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Introdução: 
 

Quem costuma importar e exportar produtos precisa ter algum conhecimento 
de como funciona a logística em portos e aeroportos. Isso porque são nesses 
locais que as cargas chegam e são despachadas. Neste trabalho final iremos 
aprender algo muito relevante, sobre a logística  portuária: 
Quando falamos dos portos, a logística se refere a área da administração que 
compreende as atividades de movimentação das cargas. Isso quer dizer que o 
transporte, o carregamento e o descarregamento de todas as embarcações, 
assim como toda a parte de controle, é responsabilidade da logística portuária. 
É importante você saber que a logística portuária é considerada uma das mais 
complicadas no Brasil. O processo é bem burocrático e exige que muitas 
informações sejam detalhadas, entregues e isso reflete no prazo que as 
mercadorias são entregues. 

Podemos dividir a logística dos portos em três tipos, confira: 

 

Completo fixo: 

Essa parte se refere a estrutura física da logística portuária, como os próprios 

portos, os terminais portuários, armazéns, cais e todos os materiais envolvidos. 

Administração: 

Todas as entidades que estão envolvidas no gerenciamento dos portos e no 

processo em si. Alguns exemplos são: as docas, o Grupo Executivo de 

Modernização dos Portos, o Órgão Gestor de Mão de Obra e o Conselho de 

Autoridade Portuária. 

Operação:  

Como já diz o nome, é a parte responsável por fazer as operações. Envolve o 

operador do porto, pilotos marítimos, os rebocadores e ainda o Sindicato dos 

Trabalhadores Avulsos. 
 
 
O que é logística portuária? 

O comércio exterior tem crescido anualmente, e cada vez mais empresários 
enxergam as possibilidades que esse segmento tem a oferecer. Dado o 
contexto, a logística portuária está diretamente ligada ao desenvolvimento da 
situação econômica do Brasil. 
Logística é o conjunto de ações, ferramentas e processos da área 
administrativa de uma empresa. No contexto do comércio exterior, podemos 
dizer que ela envolve aspectos como transporte, armazenamento, recebimento 
e uso de produtos, insumos ou mercadorias pertinentes às atividades 
comerciais.                                                                                                            
Existem variadas categorias de logística, mas a prioridade é entender que esse 
é o departamento responsável por fazer com que processos ou pessoas 
estejam no local certo, na hora certa. Dito isso, a logística portuária 
compreende as transações ligadas ao movimento de cargas, seja no 



transporte, carregamento e descarregamento das embarcações; seja na gestão 
marítima, entre outros processos.                                    

 A logística portuária é considerada uma das mais complexas atividades do 
nosso país, visto que as instituições responsáveis e os órgãos 
regulamentadores são altamente exigentes e solicitam a discriminação de 
muitos dados, o que acaba refletindo no prazo de entrega e no custo das 
mercadorias. 

 
Divisão Estrutural 
 

É o setor responsável pelo conjunto de instalações que formam a estrutura 
física de toda a logística portuária, como: 

 Terminais portuários; 

 Portos; 

 Armazéns; 

 Cais; 

 Todos os maquinários e equipamentos envolvidos. 
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