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Resumo 
Este trabalho propõe um conjunto de atributos de serviços dos Portos Secos, para o 

seu planejamento e sua inserção competitiva na logística internacional. São destacados alguns 
aspectos da evolução da legislação do comércio exterior brasileiro na definição do papel dos 
portos secos, de sua capacidade operacional e na especificação dos principais atributos de 
serviço dos Portos Secos, Terminais Interiores e de Centros de Distribuição Internacionais. 
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Abstract 
This article proposes a set of services’ attributes of the Dry Ports for planning and 

competitive inserting them to the international logistic. Several aspects of the Brazilian 
foreign trade’ legislation evolution was emphasized to defining the function, operational’ 
capacity and the specification of the main services’ attributes of Dry Ports, Inland Ports and 
International Distribution Centers. 
Keywords: Dry Ports; Inland Ports; Services Attributes; International Distribution 

Centers; International Logistic; Foreign Trade. 

1. INTRODUÇÃO 
Porto Seco ou Dry Port  é, segundo o Regulamento Aduaneiro Brasileiro [10], um 

tipo especial de terminal alfandegado de uso público, situado em zona secundária que 
compreende todo o território nacional não ocupado por porto ou aeroporto - estes últimos 
constituem a zona primária -destinado à prestação, por terceiros, dos serviços públicos de 
movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro. Os serviços prestados 
nos Portos Secos podem ser delegados a pessoas jurídicas de direito privado que tenham 
como principal objeto social, cumulativamente ou não, a armazenagem, a guarda ou o 
transporte de mercadorias [10].  

Nos Portos Secos, as mercadorias importadas podem ser desembaraçadas ou serem 
mantidas com suspensão de impostos, até a sua regularização aduaneira; e as destinadas ao 
mercado externo são consideradas exportadas para todos os efeitos fiscais, cambiais e 
creditícios [14]. 

A localização das estações é definida pelas autoridades aduaneiras, considerando a 
avaliação de potencialidades e do fluxo de comércio exterior da região visada,  
correspondendo à uma estratégia de interiorização - mediante a criação de terminais 
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alfandegados de zona secundária, adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil [14], 
que tem finalidade desafogar portos e aeroportos, agilizando o desembaraço de mercadorias 
oriundas ou destinadas ao exterior. 

Tradicionalmente o porto é localizado em  vias navegáveis. Entretanto, a informação 
está sendo usada para coordenar o transporte e a distribuição, e assim, mesmo na ausência do 
meio água, as áreas em terra podem operar como um porto. LA LONDE em WALTER e 
POIST (2003) conceitua o porto do interior em termos de informação gerenciada para 
coordenar os fluxos de passagem. Complementarmente, CHIN (2004) afirma ser oportuno que 
os portos do interior assistam exportadores e importadores com o provimento de informação 
necessária para transações dentro de seus terminais e garantindo vantagens na consolidação, 
carregamento e equipamentos de transporte como os contêineres.  

De forma mais ampla, WALTER e POIST (2003) definem um porto do interior 
como “uma combinação de ativos que faz um centro atrativo de distribuição, ponto de 
consolidação, ou destino de cargas na importação e exportação”. 

Na definição do Regulamento Aduaneiro Brasileiro os terminais interiores que 
possuam recintos alfandegados, podem receber cargas em contêineres, através de Declarações 
de Trânsito Aduaneiro (DTA) ou, quando do Mercosul, Manifesto Internacional de Carga 
(MIC/DTA), cargas provenientes dos modais rodoviário, marítimo e aéreo [10].  

Para os propósitos deste estudo o porto do interior ou Porto Seco é definido como: 
“um centro de distribuição ou porto inter-modal do interior, facilitador do comércio doméstico 
e internacional e provedor de suporte para as oportunidades de exportação e importação de 
mercadorias, pela consolidação em uma mesma fonte, de todos os serviços relacionados ao 
comércio, licenciamento, embarque, armazenagem, pequenas montagens e consolidações de 
produtos”[9]. 

As empresas que operam Portos Secos buscam criar soluções logísticas alinhadas 
com as necessidades específicas das diferentes empresas atuantes no comércio internacional, 
sejam nacionais ou estrangeiras [15]. Por causa das atividades realizadas pelo operador 
aduaneiro, este tem um papel chave e fundamental para integrar e coordenar os fluxos que 
permeiam as cadeias de abastecimento e contribuem para a redução do “custo Brasil”[16]. 

O objetivo desse trabalho é a proposição de um conjunto de atributos de serviços dos 
Portos Secos, para o seu planejamento e sua inserção competitiva na logística internacional. 
Para isto, alguns aspectos da política de comércio exterior são destacados, com o objetivo de 
se ter a dimensão do papel dos portos secos nesse comércio. Em seguida, a partir da revisão 
de trabalhos da literatura específica sobre os principais atributos de serviço dos inland ports e 
de centros de distribuição internacionais, assim como dos portos de mar, é definida uma lista 
de atributos esperados para a operacionalidade dos portos secos brasileiros. 

2. O PAPEL DOS PORTOS SECOS NO COMÈRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 

Sendo objetivo fundamental da política de comércio exterior colaborar com a 
melhoria do bem-estar da população (LABATUT, 1994), em sua política estarão presentes os 
seguintes fatores: aumento da oferta de emprego e  nível salarial; desenvolvimento 
tecnológico e melhor preparo dos recursos humanos para a eficácia empresarial; melhor infra-
estrutura de energia elétrica, de combustível, de meios de transportes, de estradas, de 
armazenamento e de portos e aeroportos; estímulo ao empresariado via apoio financeiro para 
investimentos em produções estratégicas e financiamento das exportações com juros 
semelhantes aos dos países desenvolvidos; racionalização da administração pública e 
eficiência na fiscalização [20]. 

Segundo a Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB) o planejamento e a 
normatização do comércio exterior é atividade inerente ao Estado que deve assumir seu papel 
de provedor do marco regulatório que viabilize investimentos em obras de infra-estrutura e 
propiciar a estabilidade econômica para permitir investimentos privados com objetivos no 
aumento da produtividade, sabendo-se ser completamente diferentes as atividades de 
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execução das normas, das de fiscalização das operações do comércio exterior brasileiro [17]. 
2.1. EVOLUÇÃO DOS MARCOS REGULAMENTARES DOS PORTOS INTERIORES 

A evolução do marcos regulamentares que viabilizam as operações nos portos 
interiores ou inland ports remonta ao ano de 1966, quando o Decreto-lei no 37 estabeleceu os 
regimes especiais de admissão temporária e de trânsito aduaneiro que permitiram o transporte 
de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com 
suspensão do pagamento de tributos. 

Em 1967, o Decreto-lei no 288 criou a Zona Franca de Manaus (ZFM), que é uma 
área de livre comércio de importação e de exportação e de incentivos fiscais especiais, 
estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, 
comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu 
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os 
centros consumidores de seus produtos . Num primeiro momento foi dada ênfase ao comércio 
de mercadorias importadas, tendo as primeiras indústrias instalado-se na ZFM no começo da 
década de 1970, com a finalidade de produzir bens de consumo para substituir as 
importações[16].  Na Constituição de 1988, os incentivos fiscais da ZFM estão asseguradas 
até 2013, contando as fábricas instaladas em Manaus com a isenção total ou parcial de 
impostos federais e estaduais [10].  

Em 22 de Maio de 1970 foi constituído, pelo governo do Estado do Espírito Santo, o 
Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), com a finalidade de 
estimular a movimentação de mercadorias pelos portos daquele estado e promover o 
crescimento de sua economia. Trata–se de um financiamento de parte do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) para as empresas que exerçam atividades do 
comércio exterior sediadas no estado. Este fundo tem o objetivo de estimular o 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo de uma maneira geral, através da 
obrigatoriedade de parte de seu financiamento ser investido em projetos novos ou na expansão 
de suas atividades no território capixaba [19]. 

Neste mesmo período, no inicio dos anos 70, os entrepostos alfandegários eram 
denominados Centrais Aduaneiras de Interior e regulamentadas pelo Decreto Lei nº 1.455/76, 
sendo basicamente armazéns adaptados. O mercado de transporte e movimentação de 
mercadorias ainda estava em desenvolvimento e, quando as primeiras centrais foram lançadas, 
trabalhavam basicamente com caixas, pois os contêineres ainda não eram usados no Brasil 
[16].  

A partir da década de 1990, o País sofreu profundas transformações no que diz 
respeito à sua política de comércio exterior. A abertura econômica foi implementada através 
da diminuição dos controles administrativos e da redução dos impostos aduaneiros.Alguns 
retrocessos nesta política de facilitação das importações foram introduzidos a título de 
controle da Balança Comercial [16], mas o volume de importações continuou crescente, até o 
início do Século XXI, conforme verifica-se na Figura 1. 
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Comércio exterior brasileiro - 1980 a 2004
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Figura 1

 
 
Em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, o Brasil tornou-se membro do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), um bem sucedido projeto de integração econômica 
negociado com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. O marco inicial do MERCOSUL ocorreu 
em janeiro de 1995, logo após a assinatura do Protocolo de Ouro Preto (Protocolo Adicional 
ao Tratado de Assunção) [21]. A Figura 2 evidencia a evolução desta integração econômica 
do Brasil com os países do MERCOSUL. 
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Em janeiro de 1993 e em janeiro de 1997, entraram em funcionamento, 

respectivamente, os módulos Exportação e Importação do Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (SISCOMEX), um sistema informatizado que contempla conjuntamente as operações 
cambiais, administrativas e aduaneiras [14]. Neste período iniciaram-se também as primeiras 
reuniões com vistas à criação da Associação de Livre Comércio das Américas (ALCA), já sob 
o paradigma da globalização, o Brasil assume importante papel nas negociações [21]. 

Com o advento da  abertura dos portos brasileiros com a privatização dos serviços 
portuários, determinada pela Lei nº 8.630/93 (Lei de Modernização dos Portos) fez com que 
as atividades de importação, até então extremamente controladas, depararam-se com  graves 
questões de logística, face a limitação da infra-estrutura [22]. Os portos não dispunham de 
espaço suficiente para receberem e armazenarem o crescente volume de mercadorias 
importadas que se sucederia e não havia recursos públicos para execução das necessárias 
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ampliações dos espaços físicos dos portos. As cidades cresceram no entorno dos portos mais 
demandados, sufocando as possibilidades de ampliação de suas áreas, quer pela inexistência 
de espaços disponíveis, quer pelos custos de desapropriações [16]. 

Assim, num prenuncio das atualmente chamadas PPP (Parcerias Público-Privadas), o 
Governo Federal lançou a idéia de ampliar as instalações portuárias para o interior do País, na 
chamada zona secundária, em regiões com demanda econômica e terrenos disponíveis. Esta 
proposta visava resolver a questão de espaço físico. Para solucionar a ausência de recursos, a 
iniciativa privada foi convidada, mediante processos de licitação, a fazer os investimentos 
necessários para construir, equipar e operar instalações para armazenagem e movimentação de 
mercadorias nos regimes de importação e exportação [16]. 

A marca dessa nova fase do comércio exterior brasileiro foi a publicação do 
Regulamento Aduaneiro sob o Decreto Lei nº 1.910, em 21 de maio de 1996 [14], onde se 
criou as então denominadas Estações Aduaneiras do Interior (EADI), para atuarem como 
recintos alfandegados de uso público, instalados na zona secundária e que operam sob 
regimes especiais, tanto para importação quanto para exportação de mercadorias. 

Como contrapartida, os investidores das EADI’s adquiriram o direito de se 
remunerarem pelos serviços de armazenagem, movimentação e outros por elas prestados. 
Foram assim encaminhados os problemas de logística, que certamente entravariam a abertura 
do País às importações na primeira metade da década de 1990. Ficou o conceito de que os 
portos, também chamados instalações de zona primária, seriam tidos como o ponto de 
passagem das mercadorias importadas que ali transitariam com destino imediato aos inland 
ports, localizados na zona secundária, que compreendem o interior do País segundo a 
definição do Regulamento Aduaneiro Brasileiro [10]. 

 
2.2. SERVIÇOS PERMITIDOS NOS PORTOS SECOS 

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN/SRF) nº. 055, de 
23/05/00, da SRF, estabeleceu os termos e condições para instalação e funcionamento dos 
terminais alfandegados de uso público, entre os quais se encontravam as EADI’s [14]. 

As instalações das Estações Aduaneiras Interior (EADI), assim como as dos 
Terminais Retroportuários Alfandegados (TRA) e das Estações Aduaneiras de Fronteira  
(EAF) foram alteradas pelo Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002 [10] e mais 
apropriadamente denominadas Portos Secos, cujos termos e condições para instalação e 
funcionamento é regulada pela  IN/SRF nº 212/2002,  que alterou a IN/SRF nº 55/00 e 
definem estes terminais como instalações destinadas à prestação dos serviços de 
movimentação e armazenamento de mercadorias importadas ou a exportar. 

A possibilidade de montagem, já havia sido introduzida pela IN/SRFnº 082, de 
27/07/98, posteriormente revogada pela IN nº. 055/00, mas apenas para mercadorias 
estrangeiras admitidas no regime de entreposto aduaneiro e destinadas à reexportação [14]. 

A IN/SRF nº. 056, de 23/05/00, editada juntamente com a anterior, estabeleceu as 
condições e os procedimentos a serem obedecidos para a prestação dos serviços. Sua inovação 
foi introduzir os procedimentos aos produtos resultantes das operações de acondicionamento, 
reacondicionamento e montagem, quando realizadas com produtos importados, que poderiam 
ser destinados ao mercado interno assim como para a exportação. 

Especificamente, a IN/SRF nº 212/2002 incluiu entre os serviços conexos, como são 
classificados aqueles que o Porto Seco pode oferecer com a finalidade de favorecer a 
modicidade da tarifa cobrada ao usuário, pelos serviços básicos de movimentação e 
armazenagem de mercadorias, além dos serviços de acondicionamento, reacondicionamento e 
montagem [14]. 

Esta ampliação dos serviços e atividades, passíveis de serem prestados ou 
desenvolvidas nos Portos Secos, vêm possibilitado a transformação dos Portos Secos em 
zonas francas industriais, ou ainda, como zonas de processamento industrial [16]. As 
atividades permitidas nos Portos secos como as de “pequenas industrializações” são um meio 
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termo entre o regime da Zona Franca de Manaus (ZFM) e o das Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE), sendo as ZPE’s  descontinuadas pelo Regulamento Aduaneiro de 2002 
[10]. 

Em relação à primeira, teriam a vantagem da localização privilegiada, uma vez que 
se situam, em sua grande maioria, na região Sudeste [11]. E, em relação às segundas, poderão 
vender no mercado doméstico , quando só empregarem produtos importados. 

Atualmente, o dispositivo legal que dispõe sobre os recintos alfandegados públicos 
industriais é a IN/SRF nº 79, de 11/10/01, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 
15/10/01, que estabelece os procedimentos para a concessão e aplicação do regime especial de 
entreposto aduaneiro, inclusive sobre as operações de industrialização permitidas nos Portos 
Secos [14]. 

São atividades admitidas nas mercadorias armazenadas em recinto alfandegado de 
uso público, sob o regime de entreposto aduaneiro, as atividades comuns dos terminais 
alfandegados de uso público: estadia, pesagem, limpeza e desinfectação de veículos, 
etiquetagem, marcação e, para atender à exigência do comprador estrangeiro, realizam-se 
exposição, demonstração e teste de funcionamento, além de operações de industrialização nos 
Portos Secos Industriais. Nos Aeroportos Industriais poderão ser realizados: 
acondicionamento, reacondicionamento, montagem, beneficiamento, renovação ou 
recondicionamento de partes, peças e outros materiais de reposição, manutenção ou reparo de 
aeronaves, inclusive de equipamentos e instrumentos de uso aeronáutico. Semelhantes 
serviços podem ser realizados nas Plataformas Portuárias Industriais e embarcações, nos 
equipamentos e instrumentos de uso náutico; transformação, no caso de preparo de alimentos 
para consumo a bordo de aeronaves e embarcações utilizadas no transporte comercial 
internacional ou destinados à exportação [16]. 

O regime de concessão ou de permissão, cujos procedimentos estavam contidos na 
Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, foram reformados na Lei 10.864 de 30 de Maio de 2003 
que prorrogou por 25 anos as concessões e beneficiou 23 empresas operadoras dos Portos 
Secos [12].  

Os efeitos da Medida Provisória n° 206, de 6 de agosto de 2004, instituindo o 
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária 
(Reporto), que  prevê suspensão e isenção de impostos para compra de máquinas e 
equipamentos visando a modernização dos terminais portuários, assim como os da IN/SRF 
241/2002 convertendo os Portos Secos  em Centros de Distribuição e Logística [14], ainda 
deverão ser quantificados, frente ao crescimento do volume de negócios no comércio exterior 
brasileiro. 

A evolução dos marcos regulamentares, visando a interiorização das operações 
aduaneiras, representa um considerável reforço no potencial de atratividades e rentabilidade 
dos investimentos realizados nos Portos Secos [9].  

3. ATRIBUTOS DE SERVIÇO DOS “PORTOS SECOS BRASILEIROS” 
Os Portos Secos oferecem aos clientes uma gama de soluções completas para o 

comércio exterior, como transporte de cargas e armazenagem, envolvendo até mesmo 
operações portuárias e em terminais e armazéns alfandegados, centros de distribuição e 
transporte multimodal (TECNOLOGÍSTICA, 2004).  

A revisão da literatura revela que nas percepções dos provedores logísticos, os 
serviços oferecidos pelos operadores logísticos suprem algumas recomendações gerenciais 
que vão ao encontro aos requerimentos dos clientes [7]. CHIN (2004), em estudo englobando  
armazéns ou centros de distribuição, terminais de contêineres, e zonas de processamento e 
depósitos de contêineres, examinou os atributos de serviços de centros de distribuição 
internacionais localizados próximos de portos marítimos, sob as perspectivas dos agentes de 
carga e dos embarcadores. Em revisão realizada por BOWERSOX e CLOSS (1996) e 
LAMBERT, STOCK e ELIRAM (1998) sobre os atributos de serviços de centros de 
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distribuição internacionais, verificou-se que os estudos prévios foram direcionados para a 
questão da importância dos atributos de serviços de centros de distribuição ou armazéns, 
disponibilizando uma lista de atributos de serviços dos armazéns públicos consistindo de : 
depósito alfandegado, espaço para escritórios e exposição, equipamentos de processamento de 
dados integrados, desempacotamento, testes, montagem, re-embalagem, marcação de preços e 
seguro adicional para cargas em consiganação. 

Na avaliação dos estudos realizados com centros de distribuição internacionais, os 
atributos de serviços percebidos pelos clientes, são significativamente relacionados com as 
atividades de armazenagem alfandegada, de informação e de distribuição [2].  

 
3.1. PROPOSIÇÃO DOS ATRIBUTOS DE SERVIÇOS DOS PORTOS SECOS 

Na identificação dos atributos de serviços dos Portos Secos brasileiros foram 
considerados os serviços autorizados pela legislação aduaneira brasileira vigente até 
dezembro de 2004, aqueles serviços presentemente oferecidos (TECNOLOGÍSITICA,2004), 
além dos atributos de serviços considerandos em pesquisa de campo preliminar, realizada com 
alguns Portos Secos é reportada por  HOEFLICH (2005) acrescida aos dados disponíveis em 
dezembro de 2004 nos sites na Internet das empresas operadoras de Portos Secos. Além 
desses, considerou-se na análise os 12 atributos de serviços dos portos de interior 
identificados por WALTER e POIST (2003), os 30 atributos de serviços definidos de 
importância para os centros de distribuição internacionais identificados por CHIN (2004). Os 
fatores de seleção de portos descritos por MURPHY, DALEY e DALENBERG (1992) foram 
considerados para compor o questionário básico utilizado por HOEFLICH (2005) em sua 
pesquisa preliminar com alguns Portos Secos brasileiros. Foram também consideradas as 11 
atividades permitidas nas Estações Aduaneiras do Interior pela IN/SRF n° 55/2000 e os 
regimes comum e suspensivo permitidos de ser operados nos recintos alfandegados dos Portos 
Secos, indicados no Regulamento Aduaneiro de 2002. Os dados sobre atributos de serviços 
pesquisados resultaram em um volume de 142 itens.  

Após eliminação dos atributos duplicados pelas fontes, compôs-se um conjunto de 82 
atributos e serviços. 

Estes 82 (oitenta e dois) atributos de serviço foram organizados em três categorias 
básicas: Infra-estrutura física, Tipos de Serviços oferecidos e Nível de serviço ao cliente.  

A disponibilidade de áreas, equipamentos, instalações e de tecnologia de informação  
constituíram 23 (vinte e três) itens de atributos. Os atributos de infra-estrutura se caracterizam 
por demandar dos operadores dos Portos Secos um investimento financeiro em equipamentos 
e estruturas de hardware e software, a fim de prover os meios de operar os Portos Secos. 

 As 42 (quarenta e duas) atividades ou tipos de serviços oferecidos pelos Portos 
Secos (regimes aduaneiros, atividades de armazenagem , manuseio, transporte, etc) são 
relacionados aos serviços de armazenagem alfandegada e ao uso das infra-estruturas que 
estejam disponíveis nos Portos Secos, onde consolidou-se a lista dos serviços realizados em 
armazéns alfandegados tais como: serviços de armazenagem de contêineres e cargas secas e 
frigorificadas, serviços de consolidadção e desconsolidaqação de cargas e atividades de 
unitização e desunitização de cargas, além de atividades conexas como, lonamento, 
enfitamento e lonamento As operações típicas de terminal alfandegado como vistoria e 
desembaraço de mercadorias importadas e a exportar, tanto em regimes aduaneiros comum, 
quanto em especiais, tais como Depósito Certificado Alfandegado (DAC) e Depósito Especial 
Alfandegado (DEA) são referenciadas, assim como também as atividades atinentes á logística 
reversa e de distribuição. 

Os 17 (dezessete) atributos são indicadores de nível de serviço (qualidade desejada 
ou oferecida), os quais são atributos que não demandam investimentos financeiros 
significativos para implantar planos estratégicos, processos e procedimentos operacionais e 
qualificar os recursos humanos dos Portos Secos no atendimento das demandas específicas de 
seus clientes ativos e potenciais. Dentre os atributos identificados exemplifica-se a 
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acessibilidade facilitada pela proximidade aos terminais de transportes (ramal ferroviário, 
terminal marítimo e aeroportos), atendimento personalizado para oferecer pronta resposta ás 
reclamações, diversidade de serviços oferecidos e serviços de segurança e securitários das 
instalações e mercadorias. 

Para composição da analise dos 82 (oitenta e dois) atributos recomenda-se a  
agregação desses 82 (oitenta e dois) em 8 (oito) sub-categorias de atributos identificados por 
sua natureza e distribuídos como segue: Tecnologia de Informação, controle de informações e 
comunicações (10 atributos), Armazenagem e movimentação (31 atributos), Regimes e 
atividades aduaneiras (14 atributos), Transportes e distribuição (10 atributos), Aluguel de 
áreas e equipamentos (3 atributos), Serviços de Manutenção e Limpeza (2 atributos), 
Segurança das instalações e produtos (4 atributos),  Atividades agregadas como a oferta de 
serviços securitários (8 atributos). 

Essas 8 (oito) sub-categorias são a expansão dos atributos de serviços percebidos 
pelos clientes relacionados com as atividades de armazenagem alfandegada, de gerência da 
informação e de distribuição que foram identificadas na pesquisa bibliográfica como as 
atividades demandadas pelos clientes dos centros de distribuição internacionais e que 
guardam similaridades ás dos Portos Secos brasileiros [9]. 

Abaixo estão relacionados os 82 (oitenta e dois) distribuídos nas 8 (oito) sub-
categorias de atributos de serviços percebidos pelos clientes dos Portos Secos brasileiros, 
sejam eles: 

1) Tecnologia de Informação, controle de informações e comunicações (10 atributos) 
- Sistemas de acompanhamento e localização de cargas (track and tracing) (WMS, 

TMS, Call Center); 
- Integração tecnológica para fornecer o status das cargas nos Portos Secos; 
- Sistemas com acesso á Internet e sites sobre transportes e comércio; 
- Sistemas de  informação e armazenagem que operam com código de barras; 
- Sistemas de Transmissão Eletrônica de Dados (EDI); 
- Sistemas informatizados de controle das operações de armazenagem e distribuição 

com possibilidade de rastreamento da carga via Internet ; 
- Sistemas informatizados de controle das operações aduaneiras e status das cargas 

com possibilidade de rastreamento da carga via Internet; 
- Sistemas interligados aos da Secretaria da Receita Federal (MANTRA e 

SISCOMEX); 
- Reconhecimento e operação de controle por código de barras. 
 
2) Armazenagem e movimentação (31 atributos) 
- Armazenagem  Alfandegada; 
- Armazenagem climatizada (Câmaras frigoríficas); 
- Armazenagem com tarifas menores do que as das zonas primárias; 
- Armazenagem de carga solta; 
- Armazenagem de cargas especiais; 
- Armazenagem de contêineres vazios; 
- Balanças eletrônicas para pesagem de mercadorias e veículos; 
- Cintamento, enfitar (stripping); 
- Consolidação de cargas; 
- Controle de inventário; 
- Cross docking; 
- Desestufagem (desova) de contêineres na importação; 
- Embalamento (Stretching); 
- Estocagem de contêineres cheios e devolução de vazios; 
- Estufagem (ovação) de contêineres na exportação; 
- Etiquetagem, marcação e remarcação; 
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- Lacração / selagem; 
- Lonamento; 
- Manuseio de Carga com capacidade para a movimentação e armazenagem de carga 

geral e contêineres; 
- Manuseio e movimentação de carga com baixos custos; 
- Movimentação de carga palletizada e não palletizada; 
- Movimentação de contêineres (dry); 
- Movimentação de contêineres (reefers); 
- Movimentação de grandes carregamentos (flexibilidade); 
- Movimentação e manuseio de Carga Geral; 
-  Palletização e unitização de mercadorias; 
- Pátio para contêineres refrigerados (Terminal reefer); 
- Pátio para contêineres secos; 
- Pesagem; 
- Serviços de formação de kits; 
- Unitização em caixas (Embalagem, re-embalagem, acondicionamento ou re-

acondicionamento); 
 
3) Regimes e atividades aduaneiras (14 atributos) 
- Depósito Certificado Alfandegado (DAC) postergação de impostos e taxas (bonded 

services); 
- Regimes comuns de importação e de exportação - Depósito Alfandegado Público 

(DAP); 
- Depósito Especial Alfandegado (DEA) suspensão de tributos, pequenas montagens, 

pequenas industrializações e distribuição; 
- Desembaraço aduaneiro, inspeções e vistoria realizadas com celeridade; 
- Desembaraço de contêineres e veículos; 
- Drawback (Regime Especial); 
- Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA ) operações de trânsito aduaneiro; 
- Ponto de acesso com agências governamentais e de comércio exterior (Ministérios 

de Saúde , Defesa e Agricultura); 
- Posto do Ministério Agricultura (representantes locais); 
- Posto do Ministério da Defesa (representantes locais); 
- Posto do Ministério da Saúde (representantes locais da ANVISA) 
- Posto ou escritório da Receita Federal; 
-Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial (Recof) transformação, 

beneficiamento e montagem; 
- Regime de Admissões temporárias ( Importação exportação ). 
 
4) Transportes e distribuição (10 atributos) 
- Acessibilidade facilitada pela disponibilidade de serviços de gerenciamento de 

transportes; 
- Acessibilidade facilitada pela proximidade aos terminais de transportes (ramal 

ferroviário, terminal marítimo e aeroportos); 
- Estrutura Intermodal de transferência de contêineres; 
- Logística de Distribuição (Gerenciamento de fretes, transporte até o destino final - 

Door to Door); 
- Logística Inbound 
-  Operação como centro de distribuição e logística (cross docking) 
- Serviços de Transportes (disponibilidade de gerenciamento de fretes e de 

distribuição de mercadorias); 
- Transportadora com frota própria; 
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-  Transporte multimodal; 
- Transporte rodoviário. 
 
5) Aluguel (3 atributos) 
-  Aluguel de contêineres; 
- Aluguel de empilhadeiras;  
- Disponibilidade de áreas e equipamentos para aluguel. 
 
6) Manutenção e limpeza (2 atributos) 
- Reparo e manutenção de contêineres; 
- Serviços de espurgos, fumigações, incinerações, limpeza e desinfectação de 

contêineres, pallets e veículos). 
 
7) Segurança (4 atributos) 
- Segurança das cargas (ter baixa freqüência de perdas e avarias); 
- Segurança das instalações (monitoramento e equipes de segurança e combate a 

incêndios); 
- Sistema de monitoramento por circuito interno de TV e segurança 24 horas com 

alarmes; 
- Sistemas de combate a incêndio formado por redes de hidrantes e extintores. 
 
8) Atividades agregadas (8 atributos) 
 - Área de Serviços (restaurantes, postos de combustível áreas de descanso); 
- Atendimento personalizado para oferecer pronta resposta ás reclamações; 
- Diversidade de serviços oferecidos; 
- Exibição, exposição, demonstração e teste de funcionamento; 
- Logística reversa; 
- Posto ou agência bancária; 
-Salas de reuniões multifuncional ou Centro de negócios multi-propósitos 

(Escritórios virtuais de suporte para despachantes e transportadoras, auditórios, restaurantes). 

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou estabelecer um conjunto de atributos de serviço necessários 
para garantir a eficiência da atuação dos Portos Secos na logística internacional de seus 
clientes. Assim, foi feita revisão da literatura específica sobre atributos de serviço definidos 
para centros com funções correlacionadas às desses terminais. A proposta desse trabalho, de 
caráter preliminar e investigativo e, ser base para um questionário a ser distribuído aos 
administradores dos Portos Secos e aos seus principais usuários, para a investigação da 
importância  atribuída a esses atributos, além da identificação, numa escala Likert de 1 á 5, 
como é visto o desempenho dos portos em atuação em relação ao desempenho desejável, de 
forma a orientar investimentos em renovação dos terminais. 

Dessa forma, em próxima etapa de pesquisa, é pretendido o refinamento de um 
questionário que contenha os atributos aqui identificados, para que as questões sobre a 
importância e o desempenho dos atributos de serviço sejam investigadas. 
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