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RESUMO 
 

O sistema portuário é elemento-chave para o desenvolvimento macroeconômico da sua 

área de influência. Após a privatização dos serviços operados nos portos brasileiros, o governo 

federal, responsável pela administração e fiscalização dessas atividades, vem investindo em 

melhorias para o aumento na movimentação de cargas. Assim, é de interesse que se conheça 

quais os portos brasileiros vêm realizando esse serviço de forma mais eficiente. A avaliação de 

desempenho do setor portuário torna-se fundamental para o monitoramento e o aprimoramento 

das atividades deste setor para buscar atingir a eficiência. A Análise Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis – DEA) é um método baseado em programação matemática, que analisa, 

com base nos recursos (inputs) e produtos (outputs) utilizados em dado processo, a eficiência 

de um conjunto de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units  - DMU). 

Este modelo foi aplicado, por intermédio dos programas SIADv3.0, aos 10 portos do 

Brasil de maior movimentação de contêineres. Os resultados obtidos, através da análise 

realizada, constataram que 5 dos 10 portos do Brasil analisados, têm melhorias a serem feitas. 

As variáveis “berço” e “calado” nos modelos analisados foram as que tiveram maiores  valores 

de pesos e estiveram presentes em vários cenários, ou seja, a eficiência  analisada neste estudo 

tem forte relação com as variáveis citadas.  A Análise Envoltória de Dados mostrou-se como 

método que pode contribuir com os tomadores de decisões para análise, gestão e planejamento 

no setor portuário.  

 

 
 

Palavras chaves: Planejamento Portuário, Análise Envoltória de Dados, avaliação de 

Desempenho.
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer e analisar os parâmetros de 

desempenho e eficiência dos portos brasileiros. Este estudo é de grande valia para a indústria 

naval, pois este impactará grandemente na análise econômica do projeto de um navio. O tempo 

no porto e sua eficiência ajudam a determinar se a taxa de retorno do investimento está dentro 

de um padrão aceitável de lucrou ou se esta abaixo deste. Com base nestes dados melhores 

escolhas da taxa de frete, tipo de financiamento, taxas de juros podem ser feitas, e em casos 

especiais também pode influenciar nas escolhas das dimensões das embarcações. 

A escolha do dos portos que trabalham com contêineres foi baseado no fato de que hoje 

em dia praticamente todo o comércio mundial é feito através deste meio. Por causa disso, para 

o crescimento do nosso país precisamos estar atento o modo como nossos portos estão 

trabalhando, já que este é um dos grandes gargalos e entraves para o desenvolvimento de nossa 

nação. Outro fator que foi determinante nesta escolha foi a importância dos navios porta 

contêineres na indústria naval. Sua construção e desenvolvimento envolvem grandes projetos 

que sofrerão impactos com o conhecimento mais apurado dos parâmetros econômicos dos 

portos. 
 

Quando entendermos as peculiaridades e idiossincrasia do nosso mercado, poderemos 

influenciar os armadores nacionais, assim como o governo, a tratarem de forma mais especial 

e mais cuidadosa o nosso mercado de cabotagem. Com isto novos navios 100% nacionais podem 

ser construídos, novos armadores podem entrar neste mercado e se tornarem fortes e 

independentes como foi a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, para que não sejamos 

mais dependentes de companhias internacionais. Outro benefício direto é a possibilidade de 

melhoria no mercado de trabalho para a nossa marinha mercante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

Um porto é um local em uma costa ou orla contendo um ou mais ancoradouros onde os 

navios podem atracar e transferir pessoas ou carga para terra ou embarca-las. As localizações 

dos portos são feitas de modo a otimizar o acesso à terra e à água navegável, para a demanda 

comercial, e para proteger do vento e das ondas. Portos com águas mais profundas são mais 

raros, mas podem receber navios maiores e mais econômicos. Os portos ao longo da história e 

dos países possuem variado tipo de tráfego e instalações, muitos se estendem por quilômetros, 

e alguns dominam a economia local, inclusive certos portos têm um papel militar importante. 

Portos são estruturas que são inerentes ao comércio e transações de todas as civilizações 

que estão localizadas perto de áreas navegáveis. Um dos portos mais antigos do mundo está em 

Wadi al-Jarf no mar vermelho. Descoberta de estruturas portuárias, âncoras antigas também 

foram encontrados nos antigos impérios egípcios, chinês, grego e romano 

 

 

Figura 1 – Etapas na evolução das inter-relações porto cidade. (Fonte: Wikipedia, baseado nos estudos de Hoyle, 

Rafferty e Holst e Rial) 



 

 

 

A história do Brasil, assim como de outras grandes nações, está inteiramente relacionada 

com o mar. A história portuária brasileira vai das instalações rudimentares, implantadas logo 

após o descobrimento, até os grandes complexos portuários e terminais especializados hoje 

existentes ao longo de toda sua costa. Existem dois grandes marcos na história portuária do 

Brasil: em 1808, quando D. João VI através da Carta Régia anunciou para o mundo a abertura 

dos nossos portos para o comércio exterior, que antes era exclusividade da nação portuguesa; e 

em maio de 2008, quando foi criada a Secretaria Especial de Portos, na perspectiva de tornar os 

portos brasileiros mais competitivos, mais modernos e velozes, capaz de se igualarem aos 

principais portos do bloco de países do primeiro mundo. 

Outro fato significante nossa história portuária é promulgação da Lei das Concessões, 

em 1869. O objetivo desta lei era permitir o financiamento privado de obras de expansão nos 

principais portos nacionais à época.  Este modelo privado de investimento durou até a década 

de 1930, quando o Estado assumiu o papel de financiador e operador. O ápice desse processo 

foi a criação e a ampliação da empresa Portos do Brasil S/A (Portobrás) em 1975. A empresa 

explorava o cais comercial como operador portuário e atuava ao mesmo tempo como autoridade 

portuária nacional, administrando os 35 principais portos comerciais do país, logo atuava 

centralizando as atividades portuárias e fiscalizando as concessões estaduais e privadas. Com a 

extinção da Portobrás em 1990, o sistema portuário brasileiro passou por grave crise, forçando 

a edição de diploma legal conhecido como Lei de Modernização dos Portos em 1993. Com a 

Lei no 8.630/1993 houve a redefinição dos papéis da autoridade portuária, do operador portuário 

e do próprio Estado na gestão e regulação do sistema. Através dessa lei praticamente todos os 

serviços e estruturas até então operados pelo governo (federal, estadual ou municipal) foram 

privatizados através de contratos ou arrendamentos, ficando o governo apenas com a 

administração e com o papel de Autoridade Portuária. Com a privatização dos serviços 

portuários, vários portos e terminais privados passaram a disputar as cargas. 

 

Figura 2 - Aquarela do artista inglês William Smyth Porto do Rio de Janeiro no século XIX 

 



 

 

 CONTEINERIZAÇÃO 

Ao longo dos séculos a estrutura portuária sofreu mudanças gradativas em seu layout e 

equipamentos. A mudança mais impactante para nosso estudo e para o comercio mundial foi a 

adoção do uso de contêineres no transporte de produtos. 

Antes da invenção e uso dos contêineres, todas os produtos não eram separados e 

organizados de forma eficiente e prático. O transporte dos produtos era feito por navios do tipo 

carga geral que contavam com centenas de estivadores no porta para carregar, organizar e 

descarregar os diversos produtos transportados. 

O uso de contêineres ou contentorização iniciou-se na década de 1960 sob impulso do 

empreendedor norte-americano Malcom McLean e posteriormente globalizado na década de 

1980. 

O primeiro navio porta-conteiner do mundo foi o SS Ideal X em 1956. Ele é um navio 

tanque convertido para comportar também a recente inovação do uso de contêineres. Seu 

comprimento era de 160m, boca de 9,1m e carregava 58 conteineres de 33 pés. 

 
Figura 3- Foto do Ideal X, primeiro navio porta-contêiner 

 

 

A International Organization for Standardization (ISO) definiu e publicou cinco 

dimensões básicas a ser seguidas – duas, a de 6,06 metros (20 pés) e a de 12,19 metros (40 pés), 

tornaram-se mais populares. Definidos os padrões, o contêiner, como uma linguagem simples 

e universal, passou a circular por todo o mundo. 

Por causa desta inovação, o custo do frete caiu de 20% para 1% do valor final da 

mercadoria – uma queda de 95%. Os portos viram sua produtividade avançar rapidamente a 

partir de 1970 e ajudaram a deslanchar o comércio global – as exportações mundiais cresceram 

500% de 1980 para cá. 

 
 



 

 

 
Figura 4– Contêineres padrão de 20 e 40 pés 

 

 
Tabela 1– Dimensões padrão dos contêineres de 20 e 40 pés 

 Comprimento Largura Altura 
 

Dimensões 
20' 

6 058 mm 

40' 

12 192 mm 

8' 

2 438 mm 

8' 

2 438 mm 

8' 6" 

2 591 mm 

9' 6" 

2 896 mm 

Dimensões mínimas 

internas 

5 867 mm 

19' 3" 

11 998 mm 

39' 4 3/8 " 

2 330 mm 

7' 7 3/4 " 

2 197 mm 

7' 2 1/2 " 

2 350 mm 

7' 8 1/2 " 

2 655 mm 

8' 8 1/2 " 

Dimensões da abertura 

mínima da porta 
  2 286 mm 

7' 6" 

2 134 mm 

7' 

2 261 mm 

7' 5" 

2 566 mm 

8' 5" 
 

 
 

Tabela 2- Peso dos contêineres de 20 e 40 TEU 

 Peso Bruto Máximo Peso do container Peso de carga 
20 TEU 30 480 kg 

67 200 lbs 

2 250 kg 

4 960 lbs 

28 230 kg 

62 240 lbs 
40 TEU 30 480 kg 

67 200 lbs 

3 780 kg 

8 330 lbs 

26 700 kg 

58 870 lbs 
 

 

A vantagem do contêiner é a possibilidade de acondicionamento de uma infinidade de 

cargas, inclusive aquelas que precisam de refrigeração além do aumento da eficiência 

carga/descarga, maior controle da carga, menores índices de avaria e, consequentemente, maior 

rapidez na entrega. Exclusivamente para o transporte do contêiner, desenvolveram-se modais 

especializados como carretas, vagões adaptados ao novo sistema. 

O impacto da expansão do uso de contêineres foi imediatamente sentido pelos 

trabalhadores portuários, devido a velocidade e eficiência de carga e descarga que significava 

que menos trabalhadores eram necessários. A natureza do trabalho no porto também foi alterada, 

já que as operações com contêineres exigem habilidades mais técnicas na operação de máquinas 

pesadas. A padronização do tamanho do contêiner e dispositivos de manipulação significava 

que o mesmo equipamento de movimentação de carga pode ser utilizada para uma enorme 

variedade de mercadorias. Além disso, os navios podiam ser projetados desde o início para 

transportar contentores. A incerteza no transporte também foi reduzida - era mais fácil para uma 

empresa de navegação calcular a velocidade de carga ou descarga de contentores para uma 

quantidade semelhante de bens mistos. 

 

 



 

 

A redução de custos de trabalho, a carga e descarga mais rápido, o aumento do tamanho 

do navio ocorreram em paralelo com as mudanças nos próprios portos. Os navios maiores 

necessitam de águas mais profundas, mas o mais importante, o comércio feito com contêineres 

necessita de mais espaço. Containers são seu próprio armazenamento, de modo armazéns não 

são necessários. Em vez disso, é necessário espaço para os contêineres em si e também para o 

volume adicional de comércio e bens que foi produzido pela redução de custos.  

Em muitos lugares, houve mudança das operações portuárias dos centros, próximos da 

cidade, para locais menos desenvolvidos. Exemplo são o surgimento de Tilbury como o 

principal porto de contentores de Londres e do movimento das operações de carga do cais de 

Nova Iorque para Elizabeth e outros locais em Nova Jersey. Em alguns casos, o crescimento dos 

portos tomou a forma não só de expansão direta, mas também de consolidação de várias 

instalações em vilas ou cidades nas proximidades. 

 

 

Figura 5 – Diferença no Porto de Santos entre os séculos XX e XXI 

 

 

 

Figura 6 - Sistema Terminal de Contêineres (Fonte: Dirk Steenken, Stefan Voß, e Robert Stahlbock (2004)) 

 



 

 

 MARCOS REGULATÓRIOS DOS PORTOS NO BRASIL 
 

Os portos sofrem grande influência das leis e regras dos países nos quais estão situados. 

Estas questões legais podem tanto alavancar a competitividade do porto quanto prejudicar sua 

eficiência. Nesta seção será tratado algum dos marcos mais importantes no que tange a questão 

portuária. 

 

a)1988-Constituição Federal do Brasil 
 

Artigo 21 – Exploração dos portos diretamente pela União, ou por delegação (autorização, 

concessão ou permissão. 

Artigo 22 - Competência privativa da União para legislar sobre portos. 

Artigo 175 - Obrigatoriedade de licitação para serviços públicos 

 
 

b)1993 ‐ Modernização dos Portos –Lei 8.630 
 

Artigo 4 -Arrendamento via licitação dos terminais portuários dos portos públicos. 

Artigo 18 - Criação dos OGMOs (Órgão de Gestão da Mão‐de‐Obra) –Art. 18 

Artigo 30 – Institucionalização dos PDZs(Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário) 
 

e a criação das Autoridades Portuárias e dos CAPs (Conselho de Autoridade Portuária ). 

 

c)2001 -Criação da ANTAq ‐Agência Nacional de Transportes Aquaviários –Lei 10.233 
 

Artigo. 1- Regulação e fiscalização do sistema portuário 
 

 

d)2004 ‐ REPORTO –Lei 11.033 
 

Artigo 13-Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
 

Portuária 
 

 

e)2007 ‐ Criação da SEP ‐ Secretaria Especial dos Portos –Lei 11.518 
 

Artigo. 1º- Definição de políticas, diretrizes e investimentos públicos para sistema portuário 
 

 

f)2007 ‐ PAC ‐ Programa de Aceleração do Crescimento 2007 – 2011 
 

Investimentos em infraestrutura: transportes, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos 

além de medidas econômicas: estímulo ao crédito e financiamento, melhoria do ambiente de 

investimento, desoneração e administração tributária, medidas fiscais de longo prazo e 

consistência fiscal 

 

g)2008 ‐ Congresso Nacional Aprecia Prorrogação do REPORTO –MP 412 de 2007 



 

 

 
 

Um conceito estabelecido pela legislação corrente é a diferença entre terminais de uso 

público e privado. Na tabela a seguir está resumido suas diferenças. 

 

Tabela 3 – Diferença entre terminais públicos e privados 

Referenciais Terminal de Uso Públicoe Uso 

Público 
Terminal de Uso Privadotivo 

Implantação 
• Obrigatoriedade de licitação pública • Autorização pelo Poder Público 

Prazo 

 

 
• Até 50 anos (incluindo prorrogação) 

• Obrigação de prestar o serviço 

de forma contínua 

 

• Indeterminado, para atividade econômica original 

• Possibilidade de interrupção da 

atividade nos termos legais 

Ativos 

 

• Reversão de bens ao final do contrato 
 

• Sem reversão de bens 

 
Prestação de 

Serviços 

 

• Serviço público 

• Obrigação de universalidade no 

atendimento 

• Acompanhamento de preços 

 
• Serviço privado 

• Atividade econômica do proprietário, de uso 

exclusivo (carga própria) ou misto (carga própria e 

complementarmente de terceiros) 

• Possibilidade de selecionar usuários e cargas 

Mão de 

Obra 

 

• Contratação via OGMO 
 

• Livre contratação 

 
Regulação 

ANTAQ 

 
• Res. 55/2002 – Norma de 

arrendamento de áreas e instalações 

portuárias 

Consolida e uniformiza as 

condições para contratos de 

arrendamento 

 
• Res. 517/2005 – Norma para construção e 

exploração de terminal privativo 

Exigência  de  viabilização  do  terminal  em função 

de carga própria 

 

Após a implementação destes marcos temos a seguinte cadeia de comando jurídica, que 

determina os diversos níveis e esferas de responsabilidade e de funcionamento dos nossos 

portos. Pela Lei nº12.815/2013 a seguinte divisão de funções foi feita: 

Tabela 4 – Divisão de responsabilidades entre órgãos 

FUNÇÃO ORGÃO TAREFA 

Planejamento SEP/PR Elaborar o PNLP, os Master Plans e o PGO, e Aprova os PDZs 

Poder Concedente SEP/PR Outorga Concessão, Autorização, Arrendamentos e Delegação 

Regulação e 

Fiscalização 
Antaq 

Tarifas portuárias 

Infrações e penalidades 

Realiza os procedimentos licitatórios 

Administração 
Autoridade 

portuária 

Elaboração do PDZ, em conformidade com o PNLP e Master 

Plan do porto 

Foco na administração do porto e na harmonização da atuação 

das Comissões Locais de Autoridades nos Portos – 

CLAP/CONAPORTOS 

CAP Consultivo e não participa diretamente das decisões 

administrativas do Porto 



 

 

 
Figura 7 - Fluxograma de Comando do transporte aquaviário 

 

 

Tabela 5- Companhias Docas e Portos Administrados 

Companhia Docas Portos Administrados 

Companhia Docas do Pará (CDP) Belém, Santarém e Vila do Conde 

Companhia Docas do Ceará (CDC) Fortaleza 

Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte(Codern) 
Natal, Maceió e Areia Branca 

 

Companhia das Docas do Estado da Bahia 

(Codeba) 
Salvador, Ilhéus e Aratu 

 

Companhia Docas do Espírito Santo 

(Codesa) 

Vitória e Barra do Riacho 
 

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) 

Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e 

Itaguaí 
 

Companhia Docas do Estado de São Paulo 

(Codesp) 
Santos 

 

Companhia Docas de São Sebastião- CDSS 
São Sebastião 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presidência da República 

CONIT 

MT SAC 

Portos Marítimos, Fluviais  e Lacustres 

ANTAQ 

EPL 

Administrações portuárias CAP/CONAP/CLAP 

SEP 

INPH 

CONAPORTOS: 
MPOG, ANTAQ, MD, 

MAPA, MF, MJ, MDIC 



 

 

3. CONTEXTO ECONÔMICO 
 

O Brasil como sendo um grande player dentro da economia global, ele está sujeito as 

oscilações tanto positivas quanto negativas do mercado internacional que obviamente também 

impactam no nosso comércio interno. 

Nas últimas décadas vimos como houve um aumento substancial de trocas e comércios 

internacionais, impulsionadas pela globalização e pelo fim da guerra fria. Para sustentar tal 

crescimento o comércio mundial usou-se como seu alicerce principal o comércio marítimo. Já 

que para grandes cargas este leva uma enorme vantagem econômica sobre o transporte aéreo, 

que ficou então responsável principalmente pelo transporte de pessoas devido a necessidade de 

velocidade nos dias atuais. 

Gráfico 1- Total Exportações Mundiais 1995-2009 (Fonte: CEL/COPPEAD) 

 

 

Gráfico 2 -Total Exportações Mundiais 1995-2009 (Fonte: CEL/COPPEAD) 

 

 

 

 

Fonte: 1995 a 2006 SECEX/DEPLA, *Projeção 2007 a 2009 IPEA; Análises: CEL/COPPEAD

Total Exportações Brasileiras 1995-2006
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A representatividade das exportações em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil também aumentou, passando de 8,5% em 2000 para 12,9% em 2006, e as
projeções indicam aumento para os próximos anos.

O continente asiático foi o principal destino das exportações brasileiras em 2006, em
quantidade, com um fluxo de 173 milhões de toneladas, resultado impulsionado
principalmente pelas exportações de commodities, como o minério de ferro. A Europa
aparece como segundo principal destino dos produtos brasileiros, seguida dos Estados
Unidos.

Apesar de as exportações do Brasil terem crescido acima da média mundial, o País
ainda detém uma representatividade pequena no comércio internacional, de 1,1%,
enquanto a China representa 8%. Em 2000, o País iniciou um processo de recuperação
de sua participação nas exportações globais, depois de percorrer uma longa trajetória
de declínio.
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Portos e terminais de contentores constituem uma componente essencial da economia 

moderna. A conteinerização ocorre desde meados do século 20 e reduziu  drasticamente o custo 

de transporte do comércio internacional: antes do conteiner, o transporte de mercadorias era tão 

caro que apenas alguns itens eram enviados para o outro lado do país, um número muito menor 

podia ser transportado para o outro lado do mundo. Entretanto, no presente, um carro de marca 

americana pode ser projetado na Alemanha, os componentes são produzidos no Japão, Taiwan 

e Cingapura, sendo ele montado na Coréia.  

O custo de transporte em grande parte reduzida derivado ao uso do conteiner significa 

que o manuseio de mercadorias tornou-se altamente automatizada e eficiente entre a maioria 

dos modos de transporte e o transporte de bens de qualquer lugar para qualquer lugar tornou-se 

assim uma operação viável para muitas empresas (Levinson, 2008). Uma vez fábricas isoladas 

tornaram-se integradas numa rede global, e mais empresas multinacionais e internacionais estão 

presentes em diversos mercados, uma vez que são capazes de escolher o local mais barato para 

se produzir. Como resultado, a economia de hoje é formada pela descentralização, a 

externalização e o uso extensivo de cadeias de suprimentos globais, à qual manuseio e transporte 

de contêineres têm contribuído de forma significativa. Desde a introdução do primeiro conteiner 

internacionalmente padronizada na década de 1960, o comércio tem crescido rapidamente para 

chegar a um valor estimado de 143 milhões de TEU e 1,24 bilhões em tonelagem (UNTCAD, 

2008), que compreende mais de 70% do valor do comércio internacional marítimo mundial 

(Drewry Shipping Consultants, 2006) 

 

Gráfico 3 - Aumento exponencial do uso de conteinees do mundo (Fonte:WTO, IMF, Financial Times) 

 
 

 

A crescente demanda por transporte de contêineres, resultou na evolução de grandes 



 

 

navios porta-contentores. O primeiro navio porta-contentores para velejar internacionalmente 

em 1966, levou o equivalente a 200 conteineres modernos de 40 pés. Hoje, os maiores navios 

de contêineres transportar  cerca de 6.000 contêineres de 40 pés, um aumento de 30 vezes 

(Levinson, 2008). O tamanho maior navio impõe desafios para transportadoras e dos portos de 

contentores. 

 

Gráfico 4 – Desenvolvimento de navios Porta-Contêiner em relação a sua frota global (Fonte: The Public-Private 

Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) 2007) 

 

 

Devido a economia de escala no transporte de contêineres e seu consequente aumento 

dos retornos, o tamanho dos navios porta-contentores está em constante expansão. O grande 

navio porta-contentor de fato reduz o custo unitário do transporte de conteineres, mas sublinhou 

também a concentração de poder no mercado de transporte de contêineres. O enorme tamanho 

do porta-contentores ressalta não só a competição pelo poder entre as operadoras, mas também 

traz à tona a concorrência entre as operadoras e as suas indústrias a montante e a jusante. 

 

 

Figura 8 – Aumento no tamanho dos maiores navios porta-contêiner (Fonte: Deutsch Bank) 

 

O mercado dos transportes marítimos é um exemplo clássico de um oligopólio, que 



 

 

consiste em um número limitado de grandes companhias de navegação que estão unidos em 

várias formas de cartéis, conferências marítimas e alianças. A partir desta perspectiva, a 

concentração da indústria de transporte de contêineres mercado aumentou significativamente: 

as 10 maiores operadoras mundiais de mercado aumentaram de 50% da capacidade mundial em 

janeiro de 2000 para 60% em janeiro de 2007, e durante o mesmo período, já a quota das cinco 

maiores operadoras de mercado aumentou de 33% para 43% (Cariou, 2008).  

Tabela 6 – Maiores companhias de transporte e sua participação no mercado 1980-2013 (Fonte: Maritime 

Economics) 

 

Em uma economia global e interconectada, o Brasil não poderia apresentar uma 

tendência diferente da mundial. Ao longo dos anos, o país apresentou crescentes números de 

importação e exportação e também modificou sua composição no comércio. Entretanto devido 

ao seu perfil de exportador de commodities de baixo valor agregado e de pouca integração por 

cabotagem , a presença do contêiner não é tão preponderante como de produtos a granel (minério 

de ferro, carvão, petróleo). 

Gráfico 5- Perfil de movimentação de carga brasileira (Fonte: Apresentação anuário 2012 Antaq) 

 

 

Gráfico 6- Carga Geral Conteinerizada no Brasil – Histórico (Fonte: Apresentação anuário 2012 Antaq) 



 

 

 
 

 
 
 

Quando reconhecemos a concentração da indústria de transporte de contêineres, notamos 

também uma concentração de mercado correspondente no segmento portuário de conteineres, 

que é derivado da nova estrutura da indústria de movimentação de contêineres. Hoje em dia, 

terminais de contêineres competem por mais tráfego com o outro do que com portos. 

O enorme tamanho de navios de contêineres desafia diretamente a eficiência dos portos 

e terminais. A concorrência foi, por muito tempo, não muito intensa porque os portos e terminais 

são de local específico. No entanto, com o aumento da proporção de tráfego de transbordo de 

contentores dentro do tráfego total portuário (Drewry, 2006), a natureza geopoliticamente 

sensível dos portos e terminais foi alterada, e a concorrência tem se intensificado. As portas são 

agora não só competir com os locais próximos, mas também com relativamente distantes.  

Gráfico 7 – Custo de Exportação por nação (Fonte: World Bank) 

 

 



 

 

 
 

Segundo Calmon (2001), a eficiência dos terminais de contêineres do Brasil está muito  

onge dos principais portos mundiais, como por exemplo: Busa (110 contêineres por hora),  

Cingapura (100 contêineres movimentados por hora), Rotterdam – Holanda (60 contêineres  

movimentados por hora), Santos (40 contêineres movimentados por hora) e Rio Grande (30  

contêineres movimentados por hora).  

 

 
Portanto as autoridades e operadores portuários têm estado sob pressão para garantir que 

seus serviços sejam internacionalmente competitivos. O monitoramento e comparação da 

eficiência de um porto com outros portos em termos globais têm se tornado cada vez mais parte 

integrante do planejamento de operações portuárias, fornecendo importantes informações sobre 

as folgas e os gargalos de sua infraestrutura. Como consequência, essas informações também 

constituem importantes subsídios e um primeiro passo ao dimensionamento das operações 

portuárias.  

Gráfico 8 - Custo de Exportação por nação (Fonte: International Foreign Trade) 

Gráfico 9 – Detalhamento do tempo para exportar por país (Fonte: Doing Businees – World Bank) 

Fonte: Doing Business – World Bank 2006; Análises CEL/COPPEAD

Detalhamento do Tempo para Exportar
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O tempo improdutivo desperdiçado com a burocracia pode ser associado a um custo.
Especificamente no caso de contêineres, se o tempo da burocracia brasileira fosse
equiparado ao dos Estados Unidos (redução de 14 para 5 dias), o ganho aproximado
seria de US$ 5061 milhões por ano.

Além de ser mais demorado, o processo de exportação no Brasil é mais caro do que
grande parte dos países do mundo. De acordo com parâmetros do Banco Mundial, o
custo2 para exportar um contêiner no Brasil é de US$ 895. Este valor coloca o País na
78º posição do ranking. Os EUA possuem um custo de US$ 625 por contêiner.

No caso norte-americano, o principal custo está associado ao transporte interno e
manuseio. No Brasil, entretanto, a preparação de documentos é a parcela mais
representativa, chegando a cerca de 45% do custo total. Se os gastos unitários com
documentação no Brasil fossem equivalentes ao dos Estados Unidos, o montante a
ser desonerado do processo de exportação de contêineres brasileiro chegaria a US$
452 milhões no ano.



 

 

4. PORTOS BRASILEIROS 

 O atual sistema portuário brasileiro é composto por nove Companhias Docas (oito 

públicas e uma privada) e por quatro concessões estaduais, existindo ainda mais quatro portos 

privados distribuídos ao longo da costa brasileira. Essas companhias administram os mais de 40 

portos brasileiro 

 
 

 
Figura 9– Portos públicos brasileiros (Fonte: Antaq) 

 

 
Figura 10 – Terminais portuários de uso privado. (Fonte:Antaq) 

 

Nossa pesquisa e análise restringiu os portos analisados aos 10 mais movimentados do 



 

 

país no quesito contêineres: 

 

Figura 11- Movimentação nos terminais por número de contêineres e por tonelagem (Fonte: Anuário 2014 

Antaq) 

 
Figura 12-Classificação na movimentação de contêineres (Fonte: Anuário 2014 Antaq) 

 
Tabela 7 – Portos Selecionados para estudo 

1.   SANTOS (SP) 

 

3.   RIO GRANDE 

(RS) 

5.   RIO DE 

JANEIRO (RJ) 

7.   ITAGUAÍ (RJ) 9.   SALVADOR 

(BA) 

2.   PARANAGUÁ 

(PR) 

4.   SUAPE (PE) 6.   ITAJAÍ (PR) 8.   VITÓRIA (ES) 10. SÃO 

FRANCISCO DO 

SUL (SC) 

 

 

 

 

 



 

 

 SANTOS (SP) 

 
Figura 13– Porto de Santos 

 

 

Possui um canal com largura de 130 m e profundidade de 13 m, na parte marítima da 

baía de Santos, e, no estuário, largura de 100 m e profundidade de 12 m. 

Seu cais acostável tem 11.042 m de extensão, cuja profundidades varia entre 6,6 m e 
 

13,5 m; Também tem um cais de 521 m para fins especiais, com profundidade mínima de 5 m, 

e outro para uso privativo de 1.883 m com profundidades de 5 m a 11 m. 

A armazenagem consistem em 45 armazéns internos, sendo 34 na margem direita e 11 

na margem esquerda do estuário, e 39 armazéns externos. Esse conjunto perfaz 516.761 m2, 

com uma capacidade estática de 416.395 toneladas. O porto dispõe de 33 pátios de estocagem 

internos e externos, somando 124.049 m2, com capacidade estática de 99.200 t. Toda a 

armazenagem é efetuada pelos arrendatários.  

Conta com 55 terminais marítimos e retroportuários e 65 berços de atracação, dos quais 

14 são de terminais privados (Cutrale, Dow Química, Usiminas, Valefértil e Embraport).  

Para contêineres na margem direita o terminal 035, o terminal 037, TECONDI e outras 

movimentações no cais são utilizados quatro pátios: um no Saboó para 1.000TEU, outro junto 

ao Armazém XXXVI para 800TEU, um terceiro, ao lado do Moinho Pacífico, comportando 

450TEU, e o do Terminal de Contêineres (Tecon), na margem esquerda, com suporte para 

6.700TEU.  

O porto de Santos possui terminais especializados, o de nosso interesse é o TECON, 

terminal para contêineres, localizado na margem esquerda do porto 

 Área total: 596.000 m²; 

 Número de Berços: 3; 

 Extensão atual do cais: 980m; 

 Calado do Canal de Acesso: 13,3m  

 Calado do Berço de atracação: 15 m; 

 Área de Armazenagem: 12.000 m2 



 

 

 O Porto de Santos subiu três posições entre os principais portos do mundo na 

movimentação de contêineres. O ranking foi divulgado pela publicação especializada “One 

Hundred Ports - 2013”, da revista britânica “Conteinerisation international”. O Porto de Santos 

subiu da 41ª posição em 2012 para a 38ª na escala mundial e alcançou a primeira posição na 

América Latina, superando o Porto de Balboa, no Panamá. Na lista publicada pela edição da 

“Conteinerisation International-2013”, os três maiores portos em movimentação de contêineres 

são Xangai (China), Singapura e Shegzeng (China). Santos chega ao 38º lugar com a 

movimentação de 3.448.879 TEU em 2013 (contra 2.013.922 TEU em 2012). Em 2014, a 

movimentação até julho alcançou 2.047.823 TEU, um crescimento de 8,5% no acumulado do 

ano em relação ao ano anterior. O ranking mostra Santos como o único porto do Brasil entre os 

100 maiores. Itajaí (SC), o segundo maior do País em operação de contêineres, ficou em 109º 

lugar, O complexo catarinense movimentou 1,1 milhão de TEU em 2013, com uma alta de 8,9%. 

 

Gráfico 10- Distribuição de unidades de contêineres, no porto de Santos (Fonte: Porto de Santos) 

 

Gráfico 11 – Movimentação no Terminal Tecon entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 



 

 

 PARANAGUÁ (PR) 
 

 
Figura 14– Porto de Paranaguá 

 

 

A barra de entrada tem largura de 200 m e profundidade de 12 m. O porto possui três 

canais de acesso: o do Norte, o do Sudeste e o da Galheta, esse último, o principal, com 28,5 

km de extensão, largura variando de 150 m a 200 m e profundidade de 14 m. 

Suas instalações são compostas por um cais de 2.616 m de comprimento e um cais de 

inflamáveis com dois piers sendo um com 143 m e outro com 184 m. 

O cais  comercial  possui uma  extensão  acostável  de  2.616  m  e  16  berços  de 

atracação,   com profundidades variando entre 8 m, 10 m, 12 m e 13 m tem capacidade de 

atendimento simultâneo de 12 a 14 navios, desde os pequenos de cabotagem até os graneleiros 

de até 270 m de comprimento. Ao longo do cais comercial é feita a movimentação de granéis 

sólidos, carga geral e contêineres. 

Para lidar com carga geral  e contêineres de navios convencionais e mistos (carga geral 

solta e contêineres) o porto dispõe de 24 armazéns totalizando 65.560 m² e/ou 376.144 m³, além 

de pátio de múltiplo uso com 8.000 m², pátio ro-ro para contêineres e carretas de 6.500m², pátios 

para estacionamento e manobras, pátios para contêineres cheios de importação com 12.750 

m² além de outro pátio para contêineres cheios e vazios 14.000 m² e um último pátio utilizado 

como Centro de Distribuição de Veículos, com 27.000 m². Os pátios totalizam 91.250 m². 

 

O Terminal de Veículos e Contêineres - Tevecon, é atendido pelos berços 215 e 216 e 

vem sendo implantado ao longo do tempo. O terminal deverá ter ao final da sua implantação 

300.000 m² de pátio. 

 

O transporte conteinerizado no Porto de Paranaguá merece especial destaque pela 

excelente estrutura operacional de Cais e Pátio materializado pelo TCP – Terminal de 



 

 

Conteineres de Paranaguá. Segundo maior terminal de contêineres da América do Sul em 

movimentação de cargas, o TCP foi criado em 1998, quando se tornou concessionário do 

terminal de contêineres do Porto de Paranaguá, após vencer a licitação realizada pelo governo 

do Paraná. Compreende uma área de pátio de 302.800 m², dois berços especializados de 

atracação, guindastes de Cais (portainer) e Pátio (transtainer), caminhões e carretas, com 

capacidade de armazenagem estática de 13.560 contêineres/TEU’s, equiparando-se, pelas suas 

instalações e eficiência operacional, com os modernos terminais dos demais portos 

desenvolvidos. Opcionalmente, é disponibilizado no Porto de Paranaguá um Terminal Público 

de Contêineres, compreendendo um Pátio com capacidade de armazenagem para cerca de 3.000 

TEU´s, o que abre oportunidades comerciais e resgate da mão-de-obra, onde é aplicada Tarifa 

Pública – Acesso Universal. 

 Área total: 320.000 m²; 

 Número de Berços: 2 (3º em pré-construção; 4º em estudo); 

 Extensão atual do cais: 564m; 

 Calado do Canal de Acesso: 12,3 m; 

 Calado do Berço de atracação: 12 m; 

 Área de Armazenagem: 12.000 m2 

. 

Gráfico 12 -Movimentação no Terminal de Paranaguá entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

 

 



 

 

 RIO GRANDE (RS) 
 

 
Figura 15 – Porto de Rio Grande 

 

A barra é limitada pelos molhes leste e oeste, com um canal navegável de 230 metros 

de largura e uma profundidade de 16m, o canal externo aos molhes tem profundidade de 18m. 

O canal navegável no Superporto se estende por cerca de 5 milhas náuticas, com largura mínima 

de 230 m e profundidade de 16 m. O canal de acesso ao Porto Novo tem cerca de 2 milhas 

náuticas, largura de 200 m, profundidade de 10,5 m e um calado operacional de 31 pés. 

As  instalações  consistem  em  de  três  áreas  distintas  de atendimento  à  navegação, 

denominadas: Porto Novo, Superporto, Porto Velho, e uma área de expansão portuária 

localizada na margem esquerda do canal do norte denominada de São José do Norte. Nosso 

estudo será feito nas duas primeiras partes. 

O porto Novo possui um cais de 1.952 m de comprimento e 11 berços e profundidade 

de 10,5 m e é dividido em 7 áreas de atendimento portuário sendo a de número 5 a de nosso 

interesse. Esta é parte destinada a movimentação de contêineres além de fertilizantes, possui 

pátio de armazenagem de contêineres e pré-stacking para exportação, totalizando 75.000 m²; 

O Superporto dispõe de 1.552 m de cais com profundidades variando de 5 m a 14,5 m, 

onde estão instalados os principais terminais especializados; onde o atendimento à navegação 

é dividido entre 13 áreas. A nossa área de interesse é a Área 5 destinada a carga e descarga de 

contêineres. Nesta área está instalado o terminal de contêineres Tecon Rio Grande, arrendado 

pela empresa Wilson Sons S.A., especializado na movimentação e armazenagem de contêineres, 

possuindo um cais de 900 m comprimento e ocupando uma área total de 735.000 m² dos quais 

235.000 m² são destinados   a   estocagem de   contêineres, pátio   pavimentado   com 1050 

tomadas    para contêineres refrigerados e um armazém  com  17.000  m²  cujas  cargas  são 

movimentadas através de 10 portas de entrada e saída.  



 

 

 Área total: 735.000 m²; 

 Número de Berços: 3; 

 Extensão atual do cais: 900 m; 

 Calado: 14,5 m; 

 Área de Armazenagem: 17.000 m2 

 

Gráfico 13 -Movimentação no Terminal Tecon Rio Grande entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

. 

O Tecon Rio Grande teve no primeiro semestre de 2014 um volume total de cargas 

movimentadas, 355,3 mil TEUs foi 21% maior em relação ao mesmo período do ano passado. 

Este resultado se deu, essencialmente, pelo incremento em cabotagem – movimentação de 

cargas entre portos do mesmo país - e pelo crescimento de aproximadamente 150% no 

transbordo - especialmente de cargas oriundas da Argentina. Entre os números de destaque do 

semestre e que alavancaram o crescimento estão a quebra de algumas marcas históricas em suas 

operações. Em maio, a cabotagem teve seu recorde registrado com 3.900 TEUs movimentados. 

Entre os produtos de destaque estiveram móveis, vinhos, conservas, leite em pó e, 

especialmente, arroz para o Nordeste. Já abril foi o melhor mês para as operações no Terminal 

desde o início das operações em 1997. Os 41.575 contêineres - 640 em média, por navio, foram 

responsáveis por este resultado histórico.  

 

 

 



 

 

 SUAPE (PE) 
 

 
Figura 16– Porto de Suape 

 

O porte de Suape é Interligado a mais de 160 portos em todos os continentes e estratégico 

no Nordeste – 90% do PIB da região está em um raio de 800 quilômetros – o Porto de Suape é 

um candidato natural a se tornar um hub port, um centro que concentra o recebimento e a 

distribuição de cargas para o Nordeste e o Norte do País. 

O porto, que ocupa hoje uma área de 13,5 mil hectares, nasceu sob uma concepção 

diferente. A ideia era criar um porto destinado à exportação, com as indústrias instaladas no seu 

entorno. Ele deveria gerar demanda e não apenas servir às necessidades da região. 

O Complexo Industrial Portuário de SUAPE dispõe de um Porto Externo e de um Porto 

Interno. O Porto Externo consiste de uma baía artificial situada entre o cordão de arrecifes que 

acompanha o litoral e o molhe de proteção externo construído em forma de “L”, com 3.050m 

de extensão. No Porto externo há uma bacia de evolução com largura mínima de 1.200m e 

profundidade de 19 m.  No porto interno a bacia de evolução se localiza logo na entrada do 

canal de acesso e tem largura mínima de 580 m e profundidade de 15,5m. O canal de acesso 

ao Porto Externo tem 5.000 m de extensão, 300 m de largura, profundidade mínima de 16,5 m 

e o calado máximo permitido é de 14,5m na preamar. O acesso ao Porto Interno é feito por uma 

abertura nos arrecifes com 300 m de largura. 

As instalação do Porto Interno tem 15,5 m de profundidade e um canal de navegação 

interno com 1.430 m de extensão e 450 m de largura. Possui 1.600 m de cais, com 5 berços de 

atracação. Os três primeiros berços têm uma retroárea de 440.000 m² de área para terminais, que 

dão suporte à concentração de carga e aos serviços de “feeder” de distribuição por via marítima. 

Os Berços 2 e 3 integram o Terminal de Contêineres. 

 

 



 

 

 Área total: 400.000 m²; 

 Número de Berços: 3 (2 próprios e 1 público); 

 Extensão atual do cais: 935m (660m próprios e 275m públicos); 

 Calado do Canal de Acesso: 16,5 m; 

 Calado do Berço de atracação: 15,5 m; 

 Área de Armazenagem: 4.000 m2. 

Gráfico 14- Movimentação no Terminal Tecon Suape entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

 

O Tecon Suape é o único operado pelo ICTSI no Brasil, e entre os 23 terminais geridos 

no mundo pelo grupo filipino ICTSI (International Container Terminal Services, Inc), o terminal 

é aquele que acumula maior crescimento nos últimos anos. 

Em 2014, Suape movimentou 15,2 milhões de toneladas de cargas e 418 mil TEUs, 

sendo o principal porto em movimentação de contêineres do Norte e Nordeste. Entre as 

mercadorias que passaram por Suape em, destacaram-se óleo diesel (17%), GLP (16,6%), óleo 

combustível (9,2%) e gasolina (5,7%), além das cargas transportadas por contêineres que 

representaram 30,8% da movimentação.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ITAJAÍ (SC) 
 

 
Figura 17 –Porto de Itajaí 

 

 

A embocadura do rio Itajaí-Açu contém a largura mínima de 120 metros e profundidade 

de 13 metros. O canal de acesso é constituído de um trecho interno e outro externo, com 

profundidades de 11 metros e 11,3 metros, respectivamente. A parte externa (canal da barra) 

tem cerca de 3,4 quilômetros de comprimento e largura de 120 metros, e a interna, 4,2 

quilômetros, com largura variando entre 120 metros e 150 metros. A bacia de evolução possui 

diâmetro de 400 metros e profundidade de 13 metros 

As instalações do porto de Itajaí consistem de um cais acostável de 1.035 metros com 4 

berços de atracação, sendo o B1 para e o B2 dotados de dois guindastes modelo portâiner, para 

atracação prioritária de navios porta contêineres. Já os berços B3 e B4 são equipados com 4 

guindastes de terra modelo MHC e são destinados a operações com contêineres e carga geral. 

O terminal de contêineres Teconvi – Terminal de Contêineres do Porto de Itajaí – fica 

localizado na retro área dos berços B1 e B2, sendo que o B1 tem o comprimento de 285m 

e  10,5m de profundidade e o B2, 250m de comprimento e 10,5m de profundidade. O pátio de 

contêineres na retaguarda tem área de 75.000m2. A APM Terminals adquiriu 100% das ações 

do Teconvi em 2007, e desde então é responsável pela operação portuária de cargas em 

contêineres em parte das instalações do Porto de Itajaí, arrendada em 2002 através de licitação. 

APM Terminals é uma das empresas com maior crescimento no setor de terminais portuários 

do mundo. Estamos presentes em mais de 30 países, em cinco continentes, com mais de 50 

terminais portuários, e cerca de 14 novos projetos em desenvolvimento na Europa, América do 

Norte, América do Sul, Oriente Médio, Oeste da África, Mar Negro, Sul da Ásia e China. 

 

 



 

 

 Área total: 180.000 m²; 

 Número de Berços: 2; 

 Extensão atual do cais: 535 m; 

 Calado: 10,5 m homologado, em fase de dragagem para aprofundamento (11,3 

de profundidade); 

 Área de Armazenagem: 1.500 m2 

 

Gráfico 15- Movimentação no Terminal APM Itajaí entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

 

O porto possui para a armazenagem possui 1 armazém para carga geral totalizando 

4.800 m², pátios asfaltados  e  alfandegados totalizando 80.000m² e retroporto asfaltado de 

26.000m².O Complexo tem capacidade estática total para armazenagem de cargas congeladas 

para 160 mil toneladas com 170 mil posições pallets, capacidade total de armazenagem de 

contêineres cheios e vazios para 135 mil   TEU, ocupando área de 2,78 milhões de metros 

quadrados [na retroárea disponível nos municípios de Itajaí e Navegantes, 7,8 mil tomadas para 

contêineres reefer e área total de 212,8 mil metros quadrados para armazenagem coberta, 

divididos em 22 armazéns. 

E m 09/07/2015A APM Terminals - empresa responsável pela movimentação de cargas 

no Porto de Itajaí – atingiu mais um recorde de produtividade, alcançando média de 126,58 

movimentos por hora durante a operação do cargueiro Mercosul Manaus. Foram utilizados três 

equipamentos - dois portêineres (guindastes Ship to Shore) e um MHC (Mobile Harbour Crane). 

 



 

 

 SALVADOR (BA) 
 

 
Figura 18– Porto de Salvador 

 

 

A barra, na Baía de Todos os Santos, oferece 9 km de largura e profundidade mínima de 

30 m.  O canal de acesso com comprimento de 7 km, tem largura de 200 m e profundidade de 

18 m. 

O Terminal de Contêineres de Salvador pertence a Parte do Grupo Wilson Sons. O Tecon 

Salvador possui 15 anos e criou uma célula comercial focada no segmento de Cabotagem com 

sede em Manaus e em Salvador.  

 Área total: 118.828 m²; 

 Número de Berços: 2 (4 após adequação); 

 Extensão atual do cais: 617 m; 

 Calado do Canal de Acesso: 15m; 

 Calado do Berço de atracação: 15m; 

 Área de Armazenagem: 4.000 m2 

. 

Gráfico 16 -  Movimentação no Tecon Salvador entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 



 

 

O Porto de Salvador está se tornando um dos mais importantes do país e assumiu o posto 

de maior operador de contêineres cheios de longo curso do Nordeste.  No primeiro bimestre 

deste ano, o Terminal de Contêineres de Salvador, operado pelo Grupo Wilson Sons, 

movimentou 21,2 mil TEUs, (unidade de contêiner de 20 mil pés), enquanto Suape movimentou 

apenas 18,1 TEUs, e Pecém 11,2 mil. Entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, a 

movimentação de contêineres cheios em Salvador foi 32% maior que no Porto de Suape. Em 

2014, o desempenho operacional com contêineres cheios desta modalidade foi superior em 77% 

ao registrado pelo porto de Pecém (CE) e em 23% na movimentação praticada pelo Porto de 

Suape (PE). As principais cargas exportadas são as do segmento têxtil (incremento de 341% em 

relação a 2013), siderúrgicos e metalúrgicos (+143%), peças e equipamentos (+42%), e 

polímeros (+41%). Em termos de cargas de importação chama atenção que 40% da safra de 

frutas do Vale do Rio São Francisco com destino a Europa esteja saindo pelo terminal de 

Salvador. 

Atualmente, o Terminal de Contêineres de Salvador está investindo no segmento de 

embarque de soja em contêiner. Com a compra de maquinário capaz de operar 75 toneladas do 

produto por hora, o complexo se torna o primeiro do Nordeste a dispor desse serviço. Através 

do sistema de esteiras transportadoras retráteis, a soja é conteneirizada através de um processo 

que elimina ainda, o contato do grão com o solo ou com outras sementes. O uso do contêiner 

para movimentar esse tipo de commodity (conteinerização) facilita a logística de distribuição, 

por meio de embarques regulares; permite que a exportação ocorra independentemente das 

condições climáticas e possibilita uma melhor identificação da origem do produto, conferindo-

lhe maior valor agregado. Outra vantagem é que, diferentemente de outros processos logísticos, 

com essa modalidade o produtor pode escolher o período mais adequado para o escoamento da 

carga. Anteriormente, o Tecon Salvador já embarcou soja transgênica acondicionada em big 

bags de 2,5 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ITAGUAÍ (RJ) 
 

 
Figura 19– Porto de Itaguai 

 

 

A barra oferece 12km de largura e profundidade de 19m. O canal de acesso, com cerca 

de 22km, possui largura de 200m e profundidade oficial de 17,10m. 

 No Terminal de Contêineres Sepetiba Tecon existem 3 berços localizados (berços 301, 

302 e 303), que movimentam contêineres e carga geral;  

A empresa SEPETIBA TECON S.A. - STSA, uma associação da COMPANHIA 

SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN E COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD, 

ganhou, através de leilão público ocorrido em setembro de 1998, o direito de explorar, gerenciar 

e ser a concessionária do Terminal de Contêineres do Complexo Portuário de Sepetiba. A partir 

de dezembro de 2003 passou a ser uma empresa 100% CSN. O Contrato de Arrendamento foi 

assinado em 23 de outubro de 1998, tendo o STSA recebido o Terminal em caráter precário em 

fevereiro de 1999 e em definitivo em julho de 2001. O arrendamento tem um prazo de 25 anos 

renovável por mais 25. Em 2005, pela Lei Federal nº 11.200/2005, o Porto de Sepetiba teve sua 

designação alterada para Porto de Itaguaí. 

Em 2013 foi concluída a ampliação de 540 metros para 810 metros do cais do terminal, 

distribuídos por três berços, permitindo a atracação de navios de até 335 metros de comprimento 

e capacidade para transportar até 10 mil TEUs (medida correspondente a um contêiner de 20 

pés — aproximadamente 6,1 metros).  

 

 

 

 



 

 

 Área total: 400.000 m²; 

 Número de Berços: 3; 

 Extensão atual do cais: 810 m; 

 Calado do Canal de Acesso: 20m; 

 Calado do Berço de atracação: 14,3m; 

 Área de armazenagem: 33.362 m²; 

 

Gráfico 17-  Movimentação no Tecon Salvador entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

 

O Terminal de Contêineres é dividido em duas áreas. A Área I é próxima aos berços e 

conta com 203.771 m². A Área II é localizada à direita da Área I e é dividida em dois pátios: o 

Pátio A tem 9.962 m² e o pátio B tem 195.155 m². Ou seja, no total, o TECON dispõe de 408.888 

m² de pátio, dos quais, 30.000 m² são de área coberta. 

Granel sólido é a principal natureza de carga movimentada, em 2012, no Porto de Itaguaí, 

este setor foi responsável por 93,0% do total no ano. Essa grande representatividade ocorre em 

virtude da alta movimentação de minério de ferro, que teve participação de 87% do total de 

cargas movimentadas. Já os contêineres representaram 7,0% do total. 

Com a inauguração, em julho de 2014, do principal trecho do Arco Metropolitano do 

Rio de Janeiro (71 quilômetros entre a BR-101 Sul, no município de Itaguaí, e o cruzamento 

com a BR-040, em Duque de Caxias), o Sepetiba Tecon, espera não só aumentar em 15% o 

volume anual de cargas movimentadas como também diversificar a matriz dessas cargas. As 

perspectivas são tão animadoras que o Sepetiba Tecon já planeja ampliar em mais 260 metros o 

cais, para uma extensão total de 1.070 metros. A nova ampliação ainda não tem um cronograma. 



 

 

 VITÓRIA (ES) 
 

 
Figura 20– Porto de Vitória 

 

 

A entrada da barra apresenta uma largura de 250 m e profundidade de 19 m. O canal de 

acesso se estende por 7 km, com 120 m de largura e profundidade de 11 m. 

O Porto de Vitória com 14 berços de atracação atende a navegação nas cidades de Vitória 

e de Vila Velha. O cais de Capuaba é composto pelos: Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), 

com 2 berços que operam contêineres, navios roll-on roll-off, mármore e granito e carga geral; e 

o terminal CODESA, com 2 berços que operam produtos agrícolas e carga em geral. O Terminal 

Companhia Portuária de Vila Velha - CPVV é destinado a operar cargas da indústria de extração 

e refino de petróleo, carga geral e contêineres, atendendo a navios de até 250 m de comprimento 

e calado máximo de 9,15 m, no berço 903.  

A estrutura para a movimentação de contêineres do porto está concentrada no terminal 

especializado arrendado à empresa Terminal de Vila Velha (TVV) em 1998 por 25 anos. O 

TVV, no Espírito Santo, é administrado pela Log-In Logística Intermodal. Funcionando 24 

horas por dia e sete dias por semana.. Integrado ao Complexo Portuário do Espírito Santo, o 

Terminal é o único especializado na movimentação de contêineres no Estado do Espírito Santo 

e possui também larga experiência na operação de cargas gerais e de projetos. Os incentivos 

fiscais locais oferecidos pelo Governo do Espírito Santo resultam ainda em muitas 

possibilidades de custos mais competitivos. O TVV possui conexão rodoviária com as BRs 101 

e 262.  

 O TVV (berços 203 e 204) é um terminal com 97% do total movimentado. Atende 

também a uma pequena demanda de carga geral solta, principalmente mármore e granito, assim 

como veículos (roll-on roll-off) 



 

 

 Área total: 108.000 m²; 

 Número de Berços: 2; 

 Extensão atual do cais: 450 m; 

 Calado: 12,5 m (após dragagem); 

 Área de Armazenagem: 14.200 m2 

Gráfico 18- Movimentação no TVV Vitória entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

 

Em 8 de dezembro de 2014, A Log-In - Logistica Intermodal S/A a informou que 

protocolou junto a SEP - Secretaria de Portos da Presidencia da Republica, um pedido de 

prorrogacao antecipada do contrato de arrendamento do TVV - Terminal de Vila Velha. O 

contrato de arrendamento do TVV com a CODESA tem seu periodo inicial a findar em agosto 

de 2023 sendo que ha prerrogativas contratuais de período adicional de 25 anos, a prorrogação 

antecipada contempla um novo período de 25 anos a partir de setembro de 2023;  O investimento 

total previsto entre 2015 e 2048 é de R$ 301 milhoes, sendo R$ 148 milhoes entre 2015 e 2018, 

os quais serão utilizados para expansão de área, berço, aquisição de equipamentos e adequações 

nas instalações. No caso do Porto de Vitoria, o Governo Federal ja investiu cerca de R$ 110 

milhões em Dragagem e Derrocagem do Porto, visando aprofundamento do canal de acesso, 

melhores condições de navegabilidade e acesso de navios de maior porte no Porto. As obras 

estao em fase final de conclusao. A Autoridade Portuaria tambem vem investindo em estudos 

de manobrabilidade para que, apos a conclusao da dragagem, navios maiores possam operar no 

Porto de Vitoria.   

 



 

 

 RIO DE JANEIRO (RJ) 
 

 
Figura 21– Porto do Rio de Janeiro 

 

O acesso marítimo ao Porto do Rio de Janeiro se inicia na entrada da Baía de Guanabara, 

em frente ao Morro do Pão de Açúcar e da Fortaleza de Santa Cruz. Esta barra, com largura 

de 1,5 km e profundidade mínima de 17 m. A extensão total do canal de acesso é de 18.500m, 

dos quais 11.100 metros cobrem a distância entre a parte externa da Baía e os fundeadouros, e 

os outros 7.400m, na direção norte, conduzem aos terminais privativos no interior da baía de 

Guanabara.As instalações destinadas a movimentação de contêineres são aquelas situadas no 

TCO - Terminais de Contêineres que é dividido em Terminal I e II. 

 O primeiro é localizado entre os cabeços 276 e 297, o terminal está arrendado à Libra 

Terminal Rio S.A.  em 1998. 

 Área total: 136.272 m²; 

 Número de Berços: 2; 

 Extensão atual do cais: 545m; 

 Calado: 13m (15m após dragagem); 

 Área de Armaz.: 8.592m2 (10.700m² após adequação); 

Gráfico 19 - Movimentação no Terminal Libra (Rio de Janeiro) entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 



 

 

O Terminal II fica entre os cabeços 256 e 276 e o terminal está arrendado à Multi-Rio Operações 

Portuárias S.A.  Em 1998, a empresa venceu a licitação e se tornou arrendatária do Terminal, 

pelo período de 25 anos, renováveis por mais 25 anos. 

 Área total: 185.000 m²; 

 Número de Berços: 2; 

 Extensão atual do cais: 533m; 

 Calado do Canal de Acesso: 13 m (15 m após adequação); 

 Calado do Berço de atracação: 13m (15 m após adequação); 

 Área de Armazenagem: 20.000 m2 

Gráfico 20- Movimentação no Terminal Multi Rio entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

Os grupos Multiterminais (Terminal de Contêineres MultiRio e Terminal de Veículos 

MultiCar) e Libra (Terminal 1 Rio) estão executando um plano de expansão com investimentos 

no valor R$ 1 bilhão no Porto do Rio. O investimento se refere ao cais contínuo de 

movimentação de contêineres e veículos que teve graças as obras, sua área expandida em 820 

metros, atingindo hoje 1.960 metros. O plano de expansão do Grupo Multiterminais, além da 

ampliação do cais, prevê a construção de três novos armazéns com cerca de 20.000 m² de área 

total e um edifício garagem que vai aumentar de 7 mil para 12 mil vagas (71% a mais) a área de 

armazenagem de veículos. As obras estão em execução. Os investimentos no Porto do Futuro, 

o plano de expansão, estão adequando a área operada por Multiterminais e Libra para receber 

os meganavios de até 10 mil TEU. Abrangem também obras complementares, como oficinas, 

gates, prédios administrativos, subestações, além de equipamentos de cais e pátio.  

O terminal escolhido para estudo foi da MultiRio em razão da maior facilidade de 

informações e por esta empresa operar exclusivamente com contêineres somente neste porto, 

diferente do grupo Libra que possui os terminais de contêiner tanto no Rio de Janeiro como em 

Santos. 



 

 

 SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) 
 

 
Figura 22– Porto de São Francisco do Sul 

 

 

Dispõe de largura aproximada de 2 km e profundidade de 16 m.  O canal de acesso 

possui extensão de 9,3 km, largura de 150m a 175m e profundidade de 12,00 metros. 

O porto possui, pátios para carga geral e contêineres com 80.000 m2  totalmente 

pavimentado e iluminado, possui uma área exclusiva para contêineres frigorificados, com 4.000 

m2 e 530 tomadas de energia elétrica (380/440 volts). 

O TESC (Terminal Portuário Santa Catarina) ,localizado em São Francisco do Sul, que 

obteva a concessão para administrar o Porto de São Francisco do Sul, é um terminal de uso 

múltiplo com operação de contêineres, carga geral e a granel. Localizado no porto de São 

Francisco do Sul, o terminal é um dos principais do Brasil. O TESC foi constituído em 1996, 

quando venceu o processo de licitação promovido pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

que estava em busca de investimentos para a atividade portuária, e entrou em operação em 

outubro de 2001. Com o passar dos anos o terminal recebeu diversos investimentos e ampliou 

consideravelmente sua capacidade. 

 Área total: 146.000 m²; 

  Número de Berços: 2; 

 Extensão atual do cais: 770 m; 

 Calado do Canal de Acesso: 14 m; 

 Calado do Berço de atracação: 11 m e 14 m; 

 Área de Armazenagem: 4.000 m2 



 

 

 

Gráfico 21- Movimentação no Tesc São Francisoc do Sul entre 2006-2011 ( Fonte: ABRATEC) 

 

 

Com equilíbrio entre as movimentações de longo curso e de cabotagem, o TESC – 

Terminal Portuário Santa Catarina alcançou crescimento expressivo nos dois modais em 2014. 

O Terminal movimentou aproximadamente 60% em longo curso e 40% em cabotagem nas 

cargas conteinerizadas, e 80% do volume de siderúrgico em cabotagem. A aposta em cabotagem 

rendeu crescimento de 46% em relação a 2013. Tendo como base o ano de 2012, o crescimento 

foi de 100% – o que resultou em um crescimento de 146% acumulados nos dois anos. 

A movimentação de grãos em contêiner, também se verificou crescimento considerável. 

Em relação a 2013, houve aumento de 113% na quantidade de contêineres de 40 pés. Em 2013 

o crescimento já havia impressionado, tendo atingido quase 500%. 

 A expectativa do TESC para 2015 é de aumento na movimentação de longo curso, 

levando-se em conta os principais diferenciais do Terminal: localização em baía de águas 

tranquilas, sem histórico de fechamento de barra, o que garante as 52 saídas anuais projetadas 

pelos clientes importadores, exportadores e linhas de navegação; agilidade dos órgãos anuentes 

e custos logísticos extremamente competitivos, o que proporciona potencial redução de toda a 

cadeia logística dos clientes; baixo custo de armazenagem, entre outros. 

 Em relação à cabotagem, mesmo com o considerável crescimento das movimentações 

nos últimos anos, a expectativa é de que esse modal possa crescer ainda mais. A expectativa do 

TESC para 2015 é de um crescimento adicional de aproximadamente 20%. 

 

 



 

 

5. ANÁLISE ENVOLTÓRIA (DEA) 

A Análise Envoltória (DEA) foi criada e desenvolvida na década de 70, atualmente 

possui larga aplicação na análise da produtividade e eficiência de empresas e órgãos públicos, 

servindo também de apoio para estudo de benchmarking. 

Em um artigo que representa o início da DEA, Farrell (1957) foi motivado pela 

necessidade de desenvolver melhores métodos e modelos para avaliação da produtividade. Ele 

argumentou que, apesar de tentativas de resolver o problema com medidas cuidadosas, estas 

eram muito restritivas, porque elas não conseguiam combinar as medidas de múltiplas entradas 

em qualquer medida satisfatório de eficiência global. Respondendo a estas insuficiências, Farrell 

propôs uma abordagem de análise de atividade que possa lidar mais adequadamente com o 

problema. Suas medidas foram destinadas a serem aplicáveis a qualquer organização produtiva. 

Em suas palavras, "... de uma oficina até a economia como um todo".  O modelo DEA inicial, 

foi originalmente apresentado em Charnes, Cooper e Rhodes (CCR) (1978), construído sobre o 

trabalho anterior do Farrell (1957). A proposta do trabalho de Charnes, Cooper, Rhodes foi 

comparar a eficiência das escolas públicas americanas, sem a necessidade de se arbitrar pesos 

para cada variável, e sem converter as variáveis em valores econômicos comparáveis. 

Trata-se de uma técnica baseada em Programação Linear (disciplina mais aplicada em 

Pesquisa Operacional),sendo usada para comparar o desempenho de várias unidades. Tais 

unidades, no contexto dos serviços podem ser várias organizações de serviços como bancos, 

hospitais, escolas etc. Essa técnica é usada em locais o desempenho de diferentes unidades é 

para necessário ser comparado e avaliado. As características deste método podem ser vistas 

como: 

  

• DEA pode ser utilizado para analisar o desempenho de várias unidades para definir um ponto 

de referência. Identifica as DMUs eficientes, mede e localiza a ineficiência e estima uma 

função de produção linear por partes (piece-wise linear frontier), que fornece o benchmark 

(referência) para as DMUs ineficientes. 

• Identifica a origem e a ineficiência relativa de cada uma das DMUs, é possível analisar 

qualquer de suas dimensões relativas a entradas e/ou saídas.  

• A fronteira de eficiência compreende o conjunto de DMUs Pareto eficientes 

• A análise pode ser usada para descobrir as operações ou unidades ineficientes  

• DEA tem uma vantagem sobre outras técnicas de análise, uma vez que podem lidar com uma 

complexa relação entre múltiplas entradas e múltiplas saídas e as unidades não mensuráveis 

• Técnicas da DEA são baseados em álgebra linear e estão relacionadas a conceitos de 



 

 

programação linear. A técnica é semelhante às relações de dualidade matemáticos em 

programação linear. 

• Diferentemente dos métodos paramétricos, cujo objetivo é otimizar um plano de regressão 

simples, a DEA permite otimizar individualmente cada uma das observações, 

• Seus cálculos são não-paramétricos, ou seja, são simplesmente geométricos e não necessitam 

de nenhuma outra premissa do tipo “aderência à distribuição normal” etc 

• As DMU são comparadas diretamente com uma outra DMU ou com uma combinação delas; 

•  Considera a possibilidade de que os outliers não representam apenas desvios em relação ao 

comportamento médio, mas possam ser possíveis benchmarks 

• Permite aos gestores receberem informações sobre o desempenho de unidades de serviço que 

podem ser usados para ajudar o sistema de transferência e experiência de gestão. 

•  Ajuda em melhorar a produtividade das unidades ineficientes, reduzindo os custos 

operacionais e aumentar a rentabilidade. 

 

 

 
Figura 23 – Software de Dea - KonSi Data Envelopment Analysis 

 

 



 

 

 CONCEITOS 
 

a) Eficácia - é a capacidade da unidade produtiva atingir a produção planejada como meta. 

A eficácia está ligada ao que é produzido, sem considerar os recursos usados para a 

produção. Ser eficaz é fazer com que um trabalho atinja plenamente os resultados 

esperados (Figueiredo, 2005) 

b) Produtividade - relação entre o que foi produzido e os insumos utilizados na produção 

num intervalo de tempo; 

c) Inputs ou entradas -são os insumos, como matéria-prima, equipamento, capital, horas de 

trabalho, energia, e tempo, empregados pela DMU na geração de uma determinada 

produção; 

d) Outputs ou saídas - são os produtos gerados pela DMU como bens ou serviços produzidos 

ou vendidos; uma DMU pode ter uma ou mais saídas 

e) DMU - Decision Making Unit ou unidade decisória ou “Unidades que Tomam Decisões”. 

É a unidade produtiva que se referem em princípio aos insumos empregados 

(entradas,inputs) por ela no processo produtivo, e a produção obtida (saídas ou outputs) 

 

Figura 24 - Elementos da DMU (Decision Making Unit). 

 

f) Benchmarking- consiste no processo de busca das melhores práticas numa determinada 

indústria e que conduzem ao desempenho superior. É visto como um processo positivo e 

através do qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de 

melhorar a forma como realiza a mesma ou uma função semelhante. O processo de 

comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas é chamado de benchmarking e as 

cargas usadas são chamadas de benchmarks. 

g) Eficiência produtiva- se refere à habilidade de evitar desperdícios produzindo tantos 

resultados quanto os recursos utilizados permitem ou utilizando o mínimo de recursos 

possível para aquela produção. Tradicionalmente, a eficiência produtiva é decomposta em 

dois componentes: a eficiência de escala e a eficiência técnica. 

h) Eficiência de escala - é o componente da eficiência produtiva associado às variações de 

produtividade decorrentes de mudanças na escala de operação 

i) Eficiência Técnica - É um conceito relativo. Compara o que foi produzido, dado os 

recursos disponíveis, com o que poderia ter sido (melhor) produzido com os mesmos 

recursos ou que poderia ter sido economizado em recursos para produzir os mesmos 



 

 

produtos. Segundo Pareto-Koopmans (1951), um vetor input-output é tecnicamente 

eficiente se e somente se: Nenhum dos outpts seja aumentado sem que nenhum outro 

output seja reduzido ou algum input necessite ser aumentado. Nenhum dos inputs seja 

reduzido sem que algum outro input  seja aumentado ou algum output  seja reduzido. Esta 

eficiência resulta quando são isolados os efeitos da eficiência de escala. Em outras 

palavras, dada a tecnologia atual, não há desperdício de insumos na produção de qualquer 

quantidade dada de saída. Uma organização que opera na melhor prática é dito ser 100% 

tecnicamente eficiente. A ineficiência técnica está associada à habilidade gerencial dos 

administradores 

j) Eficiência alocativa- Quando mais do que uma entrada e / ou saída estão envolvidos em o 

processo de produção, as ineficiências também pode ser devido à mistura de entradas 

usadas para produzir a mistura de saídas, o que é referido como eficiência alocativa. 

Portanto refere-se a insumos, para um determinado nível de produção e um conjunto de 

preços de insumos, que serão escolhidos para minimizar o custo de produção, partindo do 

princípio que a organização que está sendo examinado já está totalmente tecnicamente 

eficiente. 

k) Eficácia de custo - refere-se à combinação de eficácia técnica e alocativa. Uma 

organização só será eficiente em custos se for eficiente tecnicamente e alocaticamente. 

Então uma organização só pode alcançar uma pontuação de 100% na eficácia de custos se 

alcançou 100% em nas eficiências técnica e alocativa. 

l) Fronteira de eficiência - A linha que liga o ponto (0,7) e os pontos mais eficientes é a 

fronteira eficiente chamado de "linha de fronteira". A fronteira eficiente envolve os outros 

pontos de dados, é por isso que ele é chamado Análise Envoltória de Dados (DEA). A 

linha de fronteira mostra o desempenho da melhor loja na comparação. A eficiência de 

outras DMU pode ser medida pelo desvio dos pontos de a linha de fronteira. A eficiência 

de outras DMU é medida em relação a fronteira. A região abaixo da curva é chamada de 

Conjunto Viável de Produção. 

 
Figura 25 – Fronteira de eficiência 

 

 

 

 



 

 

 O MÉTODO 
 

A produtividade pode ser medida por dois métodos. 

 medidas de produtividade parciais 

  fator de medidas total de produtividade  

 

Medidas de produtividade parcial não considera todos os fatores de entrada e saída, 

enquanto que, o fator total de medida de produtividade pode levar em conta todas as entradas e 

saídas. Portanto o erro de imputação de ganhos para uma saída que são atribuíveis a outra saída 

em medidas parciais de produtividade pode ser evitado através de medidas da produtividade 

total dos fatores. 

 

 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E RETORNO DE ESCALA 

 

Possuímos várias formas de classificar a eficiência como: alocativa, técnica, de preços, 

de escala. Todas elas podem ser melhoras e existem duas formas básicas de uma unidade não 

eficiente tornar-se eficiente. A primeira é reduzindo os recursos, mantendo constantes os 

produtos (orientação a inputs); a segunda é fazendo o inverso (orientação a outputs). Há ainda 

formas híbridas que não serão consideradas aqui.   

 

Figura 26 – Orientação a inputs; Fixar Produtos (Y) e Reduzir os Recursos 

 

 
Figura 27- Orientação a outputs; Fixar Recursos (X) e Aumentar os Produtos 

 



 

 

 
Figura 28 – Modelo Híbrido; Reduzir Recursos (X) e Aumentar os Produtos (Y) 

 

 

A função de produção estabelece a relação máxima entre produtos e insumos para um 

dado conjunto de possibilidades de produção. Uma característica importante das funções de 

produção é a forma como a produção atende a variações de escala. Existem três possibilidades: 

 

 Retornos Constantes de Escala: a produção aumenta exatamente na mesma proporção dos 

insumos. As distâncias entre as isoquantas,curva que mostra todas as combinações possíveis 

(eficientes) de insumos, capazes de produzir dada quantidade de produto, são iguais. 

 

Gráfico 22-  Retornos Constantes de Escala para inputs e outputs (Fonte: Denise Figueredo (2005)) 

 

 

Gráfico 23 - Retornos Constantes de Escala para isoquantas (FONTE – Mansfield) 

 

 Retornos Crescentes de Escala: a produção cresce numa proporção maior do que cada um dos 

insumos. Em isoquantas, a partir da origem, tornam-se cada vez mais próximas. 



 

 

Gráfico 24 Retornos Crescentes de Escala para inputs e outputs (Fonte: Denise Figueredo (2005)) 

 

Gráfico- 25 Retornos Crescentes de Escala para isoquantas (FONTE – Mansfield) 

 

 Retornos Decrescentes de Escala: a produção cresce numa proporção menor do que um dos 

insumos. As isoquantas tornam-se, sucessivamente, mais afastadas a partir da origem. 

 

Gráfico 26 - Retornos Decrescentes de Escala para inputs e outputs (Fonte: Denise Figueredo (2005)) 

 

 

Gráfico 27 - Retornos Decrescentes de Escala isoquantas (FONTE – Mansfield ) 

 



 

 

 MODELOS 

A atribuição de pesos a produtos e insumos deveria basear-se em algum critério arbitrário 

estabelecido pelo avaliador. O grande mérito da metodologia DEA é o de que ela dispensa o 

avaliador do estabelecimento de critérios arbitrários: os pesos serão estabelecidos pelo conjunto 

de dados disponíveis. A idéia é que tais pesos sejam escolhidos da forma mais favorável para 

cada unidade, guardadas certas regras de consistência. Suponha que existem i DMUs, uma 

medida de eficiência poderia seria: 

, ,
1

{ , }

, ,
1

, ,
1

, ,
1

:

. .: 1

1 , para

i i

N

i n i n
n

i M

i m i m
m

i

N

i n j n
n
M

i m j m
m

y

Max

x

s t

y

j i

x

 

























 









 

 

 i é a medida de eficiência obtida pela razão entre a soma ponderada dos N outputs pela 

unidade i (yi,n) e a soma ponderada dos M outputs (xi,m). Os pesos dos outputs,  i, e dos inputs, 

 i, são escolhidos de forma a maximizar esta razão. Eles estão, no entanto, sujeitos a certas 

condições de consistência. A primeira delas é a de que a razão  i seja menor ou igual à unidade. 

Esta não é propriamente uma restrição, mas sim uma condição de normalização do problema.  

As outras I – 1 restrições impedem que os pesos escolhidos, quando aplicados às outras 

unidades produzam níveis de eficiência maior que um. Estas restrições de consistência são 

impostas para assegurar que os pesos escolhidos são compatíveis não só com a unidade em 

questão, mas também com todas as outras unidades avaliadas. 

Este problema pode ser resolvido para cada unidade envolvida na avaliação. As unidades 

que atingirem o valor máximo permitido, isto é, valor um, são consideradas eficientes. Além 

disso, é possível medir a ineficiência daquelas unidades com valores inferiores a um. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Existem várias formas de determinar a  fronteira, entretanto existem dois modelos que 

são considerados clássicos: o CCR e o BCC. 

 

Figura 29- Classificação entre ganhos de escala e orientação. Fonte: Adaptado de Kassai (2002)) 

 

 

Os Modelos CCR e BCC apresentam regiões de viabilidade distintas. A região viável do 

Modelo BCC é restringida a combinações convexas dos planos de produção observados, o que 

é caracterizado pelos retornos variáveis de escala.  

As diferenças fundamentais entre os modelos estão relacionadas a superfície de 

envelopamento (tipos de combinação e suposições sobre o retorno de  escala); e tipo de projeção 

do plano ineficiente à fronteira. Além disso os modelos trabalham com diferentes tipos de 

tecnologias e consequentemente geram fronteiras de eficiência diferentes e medidas de 

eficiência diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.1. Modelo CCR 

O modelo CCR, apresentado originalmente por Charnes, Cooper e Rhodes, constrói uma 

superfície linear por partes, não paramétrica, envolvendo os dados. Este modelo permite uma 

avaliação objetiva da eficiência global e identifica as fontes e estimativas de montantes das 

ineficiências identificadas. Trabalha com retornos constantes de escala, isto é, qualquer variação 

nas entradas (inputs) produz variação proporcional nas saídas (outputs). Esse modelo é 

igualmente conhecido como modelo CRS – Constant Returns to Scale. A formulação original 

do Modelo CCR tem orientação ao consumo. 

Existem duas orientações para este modelo: orientado a inputs ou outputs. O primeiro é 

um  modelo que determina a eficiência pela otimização da divisão entre a soma ponderada das 

saídas (output virtual) e a soma ponderada das entradas (input virtual) generalizando, assim, a 

definição de Farrel (1957). O modelo permite que cada DMU escolha os pesos para cada 

variável (entrada ou saída) da forma que lhe for mais benevolente, desde que esses pesos 

aplicados às outras DMUs não gerem uma razão superior a 1.  O outro modelo consiste em 

maximizar as saídas mantendo inalteradas as entradas. Neste modelo, as variáveis de decisão 

são as mesmas do modelo orientado a inputs. 

 

Figura 30 - Projeção de fronteira para o modelo CCR orientado-input 

 

Figura 31- Projeção de fronteira para o modelo CCR orientada para os outputs 

 

 

 

 



 

 

Pode-se definir eficiência também como sendo: 

1 21 2

1 21 2

...
max

...
k

sk k sk

mk k mk

u y u y u y

v x v x v x


  
 

  
      

1 1 2 2

1 1 2 2

...
1 ( 1, ..., )

...

s sjj j

m mjj j

u y u y u y
j n

v x v x v x

  
 

  
      

1 2, , ..., 0mv v v      1 2, , ..., 0su u u       

 1 1 ... maxk sk sku y u y            

1

,
s

k r rk

r

Maximizar u y


  

Sujeito a 

1 1 ... 1mk mkv x v x        





n

i

iki xv
1

1      

1 1 1 1... ... ( 1, ..., )s sj m mjj ju y u y v x v x j n        

0
11




n

i

iji

m

r

rjr xvyu    

1 2, , ..., 0mv v v           

1 2, , ... 0su u u       

0, ir vu  

 

Em que: 

ui é a importância relativa do output i; 

yi é o valor do output i; 

vj é a importância relativa do input j; 

xj é o valor do input j; 

      

 ORIENTADO A INPUT 

O modelo busca minimizar o consumo de insumos(inputs) de forma a produzir no 

mínimo o nível de produção dado, expresso pela maximização da somatória das quantidades 

produzidas y multiplicadas pelos pesos (preços) u. 

A primeira restrição ( 0
11
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m
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rjr xvyu ) pode ser definida como o resultado da 



 

 

DMUs, pois é a subtração entre o somatório das quantidades produzidas multiplicadas pelos 

pesos (preços) dos produtos (


m

r

rjr yu
1

) e o somatório da multiplicação dos insumos consumidos 

pelos pesos (


n

i

iji xv
1

). Está limitado a 0. Assim, as DMUs eficientes obterão o resultado 0 para 

a primeira restrição. 

Na segunda restrição (



n

i

iki xv
1

1), o somatório do produto das quantidades consumidas 

de recursos pelos pesos (preços) específicos para a DMUs k (


n

i

iki xv
1

) é igual a 1. Portanto, o 

máximo resultado possível de se obter para hk é 1. Se a empresa k for eficiente, hk será igual a 

1. Se não for, obterá um indicador sempre inferior a 1. 

Após resolver o programa linear para cada uma das empresas, obtém-se o grupo de 

DMUs eficientes, para as quais hk é igual a 1. 
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Medida Radial De Eficiência Técnica 

Indicador de eficiência do Modelo BCC: corresponde a uma medida de eficiência técnica 

(ET), uma vez que está depurado dos efeitos de escala de produção. 
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Em que: 

Os valores de Ymáx e Xmín são o benchmarking 

h0 é a medida radial de eficiência técnica; 

Y é o output vitual; 

X é o input vitual.  

 

 

 ORIENTADO A OUTPUT 

O objetivo é a maximização do nível de produção utilizando no máximo o consumo de 

insumos observados. Os modelos são equivalentes e pressupõem retornos constantes de escala. 
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Medida Radial De Eficiência Técnica 
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Em que: 

Os valores de Ymáx e Xmín são o benchmarking 

h0 é a medida radial de eficiência técnica; 

Y é o output vitual; 

X é o input vitual. 

 

 

5.4.2. Modelo BBC 

O modelo BCC, criado por Banker, Chanes e Cooper, considera retornos variáveis de 

escala, isto é,substitui o axioma da proporcionalidade entre inputs e outputs pelo axioma da 

convexidade. Por isso, esse modelo também é conhecido como VRS – Variable Returns to Scale. 

Ao obrigar que a fronteiraseja convexa, o modelo BCC permite que DMUs que operam com 

baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que operam com altos valores 

tenham retornos decrescentes de escala. O modelo BCC surgiu como uma forma de eficiência 

resultante da divisão do modelo CCR em duas componentes: eficiência técnica e a eficiência de 

escala. Estima-se a eficiência técnica pura, a uma dada escala de operações, e identifica-se os 

presentes ganhos de escala crescentes, decrescentes e constantes, para futura exploração. 

Segundo BELLONI (2000, p. 68) “ao possibilitar que a tecnologia exibapropriedades de 

retornos à escala diferentes ao longo de sua fronteira, esse modeloadmite que a produtividade 

máxima varie em função da escala de produção”.  

Assim como o modelo CCR, este modelo apresenta orientações voltadas para outputs ou 

inputs. O Indicador de eficiência do Modelo CCR  indica uma medida de produtividade global, 

denominada de indicador de eficiência produtiva (EP). 
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Percebe-se que é introduzida uma variável uk representando os retornos variáveis de 

escala. Essa variável não deve atender à restrição de positividade; pode, portanto, assumir 

valores negativos. 
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Onde, novamente, o termo vk representa a possibilidade de retornos de escala variáveis, 

podendo assumir valores negativos ou positivos. 

 



 

 

 COMPARAÇÃO ENTRE DEA E REGRESSÃO LINEAR 
 

A Análise de Regressão resulta em uma reta onde a soma das distâncias em relação às 

observações é zero. Por ser uma reta média, isto não significa  necessariamente o desempenho 

de nenhuma das DMU’s analisadas. Charnes et al. menciona que Análise de Regressão requer 

uma função de produção, e que variáveis independentes se relacionem com as variáveis 

dependentes através dessa função e que assumam hipóteses específicas sobre distribuição de 

erros. 

DEA foi criada para determinar a eficiência de uma DMU.  Em contraste com as 

aproximações paramétricas, que otimizam um plano de regressão a partir das observaçõe, DEA 

otimiza cada observação individual com o objetivo de calcular uma fronteira de eficiência, 

determinada pelas unidades que são Pareto eficientes. Uma unidade é Pareto eficiente se, e 

somente se, ela não consegue melhorar alguma de suas características sem piorar as demais. A 

DEA não calcula a eficiência pela média, mas constrói a fronteira de eficiência com os melhores 

desempenhos das melhores unidades. 

 

Figura 32 - Comparação entre DEA (abordagem não paramétrica) e regressão (técnica paramétrica) 

(Fonte: CURSO DE ANÁLISE DE ENVOLTÓRIA DE DADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CUIDADOS COM O DEA 

Dyson et al. (2001), ao analisarem o processo de desenvolvimento das aplicações DEA, 

relacionam e comentam uma série de armadilhas que podem conduzir o analista a cometer 

equívocos.   

 

5.6.1. Homogeneidade 

Presume-se que as DMUs produzem produtos e serviços comparáveis entre si, e que têm 

a sua disposição recursos similares. Assim um equívoco pode aparecer ao tentar comparar 

unidades não homogêneas, como departamentos diferentes de uma universidade. Outra 

armadilha apontada está relacionada ao ambiente das DMUs, como no caso da avaliação de 

desempenho de escolas, que pode ser afetado pelo status social e de renda dos alunos.  

 

5.6.2.   Correlação entre os Fatores 

Para redução do número de outputs é sugerida a eliminação de medidas de desempenho 

que não estejam fortemente relacionadas com os objetivos da organização. Subconjuntos de 

inputs e outputs podem estar correlacionados, sendo uma tentação a omissão de tais variáveis. 

No entanto, a omissão de variáveis fortemente correlacionadas pode ocasionar alterações 

significativas no resultado das eficiências  

 

5.6.3. Variáveis Qualitativas 

Em certos casos existe a necessidade de incorporar variáveis qualitativas às análises, 

como percepção do consumidor em Marketing ou descrição de competências de funcionários.   

O primeiro desafio é transformar os dados qualitativos em quantitativos, outro desafio é a alta 

subjetividade da mensuração de fatores qualitativos que podem variar de DMU para DMU.  

 

Outro ponto a ser discutido é que sendo uma técnica determinística em vez de estatística, 

DEA produz resultados que são particularmente sensíveis a erros de medição. DEA só mede e 

eficácia em relação às melhores práticas dentro da amostra em particular. Assim, não é 

significativo comparar as pontuações entre os dois estudos diferentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ANÁLISE MATEMÁTICA 

Pela comparação entre os portos, é possível identificar as ações prioritárias para 

aumentar a produtividade e também a movimentação em um determinado porto.  Esses 

resultados indicam onde estão concentrados os gargalos na operação portuária e os 

potenciais para ganhos imediatos. Fornecem uma visão MACRO.   O DEA só não 

permite um olhar mais detalhado sobre os indicadores de serviço nos portos, como 

tempos médios de espera, tamanhos de fila e demurrage.  Para tanto, deve se recorrer a 

ferramentas como teoria de filas ou simulação, mais adequados a um planejamento mais 

detalhado (MICRO) do fluxo de cargas no porto.  

A seguir veremos uma tabela onde estabeleceremos a melhor técnica para cada 

aspecto operacional e de área onde é necessário investimento para o funcionamento do 

porto. 

Tabela 8 – Funções do Estudo de DEA e Simulação na atividade portuária 

DEA 
TEORIA DAS FILAS OU 

SIMULAÇÃO 

Visão Macro Visão Micro 

Pesados investimentos Nível de serviço e custos operacionais 

Uso eficiente e racional do capital Controle dos tamanhos de fila 

Otimização da produtividade do sistema Tempos de espera aceitáveis 

Estabelecimento de prioridades de 

expansão 
Minimização de demurrage e multas 

Comparação com outros portos Competição para ganhar cargas 

 
 Figura 33 - Fluxo de uma metodologia de implementação de DEA. (Fonte: Adaptado de Anjos (2005).) 

 



 

 

A definição das variáveis insumos e produtos foi fundamentada na revisão da 

literatura sobre o setor portuário, com foco em estudos relacionados à aplicação de 

modelos DEA. Diante deste levantamento, foram identificadas as variáveis de maior 

relevância a fim de serem inseridas no modelo. Assim, em paralelo com a disponibilidade 

de dados encontrada.O levantamento de dados foi baseado prioritariamente no site da 

ANTAQ, e quando da indisponibilidade de algum dado foi consultado o site do porto  

Existem quatro pressupostos chaves em relação à escolha do conjunto de inputs e 

outputs a ser adotado: 1) devem cobrir todos os recursos usados; 2) devem capturar todos 

os níveis de atividades e medidas de desempenho; 3) o conjunto de fatores deve ser 

comum a todas as DMUs, e 4) se necessário, variáveis ambientais devem ser incluídas. 

A seguir serão listadas os mais diversas maneiras que a eficiência portuário foi 

calculado em estudos. 

Tabela 9- Síntese dos Trabalhos de DEA no setor portuário 

 
Autores 

Modelo 
DE
A 

 
Inpu

ts 

 
Outputs 

Roll e Hayuth (1993) CCR 
•    Capital 
•    Nº de funcionários 
•    Tipo de carga 

•    Nível de serviço 
•  Movimentação de 

carga 
•  Satisfação dos 

usuários 
•    Nº de atracações 

Martinez-Budria et 
al. (1999) BCC 

•    Despesas com pessoal 
•    Taxas de depreciação 
•    Outros gastos 

•  Total de carga 
movimentada 

•  Receita obtida no 
aluguel de 
facilidades 

Tongzon (2001) 
 

CCR 

•    Nº de guindastes 
•    Nº de berços 
•    Nº de rebocadores 
•    Nº de funcionários 
•    Área do terminal 
•    Delay time 

•    TEU 
•  Movimentação 

hora/navio 

Vallentine e Gray (2001) 
 

CCR 
•    Tamanho do berço 
•    Investimento 

•    Nº de contêineres 
•    Total de toneladas 
movimentadas 

 
Itoh (2002) 

 
CCR e 

BCC 

•    Área do terminal 
•    Nº de berços 
•    Nº de funcionários 
•    Nº de guindastes 

•    TEU 

 
Serrano e Castellano 

(2003) 

 
BCC 

•    Tamanho do berço 
•    Área do terminal 
•    Nº de guindastes 

•    TEU 
•  Toneladas 

movimentadas 

 
Turner et al. (2004) 

 
- 

•    Tamanho do berço 
•    Área do terminal 
•    Nº de guindastes 

 
•    TEU 

Cullinane et al. (2004) 

 

 

CCR e 
BCC 

•    Tamanho do berço 
•    Área do terminal 
•  Nº de guindastes 

de berço 
•    Nº de guindastes de 
pátio 
•    Nº de Straddle Carriers 

 
•    TEU 



 

 

 
Rios (2006) 

 
 

CCR e 
BCC 

•    Nº de guindastes 
•    Nº de berço 
•    Área do terminal 
•    Nº de funcionários 
•    Nº de equipamentos 

•    TEU 
•  Prancha média de 

movimentação de 
contêineres por 
hora 

Fontes (2006) BCC 

 
 
•  Extensão total do 

cais acostável 

•  Movimentação total 
de embarcações 

•  Movimentação total 
da carga 
movimentada 

 
 
 

Tabela 10 – Compilação de Variáveis de Input e Output 

VARIÁVEIS CONTEÚRDO LITERATURA RELEVANTE 

Variável de 

Entrada 

(Input) 

№ de Berços Rios and Macada (2006), Liu (2008) 

Comprimento do Berço Al-Eraqi A. Salem (2008), Cullinane K et. al  

(2006), Cullinane and Wang (2006) 

№ de Equipamentos Al-Eraqi A. Salem (2008), Rios and Macada 

(2006), Wu and Lin (2008), Cullinane and 

Wang (2006), Liu (2008) 

№ de Empregados Roll and Hayuth (1993), Rios and Macada  

(2006),  

 

Variável de 

Saída 

(Entrada) 

Contêineres (TEU) Valentine and Gray, Wu and Lin (2008), 

Cullinane K et. al (2006), Cullinane and 

Wang (2006), 

Tráfico Total Coto-Millan et. al. (2000), Valentine and  

Gray, Al-Eraqi A. Salem (2008), Liu (2008) 

 

 
 

As variáveis relacionadas ao cais acostável e a profundidade dos acessos 

aquaviários são utilizadas em vários estudos, e, eventualmente, em conjunto (SOUSA 

JÚNIOR, 2008; PIRES et al., 2009). Apesar de serem apresentadas por meio de diferentes 

denominações, como exemplo, tamanho do berço (CULLINANE et al., 2004), número 

de berço (RIOS, 2006) ou, no caso da profundidade, como calado admissível (SOUSA 

JÚNIOR, 2008) ou maior profundidade do berço (PIRES et al., 2009), os estudos 

possuem um objetivo comum: o de evidenciar a importância das características 

relacionadas a acessos e a infraestrutura aquaviária. No presente modelo, as variáveis 

escolhidas para contemplar estes aspectos foram: a extensão total do cais acostável, 

buscando mensurar a totalidade das instalações de acostagem; e, a profundidade limitante 

dos acessos, buscando mensurar a maior profundidade disponível ao longo de todo o 

acesso aquaviário, considerando assim, possíveis gargalos ao longo do acesso. A aferição 

dos valores para esta última variável fundamentou-se na verificação das profundidades 

de berços, bacias de evolução e canais de acesso. As variáveis de produtos também 

tiveram como base a revisão da literatura e buscaram mensurar dois tipos de variáveis, 

que podem ser classificadas como: absolutas, envolvendo a movimentação de 



 

 

contêineres,  o número de atracações e a produtividade representada pelo número de 

movimentos por hora nas embarcações (MHP).  

 

 As Variáveis:  

 

 Calado (em m): designação dada à profundidade para a qual se encontra o ponto 

mais baixo da quilha do navio;  

 

 Extensão do berço (em m): medida de comprimento do local de atracação ou 

desatracação do navio no porto;  

 

 Capacidade estática (em t, TEU –Twenty-feet Equivalent Unit – ou em unidade 

de  área): capacidade de armazenamento do porto por tipo de carga;  

 

 Navios (unidade): Por tipo – carga geral, graneleiro, de contêineres, roll on roll 

off, de porão refrigerado (reefer) etc. (ANTAq, 2003); 

 

 Movimentação (em t ou TEU): medida em unidades ou em TEU por determinado 

período de tempo (ANTAq, 2003);  

 

 Movimentação horária (t/dia ou TEU/h): Conhecida no setor portuário como 

produtividade. É a quantidade de carga movimentada por navio durante o seu 

atendimento no berço, dividido pelo tempo que este passou atracado no berço (em 

horas) (ANTAq, 2003);  

 
 
 

Tabela 11 – Inputs e Outputs dos Portos escolhidos 

Variáveis Santos 
Parana-

guá 

Rio 

Grande 
Suape Itajaí 

Input- 

Insumos 

Calado (m) 13,2 12,3 14,5 15,5 10,5 

Extensão do 

berço (m) 
980 564 900 935 535 

Capacidade 

Estática 
6.700 13.560 39.000 2600 36.000 

Output- 

Produtos 

Navios 

(quantidade) 
813 756 738 648 283 

Movimentação 

(TEU) 

1.155.2

87 
757.319 678.882 418.043 372.635 

Contêineres por 

hora (MPH) 
109 92 121 65 85,45 

 

 



 

 

Tabela 12 - Inputs e Outputs dos Portos escolhidos 

Variáveis Salvador Itaguaí 
Rio de 

Janeiro 
Vitória 

São 

Francisco 

do Sul 

Input- 

Insumos 

Calado (m) 15 14,3 13 12,5 14 

Extensão do 

berço (m) 
617 810 533 450 770 

Capacidade 

Estática 
5.000 4.000 12.144 6.400 3.000 

Output- 

Produtos 

Navios 

(quantidade) 
432 480 576 363 280 

Movimentação 

(TEU) 
286.000 242.771 241.194 184.069 93.139 

Contêineres 

por hora 

(MPH) 

57 57 60 45 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RESULTADOS 

 
Tabela 13- Resultados do modelo DEA CCR 

DMU Padrão Invertida Composta Composta* 

SANTOS 1,000000 0,455978 0,772011 1,058230 

PARANAGUÁ 1,000000 0,540939 0,729531 1,000000 

RG 1,000000 0,862927 0,568537 0,779318 

SUAPE 1,000000 0,653846 0,673077 0,922616 

ITAJAÍ 1,000000 1,000000 0,500000 0,685372 

SALVADOR 0,807375 0,712429 0,547473 0,750445 

ITAGUAÍ 0,773942 0,672431 0,550756 0,754945 

VITÓRIA 0,829332 0,813172 0,508080 0,696448 

RJ 0,769086 0,838401 0,465343 0,637866 

SFS 0,561255 1,000000 0,280627 0,384668 

 

Os valores que indicam a eficiência relativa dos portos variam entre zero e um, 

em que a unidade representa a eficiência máxima dentre os portos da amostra, e zero, a 

total ineficiência.  

Conforme se observa na Tabela acima, os terminais Paranaguá(PR), Santos (SP) 

, de Rio Grande (RS), Suape(PE) e Itajaí (SC) respectivamente, apresentaram os maiores 

valores de variáveis e  as eficiência máxima (benchmark) 

Tabela 14 – Relações para o benchmark para os portos 

DMU SANTOS PARANAGUÁ RG SUAPE ITAJAÍ 

SANTOS 1,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

PARANAGUÁ 0,00000000 1,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

RG 0,00000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 0,00000000 

SUAPE 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,00000000 0,00000000 

ITAJAÍ 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,00000000 

SALVADOR 0,58323028 0,08055731 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

ITAGUAÍ 0,43966097 0,00000000 0,00000000 0,40548904 0,00000000 

VITÓRIA 0,03977539 0,87592219 0,00000000 0,00000000 0,00000000 

RJ 0,26208202 0,34248160 0,00000000 0,00000000 0,00000000 



 

 

SFS 0,21606350 0,00000000 0,00000000 0,59706713 0,00000000 

 

Os pesos definidos pela DEA são: 

Tabela 15 – Distribuição dos pesos pelos DMU’s 

DMU 

Peso 

CALAD

O 

Peso 

EXTENSA

O 

Peso 

CAPACIDA

DE 

Peso 

NAVIOS 

Peso 

MOVIMENTAÇ

ÃO 

Peso 

MPH 

SANTOS 
0,000000

00 

0,0000000

0 
0,00014925 

0,000000

00 
0,00000087 

0,000000

00 

PARANAG

UÁ 

0,000000

00 

0,0014706

3 
0,00001258 

0,000000

00 
0,00000132 

0,000000

00 

RG 
0,046769

69 

0,0003576

0 
0,00000000 

0,000085

30 
0,00000000 

0,007744

21 

SUAPE 
0,000000

00 

0,0000000

0 
0,00038462 

0,000190

88 
0,00000210 

0,000000

00 

ITAJAÍ 
0,022868

37 

0,0014203

4 
0,00000000 

0,000000

00 
0,00000000 

0,011764

71 

SALVADOR 
0,000000

00 

0,0014504

9 
0,00006873 

0,002314

81 
0,00000000 

0,000000

00 

ITAGUAÍ 
0,000000

00 

0,0012488

2 
0,00007013 

0,002083

33 
0,00000000 

0,000000

00 

VITÓRIA 
0,000000

00 

0,0010878

7 
0,00005154 

0,001736

11 
0,00000000 

0,000000

00 

RJ 
0,000000

00 

0,0017262

0 
0,00008179 

0,002754

82 
0,00000000 

0,000000

00 

SFS 
0,000000

00 

0,0011693

0 
0,00029379 

0,000000

00 
0,00000000 

0,028571

43 

 

Quanto às metas de desempenho de outputs de todos os portos, que, considerados 

os inputs existentes, os portos de Salvador (BA), Itaguaí (RJ), Vitória (ES), Rio de 

Janeiro (RJ) e São Francisco do Sul (SC) deveriam apresentar um maior número de 

navios atendidos, bem como uma maior movimentação de contêineres  e o número de 

capacidade estática. 

 

 

 



 

 

Tabela 16 – Variáveis alvo para o porto de SANTOS   (eficiência:1,000000  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 13,200000 13,200000 0,000000 13,200000 

EXTENSAO 980,000000 980,000000 0,000000 980,000000 

CAPACIDADE 6.700,000000 6.700,000000 0,000000 6.700,000000 

NAVIOS 813,000000 813,000000 0,000000 813,000000 

MOVIMENTAÇÃO 1.155.287,000000 1.155.287,000000 0,000000 1.155.287,0000

00 

MPH 109,000000 109,000000 0,000000 109,000000 

 

Tabela 17 – Variáveis alvo para o porto de PARANAGUÁ   (eficiência:1,000000  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 12,300000 12,300000 0,000000 12,300000 

EXTENSAO 564,000000 564,000000 0,000000 564,000000 

CAPACIDADE 13.560,000000 13.560,000000 0,000000 13.560,000000 

NAVIOS 756,000000 756,000000 0,000000 756,000000 

MOVIMENTAÇÃO 757.319,000000 757.319,000000 0,000000 757.319,000000 

MPH 92,000000 92,000000 0,000000 92,000000 

  

Tabela 18 – Variáveis alvo para o porto de Rio Grande   (eficiência:1,000000  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 14,500000 14,500000 0,000000 14,500000 

EXTENSAO 900,000000 900,000000 0,000000 900,000000 

CAPACIDADE 39.000,000000 39.000,000000 0,000000 39.000,000000 

NAVIOS 738,000000 738,000000 0,000000 738,000000 

MOVIMENTAÇÃO 678.882,000000 678.882,000000 0,000000 678.882,000000 

MPH 121,000000 121,000000 0,000000 121,000000 

 

 

 



 

 

Tabela 19 – Variáveis alvo para o porto de SUAPE   (eficiência:1,000000  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 15,500000 15,500000 0,000000 15,500000 

EXTENSAO 935,000000 935,000000 0,000000 935,000000 

CAPACIDADE 2.600,000000 2.600,000000 0,000000 2.600,000000 

NAVIOS 648,000000 648,000000 0,000000 648,000000 

MOVIMENTAÇÃO 418.043,000000 418.043,000000 0,000000 418.043,000000 

MPH 65,000000 65,000000 0,000000 65,000000 

 

Tabela 20 – Variáveis alvo para o porto de ITAJAÍ   (eficiência:1,000000  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 10,500000 10,500000 0,000000 10,500000 

EXTENSAO 535,000000 535,000000 0,000000 535,000000 

CAPACIDADE 36.000,000000 36.000,000000 0,000000 36.000,000000 

NAVIOS 283,000000 283,000000 0,000000 283,000000 

MOVIMENTAÇÃO 372.635,000000 372.635,000000 0,000000 372.635,000000 

MPH 85,000000 85,000000 0,000000 85,000000 

 

Tabela 21 – Variáveis alvo para o porto de SALVADOR   (eficiência:0,807375  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 15,000000 15,000000 0,000000 15,000000 

EXTENSAO 617,000000 617,000000 0,000000 617,000000 

CAPACIDADE 5.000,000000 5.000,000000 0,000000 5.000,000000 

NAVIOS 432,000000 535,067546 0,000000 535,067546 

MOVIMENTAÇÃO 286.000,00000

0 

354.234,53259

7 

380.571,41242

3 

734.805,94502

0 

MPH 57,000000 70,599190 0,384183 70,983373 

  

 

 



 

 

Tabela 22 – Variáveis alvo para o porto de ITAGUAÍ   (eficiência:0,773942  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 14,300000 14,300000 0,000000 14,300000 

EXTENSAO 810,000000 810,000000 0,000000 810,000000 

CAPACIDADE 4.000,000000 4.000,000000 0,000000 4.000,000000 

NAVIOS 480,000000 620,201265 0,000000 620,201265 

MOVIMENTAÇÃO 242.771,00000

0 

313.681,00253

3 

363.765,45488

7 

677.446,45742

0 

MPH 57,000000 73,648900 0,630933 74,279833 

 

Tabela 23- Variáveis alvo para o porto de VITÓRIA   (eficiência:0,829332  ) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 13,000000 13,000000 0,000000 13,0000000 

EXTENSAO 533,000000 533,000000 0,000000 533,000000 

CAPACIDADE 12.144,000000 12.144,000000 0,000000 12.144,000000 

NAVIOS 576,000000 694,534569 0,000000 694,534569 

MOVIMENTAÇÃO 241.194,00000

0 

290.829,11606

9 

418.475,39477

7 

709.304,51084

6 

MPH 60,000000 72,347351 12,573008 84,920359 

 

Tabela 24 - Variáveis alvo para o porto do Rio de Janeiro (eficiência:0,76908) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 12,500000 12,500000 0,000000 12,500000 

EXTENSAO 450,000000 450,000000 0,000000 450,000000 

CAPACIDADE 6.400,000000 6.400,000000 0,000000 6.400,000000 

NAVIOS 363,000000 471,988770 0,000000 471,988770 

MOVIMENTAÇÃO 184.069,000000 239.334,713093 322.813,057864 562.147,770957 

MPH 45,000000 58,511005 1,564243 60,075247 

 

 



 

 

 

Tabela 24 - - Variáveis alvo para o porto do São Francisco do Sul (eficiência:0,561255) 

Variável Atual Radial Folga Alvo 

CALADO 14,000000 14,000000 0,000000 14,0000000 

EXTENSAO 770,000000 770,000000 0,000000 770,000000 

CAPACIDADE 3.000,000000 3.000,000000 0,000000 3.000,000000 

NAVIOS 280,000000 498,882282 63,676846 562,559128 

MOVIMENTAÇÃO 93.139,000000 165.947,845846 333.267,243082 499.215,088928 

MPH 35,000000 62,360285 0,000000 62,360285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O trabalho descreveu as principais características dos portos do Brasil através de  

Análise Envoltória de Dados. Com a seleção das variáveis utilizadas no modelo e a coleta 

de dados dos portos, foi elaborado um modelo DEA CCR orientado a outputs. 

Os resultados encontrados comprovam a aplicabilidade da análise envoltória de 

dados, reforçam a importância de analisar a eficiência portuária e sugerem a necessidade 

de um contínuo acompanhamento da mesma na região estudada. Os resultados 

encontrados comprovam a aplicabilidade da Análise Envoltória de Dados (AED ou Data 

Envelopment Analysis – DEA), reforçam a importância de se analisar a eficiência 

portuária e sugerem a necessidade de um contínuo acompanhamento da mesma na região 

estudada, no sentido de direcionar políticas públicas ao setor e estratégias, ações e novos 

investimentos para a iniciativa privada, também envolvida na busca por maior 

produtividade, eficiência e eficácia dos portos brasileiros.  
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