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RESUMO 

 

Este estudo trata das consequências sociais ocorridas com a introdução das 

tecnologias digitais no Porto de Santos – SP. Esta pesquisa investiga os desafios 

atuais e futuros da mão-de-obra portuária à luz das principais tendências que 

moldam o ambiente competitivo portuário, assim como a situação dos trabalhadores 

do Porto de Santos. No que tange as modificações nas condições socioeconômicas, 

criam-se novos desafios e ameaças para o trabalho portuário dado à crescente 

demanda por novos empregos com foco em habilidades relacionadas à tecnologia, 

isto é, digitalização e automação. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como 

objetivo compreender e apresentar as possíveis implicações em torno da 

digitalização das atividades portuárias e os impactos na empregabilidade e na 

organização do trabalho no Porto de Santos. Os resultados esperados contribuem 

com o debate em andamento sobre os desafios e as oportunidades que a tecnologia 

traz para a indústria portuária. 

 

Palavras chaves: Indústria 4.0. Digitalização. Automação portuária. Organização do 

trabalho.  

 



 

ABSTRACT 

 

This study deals with the social consequences that occurred with the digitization of 

port activities in the Port of Santos – State of Sao Paulo - Brazil. It investigates 

current and future challenges of the port workforce in the light of the main trends that 

shape the competitive port environment and also checks the situation of workers in 

the port of Porto de Santos regarding changes in socioeconomic conditions. These 

conditions create new challenges and threats to port work given the growing demand 

for new jobs with a focus on factors related to technology, that is, digitization and 

automation. In this perspective, the present work aims to understand and present the 

possible implications around the digitization of port activities and the impacts on 

employability and work organization in the Port of Santos. The expected results 

contribute to the ongoing debate about the challenges and opportunities that 

technology brings to the port industry. 

 

Key-words: Industry 4.0. Digitization. Port automation. Work organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALIDADE 

 

Esta dissertação ajuda a entender as reformulações tecnológicas no Porto de 

Santos a partir dos processos de automação recente na indústria portuária. Colabora 

também para refletir sobre a profundidade das mudanças operacionais e seus 

impactos na substituição de mão-de-obra por máquinas e sistemas automatizados.  
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1 INTRODUÇAO 

 

A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, tornou-se referência no 

desenvolvimento de aplicação de inovações e tecnologias em processos de 

manufatura. O termo Indústria 4.0 nasceu de uma estratégia do governo federal 

alemão em 2011 (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013), com o objetivo de 

ganhar força na indústria global através da aplicação avançada de sistemas de 

informação e comunicação. 

A Indústria 4.0 engloba vários novos conceitos e tecnologias, sendo os seus 

principais pilares os Sistemas Cyber-Físicos, a Internet das Coisas e a Internet de 

Serviços (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2015; HOFMANN; RÜSCH, 2017; 

KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; SACOMANO et al., 2018). Os sistemas 

de automação também tratam de forma significativa da comunicação Máquina a 

Máquina (M2M), da inteligência Artificial (AI), da Análise de Big Data, da 

Computação em Nuvem, da Integração de Sistemas e da Segurança Cibernética. 

Através da Internet das Coisas, os Sistemas Cyber-Físicos se comunicam e 

cooperam com os humanos em tempo real. Em seguida, através da Internet of 

Services (IoS), os serviços internos e interorganizacionais são oferecidos e utilizados 

na Internet pelos participantes da cadeia de valor. Entre os pilares da Indústria 4.0, a 

Internet das Coisas, os Sistemas, Cybers Físicos e a Internet de Serviços se 

apresentam em uma constante evolução no setor portuário, com destaque na 

logística 4.0.  

A indústria 4.0 tem recebido substancial atenção de governantes, 

empresários, universidades e pesquisadores e é fundamental compreender as 

características, potencialidades e desafios, visando a analisar suas possíveis 

implicações para a organização do trabalho.  

No entanto, cada revolução econômica e industrial traz novos desafios e 

determina novas abordagens dentro das organizações (PEREZ, 2010). Segundo 

Meirinho e Silva (2018), a atividade portuária, pela dinâmica imposta ao setor, tem 

observado ao longo da segunda metade do século XX, uma verdadeira revolução no 

que se refere ao processo de movimentação de carga. 

Essa constatação converge ao que ressalta Talley (2009): “um porto é um 

‘motor’ para o desenvolvimento econômico regional ao aumentar a empregabilidade, 

a renda do trabalho, os ganhos empresariais, e tributos na região”.  
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Nessa perspectiva, Falcão e Correia (2012) destacam que “os portos são 

considerados como uma das principais forças que movem a economia e quando 

otimizamos a redução dos custos relacionados a ele, a economia global ganha”. 

O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e 

responde pela movimentação de quase um terço das trocas comerciais brasileiras, e 

é administrado pela Autoridade Portuária de Santos vinculada ao Ministério da 

Infraestrutura (SPA, 2020). Ele se localiza a apenas 70 quilômetros da região mais 

industrializada do Hemisfério Sul e também do maior mercado consumidor e 

produtor da América Latina, a Grande São Paulo, onde vivem mais de 21,5 milhões 

de pessoas. Cerca de 90% da base industrial do Estado de São Paulo localiza-se a 

menos de 200 quilômetros do Porto de Santos (PORTO GENTE, 2020).  

Nas últimas décadas, o Porto registrou grandes ampliações, melhoramentos e 

modernização, com a entrada em funcionamento de diversos terminais privativos, de 

terminais especializados para contêineres, fertilizantes, granéis sólidos, açúcar e 

granéis líquidos, novas ligações ferroviárias –– mais de 100 quilômetros de trilhos ––

, melhoria e reaparelhamento de seu sistema viário (SPA, 2020). 

Esse processo de melhoria se iniciou em 25 de fevereiro de 1993, quando foi 

promulgada a Lei dos Portos (8.630/93) e, em 1997, a Companhia Docas do Estado 

de São Paulo deixou de exercer atividades de operação de cargas. Segundo 

Cristiane Barros e Cleyton Barros (2013), o objetivo dessa lei foi o de descentralizar 

e acabar com os monopólios, incentivando a participação coletiva e a 

competitividade entre os portos brasileiros.  

Para a implantação plena da Lei nº 8.630/93, entre as principais dificuldades 

enfrentadas, se destacam os acordos entre empresários e trabalhadores do 

subsetor, visto que os primeiros priorizavam a redução do custo da mão-de-obra 

portuária enquanto os segundos privilegiavam manter os quantitativos e a 

remuneração da força de trabalho. Assim, a reestruturação encontrou resistência 

dos sindicatos e trabalhadores em aceitar tanto a quebra do monopólio do 

fornecimento e escalação da mão-de-obra, como a adequação e normatização das 

atividades portuárias pelo novo órgão administrador do Porto (SPA, 2020). 

A mão de obra operacional foi transferida para o Órgão Gestor de Mão de 

Obra (Ogmo) instituído pela Lei dos Portos, que criou também o Conselho de 

Autoridade Portuária (CAP). A nova Lei inseriu mudanças nas competências das 

companhias docas, requerendo da Codesp um novo modelo de gestão para atender, 
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com eficiência, às metas a serem definidas pelo Governo Federal para o Porto de 

Santos o texto foi regulamentado por meio do Decreto nº 8.033/2013 (SPA, 2020). 

Essas competências incluem a fiscalização dos contratos de arrendamento, a 

pré-qualificação dos operadores portuários, a arrecadação dos valores das tarifas 

portuárias, a fiscalização de obras e de operações portuárias, entre outros.  

Não é demasiado afirmar que o processo de modernização dos portos 

passava, necessariamente, pelo trabalho portuário de uma forma geral e, em 

especial, pelo reconhecimento da necessidade de redimensionamento dos quadros 

de trabalhadores portuários avulsos existentes nos portos brasileiros. 

O presente estudo foi realizado por meio de pesquisas de natureza 

exploratória e qualitativa das atuais tecnologias utilizadas nas operações no Porto de 

Santos, fazendo um levantamento dos impactos e perspectivas da implantação da 

indústria 4.0 nos setor portuário, com levantamento do referencial teórico sobre a 

Relação do Trabalho no Porto; a logística 4.0 e seus impactos na redução de 

acidentes no Porto de Santos; Indústria 4.0 e a sua integração com a logística 4.0; 

Trabalho manual versus automação portuária no Porto de Santos e Automação no 

Porto de Santos. 

O trabalho, por fim, está dividido em: Considerações Iniciais; Referencial 

Teórico; Resultados e Discussões; Conclusões e Referências Bibliográficas. Uma 

organização mais detalhada da dissertação é apresentada no item 1.3. 

 

1.1 Motivação e Justificativa 

 

Este trabalho foi motivado pela experiência prévia deste pesquisador como 

trabalhador portuário e se justifica pela necessidade de investigação que mudança 

que a Indústria 4.0 têm imprimido no trabalho que, anteriormente, era feito de forma 

manual, sem critério rígido de segurança e sem apoio das novas tecnologias e, 

agora, têm o suporte tecnológico. A divisão do trabalho nas operações de 

movimentação de cargas realizadas exclusivamente nos navios não se assemelhava 

ao modelo clássico de produção. O trabalhador portuário representava um tipo de 

profissional que desenvolveu formas de organização do trabalho, valores e crenças, 

muito diferentes daquelas forjadas nos espaços fabris clássicos. A prática do 

trabalho em primeiro plano era representada pelo companheirismo, pois “era no 
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terno”1 que as sociabilidades se efetivavam. As conexões entre as forças produtivas 

(Estado, agências de navegação, sindicato) reproduziam relações objetivas de 

valores subjetivos como poder, hierarquia, trabalho, amizade, que davam significado 

à condição do trabalhador portuário. 

Nesse processo, os spreaders (peça do guindaste que se acopla ao 

contêiner) eram responsáveis pela sustentação dos estivadores e, na retaguarda, 

havia uma estratégia de pátio administrada sem o auxílio de sistemas informacionais 

de apoio: não havia disponibilidade de Terminal Operating System (TOS), de 

softwares de gerenciamento complexos o bastante e que dessem suporte ao Pórtico 

para Contêineres sobre Pneus (RTGs), à movimentação dos contêineres no pátio, 

por isso, as Reach Stacker (RS) e as a Empilhadeira de Vazios (Evs) reinavam na 

operação (CORRALES, 2017). 

Essa situação mudaria nos anos seguintes devido ao advento das novas 

tecnologias da indústria 4.0 nos portos internacionais. A possibilidade de aquisição 

de novas tecnologias deu impulso ao projeto de um novo setor portuário, 

repensando a logística de movimentação e armazenagem e retirando o homem das 

situações de trabalho perigosas.  

Com a chegada das novas tecnologias no setor portuário, as mudanças foram 

profundas, pois alteraram radicalmente a ordem cultural e a vida dos estivadores. A 

introdução da figura do operador portuário e as empresas privadas que realizam o 

embarque e o desembarque das cargas, e a criação, por elas, do órgão gestor de 

mão-de-obra (Ogmo) impactou em novas relações de trabalho. 

Na pesquisa de Gonçalves (2016) desenvolveu-se uma proposta de 

implementação da indústria 4.0 para o setor logístico, e na pesquisa Ziquinato, Silva 

e Delforno (2016), a definição e os pilares da Indústria 4.0 são citados visando à sua 

implementação na logística, o que os autores apontam como sendo o impacto 

causado pela nova era industrial nessa área. 

A economia mundial tem fomentado o crescimento dos portos, mas não 

ativado a demanda por trabalhadores. Há movimento de expansão, retração e 

organização da força de trabalho portuária em diferentes conjunturas (ARAÚJO, 

2013). Estudos e pesquisas demonstram que desenvolvimento tecnológico atual 

colocou o mundo em um constante estado de mudança, trazendo novas soluções e 

                                                           
1  Cada equipe de trabalho a bordo é denominada terno. Normalmente em cada porão, em que haja 

movimentaçãode mercadorias, há um terno de trabalhadores escalado. 
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desafios para diversos setores, no Brasil e no mundo.  

Ramos (2017) afirma que, através da Indústria 4.0, busca-se dar início a uma 

nova revolução industrial, almejando maiores níveis de produtividade e eficiência. 

Com isso, “Indústria 4.0” e “Quarta Revolução Industrial” tornaram-se termos 

comuns no mundo empresarial para designar o momento de turbulência e rápida 

mudança que se vivencia.  

Nesse novo contexto, Silva (2015) e Coelho et al. (2016) salientam em suas 

pesquisas os seis princípios básicos da Indústria 4.0: interoperabilidade, 

descentralização, virtualização, capacidade de operação em tempo real, orientação 

para o serviço e modularização. 

Nessa perspectiva, a quarta revolução é alicerçada na utilização de 

tecnologias da internet para melhoria de processos industriais da cadeia de valor. A 

Indústria 4.0 emprega a rede mundial de informação e comunicação para troca de 

informações automatizadas, com ferramentas que impulsionam a transformação do 

processo de fabricação em digitalizado e inteligente (PILLONI, 2018). 

E, como se trata de uma revolução a nível mundial, o tempo de disrupção, de 

mudanças, de adequação de Portos e fábricas inteligentes com controle de 

processos e dados em tempo real, e o rastreamento de produtos se configuram 

como os principais requisitos desse novo paradigma de produção (BAHRIN, 2016). 

A transformação digital torna-se um paradigma no desenvolvimento de 

aplicação de inovações e tecnologias, seja no ramo da manufatura ou de serviços, o 

momento atual é de uma intensa revolução industrial, que se caracteriza pela 

confluência, integração e digitalização (RAMOS, 2017).  

Para Koch (2016), o Brasil segue rumo ao desenvolvimento tecnológico e 

apresenta aspectos positivos nesse sentido. Ainda é preciso investir muito e buscar 

adequação a essas novas transformações que a Indústria 4.0 proporciona.  

Atualmente destacam-se tecnologias cada vez mais desenvolvidas em artigos 

científicos e literatura especializada a partir da definição que buscam integrar 

Internet das Coisas e Internet de Serviços, dois dos pilares da Indústria 4.0 

(PINTO; DE ANDRADE; BLUMETTI, 2021). 

A digitalização como instrumento de inovação e transformação nas atividades 

portuárias provoca debates polarizados por aqueles que acreditam em 

oportunidades de novos empregos e aqueles que preveem maciça substituição da 

mão de obra e o desaparecimento de postos de trabalho. O tempo é de mudança, 
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que será retratada nesta dissertação sob o prisma dos impactos sociais da indústria 

4.0 nas atividades digitalizadas do setor portuário. 

Esse tema traz muito interesse da comunidade científica, como mostram as 

discussões acerca da definição do conceito da Indústria 4.0, das suas características 

na indústria (RAMOS, 2017; RODRIGUES; MILANIZE, 2016); e da história da 

Revolução Industrial desde do seu inicio na Alemanha em 2011, como enfatizado no 

trabalho de Santana, Silva e Parrela (2016).  

Outros autores, como Amaral (2016), destacam questões importantes sobre a 

temática (integração vertical, integração horizontal, integração humana e engenharia 

4.0); Coelho et al. (2016) destacam em suas pesquisas os seis princípios básicos da 

Indústria 4.0: interoperabilidade, descentralização, virtualização, capacidade de 

operação em tempo real, orientação para o serviço e modularização, o que impacta 

diretamente o setor portuário.  

Figueiredo (2015) sugere que a redução de acidentes e ocorrências nos 

portos contribui de forma direta para o aumento da produtividade, redução do tempo 

de permanência de embarcações e mitigação de impactos ambientais e sociais. 

Para Bonila et al. (2018), embora pareça evidente que a implantação e 

manutenção das infraestruturas virtuais e físicas inerentes à Indústria 4.0 requeiram 

um orçamento ambiental razoável, o efeito na sustentabilidade ambiental ainda é um 

desafio de prever.  

A automação incide sobre três eixos: a razão técnica operacional, a redução 

de acidentes por diminuir a exposição do trabalhador a condições inseguras e, no 

terceiro eixo, a contribuição significativa na redução dos impactos ambientais, de 

acordo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

A saúde e bem estar é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

elencados pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de 

"transformar nosso mundo". No universo do trabalho, esses fatores juntam-se à 

segurança como pilares fundamentais para uma sociedade equilibrada e próspera. 

Afinal, acidentes e doenças do trabalho causam sofrimento, interrompem carreiras 

produtivas e consomem importantes recursos em tratamentos e assistência médica.  

Gomes e Junqueira (2008) acreditam que a ação adotada pela força 

modernizadora das novas tecnologias de automação supervaloriza a razão técnica, 

deixando de lado a questão dos trabalhadores e sua exposição aos riscos inerentes 

ao trabalho. A automação, dessa maneira, contribui para retirar o trabalhador das 
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atividades em que sua presença é de risco para sua segurança e para sua saúde. 

Como meta de alguns dos ODS, a comunidade internacional busca a melhoria 

das condições de trabalho e a atenção à saúde do trabalhador, por meio do 

compromisso de proteger e promover ambientes de trabalho seguros para todos os 

trabalhadores, com a implementação de programas e ações voltadas à promoção da 

saúde e do bem-estar para todos que contribuam para o alcance efetivo da Agenda, 

até o ano de 2030, em destaque na Figura 1. 

  

Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Nações Unidas (2018). 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os impactos das transformações sociais do trabalho ocorridos com a 

automação e digitalização das atividades operacionais e de logística no Porto de 

Santos.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Investigar os impactos da logística 4.0 nas atividades de movimentação e 

desembaraço aduaneiro através da automação e digitalização de dados 

nas operações no Porto de Santos.  
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2) Analisar os impactos da indústria 4.0 na organização e segurança do 

trabalho Portuário Avulso nas atividades de movimentação e 

armazenagem no Porto de Santos.  

 

1.3 Organização da Dissertação 

 

O trabalho está organizado em três partes. Na primeira, estão as 

Considerações iniciais, que consiste na Introdução –– na qual são discutidos o 

problema de pesquisa, a motivação e a justificativa ––, os Objetivos e a Organização 

geral do trabalho, que explica de forma mais detalhada a estrutura da dissertação. A 

segunda parte é composta pelo Referencial teórico que permeou o desenvolvimento 

das pesquisas realizadas e a Metodologia aplicada. Por fim, na terceira parte são 

apresentados os resultado, a discussão, os trabalhos publicados, seguidos das 

Conclusões e Referências. 

Os artigos publicados, são evidenciados no Quadro 1, no qual também são 

destacados os locais de publicação. 

 

Quadro 1 – Artigos publicados 

No. TÍTULO DO ARTIGO LOCAL DE PUBLICAÇÃO 

1 

Indústria 4.0: Impactos na 

Organização e Gestão do 

Trabalho Portuário Avulso 

no Porto de Santos. 

 

XI Fateclog Os Desafios Da Logística Real No Universo 

Virtual Fatec Jornalista Omair Fagundes De Oliveira 

Bragança Paulista/SP – Brasil 29 E 30 De Maio De 

2020 Na Cidade De Joinville/SC Em 13 De Outubro De 

2020. 

2 Logística 4.0: Novas 

Tecnologias Aplicadas Ao 

Porto De Santos. 

2ª Conferência Internacional Sobre Network Enterprises 

& Logistics Management - Netlog 2021, 02 E 05 De 

Maio De 2021 De Forma Virtual. 

3 Impactos Da Automação 

Portuária Na Segurança Do 

Trabalho 

Enegep 2021 - XlI Encontro Nacional De Engenharia De 

Produção “Contribuições Da Engenharia De Produção 

Para A Gestão De Operações Energéticas 

Sustentáveis” Foz Do Iguaçu, Paraná, Brasil, 18 A 21 

De Outubro De 2021. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Relações de trabalho no porto 

 

Para estudar as relações de trabalho do porto de Santos é necessário 

entender que a predominância da autoridade portuária está no Estado. Assim, cabe 

ao Estado promover transformações substanciais em áreas tão importantes para o 

trabalhador como a qualificação, o conteúdo do trabalho e as relações de poder.  

O Estado é o regulador das normas que possibilitaram a construção dos 

sentidos dos direitos adquiridos, elemento estruturante da identidade dos 

trabalhadores nessa nova revolução industrial. O Estado definiu os serviços do 

trabalhador avulso da estiva e sua fiscalização nos portos nacionais através do 

Decreto-lei n° 1.371, de 23 de junho de 1939, uma forma de enquadrar os 

trabalhadores na mentalidade do Estado Novo (SARTI, 1981, p. 21). 

O trabalho nos portos varia de acordo com a mercadoria a ser transportada 

ou manuseada, seu acondicionamento e o transporte requerido. O trabalho é 

diversificado e definido como nobre e não nobre. No primeiro caso, utiliza-se de 

maquinário; no segundo, depende-se exclusivamente do esforço físico. O tipo de 

carga define a remuneração (AGUIAR; JUNQUEIRA; FREDDO, 2006). 

A inovação e modernização portuária modificou a maneira de realizar e de 

organizar o trabalho, que veio acompanhada de um extenso processo de 

privatizações e de investimentos em novas tecnologias portuárias. Para os 

trabalhadores, a modernização portuária e adoção das novas tecnologias representa 

a perda da autonomia, mudanças que afetam diretamente o trabalhador.  

Antes da modernização, o trabalho no porto era marcado mais por relações 

de parentesco ou amizade, em que o exercício do trabalho dependia mais de 

informações personalizadas, de favores ou, ainda, da condição política (sindicato), 

do que pela resposta dada pelo mercado ou por empresas especializadas na 

contratação de mão de obra. 

As relações de trabalho, portanto, se caracterizavam por um tipo de mediação 

em que o controle que os estivadores detinham sobre o trabalho pressupunha 

sistemática articulação com o Estado, que mediava o equilíbrio entre os seus 

interesses e os interesses dos armadores. 
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Nessa perspectiva, Gomes e Junqueira (2008) descrevem que a mudança no 

trabalho portuário implica na difusão de um novo processo produtivo, mais sistêmico, 

que leva a outra maneira de pensar a divisão do trabalho no porto. 

 

2.1.1 A logística 4.0 e seus impactos na redução de acidentes no Porto de Santos  

 

Com o aumento dos volumes movimentados, ainda que com baixa 

produtividade, o problema da segurança do trabalhador ganhava espaço e o índice 

de acidentes começava a dar alerta às autoridades, aos órgãos governamentais e 

ao Porto como um todo, pois atingia números cada vez maiores de acidentes. 

Segundo Schuster (2008), essa remodelação eleva o nível de automação do 

porto, níveis desejáveis para todo os setor portuário, o que torna as operações mais 

eficientes, enquanto o gerenciamento por meio de softwares desenvolvidos para a 

atividade portuária dá maior precisão e rapidez às informações. 

Esse cenário de tecnologia impactou de forma significativa o setor portuário 

em seus processos, e a logística 4.0 é a evolução da logística tradicional e mecânica 

cujo alvo é exatamente a aplicação da tecnologia para automatizar a todos os 

processos da cadeia logística.  

A digitalização nos Portos auxilia economias em desenvolvimento, propicia a 

abertura de novos mercados, alavanca inovação e ganhos de produtividade, desde 

melhorias em infraestrutura e redução de acidentes. 

Figueiredo (2015) sugere que a redução de acidentes e ocorrências nos 

portos contribui de forma direta para o aumento da produtividade, redução do tempo 

de permanência de embarcações e mitigação de impactos ambientais e sociais. 

Nesse sentido Corrales (2017) relata que: 

 

A automação, na medida em que substitui o homem em muitas tarefas, 
também tira o homem de situações perigosas. No entanto, o custo social 
devido à diminuição das vagas de trabalho aumenta na mesma proporção. 
Um dos paliativos para essa situação é a capacitação do trabalhador 
portuário, focada para as novas tecnologias e novas funções que serão 
criadas (CORRALES, 2017, p. 72). 

 

De acordo com Schuh (2014), a produtividade na quarta revolução industrial 

ocorre de forma colaborativa, envolvendo o trabalho em nível homem-homem, 

homem-máquina e máquina-máquina.  
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Entretanto, Backhaus e Nadarajah (2019) relatam que a correlação entre 

produtividade e Indústria 4.0 deve considerar a alocação de recursos e, assim, evitar 

a diminuição e impactos aos posto de trabalhos.  

 

2.1.2 Indústria 4.0 e a sua integração com a logística 4.0 

 

A indústria 4.0 se concentra no uso da tecnologia como a maior aliada do 

crescimento organizacional e, dessa forma, a tendência é a de que os processos 

sejam automatizados, contribuindo para o aumento da produtividade e o ganho de 

eficiência nas operações (SILVA NETO; BONACELLI; PACHECO, 2021).  

O estabelecimento da Logística 4.0, deriva da Indústria 4.0, atualização 

necessária para que as empresas e/ou industrias possam se tornar ainda mais 

competitivas no mercado. 

Reis et al. (2015) enfatizam a importância da logística para as organizações 

que operam em redes de empresas com as respectivas cadeias de suprimentos. 

Segundo Coelho (2016) e Barreto, Amaral e Pereira (2017), as novas tecnologias se 

integram para auxilio em muitos negócios concentrados nessa nova indústria, 

porém, com sua produção realizada em escalas maiores, com grandes quantidades 

de produtos acumulados em estoques imensos, objetivando a disponibilidade de 

itens para sempre satisfazerem demandas, ou seja, com uma Logística tradicional.  

Assim, o conceito de Logística 4.0 pode ser resumido pelo aperfeiçoamento 

de uma logística ancestral, que tem como proposta básica, mais necessidade de 

investimentos tecnológicos e, com eles, o alcance do incremento de seu market 

share, ideia disseminada após a quarta revolução industrial, reconhecida como 

período da Indústria 4.0 (BARRETO; AMARAL; PEREIRA, 2017).  

As novas tecnologias potencializam a logística e consequentemente a 

logística portuária, introduzindo novas tecnologias com capacidades disruptivas que 

afetarão toda gestão logística e os processos econômicos relacionados ao 

transporte interno e internacional (SÁNCHEZ; MOUFTIER, 2016). O resultado, 

segundo os autores, é a possibilidade de mesclar, em determinadas atividades, os 

fundamentos da Indústria 4.0 com o setor portuário. A representação da Figura 2 é 

uma análise de toda estrutura de gestão da logística 4.0. 
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Figura 2 – Transformação Digital 

 
Fonte: Adaptado do Boletín FAL (2019, p. 4). 

 

A Figura 2 enfatiza as transformações no setor de automação e 

movimentação através do fluxo das novas tecnologias aplicadas à logística. 

 

2.1.3 Trabalho manual versus automação portuária no Porto de Santos 

 

O Porto de Santos é destaque em movimentação de cargas na América do 

Sul e, nessa condição, é tradicionalmente um dos maiores utilizadores de mão de 

obra e diante da modernização e automação dos portos, os trabalhadores avulsos 

envolvidos nessa operação manual foram diretamente afetados. 

Com a implantação das novas tecnologias de automação, houve expressiva 

redução dos postos de trabalho. Exemplo disso é o carregamento de sacarias de 

açúcar, que era feito por 130 trabalhadores por turno e nos dias atuais é feito por 

apenas 1 turno de 8 trabalhadores devido à adoção de maquinário, mais 

especificamente, esteiras (PORTO GENTE, 2020). 
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Essa redução de trabalhadores é complexa pelas relações trabalhistas 

envolvidas e resistência de um conjunto de categorias laborais com tradição, porém, 

trata-se de um fenômeno mundial, ainda em fase de transformação. 

Para os trabalhadores, a modernização portuária tem significado a perda da 

autonomia, com o aniquilamento da capacidade de gerirem, através dos sindicatos, 

a mão de obra e os interesses da categoria.  

Gomes e Junqueira (2008) acreditam que a ação adotada pela força 

modernizadora supervaloriza a razão técnica, deixando de lado a questão dos 

trabalhadores. Para Robson Seleme e Roberto Seleme (2008), a mecanização 

consiste simplesmente no uso de máquina para realizar trabalho em substituição ao 

esforço físico, enquanto a automação são sistemas automáticos de controle, cujos 

mecanismos verificam seu próprio funcionamento e efetuam medições e correções, 

sem interferência humana. 

De acordo com Uderman, Rocha e Cavalcante (2012), um sistema portuário 

ineficiente e caro implica custos adicionais significativos para uma série de 

empreendimentos produtivos, engendrando, como consequência direta, um 

ambiente pouco propício ao crescimento do nível de atividade econômica e à 

atração de novos investimentos. 

Collyer (2013) relata que no Brasil a Logística tem deixado a desejar, pois 

apesar do expressivo aumento da produção agrícola e das obras de infraestrutura 

de transportes, estes não vêm sendo acompanhados de uma regulação do setor de 

transportes que possa fazer face a essa demanda de forma eficiente.  

 

2.1.4 Automação no Porto de Santos 

 

O Porto de Santos se posiciona no mercado nacional de maneira estratégica, 

estando localizado nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, no Estado de São 

Paulo. Reconhecido como o principal porto do Brasil, e sendo o maior complexo 

portuário da América Latina, disponibiliza uma grande variedade de terminais de 

cargas com diversos produtos. Suas principais atividades de produtos estão em 

origem vegetal, contêineres, cargas em geral, passageiros e líquidos (CASTRO 

2020). 

Uma característica operacional do Porto de Santos é atender à demanda de 

movimentação de mercadorias através de um trabalho contínuo, sem interrupção, 
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24h por dia, 365 dias por ano. Para tal objetivo se fazem necessárias melhores 

condições logísticas (SPA, 2020). 

As operações do Porto de Santos são compostas por quatro sistemas de 

automação e processos da logísticos 4.0. O Sistema RFID Identificação por 

radiofrequência (do inglês Radio-Frequency IDentification) é um método de 

identificação automática através de sinais de rádio, utilizado no Porto de Santos. 

Esse sistema surgiu em 2016, por meio de licitação, com a proposta de controlar os 

acessos e gates público. Hoje é utilizado também para monitoramento de 

contêineres e caminhões através de Tags RF (Radio-Frequency) ativos que 

identificam e gerenciam a movimentação de veículos e contêineres (RIZZO et al., 

2011). 

O segundo sistema, o Sistema OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), 

ao ser implementado permitiu o monitoramento de 22 Gates, 20 pórticos e 

reconhecimento de caminhões e trens que são monitorados em tempo real, sem 

intervenção humana no Porto de Santos. 

Segundo Castro (2020), o terceiro sistema utilizado, o Sistema Portolog – 

SGTC (Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Caminhões), tem a funcionalidade 

de controlar o acesso dos caminhões e cargas no complexo portuário. Esse 

processo se dá com o apoio dos leitores de Optical Character Recognition (OCR) já 

instalados em gates públicos e terminais privados. Todo processo e controle 

ocorrem a partir do cadastramento e monitoramento eletrônico.  

Por fim, a quarta e última prática de automação adotada no porto de Santos é 

a Computação em Nuvem, através do Porto Sem Papel: sistema de prestação de 

informações e controle de embarcações no complexo portuário, com o qual é 

possível minimizar os custos operacionais e agilizar os processos portuários o que 

antes era um dos grandes gargalos de liberação de navios ao entrarem no complexo 

do porto (CASTRO, 2020). 

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, com esse sistema, nas 

Agências de Navegação do Estado de São Paulo, toda documentação é feita de 

forma digital, o chamado DUV – (Documento Único Virtual), conforme ilustrado na 

Figura 3. Para esse sistema, os seis órgãos que necessitam estar presentes em 

todas as atracações fazem parte do projeto: Autoridade Portuária (Porto), a Agência 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Departamento de Polícia Federal (Polícia 

Marítima), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (VIGIAGRO), a 
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Marinha do Brasil (Autoridade Marítima) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(Autoridade Aduaneira). 

 

Figura 3 – Esquema gráfico do Concentrador de Dados 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura (2017). 

 

Nessa perspectiva, a tecnologia blockchain é cada vez mais utilizada como 

uma ferramenta viável para redefinir modelos de negócios e operações adotados no 

domínio marítimo no Porto de Santos. No setor portuário, o blockchain tem potencial 

para melhorar a confiabilidade da cadeia de suprimentos, exercendo pressão sobre 

atores e parceiros da cadeia para serem mais responsáveis por suas ações, visto 

que a responsabilidade individual e a prestação de contas podem ser estipuladas e 

garantidas. Essa tecnologia permite rotular recipientes com um hash criptográfico 

para sua identificação (FOROGLOU; TSILIDOU, 2018). 

Em 2017, a Maersk acompanhou um contêiner da Schneider Electric entre 

suas instalações em Lyon, na França, e dos EUA, passando pelos portos de 

Roterdã, na Holanda e de Newark nos EUA (KSHETRI, 2018). Quando a IBM 

apresentou o blockchain a alguns executivos da Maersk, deu-se início ao 

desenvolvimento de um software aberto a todos os envolvidos em uma cadeia de 

suprimentos para o transporte de contêineres (KSHETRI, 2018).  
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Essa tecnologia está sendo aplicada no Porto de Santos desde 2019, através 

da plataforma TradeLens, uma parceria entre a IBM e a gigante mundial de 

transporte marítimo Maersk e demais operadores logísticos. Todos os registros de 

transações são feitos em um espaço único e compartilhado entre todos os 

associados. Nesse contexto, a tecnologia blockchain permitirá ao porto transações 

mais eficientes e transparentes, eliminando a necessidade de intermediários 

(confiáveis) (SCHMIDT; WAGNER, 2019). 

Esse tipo de tecnologia é baseada em Inteligência Artificial (IA), que é definida 

como o ramo da ciência da computação que se preocupa com a automação do 

comportamento inteligente (LUGER, 2002). Um exemplo de aplicação inteligência 

artificial é o terminal DP World Santos que envolve um agrupamento de várias 

tecnologias, o atendimento da DP World no Porto de Santos é feito via assistente 

virtual, o que auxilia mais de três mil clientes com agendamento de entrega e 

retirada de contêineres (DP WORLD SANTOS, 2021). 

Na indústria portuária podem ser encontrados alguns exemplos da inteligência 

artificial como os veículos guiados automatizados que sempre sabem quando a 

bateria está quase vazia: quando há pouca carga, eles vão para a estação de troca 

de baterias onde um robô os abastece com uma bateria nova (VAGGELAS; 

LEOTTA, 2019). 

A digitalização na indústria portuária pode ser considerada como uma 

simplificação e uma novo nível de fluxo de trabalho, a IoT e a inteligência artificial. 

Além disso, tecnologias como Big Data e embarcações autônomas, que 

fazem parte do Indústria de transporte marítimo 4.0, estão interrompendo os 

modelos de negócios tradicionais da indústria marítima (VAGGELAS; LEOTTA, 

2019) e estão desafiando as formas já bem estabelecidas de condução dos 

negócios do dia a dia das empresas das cadeias logísticas. 

A partir do terceiro capítulo será é estabelecida a metodologia utilizada de 

pesquisa, a análise de conteúdo e o estudo de caso. Por isso, esta dissertação foi 

elaborada em formato de artigos, e são eles os capítulos referentes aos resultados 

obtidos para atender os objetivos específicos propostos.  
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3 MÉTODOS 

 

A palavra Método é derivada do grego methodos, formado por meta, "para", e 

hodos, "caminho". Poder-se-ia, então, traduzir a palavra por "caminho para" ou, 

então, "prosseguimento", "pesquisa". E imprescindível trabalhar com rigor, com 

método, para assegurar a si e aos demais que os resultados da pesquisa serão 

confiáveis, validos (LAVILLE; DIONNE, 1997).  

A pesquisa documental inclui fontes secundárias, abrange bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde artigos, reviews, publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias e teses. 

Nesse sentido, a pesquisa configura-se como um estudo de caso teórico no 

Porto de Santos, por meio da aplicação de revisão sistemática da literatura da 

indústria 4.0, seus impactos e implicações para a organização do trabalho. 

Considerando a nova dinâmica produtiva projetada pela Indústria 4.0, 

competências e habilidades que serão exigidas para o trabalhador possa manter ou 

aperfeiçoar suas condições de empregabilidade ao setor portuário. 

Durante a elaboração da presente pesquisa, foram publicados três artigos, os 

quais tinham por objetivos verificar os impactos e perspectivas da implantação da 

indústria 4.0 nos setor portuário, buscando alcançar os objetivos desta dissertação, 

juntamente com as referências aqui utilizadas. 

O Quadro 2 faz uma correlação entre os objetivos específicos da dissertação, 

os objetivos dos artigos publicados. 
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Quadro 2 – Objetivos Específicos da Dissertação X Artigos Publicados 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DA DISSERTAÇÃO 
OBJETIVOS DOS 

ARTIGOS 

TÍTULO DO ARTIGO / 
LOCAL DE 

PUBLICAÇÃO 

O
b

je
ti

v
o

 E
s
p

e
c
if

ic
o

 1
 

Investigar os impactos da 

logística 4.0 nas atividades de 

movimentação e desembaraço 

aduaneiro através da 

automação e digitalização de 

dados nas operações no Porto 

de Santos.  

Identificar as novas 

tecnologias empregadas na 

Logística Portuária nos 

últimos anos que abrange 

uma série de ações e 

sistemas modificados para 

otimizar a segurança, o 

transporte e os demais 

serviços prestados pelo 

Porto de Santos.  

 
Logística 4.0: Novas 

tecnologias aplicadas 

ao porto de santos  

 

 

 

(NETLOG, 2021) 

O
b

je
ti

v
o

 E
s
p

e
c
if

ic
o

 1
 

Investigar os impactos da 

logística 4.0 nas atividades de 

movimentação e desembaraço 

aduaneiro através da 

automação e digitalização de 

dados nas operações no Porto 

de Santos. 

Verificar a relação entre o 

uso da automação e a 

mudança gradativa das 

ocorrências de acidentes na 

área portuária, em direção a 

um menor risco para a 

integridade dos 

trabalhadores durante os 

processos de movimentação 

das principais modalidades 

de cargas: granéis sólidos, 

granéis líquidos, contêineres 

e carga geral. 

Impactos da 

automação portuária 

na segurança do 

trabalho 

 

(ENEGEP, 2021) 

O
b

je
ti

v
o

 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 2
 

Analisar os impactos da 

indústria 4.0 na organização e 

segurança do trabalho 

Portuário Avulso nas atividades 

de movimentação e 

armazenagem no Porto de 

Santos. 

Analisar as consequências 

ocorridas com a 

digitalização das atividades 

portuárias no porto de 

Santos – SP. 

Indústria 4.0: impactos 

na organização e 

gestão do trabalho 

portuário avulso no 

porto de santos. 

 
(FATECLOG, 2020) 

O
b

je
ti

v
o

 E
s
p

e
c
if

ic
o

 2
 

 

Analisar os impactos da 

indústria 4.0 na organização e 

segurança do trabalho 

Portuário Avulso nas atividades 

de movimentação e 

armazenagem no Porto de 

Santos.  

Verificar a relação entre o 

uso da automação e a 

mudança gradativa das 

ocorrências de acidentes na 

área portuária, em direção a 

um menor risco para a 

integridade dos 

trabalhadores durante os 

processos de movimentação 

das principais modalidades 

de cargas: granéis sólidos, 

granéis líquidos, contêineres 

e carga geral. 

Impactos da 

automação portuária 

Na segurança do 

trabalho 

 

(ENEGEP, 2021) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os artigos 1, 2 e 3 foram utilizados como método revisão bibliográfica, cujo 

detalhamento se encontra no corpo da dissertação na seção 4, a seguir. 
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4 RESULTADOS 

 

Esta seção tem por objetivo demonstrar os resultados e discussões desta 

dissertação por meio de estruturação no formato dos artigos. 

Foram publicados três artigos e cada um deles é apresentado 

separadamente, conforme o objetivo geral e os objetivos específicos. Optou-se por 

demonstrar os artigos de forma sintetizada e trazer o conteúdo completo deles nos 

apêndices.  

Artigo I - Esse artigo teve como objetivo apresentar e analisar as 

consequências sociais e tecnológicas advindas da digitalização das atividades do 

Porto de Santos – SP. Ele explorou os conceitos e pilares da Indústria 4.0 e seus 

efeitos e impactos na adoção no que diz respeito ao aumento de desemprego, à 

necessidade do desenvolvimento de novas competências para o trabalhador avulso, 

ao trabalho colaborativo entre homem-máquina e às mudanças organizacionais, bem 

como apresentou uma reflexão para o futuro sobre esse tema. 

Esse trabalho foi produzido predominantemente com caráter exploratório, 

procurando identificar a evolução da organização do trabalho portuário, por meio de 

pesquisa bibliográfica, consulta de artigos, teses, livros e outros materiais, de 

maneira a reunir conhecimento acerca do tema tratado. 

Por fim, foi possível chegar à conclusão que o tempo é de mudança, o que foi 

retratado nesse artigo sob o prisma dos impactos da indústria 4.0 no trabalho avulso 

portuário em que as novas tecnologias, o novo modelo de governança no porto e a 

racionalização produtiva surgem no bojo da Lei nº 8.630, de 1993. Denominada de 

lei de modernização dos Portos e do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 

(PDZ) e elaborada de acordo com a Lei nº 12.815/2013 os resultados desse artigo 

apontam para elevado grau de temor pelo futuro do emprego do trabalhador 

portuário avulso (TPA).  

Artigo II - Esse artigo teve como objetivo apresentar e analisar como o 

desenvolvimento tecnológico atual colocou o mundo em um constante estado de 

mudança, trazendo novas soluções e desafios para setores diversos da economia, 

no Brasil e no mundo. Os portos organizados integram dinamicamente as cadeias 

logísticas e têm passado por transformações com o surgimento da Logística 4.0, 

fazendo uso intensivo de tecnologia, com características da Indústria 4.0. Esse artigo 

teve como objetivo destacar as novas tecnologias empregadas na Logística 
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Portuária nos últimos anos e abrangeu uma série de ações e sistemas modificados 

para otimizar a segurança, o transporte e os demais serviços prestados pelo Porto 

de Santos. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Decerto, o setor 

portuário é um eminente fator na economia dos países, de modo que, em 2019, o 

Porto de Santos movimentou 123 milhões de toneladas em mercadorias (SPA, 

2020), ou seja, com uma aplicação gradual das tecnologias nos portos, processos 

como os de gestão, movimentação e armazenagem são otimizados, impactando 

positivamente na competitividade Global. 

Artigo III – Esse artigo relatou o impacto da automação na segurança do 

trabalho portuário com o advento das novas tecnologias da indústria 4.0, com foco 

na automação dos equipamentos de movimentação em terminais portuários. A 

International Labour Organization (ILO), nas diretrizes do World Congress on Safety 

and Health at Work (2014) destaca que uma cultura nacional de prevenção em 

saúde e segurança é o meio pelo qual o direito a um ambiente de trabalho saudável 

e seguro é respeitado em todos os níveis, onde governo, empresários e 

trabalhadores participam ativamente para sustentar um ambiente de trabalho 

saudável e seguro através de sistema definido de direitos, responsabilidades e 

deveres, e no qual o princípio da prevenção é definido como a mais alta prioridade.  

Os resultados na forma de artigos científicos são apresentados como segue. 

 

4.1 Resultados (1º Artigo) 

 

O 1º artigo publicado, intitulado Indústria 4.0: Impactos na Organização e 

Gestão do Trabalho Portuário Avulso no Porto de Santos foi apresentado no XI 

Fateclog “Os desafios da logística real no universo virtual –– Fatec Jornalista Omair 

Fagundes de Oliveira, em Bragança Paulista/SP - Brasil, que ocorreu entre – os dias 

29 e 30 de maio de 2020. 

O artigo foi construído mediante pesquisa bibliográfica, e abrangeu do 

elementos associados aos termos Indústria 4.0 e segurança da informação, com 

proposta de responder os objetivos geral e específico 2 desta pesquisa. Nesse 

primeiro artigo, foi possível explorar as consequências ocorridas com a digitalização 

das atividades portuárias no Porto de Santos.  

Como primeiro resultado importante desta pesquisa, foram observados os 

conceitos e pilares da Indústria 4.0 e seus efeitos e impactos na adoção no que diz 
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respeito ao aumento de desemprego, à necessidade do desenvolvimento de novas 

competências para o trabalhador avulso, ao trabalho colaborativo entre homem-

máquina e às mudanças organizacionais, bem como foi apresentada uma reflexão 

para o futuro da substituição da mão de obra portuária.  

Esse trabalho foi produzido predominantemente com caráter exploratório, 

procurando identificar a evolução da organização do trabalho portuário, por meio de 

pesquisa bibliográfica, consulta de artigos, teses, livros e outros materiais, 

empenhando-se para reunir conhecimento acerca do tema tratado. 

Por fim, foi possível chegar à conclusão de que o tempo é de mudança, 

retratado neste artigo sob o prisma dos impactos da indústria 4.0 no trabalho avulso 

portuário onde as novas tecnologias, o novo modelo de governança no porto e a 

racionalização produtiva surgem no bojo da lei nº 8.630, de 1993, denominada de lei 

de modernização dos Portos e do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) 

elaborado de acordo com a Lei nº 12.815/2013. Os resultados desse artigo apontam 

para elevado grau de temor pelo futuro do emprego do trabalhador portuário avulso 

(TPA). 

 

4.2 Resultados (2º Artigo) 

 

O 2º artigo desta seção, foi intitulado Logística 4.0: novas tecnologias 

aplicadas Aa Porto de Santos. Trabalho apresentado na 2ª Conferência Internacional 

sobre Network Enterprises & Logistics Management – NETLOG, ocorrido entre 02 e 

05 de maio de 2021, de forma virtual.  

Esse artigo foi elaborado mediante pesquisa bibliográfica, buscando a 

abrangência dos elementos associados ao estado da arte da Logística 4.0 aplicada 

ao Porto de Santos, como proposta de responder os objetivos geral e específico 1 e 

2 desta pesquisa. 

Nesse segundo artigo, foi possível explorar, como base de pesquisa, 

informações sobre as novas tecnologias empregadas na Logística Portuária nos 

últimos anos, o que abrange uma série de ações e sistemas modificados para 

otimizar a segurança, o transporte e os demais serviços prestados pelo Porto de 

Santos. Como segundo resultado importante desta pesquisa, foram observados os 

conceitos do desenvolvimento tecnológico atual, que colocou o mundo em um 
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constante estado de mudança, trazendo novas soluções e desafios para setores 

diversos da economia, no Brasil e no mundo.  

Os portos organizados integram dinamicamente as cadeias logísticas e têm 

passado por transformações com o surgimento da Logística 4.0, fazendo uso 

intensivo de tecnologia, com características da Indústria 4.0. Esse artigo tem como 

objetivo destacar as novas tecnologias empregadas na Logística Portuária nos 

últimos anos e abrange uma série de ações e sistemas modificados para otimizar a 

segurança, o transporte e os demais serviços prestados pelo Porto de Santos.  

Em conclusão, o setor portuário é um eminente fator na economia dos países, 

de modo que, em 2019, o Porto de Santos movimentou 123 milhões de toneladas 

em mercadorias (SPA, 2021), ou seja, com uma aplicação gradual das tecnologias 

nos portos, processos como os de gestão, movimentação e armazenagem são 

otimizados, impactando positivamente na competitividade Global. 

 

4.3 Resultados (3º Artigo) 

 

No 3º artigo, intitulado Impactos da automação portuária na segurança do 

trabalho e apresentado no XLI Encontro Nacional de Engenharia de Produção 

“Contribuições da Engenharia de Produção para a Gestão de Operações 

Energéticas Sustentáveis”, realizado em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, entre 18 a 21 

de outubro de 2021, foi analisado benchmarking internacional como parâmetro e 

análise de bibliografia de periódicos nacionais e internacionais, apoiado em uma 

pesquisa documental como proposta de responder os objetivos geral e específico 1 

e 2 desta pesquisa. 

Nesse terceiro artigo, foi possível explorar como base de pesquisa, a relação 

entre o uso da automação e a mudança gradativa das ocorrências de acidentes na 

área portuária, em direção a um menor risco para a integridade dos trabalhadores 

durante os processos de movimentação das principais modalidades de cargas: 

granéis sólidos, granéis líquidos, contêineres e carga geral. 

O setor portuário sempre teve uma importância indiscutível no processo de 

desenvolvimento econômico e social dos povos, importância que se tornou mais 

evidente em razão da globalização. Na pesquisa, os resultados apontaram intensa 

modificação no ambiente do trabalho, com a diminuição do período de exposição ao 
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risco de acidentes, por conta de um contexto de progressiva automação de 

processos de produção proveniente da indústria 4.0. 

Figueiredo (2015) sugere que a redução de acidentes e ocorrências nos 

portos contribui de forma direta para o aumento da produtividade, redução do tempo 

de permanência de embarcações e mitigação de impactos ambientais e sociais. 

A literatura internacional enfatiza as comparações entre sistemas 

automatizados de transporte como os AGVs, e de sistemas de armazenamento 

automatizado, a exemplo dos Guindastes Automatizados de Pátio ou Automated 

Stacking Cranes (ASC) para a transferência de contêineres entre o cais e as pilhas 

(KIM; GÜNTHER, 2006). 

Esse artigo colaborou para uma reflexão sobre como as mudanças 

tecnológicas afetam a exposição dos trabalhadores nas atividades operacionais 

evitando acidentes e afastamento. Entretanto, é necessária uma reflexão que leve 

em conta os efeitos de exclusão econômica e social, que devem ser contrapostos 

aos aspectos positivos na segurança do trabalhador. Só assim pode ser construída 

uma proposta responsável no que tange à automatização dos portos. 

Na análise geral dos artigos que compõem esta dissertação, destacam-se as 

seguintes questões: 

1) Em relação ao volume investido em novas tecnologias, as pesquisas 

sinalizaram uma mudança dentro de todo o setor portuário no que tange a 

movimentação de carga no Porto de Santo. Foram identificados investimentos para 

modernização, pesquisa e desenvolvimento, porém, em nível menor quanto à 

conectividade. Apesar disso, a conectividade é reconhecida como sendo aspecto 

fundamental ao processo de transição para a logística 4.0 nas atividades 

operacionais. 

Foi possível observar a falta de qualificação dos trabalhadores portuários e a 

resistência desses trabalhadores à mudança e à implementação de novas 

tecnologias como impedimentos para realizar a transição, dificuldade que pode estar 

associada ao enfraquecimento da força sindical, a requisição de trabalhadores 

multifuncionais, a inserção de novas tecnologias no trabalho portuário, a redução do 

número de trabalhadores por turno em consequência da inserção de novas 

tecnologias e a requisição de uma força laboral mais bem qualificada. 
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4.4 Participação em capitulo de livro  

 

Em novembro de 2021, foi realizada uma publicação em capitulo de livro pela 

Editora Conhecimento Livre, registrada no CNPJ 31.482.511/0001-10, com o prefixo 

ISBN 65-86-072 e DOI 10. O trabalho foi intitulado "Impactos Da Automação 

Portuária Na Segurança Do Trabalho”, submetido e aprovado pela Editora para ser 

publicado em dezembro de 2021 como um dos capítulos do livro "Engenharia De 

Produção: Alicerce Da Competitividade – Volume IV".  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta dissertação teve por objetivo avaliar os impactos da indústria 4.0 ao 

setor portuário, ampliar o conhecimento sobre as reformulações tecnológicas no 

Porto de Santos a partir dos processos de automação recente na indústria portuária. 

Ela colabora também para refletir sobre a profundidade das mudanças operacionais 

e organizacionais do trabalho no setor portuário com o advento da indústria 4.0, 

conceito relacionado ao uso de tecnologias no setor portuário e a forma como elas 

impactam o Porto de Santos quanto sua aplicabilidade e os possíveis resultados em 

relação aos profissionais atuais e futuros.  

O maior impacto provocado está na criação de novos modelos de atividades 

profissionais no setor que precisarão passar por um processo de adaptação, pois os 

trabalhos manuais já estão sendo substituídos por mão de obra automatizada. 

Segundo Cortez et al. (2013), percebe-se a necessidade do governo em 

aprimorar a infraestrutura provida de modo a acabar com o gargalo logístico 

existente no entorno dos portos, aumentando, assim, o grau de competitividade da 

indústria nacional. 

Com a logística 4.0, os processos têm sido otimizados, como a liberação de 

documento em tempo real com aplicação do porto sem papel, redução de tempo nas 

movimentações das cargas com uso de maquinas automatizadas, relatórios com alto 

grau de confiabilidade e precisão.  

Nesse sentido, todos os recursos tecnológicos agregados ao setor portuário 

foram de extraordinária eficiência nos processos. A tecnologia permite também a 

minimização do trabalho físico e da presença humana em ambientes de risco, 

evitando a exposição direta dos trabalhadores durante a operação, o que 

proporciona redução de acidentes. 

A realização desta dissertação, assim como os artigos publicados que a 

compõem, se deu com todo o rigor na coleta, interpretação, análise e apresentação 

dos dados, para garantir a precisão dos resultados obtidos. 

Entretanto, a natureza exploratória desta pesquisa, envolvendo a revisão 

bibliográfica de periódicos nacionais e internacional apoiado em uma pesquisa 

documental, não possibilita conclusões definitivas devido às limitações próprias e 

relativas à natureza da pesquisa.  
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Outra limitação que merece ser citada diz respeito ao referencial teórico que, 

embora tenha sido amplamente explorado, pode não ter abordado todos os artigos e 

pesquisas relevantes. 

 

5.1 Recomendações para trabalhos futuro 

 

Como proposta de estudos futuros recomenda-se a elaboração de um modelo 

de maturidade que considere avaliar por meio de survey a percepção dos 

trabalhadores sobre os impactos da digitalização na substituição e desaparecimento 

dos postos de trabalhos no Porto de Santos, para oportunizar ao porto um roteiro de 

diagnóstico das condições de desenvolvimento e uso das tecnologias abarcadas 

pela Indústria 4.0, adaptado à realidade dos portos brasileiros. 
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