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APRESENTAÇÃO

Agradecemos pela sua valorosa participação no estudo de futuro tecnológico 

no setor portuário brasileiro.

Vossa seleção como especialista deve-se ao seu notório saber na área objeto 

deste estudo.

A seguir apresentaremos um breve roteiro do método a ser aplicado.

Sua participação contribui para a ciência portuária.

Tempo de leitura

5 minutos



PROGRAMAÇÃO

Pesquisa baseada no método Delphi (do grego Δελφοί), consistirá na

entrevista sob anonimato de especialistas de notório saber em duas rodadas com

o objetivo de criar consenso sobre um cenário de futuro tecnológico possível do

setor portuário brasileiro numa projeção de trinta (30) anos.

1. A primeira entrevista será de três (3) perguntas abertas após breve

apresentação do cenário normativo;

2. Será feita a compilação e análise quali e quantitativa dos resultados (pelo

pesquisador);

3. Na segunda rodada os resultados serão apresentados podendo-se

ratificar ou alterar as respostas;

4. O resultado final será difundido interna e externamente a rede de

pesquisa na forma de uma matriz SWOT e um roadmap multicamadas.



TERMOS

• O tempo de entrevista previsto é de 15 minutos (3 perguntas), podendo ser

flexibilizado de acordo com a disponibilidade do pesquisado;

• A entrevista poderá ser realizada de forma presencial ou virtual;

• A entrevista será realizada sob termo de anonimato de forma irrevogável;

• Será realizada a gravação do áudio da entrevista para transcrição eletrônica e

análise do conteúdo por software próprio;

• O gravação será anonimizada e tão logo seja transcrita sua mídia será

permanentemente apagada;

• Ao final do estudo o especialista receberá o resultado final sob a forma de um

roadmap multicamadas.



SUMÁRIO

Dado o objetivo funcional de um porto como a interface entre terra e mar, 

toda infraestrutura é aplicada de forma a alcançar esse objetivo com o máximo de 

segurança, produtividade e sustentabilidade. Ao longo do tempo a tecnologia 

proporcionou inovações que impulsionaram o setor para novos patamares 

agregando valor ao seu objetivo funcional principal.

Neste sentido, o estudo de futuro tecnológico para o setor portuário brasileiro 

pretende antecipar tecnologias, produtos e mercados que poderão surgir ou 

serem desenvolvidos e um roteiro para se alcançar este cenário.

Como cenário normativo apresenta-se nos dois slides a seguir um quadro da 

evolução das gerações portuárias e suas inovações (UNCTAD, 2013)

Roadmap proposto pela Fundación Valenciaport ilustrando:

• Metas a serem alcançadas pela aplicação das tecnologias disponíveis, em 

grande parte herdadas da Indústria 4.0;

• Dimensões onde as tecnologias podem ser aplicadas, ou agrupadas;

• Tecnologias Habilitadoras, produtos e suas aplicações. 



Gerações de Portos e suas Inovações

1ª Geração
Até 1960

2ª Geração
1960

3ª Geração
1980

4ª Geração
1990

5ª Geração
Até 2010

Interface mar-
terra;

Mecanizado;
Não integrado.

Início 
integração 

porto-cidade,
comércio e 
indústria.

Multimodalidade
Conteinerização

EDI

Alianças globais
Informatização

Automação;
MO especializada;
Sustentabilidade
Aumento SSTP

UNCTAD, 2013



Fundación Valenciaport, 2020





PERGUNTAS (1º BLOCO – 1ª RODADA)

1. Conte um pouco da sua formação acadêmica e profissional e como o setor 

portuário entrou na sua vida?



PERGUNTAS (2º BLOCO)

1. Considerando o conceito lato sensu de tecnologia (do grego

TEKNE técnica + LOGOS saber) como a aplicação da sabedoria humana 

através de ferramentas e processos para solução de problemas. 

Na sua visão quais tecnologias poderão surgir ou serem desenvolvidas nos 

próximos trinta (30) anos para a aplicação no setor portuário brasileiro?



PERGUNTAS

2. Considerando a tecnologia como um meio que pode se apresentar em 

formas múltiplas como mecânica, eletrônica, virtual ou física.

Quais produtos podem surgir nos próximos trinta (30) anos frutos dessas 

tecnologia para aplicação direta ou indireta no setor portuário?



PERGUNTAS

3. Quais mercados podem surgir nos próximos trinta (30) anos frutos das 

tecnologias e produtos possíveis de surgir ou serem desenvolvidos para o setor 

portuário?



PERGUNTAS (3º BLOCO – 2ª RODADA)

1. Gostaria de fazer alguma consideração sobre os estudos de futuro 

tecnológico no setor portuários ou as inovações mapeadas? 
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