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RESUMO

O aumento da competitividade no transporte de mercadorias por meio de contêineres faz  
com  que  os  operadores  de  terminais  especializados  neste  setor  busquem  uma  melhora 
contínua  no  desempenho  operacional  das  atividades  dos  mesmos  para  se  manterem  no 
mercado.

No Brasil, a movimentação de cargas em contêineres vem crescendo nas últimas décadas, 
porém,  devido  a  problemas  operacionais  e  de  ordem  burocrática  estimam-se  perdas 
econômicas significativas no país.

O  desempenho  operacional  de  um  terminal  pode  ser  traduzido  por  meio  de  vários 
aspectos associados às diversas atividades desenvolvidas no mesmo. Assim, se faz necessário  
a identificação desses aspectos.

Visando auxiliar aos operadores de terminais na tomada de decisão quanto a identificação  
e tratamento dos problemas e gargalos existentes, esta dissertação tem como objetivo propor 
um  procedimento  para  avaliar  o  desempenho  operacional  dos  terminais  intermodais  de 
contêineres  em  termos  de  indicadores  de  desempenho  dos  vários  processos  logísticos 
desenvolvidos nos mesmos.

Para atingir esse propósito foi realizada uma revisão bibliográfica das técnicas e métodos 
utilizados para avaliação de desempenho operacional de diversas instalações e os terminais de 
contêineres tiveram sua estrutura física e as principais atividades operacionais desenvolvidas  
nos mesmos descritas. 

A partir  daí,  foi elaborado um procedimento que permite a  avaliação  do desempenho 
operacional  dos  terminais  de  forma  ampla  abrangendo  diferentes  níveis  o  que  facilita  a 
identificação dos aspectos ou setores que estão interferindo  negativamente no desempenho  
operacional global dos mesmos.Isto permite a ação dos tomadores de decisão com intuito de 
solucionar ou minimizar tais interferências. 

Por  fim,  foi  realizada  a  aplicação  do  procedimento  proposto  em  um  terminal  de 
contêineres específico com o intuito de mostrar a aplicabilidade da ferramenta desenvolvida.
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ABSTRACT

The  increase  of the competition  in  the  freight  transport  in  containers  has  caused  the 
continuous search for improvements in the operational performance of the terminals as a way 
to stay in the market.

The operational performance of a terminal can be measured through various parameters  
associated  to  the  different  developed  activities.  Therefore  the  identification  of  those 
parameters is important.

Seeking to help the users of terminals in the of decision making process, this dissertation 
has the purpose to propose a procedure to evaluate the operational performance of brazilian  
intermodal terminals  of containers in  terms of indicators of the different  logistic  processes 
developed in these installations.

To  reach  this  purpose,  a  bibliographical  revision  of  the  state  of  the  art  including  
techniques and methods used to evaluate the operational performance of different installations 
was  carried  out  and  the  physical  structure  of  terminals  of  containers  and  of  the  main  
operational activities developed in them were studied.

With  these  studies  it  was  elaborated  a  procedure  to  evaluate  the  different  levels  of 
operational  performance  to  facilitate  the  identification  of  parameters  or  sectors  that  are 
negatively interfering in the global operational performance of the terminal. 

Finally,  an application  of the proposed procedure was  carried  out  in  an specific  
terminal of containers, with the purpose to show the applicability of the developed tool.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Até meados do século XX, as cargas eram fracionadas e demoravam muito tempo para 

serem  carregadas  e  descarregadas,  provocando  um  tempo  elevado  de  permanência  dos 

veículos nos terminais.  Estas condições levaram à criação e ao emprego de novos tipos de 

embalagens, mais adequados às necessidades do transporte de mercadorias e que davam aos 

processos de carga e descarga maior agilidade e eficácia.

O avanço  nos  sistemas  de embalagem também foi  impulsionado  pelo  surgimento  do 

conceito de carga unitizada,  primeiro  de forma  rudimentar com os amarrados,  tambores e 

redes e posteriormente, por meio da criação de pallets, pré-lingadas e o próprio contêiner.

“O  contêiner  consiste  em  um  recipiente  construído  de  material  
resistente,  destinado  a  propiciar  o  transporte  de  mercadorias  com  
segurança,  inviolabilidade  e  rapidez,  dotado  de  dispositivos  de  
segurança aduaneira e atendendo às condições técnicas e de segurança  
previstas  pela  legislação  nacional  e  pelas  convenções  internacionais  
ratificadas pelo Brasil”.(Artigo 4º do Decreto nº 80.145 de 15 de agosto 
de 1977)

Os  terminais  existentes  não  estavam  preparados  para  operar  este  novo  tipo  de 

embalagem, por isso foram necessárias adaptações e construções de novas instalações, entre 

as quais destacam-se os terminais intermodais de contêineres.

Os terminais  intermodais de contêineres são instalações equipadas e dimensionadas de 

modo a proporcionar rapidez e segurança nas operações de carga, descarga, concentração e 

dispersão de carga, diminuindo assim o tempo de permanência dos veículos transportadores, 

um dos  fatores  que  causa  um  alto  custo  operacional.  A  operação  intermodal  aliada  ao 

processo  de  unitização  de  carga  se  caracteriza  por  aumentar  a  segurança  desta,  por 
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incrementar a velocidade de sua movimentação, tanto nos terminais  quanto nos percursos e 

por reduzir o custo da mão de obra, ARAÚJO (1983).

A competitividade  no  mundo globalizado  tem levado os operadores de terminais  a se 

preocuparem com o desempenho operacional das atividades desenvolvidas nos mesmos.

A busca crescente por uma melhor eficiência nas operações de um terminal, bem como a  

agilidade e a eficácia das decisões tomadas durante o processo operacional são essenciais para 

que tempos altos de permanência dos veículos, ociosidade dos equipamentos e mão de obra 

acima dos padrões pré-determinados, entre outros fatores, possam ser evitados.

1.2 OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO

Grande  parte  da  movimentação  de  cargas  para  exportação  e  importação  no  Brasil  é 

realizada nos terminais de contêineres. As empresas importadoras e exportadoras necessitam 

de um aumento na eficiência para maximizar a receita, e para isso é importante, entre outras 

coisas,  que os terminais  busquem maneiras  de diminuir  o  tempo de operação nos  navios, 

acarretando assim, um aumento no número de atendimentos. 

 O  conhecimento  de  todas  as  atividades  que  são  desenvolvidas  no  terminal  e  a 

racionalização das mesmas é fundamental para alcançar um desempenho operacional global 

que viabilize a eficiência desejada, lembrando que, genericamente:

“Desempenho consiste no funcionamento de um equipamento, de uma  
máquina,  de  um  projeto,  de  um  processo,  etc,  com  relação  a  
características  prefixadas  (velocidade,  consumo  de  combustível,  
estabilidade, produção, etc.)” RODRIGUES et al (2005).

Esta dissertação tem como objetivo propor um procedimento para avaliar o desempenho 

operacional de terminais intermodais de contêineres em termos de um índice global composto 

de índices de desempenho dos vários processos logísticos desenvolvidos nos mesmos.
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Entende-se  por  desempenho  operacional  a  produtividade  do  terminal,  isto  é  a  sua 

capacidade de movimentar eficientemente as unidades que nele transitam. Este trabalho foi 

direcionado a terminais  marítimos de contêineres tendo em vista que este tipo representa a  

maioria dos terminais intermodais de contêineres no Brasil.

1.3 JUSTIFICATIVA DO TEMA

A utilização  da  conteinerização  de  cargas  vem apresentando  uma  contínua  expansão 

devido, entre outras causas, a uma redução do preço dos fretes associada à globalização das 

empresas  de  navegação,  a  competitividade  crescente  no  setor  de  transporte  de  cargas,  a 

logística  integrada  de  transportes com a utilização  dos contêineres,  conforme  descrito  na 

UNCTAD apud FERNANDES (2001).

O  transporte  de  carga  geral  por  meio  da  utilização  do  contêiner  tem  crescido 

significativamente conforme mostrado na TAB. 1.1.

TAB. 1.1 Movimentação mundial de contêineres
Ano 2000 2001 2002 2003

Unidades Movimentadas 
(TEU's)

231.689.448 243.814.545 276.552.859 303.108.850

Fonte: UNCTAD / RMT / 2004 e 2005

A  unitização  da  carga  geral  em  contêineres  causou  uma  verdadeira  revolução  no 

transporte trazendo redução de custos, melhor acondicionamento da carga, maior segurança e 

padronização  na  sua  movimentação.  Junto  com a  evolução  de  outras  áreas  tecnológicas, 

possibilitou  a  completa  informatização  dos  processos  de  acompanhamento  da  carga, 

permitindo maior interação dos clientes com o armador assim como maior controle logístico 

da distribuição da carga transportada. 

Atualmente cerca de 60% da carga geral no mundo é transportada em contêineres, sendo 

que algumas rotas, especialmente dos países desenvolvidos,  são totalmente containerizadas 
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STAHLBOCK et al (2004). Uma análise do mercado internacional de contêineres mostra o 

aumento na quantidade de unidades em circulação o que pode ser observado na FIG. 1.1.
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FIG. 1.1 Movimentação de contêineres nos 20 primeiros terminais do mundo. Período 1997 a 
2004

Fonte: UNTCAD / RMT / 1997 a 2004.

No Brasil,  ocorreu um aumento na movimentação de contêineres nos portos nos últimos 

anos,  como  apresentado  na  TAB.  1.2.  Analisando  a  tabela,  pode-se  observar  que  nos 

principais  portos a  taxa média  anual  de dito  crescimento  no  período de 1999 a 2003 foi 

aproximadamente da ordem de 1,16 %. 

TAB. 1.2 Movimentação de contêineres nos principais portos brasileiros. Período 1999 a 
2003 (em t)

PORTO
1999 2000 2001 2002 2003

QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT.
VITÓRIA-ES 64.845 68.783 72.203 103.482 114.125

RIO DE JANEIRO-RJ 161.858 169.994 187.773 202.716 239.002
SANTOS-SP 546.972 554.263 605.382 727.509 919.950

PARANAGUÁ-PR 113.524 147.033 161.672 155.200 182.644
S. F. DO SUL-SC 96.489 110.273 112.633 160.187 172.571

ITAJAÍ-SC 86.975 106.899 142.191 192.496 254.526
RIO GRANDE-RS 162.416 195.087 211.577 264.105 312.035

TOTAL 1.233.079 1.352.332 1.493.431 1.805.695 2.194.853
Fonte: Antaq – Anuário 2002 e 2003

Apesar deste crescimento, são vários os problemas encontrados com relação às atividades 

operacionais  desenvolvidas  nestes  terminais.  Podem-se  mencionar,  entre  eles,  o 

congestionamento de veículos na entrada dos terminais causando tempo de fila elevado; falta  
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de  agilidade  nos  processos  de  liberação  da  carga  transportada;  áreas  ociosas;  tempo 

improdutivo  refletido  no  alto  tempo  de  permanência  do  navio  no  porto  por  questões 

operacionais  e  burocráticas  e  perda  de  clientes  que  buscam portos com maior  eficiência  

operacional.  A ABTP (Associação Brasileira  de Terminais  Portuários) estima que o Brasil 

deixa de faturar até US$ 30 bilhões em função dos problemas operacionais mencionados nos 

terminais portuários.

Nos últimos anos os operadores dos terminais de contêineres no Brasil vêm investindo 

em infra-estrutura, equipamentos e novas tecnologias com o objetivo de reduzir a ociosidade 

de  equipamentos,  material  de  transporte  e  mão-de-obra  e  melhorar  o  desempenho  das 

atividades  nos  terminais.  Investimentos  na  informatização  das  atividades  ajudaria  na 

integração da cadeia logística destas instalações.

Faz-se,  então,  necessário  estabelecer  parâmetros  de  desempenho  relacionados  às 

atividades desenvolvidas nos terminais  intermodais de contêineres, que, conjugados, sirvam 

para  representar  o  desempenho  operacional  global  dos mesmos.  Dentre esses  indicadores 

podem ser  mencionados:  tempo  médio  de ociosidade  de equipamentos,  tempos médios de 

ociosidade  de  mão-de-obra,  tempos  médios  de  espera  de  veículos  para 

carregamento/descarregamento, número médio de contêineres movimentados por unidade de 

tempo, percentual de cargas posicionadas em endereços errados, percentual de cargas com 

erros de identificação, número de acidentes de trabalho.

Este  trabalho  encontra-se  justificado  também  pelas  diretrizes  estratégicas  do  Fundo 

Setorial de Desenvolvimento Científico  e Tecnológico do Setor de Transportes Terrestres e 

Hidroviários, do Ministério da Ciência e Tecnologia, especificamente as referidas à operação 

e gestão dos sistemas de transporte, que incluem a de desenvolvimento de metodologias para  

avaliação da eficiência dos sistemas de transportes, onde estão inseridos os terminais. Ainda 

podem-se  citar  as  diretrizes  e  linhas  de  ação  do  III  Plano  Básico  de  Desenvolvimento  

Científico  e  Tecnológico  (PBDCT)  do  CNPq,  dentre  as  quais  a  necessidade  de 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão de técnicas e métodos de planejamento visando a 

obtenção  de  maior  racionalização,  eficácia  e  integração  dos  sistemas  multimodais  de 

transportes,  sendo  os  terminais,  instalações  importantes  nesta  integração.  Podem-se 

mencionar  também as  recomendações  do  III  PBDCT  quanto  a  necessidade  de  estudos  e 
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pesquisas sobre operação de terminais intermodais ligados às operações de transportes atuais  

e previsíveis, com adequação aos processos de comercialização externa e interna.

O  tema  a  ser  desenvolvido  nesta  dissertação  é  tema  de  pesquisa  no  Mestrado  em 

Engenharia de Transportes do Instituto Militar de Engenharia.

1.4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Esta dissertação será estruturada em 6 (seis) capítulos, conforme descrito a seguir:

No capítulo 1 são mostrados a visão geral do assunto abordado, o objetivo que se deseja 

atingir, a justificativa e importância para elaboração da dissertação e a composição da mesma.

No  capítulo  2  é  realizado  um estudo  do estado da  arte  sobre  as  técnicas  e  métodos 

utilizados para avaliação de desempenho operacional de diversas instalações.

 No  capítulo  3 são  abordados  de  forma  detalhada  os tipos  de  terminais  intermodais  

existentes  assim  como  apresentadas  as  suas  características  física  e  operacional,  o  que 

possibilitará a realização da avaliação de desempenho operacional dos terminais.

No  capítulo  4  é  apresentada  uma  proposta  de  procedimento  para  avaliação  do 

desempenho operacional dos terminais intermodais de contêineres;

No  capítulo  5 uma  aplicação  do  procedimento  proposto num terminal  intermodal  de 

contêiner é desenvolvida.

Finalmente,  no  capítulo  6  são  apresentadas  as  conclusões  do  trabalho,  assim  como 

recomendações para futuros desenvolvimentos relacionados ao tema.
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2. TÉCNICAS E MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O desempenho  operacional ou a performance  de um terminal  de contêineres pode ser  

obtido  pela  comparação  de certas características  prefixadas  para cada uma  das atividades 

desenvolvidas com padrões pré-estabelecidos.

O aperfeiçoamento e o emprego das avaliações de desempenho operacional são essenciais  

para  uma  gestão  eficiente  de  todos  os  processos  de  uma  empresa,  principalmente  para 

planejamento e controle organizacional.

Na tomada de decisões e determinações estratégicas, a avaliação do desempenho se torna 

um subsídio importante. Ao analisar os resultados operacionais, a empresa tem a possibilidade 

de avaliar as alternativas necessárias para o aperfeiçoamento das suas capacidades internas e 

prever investimento na qualificação da mão-de-obra visando a uma melhora no desempenho 

futuro.

Segundo  TAKASHINA  (1996)  apud LIMA  (2004),  a  avaliação  do  desempenho 

operacional  possibilita  a  busca  da  melhora  contínua  dos  serviços  e  da  produtividade  da 

organização,  aumentando  a  satisfação  dos  clientes,  a  competitividade  empresarial  e, 

conseqüentemente, a participação no mercado.

Avaliar  um  terminal  não  é  uma  tarefa  simples  por  conta  dos  diversos  parâmetros 

envolvidos. Entretanto existem modelos, técnicas e procedimentos que podem auxiliar nesse 

objetivo.  Esses  modelos,  a  partir  da  caracterização  da  carga  movimentada,  procuram 

determinar os gargalos operacionais por meio de parâmetros pré-determinados. Os parâmetros 
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são  estruturados de  forma  a  possibilitar  a  avaliação  de  projetos  alternativos  comparando 

diversos sistemas operacionais.

 2.2 TÉCNICAS E MODELOS UTILIZADOS

Vários modelos e  técnicas  foram desenvolvidos ao longo dos anos com o objetivo  de 

auxiliar  na  avaliação  de  desempenho  operacional.  Essas  técnicas  visam  a  melhorar  a 

eficiência  das  operações  desenvolvidas  nas  instalações  avaliadas,  aumentando  assim,  sua 

competitividade no mercado.

Algumas  técnicas  como a simulação,  o  Balanced Scorecard,  a  lógica  Neuro-Fuzzy,  a 

Preferência Declarada, a DEA (Data Envelopment Analysis – Análise  do Envolvimento de 

Dados), Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA), a de Objetivos Múltiplos, entre outras se  

destacam pelos seus empregos no setor sob estudo.

A  seguir,  serão  apresentadas  as  características  destas  técnicas  e  alguns  trabalhos 

desenvolvidos no Brasil com aplicações das mesmas para o setor de transportes.

2.2.1 TÉCNICA DE SIMULAÇÃO

A simulação é uma das técnicas mais utilizadas quando se deseja avaliar  ou analisar  o 

desempenho operacional de sistemas complexos e quando não é possível um desenvolvimento 

analítico que represente o comportamento do processo com uma previsão aceitável. 

O surgimento de linguagens orientadas à simulação a partir da década de 50 facilitou à 

modelagem de sistemas e a evolução tecnológica no setor de hardware acontecida a partir dos 

anos 80 propiciou o desenvolvimento de ferramentas de simulação amigáveis.
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DAVID e COLLIER (1979)  apud GOMES (1983), utilizaram a técnica de simulação 

como um meio  de investigar  os problemas  associados  com a minimização  do tempo  dos 

navios num terminal de contêineres.  Eles elaboraram um modelo a partir da observação do 

funcionamento  do  terminal  e  utilizaram  diversas  simulações  variando  o  número  de 

equipamentos de retaguarda e verificando a variação das taxas de carregamento em função do 

número de equipamentos utilizados.

GRANADOS (1980), com o propósito de avaliar  o desempenho operacional da seleção 

de equipamentos para operação de contêineres em terminais especializados, desenvolveu um 

modelo de simulação das operações de embarque e desembarque de contêineres. Este modelo  

permite  avaliar  o desempenho  das operações  de sistemas  de equipamentos para terminais  

especializados  em contêineres,  ressaltando  a  interface  entre  os pátios  de  estocagem e  as  

operações de navios. Alguns dos parâmetros utilizados neste modelo de simulação são tempo 

médio  de duração da operação de atracação, limite  máximo  da fila  de navios,  número de 

veículos de transporte interno e número médio de chegadas de navios por unidade de tempo.

GOMES (1982),  elaborou  um  procedimento  que  possibilita  a  análise  da  capacidade 

operacional de pátios ferroviários e auxilia  na tomada de decisões quanto às melhorias nas  

operações. O modelo simula,  a partir dos dados de entrada, a atual situação operacional do  

pátio, e permite avaliar  outras situações hipotéticas,  relacionadas a futuras mudanças físicas 

ou operacionais. As simulações são realizadas pelo método de Monte Carlo e como dados de 

entrada empregados podem-se mencionar: intervalo entre chegadas de trens, tempo médio de 

duração das operações e tempos médios de espera para execução.

Um procedimento visando  uma análise  de estratégias  operacionais  de um terminal  de 

contêineres foi desenvolvido por GOMES (1983). O procedimento consiste num modelo de 

simulação probabilístico que permite analisar diversas estratégias de operação de um terminal 

de  contêineres,  possibilitando  a  escolha  daquela  que  determine  o  melhor  desempenho 

operacional do terminal. Os principais parâmetros de entrada são tempos médios de ocupação 

dos equipamentos de pátio, tempo médio de ocupação dos guindastes de cais, tempo médio de 

ocupação dos berços,  número de navios que chegaram,  número de contêineres recebidos e 

enviados,  estado  dos  equipamentos  de pátio.  Este modelo  permite  que se  façam as  mais  
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diversas  combinações  quanto  ao  número  e  características  técnicas  dos  equipamentos 

envolvidos nas operações de um terminal de contêineres.

A simulação foi à técnica utilizada por NETO (1986) para o cálculo das capacidades de  

terminais ferroviários em face às necessidades militares. O procedimento proposto teve como 

finalidade  estabelecer  uma  rotina  para  as  atividades  usuais  durante  o  planejamento  do 

transporte de tropas, viaturas e suprimentos pelo modo ferroviário. Para atingir esse objetivo 

foram analisadas separadamente cada uma das atividades,  calculando  suas capacidades,  de 

forma a comparar uma com as outras, tornando possível, assim, a determinação da atividade 

crítica.  Parâmetros  como  tempo  de  carga  e  descarga  de  caminhões  e  vagões,  tempo  de 

embarque  e  desembarque  de  viaturas,  capacidade  limite  do  terminal,  tempo  médio  de 

manobra, lotação média de cada vagão, foram utilizados neste modelo.

DEXHEIMER (1997)  elaborou,  via  simulação,  um procedimento  com o  objetivo  de 

racionalizar as operações realizadas em terminais intermodais de carga visando a redução da 

interferência causada por estas no fluxo de transporte. Como dados de entrada neste modelo 

de simulação utilizaram-se os tempos médios de atendimento na recepção, de transbordo da 

unidade, de armazenagem do contêiner, para conferir o lacre e o de consolidação do contêiner, 

entre outros.

O trabalho desenvolvido por HUPALO et al (2003), utilizou a simulação para analisar as 

operações em solo e em vôo dos aeroportos da grande São Paulo. Inicialmente foi realizada a 

modelagem da área objeto do estudo que incluiu a construção de rotas de chegada, saída e das 

operações  de  taxiamento,  estacionamento,  pouso  e  descolagem  das  aeronaves.  Cinco 

diferentes  cenários  foram  criados,  cada  um  representando  uma  possível  alternativa  para 

diminuição  de congestionamentos e atrasos na Área de Controle Terminal  de São Paulo  – 

TMA-SP (Congonhas, Guarulhos e Viracopos).

A técnica da simulação como ferramenta de apoio à decisão foi empregada também no 

trabalho de RIBEIRO e BOTTER (2004) com o objetivo de realizar um estudo dos processos 

logísticos associados às operações em pátios de aeronaves. O modelo de simulação construído 

permite  a  análise  do  processo  de  atendimento  das aeronaves,  do  tempo  de  ocupação  das 

posições e das taxas de ocupação dos recursos visando aumentar a capacidade do pátio. O 
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modelo  foi  elaborado  com  detalhamento  suficiente  para  atender  desde  enfoques  de 

planejamento e operacionais.

2.2.2 GOAL PROGRAMMING TECHNIQUE

O propósito geral da programação por metas (Goal Programming) é a minimização dos 

desvios entre o nível de ganho de cada meta e seu correspondente nível de aspiração. Assim,  

supõe-se que o tomador de decisão seja capaz de subdividir  o conjunto de suas metas em 

diferentes prioridades, atribuindo pesos, com valores absolutos.

Esta técnica da tomada de decisão por objetivos múltiplos, denominada Programação por 

Metas ou “Goal Programming”, foi empregada por RAMOS (1995) para a elaboração de um 

procedimento para tomada de decisão em terminais marítimos petroleiros com o objetivo de 

decidir  as  alternativas  e  ações  mitigadoras  a  serem  adotadas  por  terminais  marítimos 

petroleiros para melhorar o seu desempenho operacional.  Alguns dos parâmetros que foram 

utilizados neste procedimento são: custo agregado ao produto, custo do terminal,  custo da 

frota  de  navios,  tempo  médio  de  espera  dos  navios  no  terminal,  utilização  dos  píeres, 

movimentação  dos produtos, estadia  em berços e número  de navios operados.  Como todo 

problema  resolvido  por essa  técnica,  após a caracterização  das  variáveis  de decisão  e da 

representação analítica das restrições e objetivos a serem alcançados, diversas alternativas são 

comparadas para escolha da melhor.

2.2.3 TÉCNICA NEURO-FUZZY

A lógica Fuzzy baseia-se na teoria dos conjuntos Fuzzy desenvolvida por Lofti A. Zadeh 

em 1965 e é uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral descritas em uma 

linguagem natural e convertê-las para um formato numérico, de fácil manipulação. Porém, a 

lógica  Fuzzy apresenta como principal limitação à dificuldade em tratar muitos fatores, pois 
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há  necessidade  de  definir  funções  de  pertinência  e  regras  de  composição.  Assim,  para 

compensar  esta  limitação  é  combinada  freqüentemente  com  a  teoria  de  redes  neurais, 

introduzida por McCulloch e Pitts em 1943, que são estruturas de processamento distribuído e 

paralelo  cujo  modelo  é o funcionamento  do cérebro humano  e caracterizadas pelo  uso de 

unidades simples que se encontram fortemente interconectadas formando redes de diferentes 

tipos.

A combinação dessas duas técnicas deu origem à técnica  Neuro-Fuzzy que possibilita o 

aproveitamento das vantagens de cada uma, ou seja, combina a vantagem das redes neurais de 

tratar grandes quantidades de dados e classes com a capacidade do sistema  fuzzy de converter 

informações vagas e imprecisas em um formato numérico.

Uma  aplicação  da  técnica  Neuro-Fuzzy foi  o  procedimento  desenvolvido  por 

HERNANDÉZ (2000) com o propósito de avaliar  as diferentes alternativas  de serviço  de 

transporte  que  podem  ser  utilizadas  pelas  empresas,  segundo  parâmetros  qualitativos  e 

quantitativos  (variabilidade  do  tempo  de  entrega,  acompanhamento  das  cargas,  tempo  de 

carga e descarga, tempo no trânsito, tempo de acesso, etc) que influenciam a competitividade  

da empresa para cada uma das alternativas.

OLIVEIRA  (2004)  também  utilizou  esta  técnica  com o  objetivo  de  estabelecer  um 

modelo  de  escolha  modal  para  transporte de  carga,  desenvolvido  a  partir  da  opinião  de 

especialistas  sobre as diferentes opções de transportes existentes e  considerando  variáveis  

quantitativas e qualitativas. Foi estruturado um modelo de convergência de informações que 

apresentou, como resultado, uma nota denominada Grau de Efetividade Modal (GEM), que 

reflete  o  quanto  cada  opção  modal  se  adapta às  necessidades  dos clientes.  Algumas  das 

variáveis  consideradas  no  modelo  foram:  custo  de  transportes,  valor  agregado  da  carga, 

freqüência da oferta, perda e danos, flexibilidade, disponibilidade de informações, operação 

modal, nível de serviço, etc.
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2.2.4 MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO (MULTICRITERIA DECISION AID – 

MCA)

O início  da pesquisa operacional se caracterizava por uma visão de total objetividade e  

utilizava  em  geral,  métodos  mono-critério.  A  partir  do  final  dos  anos  70,  surgiram  as 

metodologias multicritérios que permitem o tratamento de múltiplos aspectos para avaliar as 

ações disponíveis.  Por outro lado, a filosofia  do apoio à decisão propunha a incorporação da 

subjetividade dos tomadores de decisão aos modelos, em um processo construtivista. Diante 

disto, surge a MCDA com o objetivo básico de gerar conhecimentos por meio de ferramentas  

(modelos) com os que os tomadores de decisão pudessem se auxiliar.

Segundo  PHILIPPI  et  al (2004),  a  análise  de multicritério  deve  ser  vista  como  uma 

atividade com dois componentes principais: a construção do modelo e a gestão do processo. 

Assim, os resultados obtidos com esta análise dependem do conjunto de ações consideradas, 

da qualidade dos dados, da escolha e estruturação dos critérios, dos valores de ponderação 

atribuídos aos critérios,  do método de agregação utilizado  e da participação dos diferentes 

atores.

Para a realização da agregação na análise de multicritério  podem-se mencionar a soma 

ponderada, produto ponderado, método Electre I e média ponderada modificada como alguns 

dos métodos utilizados.

Uma  das  vantagens  das  metodologias  MCDA  consiste  na  capacidade  de  analisar  

problemas  complexos,  incorporando  critérios  tanto quantitativos como qualitativos,  e  que, 

muitas vezes, são conflitantes entre si.

A técnica de Multicritério de Apoio a Decisão (Multicriteria Decision Aid – MCDA) foi 

utilizada por PEREIRA W. (2001) com o objetivo de avaliar o desempenho operacional das 

empresas  operadoras  do  transporte  coletivo  por  ônibus  no  município  de  Fortaleza.  Os 

parâmetros  utilizados  nesta  aplicação  foram:  as  vistorias  dos  veículos,  os  programas  de 

redução de acidentes, o estado de conservação das frotas, o treinamento dos funcionários e a  

manutenção de veículos.
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2.2.5 SISTEMA DE APOIO À DECISÃO (SAD - DECISION SUPPORT SYSTEM ou DSS)

No final  dos anos 60, surgiu um sistema  de informação  denominado SAD, ferramenta 

potencial  para  medir  os  efeitos  das  mudanças  de  variáveis  de  capacidade  operacional,  

tecnológica e de investimento e, assim, apoiar executivos no processo de tomada de decisão.

Uma vez que o problema  é conhecido, soluções alternativas são criadas e o modelo é 

desenvolvido para analisar  as várias alternativas.  Como no processo de tomada de decisão 

devem-se considerar não só o problema, mas todos os fatores externos que podem influenciá-

lo.  Assim,  o  modelo  deve  considerar  as  perspectivas  técnica  (que  consiste  no 

desenvolvimento do banco de dados e modelos), organizacional e pessoal, estas duas últimas  

desenvolvidas após uma discussão do problema junto aos tomadores de decisão com o intuito 

de assegurar que todas as variáveis foram incluídas no modelo ou levadas em consideração na 

sua análise.

RIOS  et  al (2003)  elaboraram  um  trabalho  intitulado  “Modelo  de  decisão  para  o 

planejamento da capacidade nos terminais  de contêineres” que visava identificar  o conjunto 

de variáveis que possibilitam a elaboração de um modelo de decisão para o planejamento de  

capacidade de terminais de contêineres. O modelo elaborado foi baseado em um sistema de 

apoio à decisão que atende as necessidades dos executivos da área de operações. A pesquisa  

para  o  desenvolvimento  do  modelo  foi  realizada  sob  a  forma  de  uma  e-survey com a 

utilização  de  um questionário  via  Internet,  visando  coletar  dados  para  revelar  quais  as 

variáveis  a  serem  consideradas  em  seus  modelos  para  o  planejamento  do  terminal.  As 

variáveis apresentadas referem-se ao planejamento da capacidade dos berços (tempo médio de 

operação  do  navio,  número  de  guindastes,  número  de  berços,  etc)  e  do  pátio  (tipos  de 

equipamentos  de pátios,  número  de  caminhões,  número  de  contêineres  na  pilha,  etc).  Os 

dados obtidos foram analisados usando-se técnicas estatísticas de comparação entre variáveis  

(teste t para amostras emparelhadas).
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2.2.6 DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DE 

DADOS)

A técnica DEA, desenvolvida por CHARNES, COOPER e RHODES (1978), baseia-se 

na  programação  matemática.  É  classificada  como  não-paramétrica,  pois  não  utiliza  uma 

função  de  produção  predefinida  idêntica  para  todas  as  organizações  na  análise  do 

relacionamento  insumo  – produto – eficiência.  A técnica  tem como base  um conjunto de 

dados observados em diversas organizações, denominadas DMU (do inglês, Decision Making  

Units) e  avalia  a  eficiência  de cada unidade,  comparando-a com um grupo de referência  

constituído por outras unidades com o mesmo conjunto de input e output.

RIOS et al (2004) aplicaram está técnica no trabalho intitulado “Medindo a eficiência das 

operações  dos  terminais  de  contêineres  brasileiros”  que  atua  com 4  inputs (número  de 

guindastes,  número  de berços,  número  de funcionários  e  áreas  do  terminal)  e  um output 

(quantidade de Twenty feet Equivalent Unit - TEU’s movimentada). Ao elaborar um modelo 

utilizando  a técnica  DEA pode-se  optar  por  um modelo  de orientação  a  input (obter  um 

mínimo emprego de input dado o nível de output), ou por um modelo de orientação a output 

(obter  o  máximo  nível  de  output mantendo  os  inputs fixos).  Neste  trabalho,  os  autores 

escolheram o modelo de orientação a input, pois a eficiência dos recursos disponíveis para a 

realização das operações no terminal é observada a partir deste. Dois pontos que são cruciais e 

devem ser observados na avaliação desta técnica, correspondem à elaboração de um modelo 

de produção e a escolha de inputs e outputs relevantes e relacionados para suprir o modelo. 

A técnica do DEA também foi utilizada no trabalho desenvolvido por BARTUAL  et al 

(2004),  para  analisar  a  eficiência  técnica  e  econômica  com que  operam os terminais  de 

contêineres no sistema portuário espanhol. Nesta aplicação inclui-se uma tolerância nos dados 

e resultados com a qual pode-se modelar economicamente o sistema. Este trabalho teve como 

objetivo integrar o Know-how das partes interessadas. Este modelo foi orientado a output e os 

parâmetros utilizados foram:  5  inputs (comprimento  do cais,  área do terminal,  número  de 

guindastes,  número  total  de  trabalhadores,  número  total  de  transtainers)  e  os  resultados 

esperados  são  números  de  contêineres  de  20  e  de  40  TEU’s  cheios,  carregados  e 

descarregados  e  um  número  de  contêineres  de  20  e  de  40  TEU’s  vazios,  carregados  e 
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descarregados. Após a avaliação da eficiência  do terminal  foi realizada a modelagem para 

avaliar economicamente o sistema.

2.2.7 BALANCED SCORECARD

A técnica  do  Balanced  Scorecard (Cenário  Balanceado),  desenvolvida  por  Kaplan  e 

Norton em 1992, surgiu a partir de análises detalhadas das características do meio empresarial  

e dos modelos utilizados para avaliação do desempenho das atividades nas empresas.

Está técnica consiste num sistema estratégico de avaliação de desempenho  empresarial  

que  complementa  as  medidas  financeiras  com  avaliações  sobre  o  cliente,  identifica  os 

processos internos que devem ser aprimorados e analisa  as possibilidades de aprendizado e 

crescimento, ou seja,  os objetivos e medidas focalizam o desempenho organizacional sobre 

quatro perspectivas: a financeira, a dos processos internos, a do cliente, e a do aprendizado e 

crescimento dos funcionários. Cada perspectiva é constituída por um conjunto equilibrado de 

indicadores financeiros e  não financeiros  que procuram traduzir  o desempenho  e as ações 

necessárias para a realização dos objetivos.

LIMA  (2004)  utilizou  a  técnica  Balanced  Scorecard para  a  elaboração  de  um 

procedimento para avaliar o desempenho operacional de um centro de distribuição (CD). Este 

procedimento  permite  a  análise  do  desempenho  segundo  a  ótica  dos  diversos  agentes 

envolvidos no CD, quais sejam,  processos internos, fornecedores / transportadores, clientes,  

financeiros,  funcionários,  identificando  os  principais  pontos  de  gargalo  e  servindo  como 

subsídio à tomada de decisões. Neste trabalho alguns indicadores propostos são: tempo médio  

de  espera  do  veículo  carregado  para  liberação  da  documentação,  taxa  de 

carregamento/descarregamento  das  cargas,  percentual  de  entregas  com  problemas  de 

documentação,  percentual  de  entregas  com  problemas  de  danos  e  avarias,  número  de 

acidentes de trabalho e indicador de liquidez geral.
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2.2.8 TÉCNICA DE PREFERÊNCIA DECLARADA (PD)

A  técnica  de  Preferência  Declarada  foi  inicialmente  utilizada  nos  anos  60,  para 

complementar  o  uso  da  técnica  de  preferência  revelada.  Nos  anos  70  esta  técnica  foi 

empregada em pesquisas  de marketing com o intuito  de discernir  a  preferência  do cliente 

diante de um conjunto de opções,  mas  a partir  da década de 80 o uso da PD na área de 

transportes  ficou  mais  evidente  com várias  publicações  de  artigos  em jornais  e  revistas 

especializadas.

Segundo  KROES E SHELDON (1998),  a  PD consiste  em um grupo  de  técnicas  de  

decomposição que utilizam repostas individuais  a respeito  da preferência  dos entrevistados 

sobre um conjunto de alternativas  preestabelecidas,  com o intuito  de estimar  uma  função 

utilidade.

A técnica de Preferência Declarada é baseada em entrevistas nas quais são apresentados 

aos entrevistados conjuntos de opções (alternativas) fictícias que se aproximam da realidade. 

Assim,  diante do leque de opções,  o  entrevistado escolhe  a sua  preferida.  As  alternativas  

escolhidas são representados por modelos matemáticos que ajustam os parâmetros de maneira 

a determinar uma função utilidade.

Utilizando a técnica de Preferência Declarada, VIEIRA (1996) desenvolveu um trabalho 

com o objetivo de detectar, por meio  de um estudo criterioso, os setores econômicos mais  

importantes  e  os  níveis  de  serviços  dos  atributos  integrantes  de  todo  o  processo  da 

movimentação  de  produtos conteinerizados.  Por  meio  da  análise  dos  níveis  de  serviços,  

obtidos  por  meio  de  modelos  matemáticos  adequados,  cada  setor  informará  o  grau  de 

importância destes atributos, com relação à eficiência e o custo, ao longo de todo o processo 

exportador. Os atributos considerados no estudo foram: atendimento portuário, freqüência de 

navios, frete portuário, porto de origem, etc.

GONÇALVES et al (2004), utilizando a técnica de preferência declarada, elaboraram um 

trabalho cujo objetivo era identificar os atributos relevantes que softwares para roteirização de 

veículos  devem  contemplar,  a  partir  de  uma  análise  geral  da  estrutura  dos  softwares 
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roterizadores,  identificando  os  requisitos  básicos  necessários  segundo  diversos  autores. 

Alguns dos atributos utilizados são: tempo de carga e descarga, horário de início  e fim de 

viagem, restrições de circulação de veículos, capacidade do veículo. Os resultados obtidos a 

partir  das entrevistas e codificados de forma apropriada foram posteriormente inseridos em 

um programa computacional desenvolvido para ajustes de modelos de preferência declarada. 

Embora a aplicação apresentada desta técnica não esteja direcionada a terminais,  podem-se 

utilizar  softwares  de  roteirização  como  instrumento  para  a  melhora  do  desempenho  de 

equipamentos no interior destes e conseqüentemente o seu desempenho operacional.

2.2.9 OUTRAS METODOLOGIAS

No trabalho  desenvolvido  pelo  GEIPOT (2000)  foi  apresentado  um estudo  intitulado 

“Acompanhamento dos preços e desempenho operacional dos serviços portuários”, no qual é 

proposto um sistema de acompanhamento permanente do desempenho operacional dos portos 

brasileiros, com o objetivo de fornecer informações atualizadas sobre os níveis de eficiência,  

eficácia,  efetividade,  economicidade  e de qualidade  dos serviços prestados,  sejam aqueles 

diretamente prestados pelas administrações portuárias ou pelos diversos provedores, desde a 

entrada da embarcação, passando pelas operações de carregamento e descarga, até a entrega 

ou recebimento da carga pelos embarcadores. As variáveis consideradas foram os tempos de 

espera e  de operação; a  economicidade  pelos preços pagos pelos usuários ou clientes  e a 

eficácia  e a evolução do desempenho comparado a medidas gerenciais  ou estratégicas para 

atender as demandas quantitativas e de qualidade desejada.

PEREIRA (2001) com o objetivo de auxiliar  na solução do problema  dos gargalos da 

cadeia  logística  que  ocorrem  nos  terminais  multimodais  de  contêineres,  devido  à 

indisponibilidade ou inadequabilidade  de equipamentos de manuseio  de cargas,  propôs um 

procedimento  utilizando  a  programação  linear  com  o  intuito  de  selecionar,  alocar  e 

dimensionar a frota de equipamentos de um terminal buscando minimizar os custos anuais de 

operação dos contêineres  sujeito  a restrições de demanda.  Podem-se destacar os seguintes 
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parâmetros  utilizados:  número  de  equipamentos  demanda  diária  média  de  contêineres, 

produtividade diária média efetiva do equipamento e custo anual do equipamento.

FRANKEL (1987) apud CARVALHO (2003), apresenta em seu livro Port Planning and 

Development uma metodologia destinada à análise da produtividade de terminais portuários. 

O modelo foi planejado para medir a produtividade operacional de um terminal por meio de 

uma função matemática, considerando variáveis de indicadores operacionais e financeiros. O 

estudo é concentrado em fórmulas empíricas e em cálculo da capacidade de movimentação de 

carga por meio de gráficos.

Já  CARVALHO  (2003)  buscou  em seu  trabalho  dar  uma  contribuição  ao  estudo  do 

desempenho  de  terminais  de  contêineres  desenvolvendo  um procedimento  que  incorpora 

indicadores que procuram representar a exploração da plataforma operacional portuária frente 

a  uma  potencialidade da instalação. Neste trabalho  são equilibrados o tráfego portuário,  a 

integração  modal  e  a  possibilidade  operativa.  Procurou-se  estabelecer  a  medida  de 

desempenho do terminal portuário a partir da comparação entre indicadores como coeficiente  

de acesso  aquaviário,  balanceamento do tráfego de contêineres,  possibilidade  operativa  da 

instalação e valores correspondentes a um terminal tomado como padrão.

Diante do exposto, observa-se a existência de várias técnicas e modelos que podem ser 

empregados  na  avaliação  do  desempenho  operacional  de  atividades  diversas.  Cabe  ao 

pesquisador  a  escolha  da  técnica  ou  combinações  de  técnicas  apropriadas  conforme  a 

necessidade apresentada pelo estudo.

No  próximo  capítulo  serão  apresentadas  as  características  físicas  e  operacionais  de 

terminais intermodais de contêineres para, de posse delas, adotar ou criar um procedimento 

para a avaliação de seu desempenho operacional.
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3. TERMINAIS INTERMODAIS DE CONTEINERES

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um dos problemas iniciais da conteinerização foi à falta de padronização o que provocou 

a  existência  de  unidades  com  tamanhos  diferentes  dificultando,  assim,  o  manuseio  das 

mesmas. A padronização dos contêineres a partir da introdução e utilização das normas dos 

contêineres intercontinentais, elaboradas em 1968 pelo Comitê 104 da International Standards 

Organization  (ISO),  permitiu  a  construção  de  navios  e  terminais  especializados  para  o 

transporte  destes  recipientes,  assim  como  de  equipamentos  para  o  seu  manuseio, 

possibilitando,  ainda,  uma  maior  agilidade  nas  atividades  de embarque  e desembarque  da 

carga.

O transporte de carga geral por meio da utilização do contêiner no comércio mundial,  

vem crescendo significativamente e para ganhar novos mercados e conservar os já ganhos o 

maior nível possível de eficiência no transporte de carga é fator decisivo.

Na atualidade, a preocupação principal dos operadores dos terminais de carga é reduzir o  

tempo  de permanência  no  terminal  o  que, conseqüentemente,  acarretará uma  redução  nos 

custos da movimentação dos contêineres. A estruturação apropriada das instalações, a escolha 

e emprego adequado dos equipamentos especializados  e um sistema  operacional  eficiente 

permitirão que o terminal possa desenvolver de forma otimizada suas atividades.
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3.2 TERMINAIS DE CONTÊINERES

Segundo  MORLOCK (1978),  sendo  os terminais  elementos  essenciais  do  sistema  de 

transporte intermodal,  eles devem assegurar o transbordo de carga de uma modalidade de 

transporte para outra sem quebra de continuidade no deslocamento, evitando se constituírem 

em pontos de concentração dos maiores custos e congestionamentos. Para tanto, eles devem 

ser pontos dinâmicos com infra-estrutura e instalações essenciais aos sistemas de transporte, 

equipados e dimensionados de modo a proporcionar rapidez e segurança  nas operações de 

carga, descarga, concentração e dispersão, diminuindo  assim o tempo de permanência  dos 

veículos transportadores, um dos fatores que causa um alto custo operacional.

 Os  terminais  possuem  instalações  e  equipamentos  adequados  para  realização  das 

operações  de  carregamento  e  descarregamento,  embarque/desembarque, 

empilhamento/desempilhamento, transporte interno dos contêineres e armazenagem. Devem 

conter ainda instalações de apoio para as atividades administrativas, de controle e de serviços. 

A  operação  intermodal  aliada  ao  processo  de  unitização  de  carga  se  caracteriza  por 

aumentar a segurança desta, por incrementar a velocidade de sua movimentação, tanto nos 

terminais quanto nos percursos e por reduzir o custo da mão de obra. ARAÚJO (1983).

Este mesmo autor classifica os Terminais Intermodais de Contêineres (TIC) em terminais  

marítimos e terminais terrestres ou terminais interiores de acordo com a sua localização e seus 

acessos. 

Os terminais interiores de contêineres são instalações localizadas próximas aos portos ou 

perto de centros industriais. 

“Os terminais interiores,  ou ’portos secos’, surgiram basicamente, da  
necessidade  de  diminuir  o  congestionamento  das  zonas  portuárias  
(zonas de jurisdição primária), as quais dispõem de área limitada e de  
alto custo,  por causa do acentuado crescimento do uso do contêiner.  
Podem  operar  com  o  mesmo  serviço  oferecido  pelo  porto,  só  se  
diferenciando no fato de estarem localizados numa zona de jurisdição  
secundária”.(ROBINSON apud PEREIRA, 2001).
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Estas instalações devem ser planejadas de modo a possuírem todas as acomodações de 

um porto para o processamento e liberação das cargas e ainda contar com um bom acesso de 

veículos para permitir a integração dos modos conforme as necessidades e possibilidades da 

região.

As vantagens dos Terminais Interiores são, segundo GEIPOT apud ARAÚJO (1983):

 A  transferência  das  operações  de  manuseio  físico  da  carga  da  área  portuária,  

geralmente com espaço limitado ou de alto custo, para outra com maior disponibilidade de 

espaço e com menores custos.

 O descongestionamento da área portuária.

 A consolidação de despachos e contêineres para movimentação em trens unitários ou 

comboios para o porto.

 O  incentivo  do  transporte  intermodal  interno  de  carga  unitizada,  auferindo  a 

plenitude dos benefícios inerentes a este sistema.

Existem três tipos principais de regimes aduaneiros especiais, os quais contribuem para o 

processo de interiorização do uso da carga conteinerizada nestas instalações. Esses são:

 As Estações Aduaneiras de Interior (EADI) ou terminais que se localizam próximos 

dos  pontos  de  origem  e  destino  das  cargas,  destinadas  a  receber  cargas  exportadas  e 

importadas, e onde são processados os trâmites alfandegários.

 Os  Terminais  Retroportuários  Alfandegados  (TRA)  ou  terminais  localizados  no 

retroporto,  onde  as  mercadorias  podem  ficar  até  90  dias  aguardando  para  serem 

nacionalizadas.

 Os Depósitos Alfandegados Públicos (DAP) localizados também no retroporto são 

locais onde as mercadorias podem ficar estocadas por um prazo de até 120 dias aguardando 

para serem nacionalizadas.

“Os terminais marítimos são definidos como instalações localizadas na  
interface  do  transporte  terrestre  com  o  marítimo,  alfandegadas  e  
localizadas  na  zona  primária  do  porto,  destinadas  à  operação  de  
apenas um tipo de carga segundo a qual se encontram aparelhadas”.
(CAMPOS e ROBINSON apud LILLIAN ROBINSON, 1986).
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Estes  terminais  localizam-se  na  parte  frontal  dos  portos  e  representam  o  ponto  de 

interface  entre  os  subsistemas  de  transporte  marítimo  e  terrestre.  Na  FIG.  3.1  pode-se 

observar um exemplo de Terminal Marítimo.

FIG. 3.1 Exemplo de um terminal marítimo de contêineres.

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

Segundo GRANADOS (1980) “do ponto de vista econômico, observa-se que na operação 

desses terminais  se encontra uma das principais  vantagens da conteinerização, qual seja,  o 

aumento da rotatividade dos veículos em função da redução dos tempos de atendimento e 

espera”. Assim, o terminal marítimo de contêineres não é apenas um ponto de interface entre 

os  subsistemas  de  transporte  marítimo  e  terrestre,  mas  também  um  verdadeiro  centro 

coordenador do sistema de transporte intermodal.
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3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS TERMINAIS INTERMODAIS DE 

CONTÊINERES

3.3.1 ESTRUTURA FÍSICA

O conhecimento  da  estrutura física  de  um Terminal  Intermodal  de  Contêineres  é  de 

extrema importância para se entender a sua operação e analisar  os equipamentos adequados 

para realizar as funções a que estão destinados.

Os terminais intermodais de contêineres podem ser classificados de acordo com os seus 

acessos.  No  caso  dos  terminais  de  interiores  podem-se  mencionar  os  rodoviários,  aero-

rodoviários, rodos-ferroviários e rodo-ferro-fluviais. Quanto aos terminais marítimos os mais  

comuns  são os marítimo-rodoviários e os marítimo-rodo-ferroviários.  Segundo os tipos de 

acessos, os terminais podem ser compostos por determinados subsistemas operacionais. Estes 

subsistemas,  com  características  e  funções  próprias  são  os  responsáveis  diretos  pelas 

operações com contêineres e, segundo PEREIRA (2001), são os seguintes:

Subsistema  Ferroviário: responsável  pela  recepção,  expedição,  decomposição, 

classificação,  formação  e  manobras  internas  necessárias  para  a  operação  dos  trens.  Este 

subsistema é constituído por:

 Acesso  ferroviário  constituído  pelas  linhas  férreas  principais  que  dão  acesso  ao 

terminal;

 Feixe de recepção ou conjunto de linhas secundárias responsáveis pelo recebimento 

dos trens, em número suficiente para não ocasionar congestionamentos e atrasos na operação 

da recepção. Sua extensão deve ser compatível com o tamanho do trem padrão de maneira  

que partes dos trens que chegam ao terminal  não interrompam o fluxo  normal  das linhas 

principais;

 Feixe  de expedição  ou conjunto  de linhas  para atender  a  programação  dos trens 

permitindo que a partida após a conclusão das operações seja rápida e sem atrasos;
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 Feixe  de  decomposição,  classificação  e  formação  ou  grupo  de  linhas  onde  são 

realizadas as operações de decomposição do trem de acordo com o tipo de carga transportada 

e do tipo armazenagem que será utilizado. Neste feixe é executada ainda a formação do trem, 

agrupando-se  os vagões  de acordo  com os seus  destinos  o  que simplifica  o processo  de 

expedição.  O  grupo  de  linhas  deve  ter  conexão  com os  demais  feixes  para  facilitar  as 

manobras  e  o  seu comprimento  não  precisa  comportar  uma  composição  inteira,  já  que  a  

mesma  pode  ser  desmembrada,  se  necessário,  em pequenos  conjuntos  de  vagões  para  a 

realização da classificação (FALAVINHA apud DEXHEIMER, 1997);

  Linhas de estacionamento e desvios utilizadas para o estacionamento do material 

rodante e para o cruzamento dos trens. O seu comprimento deve comportar o comprimento do 

maior trem previsto (DEXHEIMER,1997) e

 Linhas de abastecimento, manutenção e reparos leves destinadas a abrigar o material  

rodante para abastecimento, manutenção e reparos leves.

Subsistema Rodoviário:  é constituído  pelas  áreas de circulação  e estacionamento  de 

caminhões,  controle de saída e chegada de caminhões,  área de espera e estacionamento. O 

subsistema rodoviário é composto pelos seguintes elementos:

 Portão ou local onde é feita a vistoria do contêiner que chega ou sai do terminal com 

o objetivo de identificar possíveis avarias ao longo do trajeto até o mesmo e onde se verificam 

e emitem os documentos de acompanhamento do contêiner,  o registro das informações no 

sistema e a determinação do endereço no pátio de armazenagem dos contêineres no terminal;

 Acesso  rodoviário  constituído  pelo  conjunto  de  vias  pavimentadas  ou  não  que 

permitem o acesso às instalações do terminal;

 Área  de  estacionamento  reservada  para  comportar  os  veículos  que  esperam 

atendimento, contribuindo assim para que os veículos em fila  não atrapalhem o andamento 

das operações e

 Oficinas  para  manutenção  rotineira  e  reparos  leves  em  caminhões,  instalações 

destinadas a manutenção rotineira e reparos leves de caminhões.
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Subsistema Hidroviário e Marítimo: pode ser dividido em 4 (quatro) componentes: 

 Canal de acesso/egresso das embarcações que corresponde ao elemento de interface 

com a hidrovia ou com o mar;

  Área de evolução ou manobra destinada às manobras de amarração ou retirada das 

embarcações pelos rebocadores e armadores;

 Área  de  fundeio  ou  barra  destinada  ao  posicionamento  das  embarcações  que 

esperam pelas operações de carga e descarga dos contêineres e

 Local  de  atracação  onde  as  embarcações  são  posicionadas  para  a  realização  de 

carregamento ou descarregamento do contêiner.

Esse subsistema  pode conter,  eventualmente,  estaleiros para reparos e instalações para 

abastecimento de víveres e combustíveis.

Subsistema  Aéreo:  compreende  todas  as  atividades  relacionadas  ao  movimento  de 

aeronaves. É composto pelos seguintes elementos:

 Acesso  aéreo  ou espaço  aéreo  vinculado  ao  aeroporto e  serviço  de  controle  de 

tráfego;

 Circulação de aeronaves ou pistas de pouso e decolagem, e de “táxi” e

 Pátio de estacionamento de aeronaves para estacionamento e manobra das mesmas.

O lado terrestre engloba os elementos relacionados com os serviços de movimentação das 

cargas entre as aeronaves e os veículos terrestres,  como agresso/egresso, estacionamento e 

circulação e áreas de apoio e manutenção das aeronaves.

Subsistema de Transbordo e Armazenagem: este subsistema está presente em todos os 

terminais  de contêineres,  independente  do tipo de acesso.  É  constituído  por instalações  e 

infra-estrutura necessárias para o transbordo de cargas de um modo de transporte para outro 

ou para as áreas de armazenagem dos contêineres propriamente dita. Neste subsistema ainda 

são executadas as operações de desconsolidação e consolidação dos contêineres. É composto 

por: pátio de transbordo, pátios de armazenagem, armazéns de consolidação/ desconsolidação, 
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oficinas  de  manutenção  de  equipamentos  de  movimentação,  oficinas  de  reparos  de 

contêineres e vias para transporte interno.

Nas áreas destinadas à estocagem ou nos pátios de armazenagem os contêineres podem 

ser empilhados de formas diferentes dependendo do equipamento a ser utilizado. No caso da 

utilização de chassis, os contêineres são armazenados em uma única camada, o que reduz o 

aproveitamento do espaço. O emprego da aranha permite a estocagem de até 3 (três) alturas.  

O pórtico sobre pneus possibilita a estocagem em até 8 (oito) fileiras consecutivas, limitado 

pelo tamanho do pátio e até 4 (quatro) alturas. Já nas instalações que usam o pórtico sobre  

trilhos, o empilhamento dos contêineres pode ser de até 15 (quinze) fileiras e de até 5 (cinco) 

alturas. Empilhamentos maiores, de até 7 alturas, são alcançadas por meio da utilização das 

empilhadeiras de lança telescópica (Reach Stacker – FIG.3.2).

FIG. 3.2 Empilhamento utilizado Reach Stacker

As  áreas  ou  pátios  de  armazenagem  (FIG.3.3)  são  locais  onde  os  contêineres  são 

depositados por um período determinado de tempo para aguardar o transbordo para os meios 

de dispersão. DEIXHEIMER (1997) argumenta que as mesmas “devem estar localizadas de 

forma  que o terminal  possa adaptar-se às necessidades  dos modos de transporte que nele  

operam bem como às dos clientes, dentro de um contexto de relação funcional e operativa”.  

Assim, a natureza do contêiner a ser movimentado determina a tipologia destas áreas podendo 

permitir ainda variações quanto à disposição dos acessos e quanto às vias de serviço. Os tipos 

de pátios e armazéns mais comuns nos terminais são os seguintes:

 Pátios de contêineres frigoríficos;

 Pátios de contêineres especializados;
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 Pátios de contêineres cheios;

 Pátios de contêineres vazios;

 Pátios de contêineres avariados e

 Armazéns de consolidação e desconsolidação. 

Pátios de Contêineres Frigoríficos onde, além do piso e do apoio de fundo, existe uma 

rede elétrica de tomadas com capacidade  para suportar a ligação  simultânea  das unidades 

previstas.  Estão disponíveis  depósitos fixos e móveis  de gases de refrigeração assim como 

unidades  móveis  de  serviço  e  de  inspeção  prévia  ao  embarque  dos  equipamentos  de 

refrigeração.

FIG. 3.3 Pátio de contêineres do Terminal da Libra no Rio de Janeiro

Fonte: www.aquacon.com.br/site_portugues/aquaviarios.htm

Pátios  de  Contêineres  Especializados  destinados  à  armazenagem  dos  recipientes 

utilizados  para  o  transporte  de  mercadorias  perigosas,  produtos químicos  e  derivados  de 

petróleo, compostos principalmente por contêineres tanques que devem ser identificados com 

símbolos internacionais conforme o tipo de carga transportada.

Nesta área,  cuidados especiais  como o afastamento das instalações básicas,  drenagem 

controlada e segurança especial  devem ser tomados.  Estes pátios são os mais  fiscalizados 

devido à possibilidade de contaminação ambiental.
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Pátios de Contêineres Cheios destinados ao armazenamento dos contêineres que serão 

exportados e que estão aguardando a liberação alfandegária para o embarque, bem como os 

que  foram  importados  depois  dos  trâmites  alfandegários  e  liberados  para  serem 

desconsolidados  no  próprio  terminal  ou  pelos  clientes.  Geralmente  os  contêineres  são 

separados nos pátios de acordo com o modo de transporte a ser utilizado, com o local de 

destino e com a faixa de peso de forma a facilitar a movimentação dos mesmos. 

Pátios de Contêineres Vazios empregados para a estocagem dos contêineres vazios no 

terminal  podendo  haver  ainda  uma  subdivisão  em  áreas  pré-estabelecidas  para 

armazenamento dos contêineres vazios por tipo, como frigoríficos ou tanques, entre outros.

Pátios  de  Contêineres  Avariados destinados  a  contêineres  com defeitos.  Trata-se, 

normalmente,  do menor pátio  e em muitos casos nem mesmo chega a se construir,  sendo 

apenas uma área quase indefinida, sem maiores componentes.

Estes pátios também devem contar com baias de atendimento equipadas com ferramentas 

adequadas  para  reparos  e  possuir  abrigo  contra  intempéries.  Ainda,  devem  contar  com 

equipamentos para solda e jateamento de areia  e para a realização da pintura assim como 

baias abertas para lavagem e higienização. 

Independente do tipo de pátio, os mesmos não devem ficar em local exposto ao acesso  

público, nem posicionados de forma a atrapalhar  o fluxo de movimentação na operação do 

terminal. A drenagem dos pisos e a implantação de vigas de concreto no pavimento devem ser 

bem feitas para receber as unidades estocadas, evitando o seu contato com a água do chão e a  

conseqüente deterioração do piso dos contêineres.

Armazéns  de  Consolidação  e  Desconsolidação  destinados  a  abrigar  as  cargas  para 

consolidação dos contêineres ou depois da desconsolidação dos mesmos. Na FIG. 3.4 pode-se 

observar uma destas áreas.
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FIG. 3.4. Armazém de consolidação e desconsolidação.

Fonte: www.libraportcampinas.com.br/novo/serviços.php

Subsistema de Apoio: possibilita a integração do terminal com os diversos subsistemas e 

com o  meio  externo.  Neste  subsistema  realizam-se  os  serviços  de  controle,  gerência  das 

operações e administração do terminal. Ele é constituído por:

  Infra-estrutura de acessos: linhas férreas, rodovias, hidrovias, mar, espaço aéreo ou 

combinação destes;

 Instalações  complementares  ou  áreas  destinadas  à  instalação  de  empresas 

rodoviárias, seguradoras, balanças de medição, empresas de leasing de contêineres, etc, e

 Edifícios  de  gerência  comercial  ou  local  destinados  a  dependências  de  serviço 

comercial do terminal.

3.3.2 EQUIPAMENTOS PARA A OPERAÇÃO DE TERMINAIS INTERMODAIS DE 

CONTÊINERES

Nos terminais  de contêineres empregam-se diferentes tipos de equipamentos conforme 

sua estrutura física e as atividades desenvolvidas.  Esses equipamentos são classificados em 

veículos com ou sem autonomia para içamento.

46



Veículos com autonomia para içamento são as aranhas e as empilhadeiras,  os pórticos 

marítimos para contêiner e pórticos sobre pneus ou sobre trilhos. Os veículos sem autonomia  

para içamento são os chassis e os cavalos mecânicos GRANADOS (1980)  apud PEREIRA 

(2001).

Existem equipamentos complementares que auxiliam no manuseio dos contêineres, como 

os  spreaders constituídos de uma estrutura retangular; cujos cantos permitem o travamento 

dos contêineres por meio de mecanismos especializados. Existem 3 (três) tipos de spreader: o 

autonivelador, o fixo e o expansível. O primeiro permite que o contêiner se mantenha com a 

quilha  plana  durante o movimento, o segundo é utilizado  para movimentar contêineres  de 

tamanho único e o expansível é empregado para contêineres de diferentes tamanhos.

3.3.2.1 EQUIPAMENTOS COM AUTONOMIA DE IÇAMENTO

Aranha  (FIG.3.5)  também  chamado  de  straddle  carrier é  um  veículo  sobre  rodas, 

utilizado para efetuar operações como transporte, empilhamento e operações de transferência  

de contêineres durante a carga e descarga de carretas rodoviárias, arrumação e empilhamento 

de contêineres nos pátios de estocagem e transporte da área de estocagem até o local de 

embarque e vice-versa. É facilmente manobrável, porém há necessidade de pavimentação em 

bom estado e resistente para o seu uso devido a grande concentração de carga nas rodas e de  

necessidade de espaço lateral para a sua operação. 

Segundo DUBKE apud PEREIRA (2001) este equipamento é inadequado para operação 

em pátios ferroviários, visto que ele é obrigado a passar pela extremidade do comboio para  

retirar ou colocar o contêiner no vagão. 

Apesar da facilidade na realização das manobras a utilização deste equipamento apresenta 

algumas desvantagens como elevados custos de manutenção eficiente; redução da capacidade 

de estocagem do pátio, pois permite empilhamento  em uma única  fileira  e necessidade de 

corredores largos para que suas pernas possam trafegar.
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FIG. 3.5 Aranha (Straddle carrier)

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

Empilhadeiras são veículos utilizados nos pátios de estocagem e também nos armazéns  

de consolidação/desconsolidação para movimentação de todos os tipos de cargas. Com estes 

equipamentos podem se realizar movimentos horizontais e verticais com as mercadorias. São 

produzidos em vários tipos e tamanhos permitindo assim a execução de diversas operações. 

As empilhadeiras  mais  utilizadas  em terminais  são as  fork lift (FIG. 3.6),  usadas para 

executar operações de transferência, transporte e empilhamento apenas de contêineres vazios 

assim como operações de consolidação  e desconsolidação de cargas em armazéns  e as de 

pegadores frontais (top loader - FIG. 3.7) ou com lança telescópica (reach stacker - FIG. 3.8) 

as quais são utilizadas para arrumar os contêineres nas áreas de armazenagem e realizar as 

atividades de transferência dos mesmos para as carretas e vagões ferroviários.
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FIG. 3.6 Fork Lift

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

FIG. 3.7 Top Loader

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

FIG. 3.8 Reach Stacker

Fonte: www.toplift.com
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Pórtico Marítimo para Contêiner →  A movimentação dos contêineres  era realizada 

com os guindastes dos próprios navios até o final da década de 50, mas com o aumento da  

demanda e do tamanho dos contêineres a utilização destes equipamentos se tornou ineficiente 

por não manter o nível do serviço. Buscando acabar com essa deficiência, no final da década 

de 50 surgiu o pórtico marítimo, também conhecido como  portainer  (FIG. 3.9), que é um 

guindaste para cais específico  de contêineres que oferece segurança para a carga durante a 

operação de transbordo.

Este equipamento é utilizado para o deslocamento vertical e horizontal do contêiner nas  

operações  de  carga  e  descarga  dos  navios.  Existem  vários  modelos  de  acordo  com as 

características técnicas no que se refere à capacidade de carga, alcance em terra, alcance em 

mar, velocidade linear, vão entre trilhos e outros.

FIG. 3.9 Portainer

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

Pórtico sobre Pneus ou sobre Trilhos também conhecido como transtainer (FIG. 3.10), 

é utilizado para o empilhamento e desempilhamento de contêineres no pátio de estocagem. É 

considerado um equipamento básico para terminais rodos-ferroviários.

Suas principais vantagens, descritas por GOMES (1983), são o elevado aproveitamento 

da área de estocagem (pois o equipamento precisa de pouco espaço para movimentação), o 

baixo  custo de manutenção (devido  à sua simplicidade)  e  a facilidade  para automatizar  as 

operações.
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FIG. 3.10 Transtainer

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

Já, dentre as desvantagens, podem-se mencionar a existência de problemas de acesso aos 

contêineres situados nos níveis mais baixos e a necessidade de pavimentação robusta do piso  

do terminal devido às elevadas solicitações dos equipamentos e das pilhas de contêineres.

3.3.2.2 EQUIPAMENTOS SEM AUTONOMIA DE IÇAMENTO

Chassis são veículos não motrizes nos quais, por meio de dispositivos de canto, podem-

se fixar  ou apoiar  os contêineres.  Existem vários modelos de chassis  que variam desde a  

carreta rodoviária normal até o conjunto de estrado e chassi (FIG. 3.11).

Este equipamento é utilizado apenas nas operações de transporte interno dos contêineres  

e na armazenagem dos mesmos quando são mantidos e estocados sobre o chassi no pátio. 

De acordo com GOMES (1983), as principais vantagens na utilização deste equipamento, 

no que se refere à armazenagem, são o rápido envio da carga para o proprietário visto que o 

contêiner  está  sempre  sobre  o  chassi;  a  menor  freqüência  de  içamento  implicando  na 

possibilidade  de  menores  danos  às  cargas  e  a  não  necessidade  de  pavimentos  muitos 

resistentes,  visto  que  as  solicitações  do  mesmo  são  reduzidas.  Entretanto,  não  permite  o 

empilhamento  de contêiner  e  ainda  precisa  de corredores de acessos para a  manobra dos 
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cavalos mecânicos. Também se podem citar como desvantagens a necessidade de um número  

de chassis  igual  ao número de contêineres a serem estocados, o  que implica  em elevados 

investimentos e a manutenção mais cautelosa devido a sua utilização tanto para empilhar os 

contêineres como também para o transporte interno no terminal.

FIG. 3.11 Chassi

Fonte: BUSTAMANTE (2001)

Cavalos Mecânicos,  veículos destinados à tração de chassis  no interior dos terminais,  

realizando em conjunto as operações de transporte. São dotados de macaco hidráulico para 

possibilitar  o levantamento dos chassis  pela parte dianteira  e movimentá-los no interior do 

terminal  (FIG. 3.12).  De muita utilidade no terminal,  este equipamento está disponível  no 

mercado com velocidades, capacidades e potências variadas e podem ser adaptados ao chassi 

a ser tracionado.

FIG. 3.12 Cavalo Mecânico

Fonte: BUSTAMANTE (2001)
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3.4 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DOS TERMINAIS

Neste item serão descritas as atividades desenvolvidas dentro do terminal associadas à 

movimentação de contêineres.

3.4.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As  atividades  básicas  desenvolvidas  num  terminal  intermodal  de  contêiner  estão 

relacionadas com as tarefas que ocorrem com a movimentação e armazenagem da carga. Para 

um bom desempenho  destas atividades  é  importante a  integração  entre o terminal  e  seus 

usuários, por meio da troca de informações concernentes a cada mercadoria movimentada.

Num terminal intermodal de contêiner genérico se desenvolvem as seguintes atividades 

básicas:

 Desembarque de contêineres;

 Embarque de contêineres;

 Atividades de consolidação e desconsolidação;

 Atividades com contêiner vazio.

3.4.1.1 ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DESEMBARQUE DE 

CONTÊINERES

A operação de desembarque dos modos ferroviário e marítimo envolve as atividades de 

recebimento dos veículos, transbordo do contêiner por meio de equipamentos adequados para 

o veículo de transporte interno, transporte interno até a área de armazenagem, transbordo para 

a área de armazenagem e sua armazenagem no pátio enquanto aguardam a requisição para o  
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embarque.  Para o caso  de desembarque pelo  modo rodoviário,  o  próprio veículo  entra no 

terminal  até  a  área  designada  para  armazenamento  do  contêiner,  onde  é  realizado  o 

transbordo.

A operação  de desembarque é iniciada  após o recebimento  da relação dos grupos de 

contêineres  que  serão  embarcados  em  determinado  veículo.  Esta  relação  contém  dados 

importantes,  entre  os  quais  estão  o  tipo  específico  de  contêineres  (frigoríficos  ou  não 

frigoríficos), o local de destino, se estão vazios ou cheios, tara e peso bruto. Em função destes  

dados o terminal faz uma reserva de área de armazenagem para estas unidades.

O procedimento a ser seguido quando o contêiner chega ao terminal começa com o seu  

recebimento  e  a  realização  da  vistoria  de  sua  parte  externa,  verificando  assim  possíveis  

avarias que possam ter ocorrido ao longo do percurso até o terminal; comprovando-se ainda 

se o peso bruto do contêiner está de acordo com o que consta na guia de exportação. Caso 

haja  alguma  avaria  no  contêiner  ou  no  lacre  é  realizado  um registro  pelos  operadores 

responsáveis pela vistoria, isentando o terminal de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Após  a  vistoria  é  apurado  se  há  alguma  área  previamente  designada  para  o 

armazenamento do contêiner. Caso não exista, o contêiner aguardará fora do terminal até que 

sejam enviados os dados necessários para o seu armazenamento no local designado. Cabe ao 

terminal  estocar o  contêiner  no pátio  na área previamente alocada,  de forma  a facilitar  o  

acesso às unidades e proporcionar maior agilidade na hora do embarque.

 “Este procedimento de reserva de área é realizado por clientes que  
buscam cumprir seus compromissos com prazos, no embarque de seus  
contêineres,  procurando evitar contratempos na operação. Entretanto  
nem sempre o  usuário do  terminal  pode executar  as atividades  com  
folga,  o  que  torna  o  esquema  de  reserva  ineficaz,  sendo  em  parte  
responsável pela ineficiência dos trabalhos, principalmente nos portos  
públicos”. (DUBKE apud PEREIRA, 2001).
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3.4.1.2 ATIVIDADES RELACIONADAS COM O EMBARQUE DE CONTÊINERES

A operação de embarque de contêineres em trens e navios começa com a retirada do  

mesmo da área de armazenagem e com sua colocação no veículo de transporte interno com 

auxílio  de equipamentos adequados. Posteriormente se realiza o transporte até a área de pré-

estivagem, onde será dado início  à operação de embarque propriamente dita no veículo que 

realizará o transporte da carga até o destino final ou para algum outro terminal. 

A retirada do contêiner da área de armazenagem para a área de pré-estivagem é realizada  

normalmente 24 horas antes da chegada do veículo.  No caso de embarque em um veículo  

rodoviário (FIG. 3.13), o procedimento simplifica-se ao se posicionar o veículo próximo do 

pátio  de  armazenagem  e  então  se  realiza  a  colocação  do  contêiner  sobre  o  caminhão 

utilizando equipamentos apropriados.

Em alguns terminais, o contêiner não passa pelo processo de armazenagem. Nestes casos, 

o contêiner que será embarcado chega e direciona-se diretamente ao setor de embarque. Nas 

FIG.  3.14,  FIG.  3.15  e  FIG.  3.16  são  mostrados  os  fluxogramas  das  atividades  de 

desembarque  e  embarque  dos  contêineres  nos  modos  marítimo,  ferroviário  e  rodoviário, 

respectivamente.

FIG. 3.13 Embarque no Modo Rodoviário.
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3.4.1.3 ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSOLIDAÇÃO E 

DESCONSOLIDAÇÃO

A  consolidação  e  desconsolidação  da  carga  são  atividades  complementares  as  de 

embarque e desembarque. Os contêineres normalmente são consolidados nos armazéns  ou 

depósitos  dos clientes,  chegando  ao  terminal  já  estufados  (container  house),  mas  podem 

ocorrer casos em que estes sejam consolidados no próprio terminal (contêiner píer). 

A consolidação é efetuada conforme a ordem de chegada da mercadoria nos armazéns 

(FIG.3.17), formando-se filas que serão atendidas segundo a disciplina de atendimento FIFO 

(“first in – first out”), ou seja, o primeiro lote que chega será o primeiro a sofrer a estufagem.  

Um contêiner vazio é solicitado e transportado até o armazém de consolidação por meio de 

um equipamento apropriado e após a estufagem da unidade (FIG.3.18), o controle central dos 

pátios é informado, permitindo assim designar o local de armazenagem do contêiner. 

FIG. 3.17 Chegada de mercadorias no armazém

Fonte: Sites Técnicos

Caso não tenha sido efetuada a reserva da área de armazenagem, o contêiner consolidado 

permanecerá no  armazém até que sejam tomadas as  providências  para que o mesmo  seja  

armazenado no pátio, onde aguardará a requisição para o embarque.
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FIG. 3.14 Fluxograma da operação de desembarque marítimo e embarque ferroviário ou 
rodoviário

Fonte: Adaptação de PEREIRA (2001)
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FIG.3.15 Fluxograma da operação de desembarque ferroviário e embarque marítimo ou 
rodoviário

Fonte: Adaptação de PEREIRA (2001)
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FIG. 3.16 Fluxograma da operação de desembarque rodoviário e embarque marítimo ou 
ferroviário

Fonte: Adaptação de PEREIRA (2001)

FIG. 3.18 Estufagem de um Contêiner Vazio.

Fonte: Sites Técnicos

Na FIG. 3.19 mostra-se o fluxograma da operação de consolidação dos contêineres. No 

caso das atividades  de desconsolidação  das cargas estas são realizadas  seguindo  o mesmo 

procedimento, porém de ordem inversa, ou seja, em vez de retirar do armazém e colocar as  

cargas no contêiner, estas são retiradas do contêiner e colocadas no armazém. 
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FIG. 3.19 Fluxograma da Operação de Consolidação de Contêineres

Fonte: Adaptação de PEREIRA (2001)
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3.4.1.4 ATIVIDADES RELACIONADAS COM CONTÊINERES VAZIOS

Os contêineres vazios podem possuir uma área específica no terminal em torno de 5% a  

10%  da  área  do  pátio  e  constituem  aproximadamente  30%  do  total  de  contêineres 

movimentados e armazenados no terminal. Sua movimentação complementa as atividades de 

desembarque e embarque (CRUZ, 1997).

A  condição  de  contêiner  vazio  pode  ter  origem externa  ou interna  ao  terminal.  Os 

contêineres com origem externa são aqueles que entram vazios no terminal por terra ou mar.  

Já os de origem interna são os contêineres cuja condição sofre modificação, passando de cheio 

para vazio dentro do terminal.  Isto ocorre quando um contêiner cheio é destinado à área de 

desconsolidação para retirada de sua carga.

Normalmente,  os  terminais  portuários  não  armazenam  contêineres  vazios  na  área 

portuária,  devido  ao fato desta área ser de alto custo e a remuneração pela estocagem dos 

contêineres vazios ser baixa. Além disto pode ocasionar eventual congestionamento devido o 

aumento do número de unidades movimentadas.

A operação com contêineres vazios engloba as seguintes atividades,  segundo expostas 

por PEREIRA(2001):

 Envio ao usuário ou ao armazém do terminal de consolidação;

 Envio para embarque conforme requisição do controle do terminal;

 Armazenagem das  unidades  no  pátio  com o objetivo  de manter  um estoque 

mínimo para atender a demanda;

 Inspeção  dos contêineres  com a  finalidade  de verificar  as  suas  condições  de 

utilização;

 Quando necessário envio a oficinas de reparos e limpeza;

 Recebimento de contêineres desconsolidados no terminal ou fora dele.

Nas  FIG.  3.20  e  FIG.  3.21  são  apresentados  os  fluxogramas  das  atividades  com 

contêineres vazios e de entrada e saída dos contêineres, respectivamente.
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FIG.3.20 Fluxograma das Atividades com Contêineres Vazios

Fonte: Adaptação de PEREIRA (2001)
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FIG. 3.21 
Fluxograma 
da entrada e 

saída dos 
contêineres 
nos setores 
do 

Terminal

Fonte: Adaptação de PEREIRA (2001)
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O conhecimento da estrutura física e das atividades relacionadas com a movimentação e 

armazenagem dos contêineres permitem que sejam identificados parâmetros que influenciam 

no desempenho  geral das atividades no terminal.  Assim,  após esta caracterização e com o 

estudo do estado da arte das técnicas e procedimentos encontrados na literatura sobre esse 

assunto, apresentado no capítulo anterior, será apresentado um procedimento para avaliar  o 

desempenho  operacional  de  um terminal  por  meio  da  determinação  de  um indicador  de 

desempenho  que  agrega  parâmetros  associados  às  atividades  desenvolvidas.  Este 

procedimento será apresentado no próximo capítulo.
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4. PROCEDIMENTO PROPOSTO

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste  capítulo  é  apresentada  uma  proposta  de  procedimento  para  a  avaliação  do 

desempenho  operacional  de  terminais  intermodais  de  contêineres.  O  procedimento  visa  

auxiliar  na diminuição das dificuldades mencionadas ajudando aos operadores de terminais  

intermodais  de  contêineres  na  avaliação  do  desempenho,  assim  como na  identificação  de 

possíveis gargalos e problemas existentes em todo o processo operacional.  O procedimento 

segue as etapas apresentadas na FIG 4.1.

FIG. 4.1 Procedimento Proposto
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As etapas que compõem o procedimento serão apresentadas a seguir.

4.2 ETAPAS DO PROCEDIMENTO

4.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES QUE COMPÕEM UM TERMINAL

O levantamento e a caracterização dos setores que compõem o processo operacional de 

um terminal é a primeira etapa do procedimento proposto. O conhecimento do funcionamento 

do terminal possibilita a identificação dos possíveis setores que poderão vir causar problemas 

e gargalos no desempenho global do mesmo.

O procedimento  operacional  de  um terminal  pode ser  divido  em dois  fluxos:  um de 

exportação  e outro de  importação.  Os  setores  que compõem estes  fluxos  são  descritos a  

seguir.

 Setor  de  Documentação  Prévia: Este  setor,  presente  tanto  no  fluxo  de 

exportação quanto de importação, tem como responsabilidade verificar, organizar e processar 

toda a documentação associada aos carregamentos de contêineres que chegam ou saem do 

terminal. Os pesos da tara e bruto, tipos de contêineres, veículos no qual serão transportados, 

locais de destino final, entre outros dados, são algumas verificações realizadas neste setor nas 

notas fiscais e de recebimento e expedição.

 Setor Gate:  É a  porta  de  entrada  ou saída  da carga do  terminal.  Este  setor,  

presente  somente  no  fluxo  das  operações  de  exportação,  é  responsável  pela  vistoria  dos 

carregamentos de contêineres que entram e saem do terminal,  assim como pela pesagem dos 

mesmos.

 Setor Descarga:  Incluído no fluxo  operacional de importação, este setor tem a 

incumbência  de realizar  o descarregamento dos veículos que trazem os contêineres para o 

terminal, assim como as vistorias e pesagem deste carregamento.
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 Setor Pátio: É o setor encarregado pelo armazenamento dos contêineres na área 

reservada apenas para este fim. Presente nos dois fluxos operacionais, este setor contêm áreas 

divididas conforme  os tipos de contêineres: cheios,  vazios,  frigoríficos e não frigoríficos e 

conforme o tipo de operação: exportação e importação. Dentro do pátio existe um subsetor 

chamado  de  cabine  do  armazenador,  que  tem  a  função  de  indicar  as  áreas  em  que  o 

carregamento de contêineres será armazenado no pátio ou de onde os mesmos serão retirados.

 Setor Embarque: Nele realiza-se o carregamento dos contêineres nos veículos de 

embarque. Está presente nos dois fluxos operacionais.

 Setor  Desconsolidação:  Contido  somente  no  fluxo  de  importação,  ele  é 

responsável pela retirada das mercadorias dos contêineres as quais deveram ser entregues aos 

seus respectivos importadores. Neste setor também é realizada a fiscalização alfandegária.

 Setor Consolidação: Este setor, quando presente no terminal, é incluído no fluxo 

operacional de exportação. Nele é unitizada a mercadoria a ser exportada em contêineres.

Nas FIG 4.2 e FIG 4.3 são apresentados, respectivamente, os posicionamentos dos setores 

nos fluxos operacionais de exportação e importação.

FIG. 4.2 Posicionamento dos setores no fluxo operacional de exportação
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No  fluxo  operacional  de  exportação  o  item Desistência  não  corresponde  a  um setor 

propriamente dito, consiste em uma área onde são colocados os contêineres que estavam na 

área de embarque e por algum problema ou situação não irão embarcar no veículo que estava 

previsto. Assim, o contêiner fica esperando a chegada do próximo veículo que irá transportá-

lo até o seu destino final.

FIG. 4.3 Posicionamento dos setores no fluxo operacional de importação

4.2.2 LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CADA SETOR

O levantamento  das  atividades  desenvolvidas  nos  setores  facilita  a  identificação  dos 

parâmetros e aspectos cujos desempenhos possam ser prejudiciais na performance global do 

terminal. Nos próximos itens são apresentadas as atividades realizadas por cada setor.

4.2.2.1 SETOR DE DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA

As atividades  desenvolvidas  neste setor são:  o  recebimento  do  booking enviado  pelo 

transportador, a digitalização do booking no sistema e a confecção da ECE e do manifesto.
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 Recebimento do booking enviado pelo transportador  O booking consiste em 

um  conjunto  de  documentos  impressos  contendo  dados  importantes  enviados  pelo 

transportador para o terminal.  Dentre esses dados tem-se: a identificação do veículo que irá 

transportar o contêiner, a data prevista de chegada ao terminal,  o lugar de destino final,  os 

tipos,  quantidades  e  pesos  dos  contêineres  e  número  dos  lacres.  O Booking e  algumas 

alterações no mesmo devem ser enviados em tempo hábil para que o terminal possa realizar o 

processamento. Em média o tempo máximo de envio das informações é de 48 horas antes da 

chegada do veículo ao terminal.

 Digitalização  do  booking no  sistema  Os  documentos  impressos  são 

digitalizados para disponibilizar as informações para todos os setores. Essa digitalização deve  

ser a mais cuidadosa possível,  pois desta informação é que depende todo o planejamento dos 

demais  setores nos terminais.  O sistema  deve  ser  atualizado  diariamente  devido  possíveis  

alterações na documentação enviada pelo transportador.

 Confecção da ECE e do Manifesto  Após as atividades anteriores e com todos 

os dados  disponíveis,  a  próxima  atividade  consiste  na  confecção  da  ECE (Estimativa  de 

Contêineres  a  Embarcar)  no  caso  de exportação  e  a  confecção  do  Manifesto  no  caso  da 

Importação. Nestes documentos constam: a identificação do veículo  em que os contêineres 

irão chegar ou sair do terminal, os pesos dos contêineres, o local de destino final e o tipo de  

contêiner. A diferença entre eles é que no primeiro consta apenas uma estimativa do número 

de contêineres a ser embarcado enquanto no segundo a quantidade de contêineres que irão ser 

retirados dos veículos é exata.

4.2.2.2 SETOR GATE

No  setor  gate  as  atividades  desenvolvidas  são:  vistoria  do  contêiner  e  pesagem do 

mesmo.

 Vistoria  do Contêiner  Consiste  na  verificação  da parte  externa  buscando 

identificar a existência de danos ou avarias do contêiner e a concordância do número do lacre 

com o que consta no booking. Caso seja verificada alguma avaria que danifique ou deforme 
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de  forma  significativa  a  sua  estrutura,  o  contêiner  é  retornado  para  o  cliente  ou  para  o 

transportador. Se o dano e avaria não alteram a estrutura do contêiner, eles são registrados de 

forma a isentar o terminal de qualquer responsabilidade. A conferência do número do lacre e a 

notificação de algum dano ou avaria  no contêiner  são lançados no sistema do terminal por 

meio de um coletor de dados junto ao funcionário responsável pela vistoria. Deve-se ressaltar  

ainda que no momento da vistoria  também é realizada a troca de responsabilidade  entre o  

transportador  e  o  terminal  por  meio  do  DTR  (Documento  de  Transferência  de 

Responsabilidade). O contêiner não é recebido se não estiver previsto para esse dia, se o dead 

line  estiver vencido  ou se não pertencer aos transportadores que operam no terminal,  pois 

estas alterações podem causar problemas nos demais setores.

  Pesagem do contêiner  Esta atividade consiste na conferência entre o peso do 

contêiner e o estabelecido no booking. A pesagem pode ser tornar um problema ao se operar 

com cargas de importação e em alguns casos no recebimento de cargas de exportação, pois a 

falta de equipamentos adequados para a realização da tarefa pode causar demora no processo 

acarretando filas no sistema operacional.

4.2.2.3 SETOR DESCARGA

Na descarga são realizadas a vistoria e a pesagem dos contêineres da mesma forma que 

no setor gate. Além destas atividades são realizadas o descarregamento dos contêineres e o 

transporte e transbordo até o pátio.

 Descarregamento  dos  contêineres  Esta atividade  consiste  na  retirada  dos 

contêineres dos veículos que o transportaram até o terminal. Ás vezes, devido à disposição do 

contêiner  dentro do veículo  de transporte marítimo,  é  realizada  a operação  de safamento 

também conhecida como restowage que consiste na remoção de um contêiner que não será 

descarregado  nesse  terminal,  porém que  impede  a  descarga  do  anterior.  Esta  operação  é 

prejudicial ao desempenho global, pois consome tempo.

 Transporte e transbordo até o pátio  Após descarregados, os contêineres são 

separados de acordo com as seguintes características: necessidade ou não de desconsolidação, 
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situação de transbordo ou não, tipo, peso, veículo de transporte final,  local de destino final.  

No  final,  é  realizado  o  transporte  interno  do  contêiner  dentro  do  terminal  para  a  área 

especificada no pátio de acordo com as características citadas. 

4.2.2.4 SETOR PÁTIO

No setor  pátio  são  realizadas  as  seguintes  atividades:  armazenamento  do  contêiner  e 

transporte e transbordo do mesmo.

 Armazenamento do contêiner  Ao receber do setor de documentação prévia a 

ECE, no caso de exportação, ou o Manifesto, no caso de importação, cabe ao pátio separar de 

forma organizada os locais adequados para o armazenamento do contêiner de forma que não 

seja  dificultada a sua localização e posterior movimentação. Quando o contêiner  chega no 

pátio  em veículo  rodoviário  deve  passar  pela  cabine  do  armazenador  para  obter  a  área 

separada para a sua armazenagem. Para os demais modos, o transporte é realizado por meio  

de  equipamentos  do  próprio  terminal,  porém,  também  deve  passar  pela  cabine  do 

armazenador para a obtenção do local de armazenagem.

 Transporte e  transbordo do contêiner   São feitos por outros setores uma 

solicitação junto ao pátio de contêineres de acordo com a programação. Assim, cabe ao pátio 

a localização e o transporte dos mesmos até os setores solicitados por meio de equipamentos  

especializados. Podem-se mencionar como exemplos deste transportes o envio de contêineres 

vazios ao armazém de consolidação, transporte de contêineres cheios para desconsolidação e 

envio de contêineres para o embarque. 
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4.2.2.5 SETOR EMBARQUE

As atividades desenvolvidas no setor embarque são: conferência  dos contêineres para o 

embarque e carregamento dos mesmos.

 Conferência  dos  Contêineres  para  o  embarque  O  pátio  deve  enviar  os 

contêineres ao setor de embarque 24 horas antes da chegada do veículo que os transportará 

para verificação do número do lacre e do estado e para que seja registrado qualquer dano ou 

avaria  que tenha ocorrido durante a sua estada no terminal  e para confirmar  o número de 

contêineres a ser embarcado.

 Carregamento do contêiner  Ao chegar na área de embarque o veículo que irá 

transportar  o  contêiner,  este  deve  ser  carregado  com  o  auxílio  de  equipamentos 

especializados, de acordo com o plano de posicionamento determinado pelo planne, no caso 

do transporte marítimo, facilitando assim sua retirada e localização no local de destino.  No 

caso do modo rodoviário,  o veículo  se dirigi  diretamente para o pátio  onde é realizado  o 

carregamento direto na carreta.

4.2.2.6 SETOR DESCONSOLIDAÇÃO

No setor desconsolidação são realizadas as atividades de desconsolidação do contêiner, 

armazenagem de cargas fracionadas e conferência das mesmas.

 Desconsolidação do contêiner  consiste na retirada das cargas fracionadas do 

contêiner para serem armazenadas e nacionalizadas. O armazém de desconsolidação tem que 

ser estruturado de forma que possua pessoal treinado e aparelhagem adequada para cada tipo 

de carga (tambores, pallets, bobinas de papel, etc.).

 Armazenagem das cargas fracionadas   As cargas retiradas dos contêineres 

ficam armazenadas no terminal até a retirada das mesmas pelos importadores ou clientes. O 
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armazém tem que  ser  estruturado  e  ter  áreas  dedicadas  a  cada  tipo  de  carga  (cargas  de 

consumo humano,produtos químicos e outros contaminantes, cargas perecíveis,etc.).

 Conferência das cargas fracionadas  Entende-se como conferência das cargas 

fracionadas  a nacionalização  das mesmas,  ou seja,  a  vistoria  e liberação alfandegária.  Em 

alguns  casos a  carga é desconsolidada  para simples  conferência  e  depois  é recolocada no 

contêiner,  em outros as cargas são conferidas e armazenadas à espera da liberação  para a 

retirada  pelo  cliente.  Em alguns  terminais,  principalmente  nos  marítimos,  esta  função  é 

desempenhada  pelos  prepostos  dos  importadores,  os  despachantes  aduaneiros.  Os 

funcionários do terminal  devem conhecer  a  documentação e os trâmites  a fim de que não 

ocorram erros administrativos que possam causar prejuízos ao terminal,  como no caso  de 

liberação de uma carga que estava retida pela alfândega.

4.2.2.7 SETOR CONSOLIDAÇÃO

As atividades desenvolvidas no setor consolidação são: vistoria das cargas fracionadas, 

armazenagem das mesmas, consolidação do contêiner e transporte do contêiner estufado para 

o pátio.

 Vistoria  das cargas  fracionadas   Esta atividade  consiste  na  verificação  da 

documentação e do estado físico  (danos e avarias)  das cargas fracionadas que chegam ao 

terminal.  Todo problema  encontrado na  vistoria  deve  ser  registrado de forma  a isentar  o 

terminal de qualquer responsabilidade.

 Armazenagem das cargas fracionadas   Idêntica à atividade apresentada no 

setor desconsolidação.

 Consolidação do contêiner  Consiste  na estufagem dos contêineres com as 

cargas fracionadas para serem exportadas. O processo de consolidação requer pessoal treinado 

e aparelhagem adequada, pois dependendo do tipo de carga a sua consolidação se torna um 

processo complexo. 
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 Transporte  do  contêiner  estufado  para  o pátio   Após  a  consolidação,  o 

contêiner  é transportado para o pátio  realizando assim o transbordo do mesmo para a área  

previamente definida. O contêiner fica armazenado até a solicitação do seu embarque.

4.2.3 DETERMINAÇÃO DOS ASPECTOS QUE INFLUENCIAM A PRODUTIVIDADE 

DAS ATIVIDADES

Cada um dos setores que compõem um terminal foi descrito em função das atividades  

que neles se realizam. Da forma como estas atividades são realizadas podem ocorrer atrasos, 

erros, desvios,  acidentes, etc que prejudicam o desempenho operacional global do terminal.  

Estes  erros,  atrasos,  desvios  e  acidentes  devem ser  observados  para  adoção  das  práticas 

adequadas e reduzir estes incidentes. 

Em cada um dos setores descritos há presença de funcionários, equipamentos e espaço 

que participam do desempenho do setor. À seguir são apresentados na TAB. 4.1, por setor, 

uma  série  de parâmetros,  que, se observados regurlarmente,  podem ajudar  a  apontar qual 

funcionário, atividade e / ou equipamento que provoca a perda do desempenho desejado.
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TAB. 4.1 Relação dos parâmetros associados às atividades dos setores
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•Taxa de vistoria de contêineres
•Taxa de descarregamento de contêineres
•Taxa de transferência de contêineres 

GATE

Pátio

•Taxa de contêineres com problemas de liberação
•Taxa de documentação errada

•Tempo médio decarregamento  de contêineres

•Taxa de ociosidade de equipamentos

•Tempo médio de transferência de contêineres (trem, navio)
•Tempo médio de pesagem de contêineres

•Tempo médio de armazenagem 

•Taxa de carregamento de contêineres
•Taxa de ociosidade de equipamentos

•Tempo médio de conferência dos contêineres para o embarque

•Taxa de ociosidade de equipamentos
•Tempo médio de transferência de contêineres
•Taxa de contêineres posicionados em endereços errados
•Taxa de ociosidade de áreas de armazenagem

•Taxa de áreas reservadas erradas
•Taxa de transferência de contêineres (trem, navio)

•Taxa de transferência de contêineres (trem, navio)
•Taxa de vistoria de contêineres

Documentação Prévia

Atividades

•Taxa de atrasos no envio de documentos
•Taxa de documentos errados

Parâmetros

•Taxa de erros cometidos
•Taxa de documentos a serem processados

Embarque

Consolidação
•Taxa de transferência de contêineres
•Tempo médio de transferência de contêineres
•Taxa de ociosidade de equipamentos
•Tempo médio de consolidação de contêineres

•Taxa de cargas posicionadas em endereços errados
•Taxa de áreas de armazenagem ociosas

•Taxa de consolidação  de contêineres 
•Taxa de vistoria  das cargas fracionadas

 Desconsolidação

•Tempo médio de desconsolidação de contêineres
•Taxa de ociosidade de equipamentos
•Taxa de  desconsolidação de contêineres 
•Taxa de  nacionalização das cargas fracionadas
•Taxa de cargas posicionadas em endereços errados
•Taxa de áreas de armazenagem ociosas

Descarga •Tempo médio descarregamento de contêineres 
•Taxa de ociosidade de equipamentos
•Tempo médio de pesagem de contêineres
•Tempo médio gasto com safamento de contêineres
•Tempo médio de transferência de contêineres (trem, navio)



Como os parâmetros da TAB. 4.1 estão relacionados aos 3 fatores que mais influência  

tem no desempenho das atividades, quais sejam funcionários, equipamentos e espaço e com o 

objetivo de facilitar o processo de hierarquização, os mesmos foram traduzidos em aspectos 

fáceis de serem medidos. Estes são os apresentados na TAB.4.2.

TAB. 4.2 Relação dos aspectos associados às atividades dos setores
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 Desconsolidação

Capacitação do funcionário na desconsolidação do contêiner
Disponibilidade de área de armazenagem
Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de desconsolidação
Capacitação do funcionário no processo de nacionalização das 
cargas
Cargas posicionadas em locais errados

Cargas posicionadas em locais errados

Adequabilidade de equipamentos de consolidação
Adequabilidade de equipamentos de transporte e transbordo

Consolidação Disponibilidade de equipamentos
Disponiblidade de área de armazenagem
Capacitação do funcionário na consolidação do contêiner
Capacitação do funcionário na vistoria das cargas

Setores

Erros na documentação enviada
Capacitação do funcionário na realização da vistoria / pesagem e 
transbordo

Aspectos

Atrasos no envio da documentação
Capacitação do funcionário no processamento da documentação

Documentação Prévia

Gate
Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de pesagem e transbordo

Capacitação do funcionário no processo de liberação / 
documentação para o embarque

Eficiência dos equipamentos de transbordo
Disponibilidade de equipamentos

Pátio

Embarque

Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de  transbordo e transporte

Capacitação do funcionário no carregamento do veículo de 
embarque

Erros de posicionamento dos contêineres no pátio
Disponibilidade de área de armazenagem

Capacitação do funcionário no descarregamento do veículo
Capacitação do funcionário na realização da vistoria / pesagem e 
transporte do contêiner
Disponibilidade de equipamentos

Descarga

Eficiência dos equipamentos de transbordo
Atrasos devido à realização de safamento ou remanejamento



4.2.4 HIERARQUIZAÇÃO DOS ASPECTOS

Essa quarta etapa visa estimar a influência de cada um dos aspectos do item anterior no 

desempenho de uma dada atividade. 

Estas estimativas  podem ser  realizadas  a  partir  das respostas  dadas  a  questionários  a 

serem  respondidos  por  especialistas  do  setor  onde  a  atividade  está  sendo  avaliada.  O 

questionário  proposto nesta  dissertação  consta  de  duas  partes:  na  primeira  solicita-se  aos 

especialistas que expressem a sua preferência quanto a importância dos aspectos, por meio da 

sua  ordenação.  Já  na  segunda  parte  solicita-se  a  análise  da  importância  dos  setores 

considerados no desempenho global do terminal, também por meio da ordenação.

No  APÊNDICE  1  é  apresentado  o  modelo  do  questionário  que  foi  aplicado  para  a 

realização da hierarquização dos aspectos e dos setores. 

Deve-se observar que nesta primeira etapa de determinação dos pesos,  não se trabalha 

com um terminal  particular  e sim,  de forma genérica,  pois quer se avaliar  a influência  das 

atividades no setor e dos setores no terminal.

As escalas adotadas na hierarquização dos aspectos correspondem ao número de aspectos 

considerados em cada setor e  associados às atividades  desenvolvidas  nos mesmos.  Para a 

hierarquização dos setores o entrevistado pode atribuir importâncias iguais a mais setor.

A aplicação dos questionários de forma direta traz algumas vantagens como a garantia de 

retorno das respostas e o esclarecimento de qualquer dúvida pertinente. Neste trabalho, além 

dos questionários aplicados pessoalmente, alguns foram encaminhados via e-mail depois de 

contatados  os  especialistas  e  obtidas  as  respectivas  aprovações  quanto  à  participação  na  

pesquisa.

Quanto  à  amostra  de  terminais  selecionada,  essa  deve  ser  em  tamanho  e  em  tipo  

representativos dos terminais brasileiros.
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Para essa  dissertação  foram entrevistados  especialistas  dos  seguintes  terminais:  Libra 

terminal  Rio  S/A (RJ),  Tecon Rio  Grande  S/A (RS),  Terminal  de  Vila  Velha  S/A (ES), 

Transbrasa  -  Transitária  Brasileira  LTDA (SP),  Grupo  Rodrimar  S/A (SP),  Intermarítima  

Terminais LTDA (BA), Litoral Agência Marítima Ltda (SC), Porto de Itajaí (SC), Container e 

Transportes Integrados  Ltda -  CTIL (RS),  Terminal  Libra  37 (SP),  Sepetiba  Tecon (RJ), 

Coopercarga (SC).

4.2.5 ÍNDICE DO DESEMPENHO DO SETOR

Para se chegar a um índice de desempenho de um dado setor, os aspectos analisados são 

integrados com a análise de pesos relativos da influência de cada aspecto dentro de cada setor 

previamente estabelecido.  Foi solicitado  aos especialistas  que expressem a sua preferência  

quanto à importância dos aspectos, por meio de sua ordenação, considerando a influência dos 

mesmos no desempenho das atividades do setor, atribuindo um valor máximo para o de maior  

influência e decrescendo os valores à medida que a influência no desempenho vai diminuindo, 

sendo o valor 1 o correspondente ao de menor influência e o aspecto de maior influência no 

desempenho do setor recebe o valor correspondente ao número total de aspectos considerados 

para o setor. 

A influência  de cada aspecto em cada setor, Ii,j, é obtida calculando a média aritmética 

das respostas atribuídas pelos especialistas, segundo a EQ. 4.1.

                                                                                                                                          EQ. 4.1

onde:
K

jiN ,  = Resposta atribuída ao aspecto i do setor j pelo entrevistado k

m = Total de entrevistados.

n= Total de aspectos do setor;
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l= Total de setores.

E o peso relativo de cada aspecto dentro de cada setor, ij, é calculado segundo a EQ. 4.2.
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i
ji

ji
ij

I

I

1
,

,
                                                                                                            EQ. 4.2

Imediatamente pode-se calcular  o índice de desempenho  do setor j,  IDSj,  de um dado 

terminal  utilizando-se a soma  ponderada o que segundo PHILLIPI  et al (2004), garante o 

ordenamento das ações e elimina  as incompatibilidades.  Este índice é calculado segundo a 

EQ. 4.3:

                                                                                                                                   EQ. 4.3

onde:

ijx = Nota atribuída pelo especialista do setor j do terminal ao aspecto i

A  obtenção  destas  notas  jix ,  é  realizada  por  meio  de  um  questionário  junto  aos 

especialistas dos setores do terminal  que será avaliado, onde o especialista  do setor atribui 

uma nota quanto ao desempenho do aspecto no desenvolvimento das atividades. 

No APÊNDICE 2 é apresentado o modelo do questionário elaborado para a obtenção das 

notas referente ao desempenho dos aspectos no desenvolvimento das atividades. 

4.2.6 HIERARQUIZAÇÃO E OBTENÇÃO DOS PESOS RELATIVOS DOS SETORES

A hierarquização dos setores pode ser realizada da mesma forma que a hierarquização 

dos aspectos. O objetivo  desta etapa é a estimação  da influência  do setor no desempenho 

global do terminal. Depois de feita a estimação deve-se calcular os pesos relativos dos setores.
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As  respostas  dos  especialistas  dos  setores  quanto  à  importância  dos  mesmos  no  

desempenho  global  do  terminal  foram  obtidas  por  meio  da  2ª  parte  do  questionário  

apresentado no APÊNDICE 1, possibilitando assim o cálculo dos pesos relativos referente aos 

setores.

Depois  de  obtidas  todas  as  respostas,  a  importância  de  cada  setor,  jL ,  é  obtida 

calculando a média aritmética das respostas atribuídas pelos especialistas, empregando a EQ. 

4.4.

m

M
L

m

k
kj

j


 1

,                                                                                                             EQ. 

4.4

onde:

Mj,k = Resposta atribuída ao setor j pelo entrevistado k;

j = Setor considerado;

m = Número de especialistas entrevistados;

Posteriormente determina-se o peso relativo de cada setor com o objetivo de especificar a 

importância do mesmo para o desempenho operacional global do terminal.  O peso relativo 

dos setores é calculado mediante a EQ. 4.5.




 m

j
j

j
j

L

L
P

1

                                                                                                               EQ. 4.5
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4.2.7 ÍNDICE DE DESEMPENHO DO TERMINAL (IDT)

Após  a  determinação  dos  pesos  relativos  dos  aspectos,  dos  setores  e  do  índice  de 

desempenho de cada setor, pode-se determinar o Índice de Desempenho do Terminal,  IDT, 

utilizando o método da soma ponderada segunda a EQ. 4.6:

j

m

j
j IDSPIDT *

1




                                                                                                  EQ. 4.6

Ou segundo a EQ. 4.7:

ji

n

i
ji

m

j j xPIDT ,
1

,1
*




                                                                                        EQ. 

4.7

O  resultado  obtido  (IDT)  consiste  em  um  valor  representativo  do  desempenho 

operacional global do terminal que de acordo com a escala pré-estabelecida pelo pesquisador,  

indicará o desempenho operacional do terminal.

Na  TAB.  4.3  é  apresentada  a  escala  sugerida  neste  trabalho  para  a  avaliação  do 

desempenho operacional do terminal.

TAB. 4.3 Escala para avaliação do desempenho operacional do terminal. 
IDT Desempenho operacional global

1 < IDT  2 NÃO SATISFATÓRIO

2 < IDT  3 SATISFATÓRIO
3 < IDT  4,5 BOM
4,5 < IDT  5 EXCELENTE

Esta resposta permite a identificação de problemas envolvendo os aspectos e setores do  

terminal e possibilita a adoção de medidas de mitigação dos mesmos.
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Neste trabalho foram caracterizados 7 setores que compõem o fluxo operacional de um 

terminal  e  32  aspectos  distribuídos  dentre  estes  setores,  aspectos  esses,  associados  as 

atividades desenvolvidas nos mesmos.

Assim a equação para a determinação do IDT será segunda a EQ.4.8:
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                                                                                   EQ. 

4.8

onde:

Pj = Peso relativo do setor j; j = 1 ,..., 7

ji ,  = Peso relativo do aspecto i no setor j, i = 1, ...nj e j = 1, ..., 7;

jix ,  = Nota atribuída pelo especialista do setor j ao aspecto i, i = 1, ...nj e j = 1,..., 7

nj = Número de aspectos considerados no setor j

Para obter os pesos relativos  dos setores (PJ) e dos aspectos de cada setor ( ji, ) foi 

enviado  o  questionário  genérico  do  APÊNDICE  1  a  12  especialistas  dos  terminais 

pesquisados que apresentam portes e movimentações de cargas distintos. As respostas obtidas 

foram processadas  utilizando  as  fórmulas  apresentadas  nos  itens  4.2.5  e  4.2.6.  Na  TAB 

4.3.são apresentados os pesos relativos dos aspectos (em preto) e dos setores (em vermelho)

TAB. 4.4 Relação dos pesos relativos dos aspectos e setores

Aspectos / Setores
Peso 

relativo
1 - Recebimento da documentação Prévia 0,155
Capacitação do funcionário no processamento da documentação. 0,329
Atrasos no envio da documentação. 0,366
Erros na documentação enviada. 0,305
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Aspectos / Setores
Peso 

relativo
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2 - Gate 0,142
Capacitação do funcionário na realização da vistoria / pesagem e 
transbordo.

0,342

Disponibilidade de equipamentos. 0,378
Adequabilidade dos equipamentos de pesagem e transbordo. 0,280
3 - Pátio 0,160
Disponibilidade de equipamentos. 0,316
Adequabilidade dos equipamentos de transbordo e de transporte. 0,221
Erros no posicionamento dos contêineres no pátio. 0,206
Disponibilidade de área de armazenagem. 0,257
4 - Embarque 0,155
Capacitação do funcionário no carregamento do veículo de embarque. 0,226
Disponibilidade de equipamentos 0,300
Eficiência dos equipamentos de transbordo 0,211
Capacitação do funcionário no processo de liberação / documentação 
de embarque.

0,263

5 - Descarga 0,146
Capacitação do funcionário no descarregamento do veículo. 0,189
Capacitação do funcionário na vistoria / pesagem e transporte de 
contêiner

0,209

Disponibilidade de equipamentos 0,274
Eficiência dos equipamentos de transbordo 0,184
Atrasos devido à realização de safamento ou remanejamento 0,144
6 - Desconsolidação 0,123
Capacitação do funcionário na desconsolidação do contêiner. 0,173
Disponibilidade de área de armazenagem 0,204
Disponibilidade de equipamentos 0,201
Adequabilidade dos equipamentos de desconsolidação 0,167
Capacitação do funcionário no processo de nacionalização das cargas 0,126
Cargas posicionadas em locais errados 0,129

Aspectos / Setores
Peso 

relativo

7 - Consolidação 0,119
Capacitação do funcionário na vistoria das cargas 0,138
Capacitação do funcionário na consolidação do contêiner. 0,168
Disponibilidade de área de armazenagem. 0,153
Disponibilidade de equipamentos. 0,166
Adequabilidade dos equipamentos de consolidação. 0,153
Adequabilidade dos equipamentos de transporte e transbordo 0,113
Cargas posicionadas em locais errados. 0,109
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Com o intuito de verificar a homogeneidade das respostas e a estabilização das médias foi 

calculado o desvio padrão das respostas e realizadas combinações entre as entrevistas. Estes 

testes permitiram concluir que não ocorrem modificações significativas nos valores médios.

A formulação e o uso do modelo da Equação 4.8 e dos pesos relativos apresentados na  

TAB 4.3 auxiliam e agilizam a aplicação  do procedimento para avaliação  do desempenho 

operacional do terminal.

Cabe mencionar que a presença ou ausência de setores e/ou atividades em relação as aqui 

apresentadas leva a necessidade de recalcular os pesos.

A  utilização  do  método  de  soma  ponderada  para  a  obtenção  do  IDT  global  de  um 

terminal  de  contêineres  permite  a  sintetização  dos  vários  aspectos  em  um  único  valor 

representativo  possibilitando  uma  visão  sistêmica  e  global  do  andamento  das  atividades 

desenvolvidas no mesmo e ainda tira inconsistências ou grandes diferenças quanto à avaliação  

da importância de atividades e/ou setores.

A formulação apresentada abrangendo os aspectos e setores auxilia  na identificação dos 

componentes do sistema operacional que devem ser reavaliados de forma a adotar-se práticas 

que reduzam eventuais problemas.

No próximo capítulo é desenvolvida uma aplicação do procedimento proposto de forma a 

mostrar a sua aplicabilidade. 
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5. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO

5.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, visando mostrar a aplicabilidade do procedimento proposto, apresentar-

se-á uma aplicação do mesmo para avaliação do desempenho do Terminal de Contêineres de 

Vila Velha - ES. Inicialmente é descrita a estrutura física  e operacional (áreas disponíveis,  

número de equipamentos e produtividade anual) do terminal e em seguida é desenvolvida a 

aplicação do procedimento proposto com o intuito de obter o IDT (Índice do Desempenho do 

Terminal).  Finalmente,  os resultados são analisados como subsídio  à detecção de gargalos 

operacionais e a conseqüente tomada decisão.

5.2 TERMINAL DE VILA VELHA

O Terminal de Vila Velha – TVV (FIG.5.1), pertencente à Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), é uma das alternativas para operações de importação e exportação de contêineres, 

carga geral, granito e de automóveis para as regiões Sudeste e Centro – Oeste do Brasil.

Sua operação foi  iniciada  em 1998,  após o arrendamento de 2 berços pertencentes à  

Companhia  Docas do Espírito Santo (CODESA). O TVV, agregado ao complexo portuário 

capixaba e aliado a outros serviços logísticos oferecidos pela CVRD, entre os quais o trem 

expresso e a navegação costeira, integra-se totalmente ao conceito de multimodalidade.
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FIG. 5.1 Terminal de Vila Velha

Fonte: www.cvrd.com.br/logistica

Com fácil acesso às rodovias BR 101 e BR 262 e conectado às ferrovias Vitória a Minas  

(EFVM) e Centro - Atlântica (FCA) o terminal atende às regiões produtoras de Minas Gerais,  

Rio  de  Janeiro,  Bahia,  Vitória  e  dos  estados  do  Centro-Oeste.  Por  ferrovia,  possui  ainda 

rápido  acesso  ao  Porto Seco  do  Cerrado  em Uberlândia,  estação  aduaneira  operada  pela 

CVRD.

Atualmente a estrutura física do terminal comporta um cais acostável de 450 m, 2 berços  

com calados  permissível  de  10,67  m,  uma  área  total  de  108.000  m²,  área  coberta  para 

armazenagem de 13.300 m²,  pátio  com capacidade  para 4.000 contêineres  de 20 pés.  Os 

principais equipamentos existentes no terminal são 4 guindastes de cais sendo 2 portainers, 5 

reach stakers  e 4 transteiners e 2 top loaders.

 Na FIG.5.2 é apresentada a evolução da movimentação de contêineres no período de 

1999 a 2005.

FIG. 5.2 Evolução da movimentação de contêiner

Fonte: www.cvrd.com.br/logistica

88



453 388

475 540

454

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004

Anos

N
ú

m
er

o 
d

e 
N

av
io

s 
m

ov
im

en
ta

d
os

Ao observar  a FIG. 5.2 notá-se um aumento representativo na movimentação entre os 

anos de 2001 e 2002. Este aumento foi devido a investimentos realizados para aquisição de 2 

Portainers Post Panamax e 3 Transtêineres, ampliação da área de armazenagem, extensão do 

berço e aquisição do software Cosmos para gerenciamento operacional,  investimentos estes 

realizados pela CVRD no ano de 2001.

No período entre 1999 e 2005, a taxa de crescimento anual de importações foi de 4,5% e  

a de exportações foi de 15,25%.

É constante a movimentação de veículos no terminal.  Em média,  cerca de 500 carretas  

circulam por dia sendo que em dias de grande fluxo pode-se chegar a 800 carretas.

Na FIG. 5.3 é apresentada a movimentação de navios no período de 1999 a 2004.

FIG. 5.3 Número de navios movimentados entre 2000 e 2004

Fonte: www.cvrd.com.br/logistica

O terminal apresenta várias restrições quanto ao calado e giro de navios por possuir um 

canal de acesso e bacia de evolução reduzida o que dificulta o recebimento de alguns tipos de 

navios  e  a  conseqüente  perda  de mercado  para outros portos brasileiros.  Com intuito  de  

diminuir essas restrições, a CVRD vem investindo em obras de dragagem na Baía de Vitória e 

do canal de acesso ao porto. Essas obras vão ampliar de 10,67 m para 12,5 m a profundidade  

do canal, o que permitirá atender embarcações maiores, funcionando por 24 horas e atraindo 

cargas hoje embarcadas pelo  porto do Rio  de Janeiro.  Com estas  obras de infra-estrutura 

89



espera-se que o terminal aumente a capacidade de movimentação de 180.000 para 200.000 

contêineres / ano. A expectativa do terminal é chegar no ano de 2010 com uma movimentação 

de 320.000 contêineres / ano.

O TVV é constituído  de 7 setores (recebimento  da documentação prévia,  gate,  pátio, 

descarga, embarque, consolidação e desconsolidação) que trabalham de forma integrada. O 

setor  recebimento  de  documentação  prévia  é  responsável  pela  conferência  de booking, 

documentação e fechamento de carga dos contêineres que chegam e saem do terminal,  bem 

como  do  processamento  e  digitalização  destes  dados  no  sistema  automatizado  Cosmos 

utilizado para o gerenciamento.

O setor gate é responsável em checar se toda a documentação está de acordo, assim como 

da verificação física (vistoria e pesagem) do lacre e do contêiner para liberação de recepção 

ou retirada do mesmo. Este setor conta com 2 balanças rodoviárias para pesagem na entrada e 

com 1 balança na saída e na hora da vistoria é realizada a troca de responsabilidade entre o 

transportador  e  o  terminal  e  são  coletados  dados  e  registrados  danos  ou  avarias  nos 

contêineres pelo  funcionário  da vistoria  que lança os mesmos no sistema  do terminal.  Ao 

lançar estes dados o coletor indica se o contêiner está no prazo de recebimento e qual a área  

destinada para o seu armazenamento.

No setor pátio, a armazenagem dos contêineres é realizada separando-os de acordo com o 

tipo, veículo de embarque, peso e se são de importação e exportação.

No setor de embarque é realizado o carregamento dos veículos que irão transportar os 

contêineres até o destino final. No modal marítimo, devido às restrições de calado e canal de 

acesso, a operação de carregamento deve ser bem programada, pois para atracar nos berços os 

navios necessitam realizar um giro que depende da maré.

A consolidação e desconsolidação são setores independentes, mas o armazenamento das 

cargas  que  serão  consolidadas  e  que  foram  desconsolidadas  é  realizado  em  um  único 

armazém. O TVV possui um armazém em lona e outro em alvenaria para o armazenamento 

destas cargas.
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Assim,  o  sistema  operacional  atual  do  terminal  pode  ser  representado  pelo  esquema 

apresentado na FIG.5.4

RetroáreaGateOrigem Gate TVV Embarque

FIG. 5.4 Operação com retroárea não contígua

5.3 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO

Como  a  caracterização  dos  setores  apresentada  no  item  anterior  e  as  atividades 

desenvolvidas em cada setor são semelhantes às apresentadas no capítulo  4,  os aspectos a 

serem avaliados no TVV são os mesmos que os apresentados na TAB.4.2.

Caso houvesse acréscimo ou eliminação de aspectos e setores, para usar as Equações 4.3 

para avaliação de cada setor e a Equação 4.8 para a obtenção do índice de desempenho do 

terminal, os pesos relativos apresentados na TAB 4.3, devem ser recalculados.

1º Passo: Obtenção das notas xi,j

Os especialistas  de  cada  setor do  TVV atribuíram notas  quanto  ao  desempenho  dos 

aspectos no desenvolvimento das atividades conforme questionário apresentado na FIG.4.5. 

As notas dadas são as apresentadas na TAB.5.1.

TAB. 5.1 Relação das notas atribuídas ao desempenho dos aspectos nas atividades dos setores

Setor Aspectos considerados
Nota 

atribuída ao 
desempenho

1 - Recebimento da 
documentação 

prévia

1a - Capacitação do funcionário no 
processamento da documentação

5,0

1b - Atrasos no envio da documentação 4,0
1c - Erros na documentação enviada 5,0
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Setor Aspectos considerados
Nota 

atribuída ao 
desempenho

2 - Gate

2a - Capacitação do funcionário na 
realização da vistoria/ pesagem e 
transbordo

3,0

2b - Disponibilidade de equipamentos 5,0
2c - Adequabilidade de equipamentos 
de pesagem e transbordo

4,0

3 - Pátio

3a - Disponibilidade de Equipamentos 5,0
3b - Adequabilidade de equipamentos 
de transbordo e transporte

3,0

3c - Erros no posicionamento dos 
contêineres no pátio

4,0

3d - Disponibilidade de área de 
armazenagem

2,0

4 - Embarque

4a - Capacitação do funcionário no 
carregamento do veículo de embarque

4,0

4b – Disponibilidade de equipamentos 5,0
4c – Eficiência dos equipamentos de 
transbordo

4,0

4d – Capacitação do funcionário no 
processo de liberação / documentação 
para o embarque.

3,0

5 – Descarga

5a – Capacitação do funcionário no 
descarregamento do veículo

5,0

5b - Capacitação do funcionário na 
vistoria/ pesagem e transporte do 
contêiner 

3,0

5c – Disponibilidade de equipamentos 5,0
5d – Eficiência dos equipamentos de 
transbordo

3,0

5e – Atrasos devido à realização de 
safamento ou remanejamento

4,0

6 - Desconsolidação

6a – Capacitação do funcionário na 
desconsolidação do contêiner

5,0

6b – Disponibilidade de área de 
armazenagem

2,0

6c – Disponibilidade de equipamentos 4,0
6d – Adequabilidade dos equipamentos 
de desconsolidação

4,0

6e – Capacitação do funcionário no 
processo de nacionalização das cargas

5,0

6f – Cargas posicionadas em locais 
errados

5,0
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Setor Aspectos considerados
Nota 

atribuída ao 
desempenho

7 - Consolidação

7a - Capacitação do funcionário na 
vistoria das cargas

4,0

7b - Capacitação do funcionário na 
consolidação do contêiner

4,0

7c - Disponibilidade de área de 
armazenagem

2,0

7d - Disponibilidade de equipamentos 5,0
7e - Adequabilidade dos equipamentos 
de consolidação

4,0

7f - Adequabilidade dos equipamentos 
de transporte e transbordo

4,0

7g - Cargas posicionadas em locais 
errados

5,0

2º Passo: Cálculo dos Índices de Desempenho do Setor

Utilizando as notas atribuídas pelos especialistas de cada setor do TVV, a Equação 4.3 e 

os pesos relativos apresentados na TAB. 4.3, pode-se calcular  o índice de desempenho  de 

cada setor (IDS):

IDS1 =  1,

3

1
1, * i

i
i x


  = (11*x11+  21*x21+31*x31) = (0,329*5 + 0,366*4 + 0,305*5) = 

4,634

IDS2 =  2,

3

1
2, * i

i
i x


 = (12*x12 +  22*x22  + 32*x32) = (0,342*3 + 0,378*5 + 0,280*4) = 

4,036

IDS3 =  3,

4

1
3, * i

i
i x


 = (13*x13 +  23*x23  + 33*x33  +  43*x43) = (0,316*5 + 0,221*3 + 

0,206*4 + 0,257*2) = 3,581

IDS4 =  4,

4

1
4, * i

i
i x


 = (14*x14 +  24*x24 + 34*x34  +  44*x44) = (0,226*4 + 0,300*5 + 

0,211*4 + 0,263*3) = 4,037
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IDS5 =  5,

5

1
5, * i

i
i x


 = (15*x15 +  25*x25  + 35*x35  +  45*x45 +  55*x55)  = (0,189*5 + 

0,209*3 + 0,274*5 + 0,184*3 + 0,144*4) = 4,070

IDS6 =  6,

5

1
6, * i

i
i x


 = (16*x16 +  26*x26  +  36*x36  +  46*x46 +  56*x56  +  66*x66)  = 

(0,173*5 + 0,204*2 + 0,201*4 + 0,167*4 + 0,126*5 + 0,129*5) = 4,020

IDS7 = 7,

7

1
7, * i

i
i x


 = (17*x17 + 27*x27 + 37*x37 + 47*x47 + 57*x57 + 67*x67 + 77*x77)

 = (0,138*4 + 0,168*4 + 0,153*2 + 0,166*5 + 0,153*4 + 0,113*4 + 0,109*5) = 3,969

onde:

IDS1  Índice de Desempenho do Setor de “documentação prévia”;

IDS2  Índice de Desempenho do Setor de “gate”;

IDS3  Índice r de Desempenho do Setor de “pátio”;

IDS4  Índice de Desempenho do Setor de “embarque”;

IDS5  Índice de Desempenho do Setor de “descarga”;

IDS6  Índice de Desempenho do Setor de “desconsolidação”;

IDS7  Índice de Desempenho do Setor de “consolidação”.

3º Passo: Cálculo do Índice de Desempenho do Terminal

Utilizando as notas atribuídas pelos especialistas de cada setor do TVV, a Equação 4.8 e a 

TAB. 4.3 com os pesos relativos dos aspectos e setores, calcula-se o IDT da seguinte forma:

 


5,

5

1
5,54,

4

1
4,43,

4

1
3,32,

3

1
2,21,

3

1
1,1 ***** i

i
ii

i
ii

i
ii

i
ii

i
i xPxPxPxPxPIDT 

7,

7

1
7,76,

6

1
6,6 ** i

i
ii

i
i xPxP 
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IDT = P1* (11*x11+ 21*x21+31*x31) + P2* (12*x12 + 22*x22  + 32*x32) + P3* (13*x13 + 

23*x23 + 33*x33 + 43*x43) + P4* (14*x14 + 24*x24 + 34*x34 + 44*x44) + P5* (15*x15 + 25*x25 

+ 35*x35 + 45*x45 + 55*x55) + P6*(16*x16 + 26*x26 + 36*x36 + 46*x46 + 56*x56 + 66*x66) + 

P7* (17*x17 + 27*x27 + 37*x37 + 47*x47 + 57*x57 + 67*x67 + 77*x77).

IDT = 0,155*(0,329*5 + 0,366*4 + 0,305*5) + 0,142*(0,342*3 + 0,378*5 + 0,280*4) + 

0,160*(0,316*5 + 0,221*3 + 0,206*4 + 0,257*2) + 0,155*(0,226*4 + 0,300*5 + 0,211*4 + 

0,263*3) + 0,146*(0,189*5 + 0,209*3 + 0,274*5 + 0,184*3 + 0,144*4) + 0,123*(0,173*5 + 

0,204*2 + 0,201*4 + 0,167*4 + 0,126*5 + 0,129*5) + 0,119*(0,138*4 + 0,168*4 + 0,153*2 + 

0,166*5 + 0,153*4 + 0,113*4 + 0,109*5).

IDT = 4,051

5.3.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Conforme  a escala  sugerida no  item 4.2.7 do capítulo  anterior,  o IDT encontra-se no  

intervalo de 3 < IDT  4,5 correspondendo a um desempenho operacional global BOM. 

Observa-se  que  o  setor  pátio,  que  obteve  IDS  de  3,581  tem como  fator  que  mais  

influência negativamente no desempenho deste setor (nota atribuída pelo especialista 2,0) o 

aspecto disponibilidade  de área de armazenagem.  Essa  carência  de área de armazenagem 

causa perda de tempo de operação e formação de filas na área do pátio  ao se armazenar o  

contêiner. Algumas das alternativas para a obtenção de mais espaço tanto para a circulação 

dos veículos quanto para o armazenamento de contêineres são a verticalização dos armazéns 

de  consolidação  /  desconsolidação,  a  transferência  dos  contêineres  descarregados  tipo 

importação  para  as  EADI’s  situadas  próximas  ao  terminal  liberando  área  para  a 

movimentação das mercadorias que serão embarcadas e o remanejamento dos contêineres que 

chegam  ao  terminal  posicionados  em  uma  área  qualquer  para  o  local  de  armazenagem 

definitivo durante o período noturno.
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Como essas medidas já são adotadas pelo TVV investimentos em áreas adjacentes para se 

ter mais espaço são imprescindíveis para a melhora deste parâmetro. 

Outro aspecto cuja nota foi baixa é a adequabilidade dos equipamentos de transbordo e 

transporte (nota atribuída igual a 3,0) o que indica a necessidade de investimentos para trocar 

equipamentos  por  outros  considerados  adequados  seja  na  estrutura  física  seja  pela  sua 

capacidade de movimentação de cargas.

96



6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 CONCLUSÕES

A demanda por transportes de contêineres tem crescido de maneira significativa em todo 

mundo,  pelas  facilidades  que  o  uso  destes  trazem para o transporte de carga  geral,  pela  

competição  que foi  induzida  no  setor  e  por  proporcionar  um maior  controle  logístico  da 

distribuição das cargas transportadas.

Apesar  dos grandes percentuais  de crescimento na  movimentação de alguns  terminais 

brasileiros, o número de contêineres movimentados no país ainda é muito baixo em relação à 

sua posição no cenário econômico mundial. Este número é um reflexo da baixa eficiência dos 

terminais  nacionais  tornando-se  necessário,  à  busca  pela  otimização  e  por  uma  maior 

eficiência dos mesmos.

Os terminais de contêineres são os elos de maior importância no transporte intermodal e 

suas instalações devem ser bem dimensionadas e equipadas. Fatores como disponibilidade de 

espaço,  geometria,  recursos  humanos,  tipo  de  movimentação  e  tipo  de  mercadorias 

influenciam a operação dos mesmos e a escolha acertada de equipamentos, de tecnologia a ser 

empregada na movimentação e gestão e na relação com os clientes proporcionam uma maior 

eficiência, evitando que estas instalações se constituíam gargalos operacionais.

Também,  as atividades  desenvolvidas  nos  terminais  devem ser  realizadas  de maneira  

racional e integrada e para se atingir esse propósito, estas instalações devem dispor de pessoal 

qualificado,  de  áreas  bem  dimensionadas,  de  um  eficiente  sistema  de  planejamento  e 

gerenciamento e de equipamentos adequados. 

A globalização e a competitividade levam os operadores dos terminais a buscarem uma  

melhora  contínua  no  desempenho  operacional  dos  mesmos.  Problemas  como  sub 
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dimensionamento,  baixa  disponibilidade  e  escassez  de  equipamentos  apropriados, 

dificuldades e demoras nos trâmites para liberação de cargas (burocracia), congestionamentos 

de veículos na entrada destas instalações e falta de treinamento dos funcionários, acarretam 

perdas de faturamento da ordem de U$ 30 bilhões conforme a ABTP.

Na literatura pesquisada vários são os estudos e procedimentos desenvolvidos ao longo 

dos anos por  especialistas  com o intuito  de auxiliar  aos tomadores  de  decisões  quanto  à 

melhora e mitigação destes problemas, destacando-se dentre esses as técnicas de: Preferência  

Declarada, Neuro- Fuzzy, Análise de Multicritérios,  Goal Programming, DEA, SAD. Vários 

também são os aspectos considerados diante do objetivo almejado e diversos são os dados 

necessários para a aplicação dos procedimentos.

O procedimento desenvolvido nesta dissertação baseou-se no método de soma ponderada, 

o que tornou o procedimento simples que permite a sintetização dos aspectos em um único 

índice,  reduzindo  incompatibilidades  ou  inconsistências  de  opiniões  de  especialistas  no 

assunto,  opiniões  estas,  coletadas  em  questionários  desenhados  com  o  propósito  de 

hierarquizar e / ou ordenar atividades desenvolvidas e setores presentes.

Deve  ser  observado  que  foi  avaliado  o  desempenho  operacional  em  termos  de 

adequabilidade,  disponibilidade  e  especialização  de  mão  de  obra,  equipamentos,  espaços, 

atividades, etc. Nenhum desses aspectos teve o custo associado estudado. Entretanto, qualquer 

medida que leve a melhoria do desempenho operacional, antes de ser implementada, deve ter 

seu custo avaliado de forma a verificar a viabilidade financeira da mesma.

A  aplicação  destes  questionários  junto  aos  especialistas  mostrou  que  o  parâmetro 

disponibilidade de equipamentos, presente em quase todos os setores, é o que apresenta 

maior peso relativo, ou seja, que maior influência exerce no desempenho dos setores. Assim,  

qualquer  modificação  ou  interferência  neste  parâmetro,  como  manutenção  insuficiente  e 

equipamentos  inadequados  ou  mau  dimensionamento  dos  mesmos  podem  influenciar  

significativa e negativamente o desempenho do setor.
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Quanto aos setores, o que maior influência exerce no desempenho global do terminal é o 

pátio, pois é nele que as operações são mais intensas e a sua organização e planejamento pode 

acarretar atrasos e perdas de desempenho nos demais setores.

O estabelecimento  dos  pesos  relativos  quanto  à  influência  dos  aspectos e  setores  no 

desempenho operacional do terminal, a agregação dos diferentes níveis (aspectos e setores) no 

contexto  operacional  em  um  índice  representativo  do  desempenho  global  do  terminal 

possibilita apontar os gargalos operacionais de um dado terminal e ainda a comparação entre 

diversos terminais sendo estes dois aspectos as principais contribuições desta dissertação.

6.2 RECOMENDAÇÕES

Para futuros estudos relacionados ao tema tratado nesta dissertação se propõem os três 

temas apresentados a seguir:

Inclusão  de  custos  associados  às  atividades  desenvolvidas  e  aos 

equipamentos empregados tendo em vista que, para tomada de decisão, estes são 

fundamentais;

Utilização  de  outras técnicas  para  a  obtenção  do  índice  de desempenho 

operacional,  como  a  lógica  Neuro-Fuzzy para  comparação  de  resultados.  A 

arquitetura  de rede neural  pode permitir  a  obtenção  deste  índice  passando  de 

camadas de aspectos representativos do terminal para camadas representativas de 

setores e, finalmente, para o índice desejado;

A aplicação deste estudo em outros tipos de terminais como de minério de 

ferro, granéis sólidos e líquidos, carga geral realizando as adaptações pertinentes.
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8. APÊNDICES
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8.1 APÊNDICE  1:  QUESTIONÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS E 

DOS  SETORES  NO  DESEMPENHO  OPERACIONAL  DE  UM  TERMINAL  DE 

CONTÊINERES
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QUESTIONÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS E SETORES NO 

DESEMPENHO OPERACIONAL DE UM TERMINAL DE CONTÊINERES

Nome:
Instituição:
Cargo:

Objetivo: Este  questionário  tem como  objetivo  determinar  a  importância  de  alguns 
aspectos  no  desempenho  das  atividades  desenvolvidas  no  terminal,  buscando  avaliar  o 
desempenho operacional do mesmo.

A seguir são apresentados alguns aspectos que devem ser analisados para cada setor no  
desenvolvimento  das atividades para a avaliação do desempenho  das mesmas  no terminal.  
Estes aspectos estão agrupados em 7 setores.

I.- Avalie a influência de cada aspecto de forma decrescente na escala indicada para cada 
setor. Onde o maior valor corresponderá ao aspecto que tem maior influencia até o valor 1 que 
corresponderá ao aspecto de menor influência.

Escala: [3, 2, 1] 

Setor Aspectos considerados Influência

Recebimento da 
documentação 

prévia

Capacitação do funcionário no processamento da 
documentação
Atrasos no envio da documentação
Erros na documentação enviada 

Escala: [3, 2, 1]

Setor Aspectos considerados Influência

Gate

Capacitação do funcionário na realização da vistoria 
/ pesagem e transbordo
Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de pesagem e 
transbordo

Escala: [4, 3, 2, 1]

Setor Aspectos considerados Influência

Pátio

Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de transbordo e 
transporte
Erros no posicionamento dos contêineres no pátio. 
Disponibilidade de área de armazenagem
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Escala: [4, 3, 2, 1]

Setor Aspectos considerados Influência

Embarque

Capacitação do funcionário no carregamento do 
veículo de embarque
Disponibilidade de equipamentos
Eficiência dos equipamentos de transbordo. 
Capacitação do funcionário no processo de liberação 
/ documentação para o embarque

Escala: [5, 4, 3, 2, 1]

Setor Aspectos considerados Influência

Descarga

Capacitação do funcionário no descarregamento do 
veículo.
Capacitação do funcionário na vistoria / pesagem e 
transporte do contêiner.
Disponibilidade de equipamentos
Eficiência dos equipamentos de transbordo. 
Atrasos devido à realização de safamento ou 
remanejamento

Escala: [6, 5, 4,3 , 2, 1]

Setor Aspectos considerados Influência

Desconsolidação

Capacitação do funcionário na desconsolidação do 
contêiner
Disponibilidade de área de armazenagem
Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de 
desconsolidação. 
Capacitação do funcionário no processo de 
nacionalização das cargas
Cargas posicionadas em locais errados

Escala: [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

Setor Aspectos considerados Influência

Consolidação

Capacitação do funcionário na vistoria das cargas
Capacitação do funcionário na consolidação do 
contêiner
Disponibilidade de área de armazenagem
Disponibilidade de equipamentos
Adequabilidade dos equipamentos de consolidação. 
Adequabilidade dos equipamentos de transporte e 
transbordo.
Cargas posicionadas em locais errados
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II.- Avalie  a importância de cad setor sobre o desempenho operacional do terminal de 
forma decrescente na escala [3, 2, 1] 

Onde:  3 → Muito importante,
                                                           2 → Importante

          1 → Pouco importante

Setores Importância

Recebimento da documentação prévia

Gate

Pátio

Embarque

Descarga

Desconsolidação

Consolidação
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8.2 APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO SOBRE O DESEMPENHO DOS ASPECTOS NO 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DE UM TERMINAL 

DE CONTÊINERES
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QUESTIONÁRIO SOBRE O DESEMPENHO DOS ASPECTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES NOS SETORES DE UM TERMINAL DE CONTÊINERES 

 
Nome: 
Instituição:                                                                  Cargo: 
 
Objetivo: Este questionário tem como objetivo avaliar o desempenho dos diferentes setores que compõem o fluxo operacional do terminal 
de contêineres“....................” para obtenção do índice de desempenho global do terminal. 
 
Assim, solicita-se avaliar o desempenho das atividades dos 7 setores que compõem este terminal, associando valores de 1 a 5 aos aspectos 
considerados. Atribua as notas de acordo com a sua experiência e com as escalas propostas. 

Setor 
Aspectos 

considerados 
Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Pelo histórico de erros associados aos funcionários de as notas da seguinte forma: 
Nota 5 - Funcionário que comete algum erro eventualmente 
Nota 4 - Funcionário que comete poucos erros sistematicamente 
Nota 3 - Funcionário que comete um número moderado de erros 
sistematicamente 
Nota 2 - Funcionário que comete um número alto de erros sistematicamente 

1a - Capacitação do 
funcionário no 

processamento da 
documentação 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros 
sistematicamente 

 

Nota 5 – Atrasos pequenos em poucos documentos 
Nota 4 – Atrasos significativos em poucos documentos 
Nota 3 – Atrasos pequenos em muitos documentos 
Nota 2 – Atrasos consideráveis em muitos documentos 

1b - Atraso no envio 
da documentação 

Nota 1 – Atrasos altos em muitos documentos 

 

Nota 5 - Até 5% de documentos enviados errados 
Nota 4 - De 5 a 10% de documentos enviados errados 
Nota 3 - De 10 a 15% de documentos enviados errados 
Nota 2 - De 15 a 20% de documentos enviados errados 

1- Recebimento da 
Documentação Prévia 

1c - Erros na 
documentação 

enviada 

Nota 1 - Acima de 20% de documentos enviados errados 
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Setor 
Aspectos 

considerados 
Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Pelo histórico de erros associados aos funcionários de as notas da seguinte forma:  
Nota 5 - Funcionário que comete algum erro eventualmente 
Nota 4 - Funcionário que comete poucos erros sistematicamente 
Nota 3 - Funcionário que comete um número moderado de erros sistematicamente 
Nota 2 - Funcionário que comete um número alto de erros sistematicamente 

2a - Capacitação do 
funcionário na 

realização da vistoria 
/ pesagem e 
transbordo 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros sistematicamente 

 

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 

2b - Disponibilidade 
de Equipamentos 

Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 

 

Nota 5 - Equipamentos totalmente adequados para a realização da atividade 
Nota 4 - Equipamentos com muita adequabilidade para a realização da atividade 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente adequados para a realização da atividade 
Nota 2 - Equipamentos com pouca adequabilidade para a realização da atividade 

2- Gate 

2c - Adequabilidade 
dos equipamentos de 
pesagem e transbordo 

Nota 1 - Equipamentos com nenhuma adequabilidade. 
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Setor 
Aspectos 

considerados 
Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 

3a - Disponibilidade 
de Equipamentos 

Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 

 

Nota 5 - Equipamentos totalmente adequados para a realização da atividade 
Nota 4 - Equipamentos com muita adequabilidade para a realização da atividade 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente adequados para a realização da atividade 
Nota 2 - Equipamentos com pouca adequabilidade para a realização da atividade 

3b - Adequabilidade 
dos equipamentos de 

transbordo e 
transporte 

Nota 1 - Equipamentos com nenhuma adequabilidade. 

 

Nota 5 - Até 5% de contêineres posicionados em endereços errados 
Nota 4 - De 5 a 10% de contêineres posicionados em endereços errados 
Nota 3 - De 10 a 15% de contêineres posicionados em endereços errados 
Nota 2 - De 15 a 20% de contêineres posicionados em endereços errados 

3c - Erros no 
posicionamento dos 
contêineres no pátio 

Nota 1 - Acima de 20% de contêineres posicionados em endereços errados  

 

3- Pátio 

3d - Disponibilidade 
de área de 
armazenagem 

Nota 5 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias disponíveis 
Nota 4 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo 
razoavelmente 
Nota 3 – Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo até 50% das 
vezes 
Nota 2 - Quantidade insuficiente de áreas de armazenagem necessárias 
Nota 1 - Quantidade escassa de áreas de armazenagem necessárias 
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Setor 
Aspectos 

considerados 
Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Pelo histórico de erros associados aos funcionários de as notas da seguinte forma: 
Nota 5 - Funcionário que comete algum erro eventualmente 
Nota 4 - Funcionário que comete poucos erros sistematicamente 
Nota 3 - Funcionário que comete um número moderado de erros sistematicamente 
Nota 2 - Funcionário que comete um número alto de erros sistematicamente 

4a - Capacitação do 
funcionário no 

carregamento do 
veículo de embarque 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros sistematicamente 

 

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 

4b - Disponibilidade 
de Equipamentos 

Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 

 

Nota 5 - Equipamentos totalmente eficientes 
Nota 4 - Equipamentos muito eficientes 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente eficientes 
Nota 2 - Equipamentos pouco eficientes 

4c - Eficiência dos 
equipamentos de 

transbordo 

Nota 1 - Equipamentos ineficientes 

 

4 - Embarque 

4d - Capacitação do 
funcionário no 
processo de liberação 
/ documentação para 
o embarque 

Idem a escala proposta no item 4a 
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Setor Aspectos 
considerados 

Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Pelo histórico de erros associados aos funcionários de as notas da seguinte forma: 
Nota 5 - Funcionário que comete algum erro eventualmente 
Nota 4 - Funcionário que comete poucos erros sistematicamente 
Nota 3 - Funcionário que comete um número moderado de erros sistematicamente 
Nota 2 - Funcionário que comete um número alto de erros sistematicamente 

5a - Capacitação do 
funcionário no 

descarregamento do 
veículo 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros sistematicamente 

 

5b - Capacitação do 
funcionário na 

vistoria / pesagem e 
transporte do 

contêiner 

Idem a escala proposta no item acima  

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 

5c - Disponibilidade 
de Equipamentos 

Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 

 

Nota 5 - Equipamentos totalmente eficientes 
Nota 4 - Equipamentos muito eficientes 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente eficientes 
Nota 2 - Equipamentos pouco eficientes 

5- Descarga 

5d - Eficiência dos 
equipamentos de 

transbordo 

Nota 1 - Equipamentos ineficientes 
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Setor 
Aspectos 

considerados 
Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Nota 5 – Até 10% de ocorrência de atraso devido estas atividades 
Nota 4 – De 10 a 20% de ocorrência 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente eficientes 
Nota 2 - Equipamentos pouco eficientes 

5- Descarga 

5e – Atrasos devido à 
realização de 
safamento ou 

remanejamento 
Nota 1 - Equipamentos ineficientes 

 

Nota 4 - Equipamentos muito eficientes 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente eficientes 
Nota 2 - Equipamentos pouco eficientes 
Nota 1 - Equipamentos ineficientes 

6a - Capacitação do 
funcionário na 

desconsolidação do 
contêiner 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros sistematicamente 

 

Nota 5 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias disponíveis 
Nota 4 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo 
razoavelmente 
Nota 3 – Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo até 50% das 
vezes 
Nota 2 - Quantidade insuficiente de áreas de armazenagem necessárias 

6b – Disponibilidade 
de área de 

armazenagem 

Nota 1 - Quantidade escassa de áreas de armazenagem necessárias 

 

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 

6- Desconsolidação 

6c - Disponibilidade 
de Equipamentos 

Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 
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Setor Aspectos considerados Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Nota 5 - Equipamentos totalmente adequados para a realização da atividade 
Nota 4 - Equipamentos com muita adequabilidade para a realização da atividade 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente adequados para a realização da atividade 
Nota 2 - Equipamentos com pouca adequabilidade para a realização da atividade 

6d Adequabilidade dos 
equipamentos de 
desconsolidação. 

Nota 1 - Equipamentos com nenhuma adequabilidade. 

 

Pelo histórico de erros associados aos funcionários de as notas da seguinte forma:  
Nota 5 - Funcionário que comete algum erro eventualmente 
Nota 4 - Funcionário que comete poucos erros sistematicamente 
Nota 3 - Funcionário que comete um número moderado de erros sistematicamente 
Nota 2 - Funcionário que comete um número alto de erros sistematicamente 

6e - Capacitação do 
funcionário no processo 
de nacionalização das 

cargas 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros sistematicamente 

 

Nota 5 - Até 5% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 4 - De 5 a 10% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 3 - De 10 a 15% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 2 - De 15 a 20% de cargas posicionadas em locais errados 

6- Desconsolidação 

6f – Cargas posicionadas 
em locais errados 

Nota 1 - Acima de 20% de cargas posicionadas em locaiss errados 

 

7a – Capacidade do 
funcionário na vistoria 

das cargas 
Idem a escala proposta no item 6e  

7- Consolidação 
7b – Capacidade do 

funcionário na 
consolidação do contêiner  

Idem escala proposta no item 6e  
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Setor Aspectos considerados Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

7c – Disponibilidade 
áreas de armazenagem 

Nota 5 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias disponíveis 
Nota 4 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo 
razoavelmente 
Nota 3 – Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo até 50% das 
vezes 
Nota 2 - Quantidade insuficiente de áreas de armazenagem necessárias 
Nota 1 - Quantidade escassa de áreas de armazenagem necessárias 

 

7d – Disponibilidade de 
equipamentos 

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 

 

Nota 5 - Equipamentos totalmente adequados para a realização das atividades 
Nota 4 - Equipamentos moderadamente adequados para a realização das atividades 
Nota 3 - Equipamentos regularmente adequados para a realização das atividades 
Nota 2 - Equipamentos pouco adequados para a realização das atividades 

7e – Adequabilidade dos 
equipamentos de 

consolidação 

Nota 1 - Equipamentos totalmente inadequados às atividades 

 

7f – Adequabilidade dos 
equipamentos de 

transporte e transbordo 
Idem a escala proposta no item acima  

Nota 5 - Até 5% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 4 - De 5 a 10% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 3 - De 10 a 15% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 2 - De 15 a 20% de cargas posicionadas em locais errados 

 
7 - Consolidação 

7g – Cargas posicionadas 
em locais errados 

Nota 1 - Acima de 20% de cargas posicionadas em locaiss errados 
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Setor Aspectos considerados Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

Nota 5 - Equipamentos totalmente adequados para a realização da atividade 
Nota 4 - Equipamentos com muita adequabilidade para a realização da atividade 
Nota 3 - Equipamentos razoavelmente adequados para a realização da atividade 
Nota 2 - Equipamentos com pouca adequabilidade para a realização da atividade 

6d Adequabilidade dos 
equipamentos de 
desconsolidação. 

Nota 1 - Equipamentos com nenhuma adequabilidade. 

 

Pelo histórico de erros associados aos funcionários de as notas da seguinte forma: 
Nota 5 - Funcionário que comete algum erro eventualmente 
Nota 4 - Funcionário que comete poucos erros sistematicamente 
Nota 3 - Funcionário que comete um número moderado de erros sistematicamente 
Nota 2 - Funcionário que comete um número alto de erros sistematicamente 

6e - Capacitação do 
funcionário no processo 
de nacionalização das 

cargas 

Nota 1 - Funcionário que comete um número muito alto de erros sistematicamente 

 

Nota 5 - Até 5% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 4 - De 5 a 10% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 3 - De 10 a 15% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 2 - De 15 a 20% de cargas posicionadas em locais errados 

6- Desconsolidação 

6f – Cargas posicionadas 
em locais errados 

Nota 1 - Acima de 20% de cargas posicionadas em locaiss errados 

 

7a – Capacidade do 
funcionário na vistoria 

das cargas 
Idem a escala proposta no item 6e  

7- Consolidação 
7b – Capacidade do 

funcionário na 
consolidação do contêiner 

Idem escala proposta no item 6e  
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Setor Aspectos considerados Escalas propostas 

Nota 
atribuída 

referente ao 
desempenho 

7c – Disponibilidade 
áreas de armazenagem 

Nota 5 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias disponíveis 
Nota 4 - Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo 
razoavelmente 
Nota 3 – Quantidade de áreas de armazenagem necessárias atendendo até 50% das 
vezes 
Nota 2 - Quantidade insuficiente de áreas de armazenagem necessárias 
Nota 1 - Quantidade escassa de áreas de armazenagem necessárias 

 

7d – Disponibilidade de 
equipamentos 

Nota 5 – Acima de 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 4 – De 80 a 90% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 3 – De 60 a 80% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 2 - De 30 a 60% de equipamentos necessários disponíveis 
Nota 1 – Abaixo de 30% de equipamentos necessários disponíveis 

 

Nota 5 - Equipamentos totalmente adequados para a realização das atividades 
Nota 4 - Equipamentos moderadamente adequados para a realização das atividades 
Nota 3 - Equipamentos regularmente adequados para a realização das atividades 
Nota 2 - Equipamentos pouco adequados para a realização das atividades 

7e – Adequabilidade dos 
equipamentos de 

consolidação 

Nota 1 - Equipamentos totalmente inadequados às atividades 

 

7f – Adequabilidade dos 
equipamentos de 

transporte e transbordo 
Idem a escala proposta no item acima  

Nota 5 - Até 5% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 4 - De 5 a 10% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 3 - De 10 a 15% de cargas posicionadas em locais errados 
Nota 2 - De 15 a 20% de cargas posicionadas em locais errados 

 
7 - Consolidação 

7g – Cargas posicionadas 
em locais errados 

Nota 1 - Acima de 20% de cargas posicionadas em locaiss errados 
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