniciativa 

privada na gestão portuária pode possibilitar a superação de importantes 

gargalos e acarretar em novo salto de desenvolvimento dos Portos Organizados. 

A política de Governo para o setor portuário, que se iniciou com a MP 595, no 

final de 2012, era alicerçada no fundamento de que as Autoridades Portuárias 

não conseguiriam promover os investimentos para aumento de capacidade 

portuária. Essa política foi estruturada sobre as seguintes bases: 

 Centralização do Poder Concedente e fortalecimento da então Secretaria 

de Portos; 

 Diminuição de barreiras de entrada à autorização de terminais privados; 

 Criação de possibilidade de prorrogação antecipada, justificada por 

investimentos expressivos; 

 Objetivo de licitar quase 150 contratos em 12 meses. 

Hoje, o problema não está na falta de capacidade, mas decorre do fato de as 

Companhias Docas, de certa forma esvaziadas, terem seus problemas 

amplificados (inclusive pelo aumento das demandas associadas aos 

investimentos mencionados e aos terminais autorizados no seu entorno).  

O tema da concessão de Portos Organizados não é trivial: há disposição legal 

para realizar concessões desde 1993, e inúmeras tentativas foram frustradas 

desde então – sendo que o problema se agrava consideravelmente em portos 

complexos, como por exemplo o de Santos. 

O objetivo do curso relâmpago é estabelecer as bases para a compreensão dos 

aspectos envolvidos na concessão portuária com vistas à capacitação para  
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análises de valor e riscos de cada concessão bem como de decisões relevantes 

quanto ao seu escopo. 

 

Conteúdo Programático.  

 

1) Módulo 1: Visão geral da inserção da iniciativa privada na gestão de 

portos organizados 

a. Caracterização da agenda do setor portuário e a posição de destaque do 

tema concessão das APs 

b. Visão geral das atribuições da gestão portuária (funções, quem as 

executa, etc.)  

c. Visão geral da situação jurídica das APs, em relação a suas atribuições, 

metas de desempenho, atos normativos que as definem, etc.) 

d. Problemas críticos e a diferença de objetivos para cada porto, em função 

de seu tamanho, importância estratégica, estágio de desenvolvimento e 

perspectivas entre outros. 

e. Ganhos pretendidos/possíveis com a inserção da iniciativa privada – 

origem do valor: 

f. Demais focos de melhoria que não são automaticamente endereçados 

pela simples concessão. 

 

2) Modelos aplicáveis de inserção da iniciativa privada na gestão portuária 

a. Breve discussão acerca das diretrizes a serem delineadas em torno dos 

objetivos pretendidos – Quais são os possíveis objetivos da concessão e 

de cada um dos cases que virão (Santos, Codesa, SSB) 

b. Benchmarks e o que preconiza a literatura 

c. Dimensões de alternativas a serem avaliadas: 

 Possíveis escopos de serviços e funções; 

 Graus de liberdade em relação a tarifas e prestação de serviços em 

caráter de concorrência com agentes já instalados no porto; 

 Abrangência de uma possível concessão – desde concessão cheia 

até uma delegação parcial de funções; 

 Etc. 
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d. Aspectos críticos a serem considerados em cada alternativa, segundo as 

características do complexo portuário em avaliação: 

 Questões concorrenciais; 

 Conciliação de concessão com funções de autoridade existentes 

e/ou de funções que seriam melhor prestadas por um agente público 

(manutenção de AP local enxuta; delegação à ANTAQ/Minfra; 

regulação via ANTAQ; etc.); 

 Formas de endereçar intersecções com a responsabilidade de 

outros agentes (exs.: acesso rodoviário, com prefeitura; acesso 

ferroviário, com concessionárias das diferentes malhas; acesso 

aquaviário, com capitania/praticagem/rebocadores). 

 

3) Visão jurídica 

a. O regime jurídico do setor portuário 

 Serviço público 

 Instrumentos de Outorga 

 Autoridades Portuárias 

b. Desestatização de Autoridades Portuárias 

 Aspectos Regulatórios 

 Aspectos Societários 

 Aspectos Fundiários 

 Exemplos Internacionais 

c. Concessão Portuária 

 Histórico 

 Modalidades 

 Contornos legais/regulamentares 

d. Desafios Jurídicos 

 Funções indelegáveis 

 Gestão de acessos 

 Regime de transição 
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4) Estudos de caso: possíveis modelos e pontos críticos a serem 

endereçados, nos principais complexos em estudo atualmente 

a. Porto de Santos 

 Problemas específicos 

 Objetivos  

 Possíveis modelos aplicáveis 

b. Porto de São Sebastião 

 Problemas específicos 

 Objetivos  

 Possíveis modelos aplicáveis 

c. CODESA  

 Problemas específicos 

 Objetivos  

 Possíveis modelos aplicáveis 

 

 

Professores: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos Mendes de Oliveira Pinto 
Formação: Graduado, mestre e doutor em Engenharia Naval pela Escola 
Politécnica da USP, com doutorado sanduiche no MIT-USA 
 

 Professor da Poli-USP e Sócio da Terrafirma Consultoria 

 Sua experiência intelectual deriva de dedicação a temas 
interdisciplinares na estruturação de soluções: estratégia, 
planejamento, estruturação de projetos, regulação e políticas 
públicas voltadas à infraestrutura de transportes 

 Coordenador de cerca de 300 projetos concentrados em 
estruturação de concessões, planejamento, regulação, governança 
e estratégia para os setores de infraestrutura 

 Recentemente, coordenou projetos no âmbito da estruturação da 
concessão do canal de acesso do Porto de Santos, definição de 
cenários de participação da iniciativa privada no Porto de São 
Sebastião, modelos de inserção da iniciativa privada na gestão do 
Porto de Santos, entre outros. 
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Luiz Fernando Soggia Soares da Silva  
Formação: Graduado em Engenharia Naval e mestre em regulação 
portuária pela Escola Politécnica da USP 
 

 Possui 10 anos de experiência em consultoria estratégica, com 
especial expertise em regulação, planejamento e avaliações 
econômicas em setores de transportes 

 Participou e liderou importantes projetos envolvendo EVTEAs para 
concessões e desenhos de políticas públicas e regulação 

 Trabalhou com a alta gestão de importantes grupos nacionais, 
internacionais e de instituições públicas, notadamente no setor 
portuário, ferroviário e hidroviário 

 Recentemente, gerenciou projetos no âmbito da estruturação da 
concessão do canal de acesso do Porto de Santos, definição de 
cenários de participação da iniciativa privada no Porto de São 
Sebastião, modelos de inserção da iniciativa privada na gestão do 
Porto de Santos, entre outros. 

 

Mauro Bardawil Penteado  
Formação: Bacharel em Direito pela PUC/SP, mestre pela USP e mestre 
(LL.M) pela Universidade de Virgínia  
 

 Co-head da área de infraestrutura do Machado Meyer 

 Representa instituições financeiras, empresas privadas, fundos de 
pensão e fundos de private equity em operações M&A no setor de 
infraestrutura, investimentos privados em setores regulados, 
concessões, privatizações e financiamento de projetos, sobretudo 
no setor portuário. 
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Calendário: 17, 18, 24 e 25 de novembro 
 
Horário: 9:00 às 10:30 horas, com 30 minutos abertos para debate. 
 
Curso on-line – plataforma Microsoft teams 
 
 

Valor: 

 

Associado: R$ 579,00 à vista 

 

Não associado: R$ 632,00 à vista 

 

 

Gabriel Rapoport Furtado 
Formação: Bacharel pela USP, especialista em Direito Econômico pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) e mestre em Regulação pela London 
School of Economics and Political Scince (LSE)   
 

 Especialista na estruturação de projetos de infraestrutura e na 
consultoria regulatória e empresarial em temas complexos de 
direito público 

 Tem experiência em representar os setores públicos e privado na 
estruturação e modelagem de projetos no setor portuário 
 


