
OGMO-ES 

Tecnologias aplicadas à gestão dos OGMOs.  
Experiências e melhores práticas.



HISTÓRICO

Comparativo da gestão da mão de obra portuária avulsa, antes e depois do 
advento da lei 8.630/93 (ano /1996).
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PRINCIPAIS DESAFIOS DE TECNOLOGIA

1. Implementar, consolidar e automatizar processos;

2. Buscar no mercado sistema informatizado que atendesse as
particularidades do OGMO;

3. Desenvolver um sistema de gestão próprio, capaz de controlar todas as
informações necessárias a gestão da mão de obra avulsa;

4. Implementar Sistema de Escalação Eletrônica que atendesse as regras
praticadas de forma manual;

5. Realizar a transição, junto aos trabalhadores e sindicatos, para o sistema
informatizado.



HISTÓRICO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS

1997

• Início da 
Escalação 
Eletrônica.

2007

• Início da 
Escalação via 
WEB.

2010

• Disponibilização 
de outros 
serviços via 
WEB.

2012

•Estruturação do 
Data Center.

2019

•Migração do 
Sistema de 
Gestão p/ o 
ambiente WEB.



1997 – INÍCIO DA ESCALAÇÃO ELETRÔNICA

 Até 1997 a escalação ocorria de forma 
manual. Passando gradativamente, a partir 
deste ano, a ser disponibilizada em formato 
eletrônico.

 Inicialmente a escalação eletrônica abarcou as 
atividades de Conferência de Carga, Capatazia 
- Suport e Vigias Portuários.

 A partir de 2003 as atividades de Capatazia –
Arrumador e Estiva aderiram gradativamente.

 Em 2007 foi concluída a adesão de todas as 
atividades à escalação eletrônica. 

O OGMO-ES realiza todos os dias, em 03 
horários distintos, o processamento das 
escolhas efetuadas e engajamento dos 
trabalhadores, conforme as regras de 
escalação vigentes.

Espaço destinado a escalação – Processo  Eletrônico.

Espaço destinado a escalação – Processo  manual.



ESCALAÇÃO ELETRÔNICA - PRINCIPAIS DESAFIOS 

“O Ogmo-ES em parceria com o 
Sesi e apoio da Intersindical, 
desenvolveu o Projeto de 
Escolarização, cujo objetivo 
principal é possibilitar a 
oportunidade de ensino desde a 
alfabetização até o ensino médio 
aos trabalhadores portuários 
avulsos que desejarem retomar 
seus estudos”. 

Fonte: Jornal Mar 
Aberto/2007.

 Baixa confiança do trabalhador no processamento de escalação por via eletrônica, 
que aparentava ser mais “abstrato” e menos “concreto”.

 Alguns TPAs possuíam pouca autonomia na realização das escolhas, pois para a 
melhor compreensão do sistema necessitavam concluir a alfabetização.



ESCALAÇÃO ELETRÔNICA – VANTAGENS

 Automatização do processo de escolha dos trabalhadores;

 Redução da interferência humana no engajamento dos trabalhadores;

 Maior agilidade no processo de escala;

 Autonomia do trabalhador em escolher onde quer se engajar;

 Maior transparência e igualdade no processo de escalação.



2007 – ESCALAÇÃO VIA WEB

 Em 2007 o OGMO-ES inova ao 
disponibilizar a Escalação via WEB, 
permitindo que os TPAs registrem 
presença e escolhas sem estar 
fisicamente no OGMO-ES. 

 O TPA pode acessar a escala em 
qualquer computador ligado a 
Internet ou mesmo celulares e 
tablets, efetuando o login com base 
na sua matrícula e senha particular.

 O trabalhador é capaz de registrar 
presença, consultar requisições, 
câmbio e parede, além de registrar 
escolhas, consultar extrato e 
visualizar o local onde foi escalado.

Informativo divulgado no jornal MarAberto.



ESCALAÇÃO VIA WEB

VISUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS OFERTADOS



ESCALAÇÃO VIA WEB

VISUALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EMBARCADOS

É possível aplicar filtros a exibição, sendo possível selecionar 
por Parede, Atividade ou Função.



ESCALAÇÃO VIA WEB – DESAFIOS

 Percebeu-se a necessidade de ensinar os TPAs quanto a utilização do ambiente do 
OGMO WEB, para que aprendessem sobre princípios básicos de informática.

 Necessidade de realizar parceria com o Senac, a fim de permitir que os TPAs 
ampliassem seus conhecimentos quanto a utilização de computadores, com foco no 
Sistema WEB de Escalação. 

 Resistência: Necessidade de realizar parcerias com os Sindicatos para o 
desenvolvimento dos TPAs, distribuição de pontos de acesso e indicação de TPAs
auditores do sistema. 

“Em 2015, reforçamos nosso ensejo ao 
realizar um levantamento para averiguar quais 
trabalhadores avulsos mais utilizavam os 
quiosques da escalação para marcação de 
presença. 

Entramos em contato e, confirmado o 
interesse, buscamos a parceria com o SENAC-
ES para desenvolver um curso de informática 
básica customizado que promovesse a 
inclusão desses TPAs ao mundo digital”.
Fonte: Jornal Mar Aberto/2015.



GUICHÊS

ANTES DEPOIS

ESCALAÇÃO VIA WEB – VANTAGENS



Setor de Escalação

ANTES DEPOIS

ESCALAÇÃO VIA WEB – VANTAGENS



ESCALAÇÃO VIA WEB – VANTAGENS

 Trabalhador se escala sem a necessidade de comparecer a um ponto físico;

 Redução dos espaços físicos para a acomodação de muitos trabalhadores;

 Maior agilidade no processo de escala;

 Redução do número de funcionários internos do OGMO para gerir a escala;

 Redução de custos: estrutura, terceirizados, impressões e outros.

 Disponibilidade do serviço mesmo em situações extremas (greves, manifestações, 
etc);

 Adesão dos trabalhadores a WEB: 85% CP, 10% Mobile, 5% web OGMO.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU TREINAMENTOS – Cursos ofertados.

Permite ao TPA visualizar os detalhes do curso e realizar inscrição.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU TREINAMENTOS – Resultado da Inscrição.

Permite ao TPA consultar o resultado da inscrição e o histórico de cursos.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU PESSOAL – Relatório de Pagamentos. 

Permite emitir extrato financeiro detalhado.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU PESSOAL  - Relatório de rendimentos anuais. 

Permite emissão de comprovantes de rendimento.  



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU PESSOAL 

Permite a solicitação de folgas.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU RELATÓRIOS

Permite a emissão de relatórios sobre as listas de embarque.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

MENU RELATÓRIOS

Permite emitir o extrato de escolhas.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS - WEB

Serviços aos Operadores 
Portuários
Após o fechamento da folha de
pagamento dos avulsos, o OGMO
disponibiliza a folha calculada bem
como outros relatórios através de
um serviço Web para que o próprio
operador portuário ou seu cliente
se assim ele delegar, baixar em
formato .xml ou .pdf as folhas
pagas.

Serviços aos Sindicatos 
dos Trabalhadores

Após o fechamento da folha de
pagamento o OGMO disponibiliza
aos sindicatos dos trabalhadores a
folha de pagamento, bem como
todos os descontos envolvidos no
processamento aos sindicatos em
formato .txt.

Tela acessada pelo Operador para consulta das folhas calculadas.



OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS – WEB - VANTAGENS

 Trabalhador se inscreve para cursos/treinamentos sem a necessidade de 
comparecer fisicamente ao OGMO;

 Impressão e acompanhamento de seu extrato financeiro (contra cheque) de 
forma online para o TPA;

 Solicita folga sem a necessidade de comparecer ao ponto físico de escalação;

 Redução no número de funcionários internos do OGMO para atender os 
trabalhadores;

 Redução do volume de papel impresso (escolhas, fichas de inscrição, contra 
cheques, folha de pagamento, etc);

 Redução de espaço físico para atendimento ao trabalhador;

 Impressão pelo próprio Operador Portuário/Requisitante de Mão de Obra das 
folhas de pagamento pagas e estatísticas de pagamento;

 Controle e acompanhamento dos pagamentos e descontos efetuados nos 
salários pelos sindicatos obreiros;



ESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER

INFRAESTRUTURA - AMBIENTE TECNOLÓGICO

OGMO-ES
Data Center

Posto Avançado

TPAs, Sindicatos, Operadores 
Portuários
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-Alta disponibilidade
-Baixa Latência 
-Alta performance 
-Monitoramento 
constante
-Backups diários



ESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER

INFRAESTRUTURA - PRINCIPAIS SERVIDORES E SERVIÇOS

OGMO-ES
Data Center

Interconexão Redundante

Controle 
de Acesso

Impressões

Servidores de 
Banco de Dados

Servidores de 
Aplicações Web

Servidor de 
Arquivos

Sistema 
de CFTV



DISPONIBILIDADE

2016 2017 2018 2019

Escalação Web 99,973 100,000 99,987 100,000

OgmoSystem (ERP) 99,945 99,996 99,976 100,000
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Disponibilidade dos Serviços de TI

PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA



Ogmo System 2

SISTEMA DE GESTÃO - OGMO SYSTEM.

SISTEMAS –MÓDULOS

- Administração Web
- Atendimento
-Contábil
- Almoxarifado
- Escalação
- Financeiro
-Folha de Pagamento
-Jurídico
- Medicina do Trabalho
- Normas Disciplinares
- Protocolo
-Registro e Cadastro
-Recursos Humanos
- Segurança do Trabalho
-Treinamento
- eSocial

- Web
- Mobile

Escalação WebServiços Web 

- Folha Cliente (Cliente x WS)
- Sindicato Cliente (Cliente x 
WS)
- Lista de Embarque (WS)



Ogmo System 3.0

SISTEMA DE GESTÃO - OGMO SYSTEM – 3.0

PRÓXIMOS PASSOS...

- Requisição Eletrônica
- Produção Eletrônica
- Relatórios Operadores
- Relatórios Sindicatos
- Jurídico

Serviços Web 

- Folha Cliente (Cliente x WS)
- Sindicato Cliente (Cliente x WS)
- Lista de Embarque (WS)

Ogmo System 2

- Administração Web
- Atendimento
-Contábil
- Almoxarifado
- Escalação
- Financeiro
-Folha de Pagamento
-Jurídico
- Medicina do Trabalho
- Normas Disciplinares
- Protocolo
-Registro e Cadastro
-Recursos Humanos
- Segurança do Trabalho
-Treinamento
- eSocial



Final

OBRIGADO PELA  ATENÇÃO
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Gerente Executivo - OGMO-ES

www.ogmoes.com.br

http://www.ogmoes.com.br/

