
                  PROGRESSO NOS PADRÕES DE PRATICAGEM?  

Apesar de discordarmos do enfoque na descrição do relacionamento prático- 
comandante e prático-time do passadiço, expressa no artigo “Progresso nos padrões 
de praticagem”, recém divulgado neste site como tradução livre de nota atribuída à 
Bimco, não nos sentiríamos obrigados a comentá-lo, não fosse a divulgação do 
denominado código ISPO (International Standards for Maritime Pilots Organizations). 

Segundo o artigo, o código ISPO seria um conjunto de normas internacionais 
que garantiriam, a partir de sua adoção pela autoridade de praticagem, um padrão de 
desempenho para o serviço dos práticos que, entre outras qualidades, poderia ser 
auditado por uma organização independente. 

A forma como a auto intitulada International Standards for Maritime Pilots 
Organizations é apresentada induz à idéia de que, antes de sua criação, as 
autoridades de praticagem das diversas nações marítimas navegavam sem rumo, com 
práticos não qualificados e sem que suas operações fossem avaliadas.  

Na realidade, são os governos das diversas nações os responsáveis por 
organizar, qualificar, treinar e fiscalizar os práticos e suas operações e o fazem com 
base na Resolução A 960 (23) de 2003, adotada pela Organização Marítima 
Internacional, especificamente para recomendar aos países membros os 
procedimentos para o treinamento, certificação e operações dos serviços de 
praticagem.  

A maioria dos países membros estabelece uma normatização rígida desses 
serviços adaptada às características locais e aos seus interesses estratégicos. Essa 
normatização pode incluir programas de avaliação de qualidade e desempenho, 
gerenciamento de risco e análise do fator humano. Nesses casos, a própria Autoridade 
é a responsável por avaliar o serviço e garantir a satisfação da comunidade à qual a 
praticagem tem a missão de servir.   

Algumas associações de práticos, complementarmente, buscam o 
reconhecimento da excelência de suas operações através dos padrões 
internacionalmente reconhecidos, estabelecidos pela International Organization for 
Standardisation – ISO tais como: ISO 9001: Quality Management Systems, ISO 14000: 
Environmental Management System e ISO 31000: Risk Management Systems-
Principles and Guidelines. 

Esses sistemas, além de garantirem um processo de avaliação por um auditor 
externo, permitem a adaptação dos procedimentos de cada serviço de praticagem ao 
padrão ISO, mantendo as particularidades locais e especificidades da regulamentação 
de cada país. 

Já a International Standards for Maritime Pilots Organizations (ISPO) não é um 
sistema internacional. Foi criada por um grupo associado à Praticagem da Holanda e 
não foi desenvolvida nem apoiada pela International Maritime Pilots’ Association 
(IMPA). O rótulo de internacional serve apenas como uma estratégia de marketing 
para a comercialização do produto. Apesar de se intitular internacional, conta, entre 



seus membros, com apenas sete Associações de Praticagem distribuídas em cinco 
países.   

Além de não focar em questões importantes para o serviço, como o fator 
humano, a ISPO conflita, em diversos aspectos, com a legislação de praticagem de 
vários países e, por essas razões, apesar de ter sido iniciada ainda na década de 
noventa, não se expandiu como faz crer o artigo em questão. Foi definitivamente 
rejeitada pela IMPA em 2004 e não conta com aprovação da grande maioria dos 
países europeus. 

Assim, ao contrário da expectativa expressa no artigo, é desejável que os 
diversos prestadores de serviços de praticagem continuem cumprindo com as 
regulamentações e padrões de operação e desempenho definidos por seus 
respectivos governos e, caso busquem algum tipo de certificação de qualidade, 
gerenciamento de risco ou segurança das operações, sigam adotando 
preferencialmente os sistemas do padrão ISO, reconhecidos internacionalmente. 

Finalmente, relembramos que apesar dos usuários dos serviços serem os 
armadores e seus navios, os clientes, de fato, dos serviços de praticagem são as 
comunidades em que os práticos atuam, cabendo às autoridades que as representam 
garantir a eficiência e confiabilidade. 
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