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1. Tela inicial de Autenticação   
O acesso será realizado através do endereço web: http://bport.gridnet.com.br/agendamento 
 

 

 

Na tela em destaque, será necessário o conhecimento de seu usuário e senha para ingresso no 

sistema de agendamentos.  

Para os usuários ainda sem acesso, deverão prosseguir selecionando Cadastre-se: 

 
 

Selecione o segmento da BPort OpenGTP - Porto quando o material for unitizado e estiver 

pronto para embarque direto. Em seguida, preencha os campos indicados e por final selecione 

Cadastrar.  

http://bport.gridnet.com.br/agendamento
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Neste momento, os responsáveis pelo sistema irão receber uma notificação via e-mail da 

solicitação de seu cadastro ao sistema (poderá levar até 48h para aprovação), após aprovação um novo e-

mail será direcionado para o solicitante com a confirmação do processo.  

Após o recebimento da confirmação de aprovação de cadastro o seu usuário estará autorizado 

para realizar o acesso utilizando usuário e senha. 

Para problemas de acesso, entrar em contato com os números abaixo: 

 

OPERAÇÃO EQUINOR:  

Contatos: (22) 3518-0614 ou (21) 99551-9193 b-port.analista.equinor@chouest.com , 

eduardo.dias@chouest.com e b-port.techsupport@chouest.com 

 

OPERAÇÃO PETROBRAS:  

Contatos: (22) 3512-8724 b-port.analista@chouest.com ,  

eduardo.dias@chouest.com e b-port.techsupport@chouest.com 

 

OPERAÇÃO PETRORIO:  

Contatos: (22) 3512-8731  

eduardo.dias@chouest.com e b-port.techsupport@chouest.com 

 

OPERAÇÃO PERENCO:  

Contatos: (22) 99741-0131  

eduardo.dias@chouest.com e b-port.techsupport@chouest.com 

 

OPERAÇÃO TRIDENT ENERGY:  

Contatos: (22) 3518-0617 

eduardo.dias@chouest.com e b-port.techsupport@chouest.com 

1.1 Acesso à importação MSL 
Observação: Para os Fornecedores/Proprietários que não trabalham com o tipo de arquivo MSL para 

realizar agendamentos rodoviários, sigam o manual a partir do índice 2. 

Após entrar no sistema com suas credenciais, siga no menu a esquerda em MSL e clique em 

Importação, conforme indicado na fig. a seguir: 

 

mailto:b-port.analista.equinor@chouest.com
mailto:eduardo.dias@chouest.com
mailto:b-port.techsupport@chouest.com
mailto:b-port.analista@chouest.com
mailto:eduardo.dias@chouest.com
mailto:b-port.techsupport@chouest.com
mailto:eduardo.dias@chouest.com
mailto:b-port.techsupport@chouest.com
mailto:eduardo.dias@chouest.com
mailto:b-port.techsupport@chouest.com
mailto:eduardo.dias@chouest.com
mailto:b-port.techsupport@chouest.com
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Em seguida, o sistema irá te direcionar para a tela da importação do arquivo: 

 

Template da planilha: 

• 

MSLTemplate 
Oficial.xls

 

A planilha MSL no qual será importada para o OpenGTP deverá conter exatamente os dados 

da planilha anexada acima, dando maior atenção para as seguintes colunas: 

• ITEM/ ITEM: Unidades superiores sempre com números inteiros. 

• QTY / QTDE: Quantidade referente à unidade superior. 

• Serial Number / Nº Série: Identificador da carga. 

• Description / Descrição: Descrição da unidade superior. 

• Destination / Destino: Plataforma destino. 

• Supplier / Fornecedor 

• Seal / Lacre 

• Dimension (m²) / Dimensão (m²) 

• Operation Owner / Dono da Operação: Inserir o nome do cliente. 

Após a nova MSL estar em conformidade com o exemplo anexado, insira o arquivo e selecione 

Enviar, após passar pelas validações o sistema irá retornar a mensagem de confirmação da importação 

com o código de controle gerado pelo sistema: 

ATENÇÃO: O Número da MSL deverá ser utilizado para preencher o campo Reserva no 

momento do agendamento.  
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2. Agendamento Rodoviário  
 

Para realizar os agendamentos, vá em Novo agendamento indicado abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

Há também a opção no menu à esquerda em Rodoviário > Agendar: 

 

 

Em seguida, selecione a origem do fornecedor da carga no qual será realizado o agendamento. Feito 

isto, selecione o ícone indicado para atualizar a grade de horários dos agendamentos BPORT: 

 

 

 

 

Clique entre a janela de horário indicado na parte superior e na linha respectiva à doca de 

agendamento: 
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A janela de cadastro do agendamento será aberta: 

 

 

 

No campo Reserva, insira o código identificador da MSL para listagem das reservas disponíveis. 

Para os fornecedores/proprietários que não trabalham com este tipo de arquivo, insira a reserva de 

transporte já enviada para os Analistas BPORT para dar sequência, em seguida selecione Enter ou TAB: 
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Com a reserva válida, o sistema irá retornar os produtos referentes às reservas e sua quantidade 

disponível para agendamento. Para adicionar novas reservas ou MSL para o mesmo agendamento selecione o 

ícone “+” conforme fig. abaixo: 

 

No campo quantidade insira a quantidade de unidade referente a cada produto que será agendado, 

para o restante insira o valor “0”.Repetindo o processo para o número de reservas necessárias. Preencha o 

restante dos campos Placa, CPF, Celular e Nome do motorista, em seguida selecione Salvar. 

 Será exibida a mensagem de Agendamento criado com Sucesso! 

Automaticamente será dado início ao download do comprovante do agendamento realizado em 

extensão PDF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com este comprovante, o motorista irá dar entrada na portaria do porto. Na portaria BPort o QRCode será lido 

para consultar o agendamento, sendo válido, o motorista seguirá com entrega ou retirada da carga. 
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3. Informações Adicionais 
 

Para agendamentos feitos com informações incorretas, basta excluir e refazer o agendamento. 

 

• 1º Na página de agendamento clique com o botão direito em cima do seu agendamento criado.  

• 2º Clique na opção excluir.  

 

 
 

 

Realizar agendamentos para o mesmo caminhão só será possível determinada hora posterior ao seu 

agendamento anterior, caso isto ocorra, o sistema irá retornar a seguinte mensagem: 

Cliente Petrobras: 12 horas | Demais Clientes: 3 horas. 

 

 

 

Para visualizar os agendamentos já realizados, prossiga no menu lateral esquerdo Rodoviário > 

Listagem conforme fig. abaixo: 

 

 
 
  
 

Os agendamentos poderão ser acompanhados através da coluna Status. 

 


