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RESUMO 

 

A atividade portuária é essencial para o desenvolvimento dos países e a adequada infraestrutura 

e eficiência operacional são importantes para a competitividade dos portos. Os desempenhos 

dos terminais portuários refletem nos resultados econômicos do país como um todo, porém, o 

aumento das movimentações, além da contribuição econômica, gera impactos ambientais e 

sociais. Nesse sentido, a avaliação de desempenho sustentável nos portos pode trazer 

contribuição para profissionais, pesquisadores e sociedade. Para este trabalho, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e documentais para levantamento dos indicadores de sustentabilidade 

e compreensão da estrutura de avaliação de desempenho no setor. Dos estudos pesquisados, 

não houve um consenso acerca dos indicadores de sustentabilidade aplicados a cada aspecto, 

nem sobre a estrutura de avaliação de desempenho. A maioria dos trabalhos encontrados não 

avalia o desempenho nos portos considerando os aspectos de sustentabilidade. Assim, este 

trabalho tem como objetivo propor e aplicar um método que contribua para a avaliação dos 

portos, especificamente dos terminais de contêineres, que congregue os aspectos do conceito 

de sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Sobre o método, verificou-se que 

predomina o uso de valores pontuais e/ou médios dos indicadores e que a utilização destes 

valores pode conduzir a decisões inapropriadas, uma vez que os mesmos não consideram os 

riscos e incertezas, podendo apresentar de forma equivocada o comportamento de um sistema. 

Dessa forma, escolheu-se a utilização da Simulação de Monte Carlo, uma vez que a mesma 

contribui para as análises e possíveis decisões dos gestores sobre o desempenho dos terminais 

de contêineres, tendo em vista que possibilita a verificação das distribuições de probabilidades 

dos desempenhos de cada terminal. 

 

Palavras-chave: Terminais de contêineres. Sustentabilidade. Avaliação de desempenho. 

Simulação de Monte Carlo. 



 

ABSTRACT 

Port activity is essential for the development of countries and adequate infrastructure and 

operational efficiency are important for the competitiveness of ports. The performances of the 

port terminals reflect in the economic results of the country as a whole, however, the increase 

of the movements, besides the economic contribution, generates environmental and social 

impacts. In this sense, the evaluation of sustainable performance in ports can bring contribution 

to professionals, researchers and society. For this work, bibliographical and documentary 

research was carried out to survey sustainability indicators and to understand the structure of 

performance evaluation in the sector. From the studies surveyed, there was no consensus on the 

sustainability indicators applied to each aspect, nor on the structure of performance evaluation. 

Most of the works found do not evaluate the performance in the ports considering the aspects 

of sustainability. Thus, this paper aims to propose and apply a method that contributes to the 

evaluation of the ports, specifically the container terminal, that brings together aspects of the 

concept of sustainability: economic, environmental and social. The use of punctual and / or 

average values of the indicators predominates, and that the use of these values may lead to 

inappropriate decisions, since they do not consider the risks and uncertainties, and may 

misrepresent the behavior of a system. Thus, Monte Carlo simulation was chosen because it 

contributes to the analysis and possible decisions of the managers on the performance of the 

container terminals, since it allows the verification of the distributions of probabilities of the 

performance of each terminal. 

 

Keywords: Container terminals. Sustainability. Performance assessment. Monte Carlo 

Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade portuária é essencial para o desenvolvimento dos países, uma vez que o 

transporte marítimo movimenta cerca de 90% do volume do comércio mundial (SMITH et al., 

2015) e 70% em valores monetários (ASGARI et al., 2013). Os portos ligam os centros 

produtores com os consumidores, escoam matérias-primas, produtos acabados e passageiros de 

diversos países. 

Em 2017, os portos brasileiros, incluindo os terminais públicos e privados, 

movimentaram 1,086 bilhão de toneladas, o que representou um crescimento de 8,3% em 

relação ao ano anterior.  Os terminais de uso privado tiveram um crescimento de 9,3% em relação 

a 2016, movimentaram 721,6 milhões de toneladas e os portos públicos apresentaram um aumento 

de 6,3%  sobre o ano anterior, totalizando 364,5 milhões de toneladas movimentadas (CNT, 2018). 

Entretanto, juntamente com a contribuição ligada aos aspectos econômicos advindos do 

aumento das movimentações, ampliam-se os impactos ambientais e sociais decorrentes da 

atividade portuária. 

Esse fator se agrava tendo em vista que a principal fonte de energia nos transportes são 

os combustíveis com origem fóssil (LEAL JR., 2015). Em 2016, a oferta interna de energia 

brasileira foi de 288,3 Mtep, sendo que 56,5% são provenientes de fontes não renováveis, 

totalizando 162.975 Mtep dos quais 105.354 são de fontes fósseis. No mesmo ano, o setor de 

transporte apresentou o segundo maior consumo do país, representando 32,36% do total, 

diferença de 0,6 % para a Indústria que foi o maior consumidor (MME, 2017).  

O setor de transporte no Brasil foi o que mais emitiu CO2 em 2016, com 46,4% do total, 

frente ao setor da Indústria com 31,5%. Se comparado a 2015, houve um aumento percentual 

nas emissões de CO2 em relação ao total de 3,6% (MME, 2017). 

Além das emissões de gases de efeito estufa, destacam-se os impactos ambientais 

causados pela emissão dos contaminantes de ar comum (OCDE, 2003), como a eutrofização, 

acidificação oceânica, (LIAO et al., 2010), poluição visual (SAZ-SALAZAR; GARCÍA-

MENÉNDEZ; FEO-VALERO, 2012) entre outros. 

Somando-se a isto, as comunidades das cidades portuárias, conscientes dos impactos 

negativos, têm se posicionado contrárias ao crescimento dos portos (SAZ-SALAZAR; 

GARCÍA-MENÉNDEZ; FEO-VALERO, 2012). 

No que concerne aos impactos sociais, a construção de um porto gera, primeiramente, 

mudanças espaciais, caso haja necessidade da retirada da comunidade local onde o porto será 
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instalado. Com isto, pode haver distribuição da população, problemas étnicos, culturais, 

religiosos entre outros (UNESCAP, 1992).  

Desta maneira, é necessário que haja um desenvolvimento inteligente, que considere o 

equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, gestão ambiental e equidade social (SIKDAR, 

2003). Neste contexto, surge o conceito de sustentabilidade nas organizações que considera os 

três aspectos: econômico, ambiental e social (CARTER; ROGERS, 2008).  

Segundo WCED (1987), sustentabilidade é o atendimento das necessidades presentes 

sem comprometer as gerações futuras. Por meio dela podem-se aprimorar os aspectos 

econômicos e sociais com a melhoria de operações e, consequentemente, a relação custo-

eficácia, assim como no aspecto ambiental com a redução dos impactos negativos (ASGARI et 

al., 2015). Para o acompanhamento de indicadores, que medem o desempenho, que possam 

auxiliar a tomada de decisão pelos gestores, destaca-se a avaliação de desempenho. Por 

intermédio dela, as organizações podem verificar se estão atendendo as necessidades e 

expectativas dos stakeholders e se os objetivos almejados são alcançados (LEAL JR., 2010). 

Na literatura, existem estudos sobre sustentabilidade na gestão portuária, porém Leal Jr. 

(2010) destaca que os trabalhos favorecem na sua maioria, os aspectos ambientais e 

econômicos. Markovich e Lucas (2011) e Lemos, Guimarães e Leal Jr. (2014) também 

ressaltam a lacuna sobre os aspectos se comparados aos aspectos ambientais e econômicos. A 

falta de estudos sobre avaliação desempenho considerando a sustentabilidade, torna-se ainda 

maior em relação aos portos brasileiros.  

Neste contexto, surge a seguinte pergunta para representar o problema de pesquisa: 

como avaliar o desempenho dos portos brasileiros em relação aos aspectos econômicos, sociais 

e ambientais? 

Para responder o problema de pesquisa, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver 

um método para a avaliação de desempenho de terminais portuários, considerando o conceito 

de sustentabilidade (aspectos ambientais, sociais e econômicos) utilizando-se dados 

probabilísticos para os indicadores. Neste trabalho o objeto de pesquisa foram os terminais de 

contêineres de uso público. Como objetivos secundários, têm-se: 

a) Analisar o conceito de sustentabilidade (impactos ambientais, sociais e 

econômicos) aplicado aos terminais; 

b) Levantar a bibliografia e o referencial teórico que retratem o tema da pesquisa; 

c) Levantar as informações necessárias para a aplicação do método desenvolvido em 

uma situação real. 
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Para realizar a avaliação de desempenho, analisando indicadores relacionados a cada 

um dos aspectos a fim de verificar o nível de sustentabilidade, foi utilizada a simulação de 

Monte Carlo, considerando que nos trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de 

transporte predomina o uso de valores pontuais e/ou médios e que a utilização destes valores 

pode conduzir a decisões inapropriadas, uma vez que os mesmos não consideram os riscos e 

incertezas, podendo apresentar de forma equivocada o comportamento de um sistema 

(GUIMARÃES, 2016). 

A simulação de Monte Carlo é uma técnica computadorizada conhecida por utilizar 

amostras aleatórias para calcular as probabilidades (MAHDIYAR et al., 2016).  Acredita-se 

que a simulação de Monte Carlo, auxilia nas decisões dos gestores, uma vez que os mesmos 

têm acesso a uma distribuição de probabilidades dos desempenhos de cada terminal.  

Diante do exposto, este trabalho mostra-se relevante para a iniciativa privada, o poder 

público e a sociedade, que vêm repensando sobre questões ligadas à sustentabilidade.   

A iniciativa privada e o poder público, sem comprometer sua eficiência financeira, 

devem se preocupar em tomar decisões para a preservação ambiental e social, uma vez que a 

sociedade tem se tornado cada vez mais consciente dos impactos negativos que a implantação 

e desenvolvimento dos portos podem gerar. 

Assim, com este trabalho pretende-se contribuir com um método que auxilie na 

avaliação e redução dos impactos negativos dos portos, melhorando a qualidade da vida da 

população afetada pelas operações e instalações, preservando a água, solo e ar, e garantindo o 

equilíbrio financeiro dos portos. 

Além desta introdução (seção 1), o trabalho está dividido em mais quatro seções: (2) 

revisão teórica (3) procedimentos metodológicos; (4) apresentação, análise e discussão dos 

dados e (5) considerações finais. Ao final são listadas as referências bibliográficas. 
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2 SUSTENTABILIDADE EM PORTOS 

O Sistema Portuário Brasileiro tem sua origem na colonização do país, quando este era 

utilizado para transportar mercadorias entre Brasil e Portugal. Foi impulsionado em 1808, em 

razão da “abertura dos portos às nações amigas”, pelo então Príncipe Regente, D. João VI, 

quando a Corte Portuguesa se instalou no Rio de Janeiro (SEP/PR, 2015b). 

Importantes mudanças ocorreram no setor ao longo da história nacional. Entretanto, as 

principais transformações ocorreram devido a Lei de Modernização dos Portos, Lei n. 8.630 de 

25 de janeiro de 1993, que concedeu o controle às administrações portuárias estaduais e às 

Companhias Docas: abriu-se para a exploração do setor privado, incentivando a redução dos 

custos por meio da concorrência (SEP/PR, 2015b).  

Com o crescimento da economia brasileira, o governo editou a Lei n. 12.815, de 5 de 

junho de 2013, com intuito de aumentar a eficiência portuária e, novamente, favorecer a redução 

de custos, o que incentivou a expansão do setor privado (SEP/PR, 2015b). Além disso, esta Lei 

apresentou definições importantes, utilizadas exclusivamente no Brasil, para os portos 

concedidos ou explorados pela União: 

a) (I) porto organizado: bem público construído e aparelhado para atender às 

necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de 

movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações 

portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária;   

b) (II) área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo que 

compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao 

porto organizado;   

c) (III) instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto 

organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou 

armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte 

aquaviário. 

Ao todo, o Sistema Portuário Brasileiro mantém 37 portos públicos, sendo 18 portos 

delegados à administração de municípios, estados ou consórcios públicos e 19 administrados 

pelas Companhias Docas (SEP/PR, 2015). 

Apesar da diminuição de 1% nas movimentações de 2016 em relação a 2015 (portos 

organizados e os Terminais de Uso Privado – TUPs), houve um aumento da movimentação do 

setor de 12,4% nos últimos cinco anos (ABTP, 2017). 



18 

Com o crescimento da demanda no país, aumentam-se as operações portuárias, carga, 

descarga e movimentação, acompanhadas dos impactos ambientais que as mesmas geram. Estes 

impactos podem afetar o nível local, regional e global dos ambientes terrestres, aquáticos e 

atmosféricos (LEAL JR., 2013). 

Segundo o CONAMA (1986), impacto ambiental trata-se de qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, originada por meio da ação 

humana causada por qualquer forma de matéria ou energia. 

Os impactos, além dos gerados pelas operações nos portos, podem ser provenientes das 

fases de planejamento, projeto e construção. Sendo que nas fases de planejamento e de projeto 

os impactos não são tão significativos como nas fases de construção e de operação 

(FOGLIATTI et al., 2004). 

Alguns impactos na fase de construção se dão pela execução de obras de abrigo, 

dragagens de berços e canais de acesso, infraestrutura de armazenagem, entre outros que 

possam gerar alterações na vegetação, ecossistemas e poluição dos recursos naturais (ANTAQ, 

2015). 

Nas operações, destacam-se os impactos relacionados aos veículos e às cargas. Aos 

veículos pode-se citar as emissões atmosféricas, derramamentos e vazamentos de produtos dos 

navios; e relacionados à carga como derramamento no manuseio e armazenamento, nas 

descargas e transporte terrestre dentro do porto e entre portos (UNESCAP, 1992). 

Desta maneira, os impactos podem ser originados pelos diferentes modos de transportes, 

além dos navios, dependendo dos que estão disponíveis no terminal: rodoviário, ferroviário, 

aquaviário, e ainda da complexa infraestrutura portuária, composta de guindastes, 

empilhadeiras, RTGs, Reachstacker, entre outros. As intensidades dos impactos variam 

dependendo do tipo e tecnologia do veículo, idade média, o tipo de combustível utilizado, fator 

de emissão, entre outros fatores.  

Dentre os impactos destacam-se consumo de água, consumo de material, consumo de 

energia, material e água, emissão de gases de efeito estufa, emissão de poluentes atmosféricos 

(locais e regionais), térmicos, sonoros, visuais, de resíduos sólidos e líquidos na água e no solo 

(LEAL JR., 2010).  

O consumo de água ocorre na operação e na manutenção dos terminais e seu manejo 

inapropriado na lavagem e na manutenção dos veículos, caso esteja contaminada, pode causar 

poluição da água e do solo (GUIMARÃES, 2016). 
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O consumo de material, comumente, refere-se às peças de reposição usadas ao longo da 

vida útil de um determinado veículo e/ou ao material consumido durante o funcionamento dos 

terminais (GUIMARÃES, 2016). 

No que se refere ao consumo de energia, os portos utilizam fontes renováveis ou não-

renováveis. O consumo de energia renovável está associado à utilização de fontes como os 

biocombustíveis, células fotovoltaicas, energia eólica e não-renovável utiliza combustíveis 

fósseis, que futuramente poderão se esgotar (LEAL JR., 2010). No Brasil, esse fator se agrava 

tendo em vista que a principal fonte de energia nos transportes utilizados no país são os 

combustíveis com origem fóssil (LEAL JR., 2015). 

Bailey e Solomon (2004) afirmam que a maioria dos veículos de transporte e 

equipamentos de movimentação nos portos possuem motores a diesel que liberam material 

particulado (PM), óxido de nitrogênio (NOx) e óxido de enxofre (SOx) afetando a qualidade do 

ar. Esses poluentes atmosféricos são classificados como contaminantes de ar comum, 

juntamente os hidrocarbonetos (HC), matéria de partículas diesel (DPM) e monóxido de 

carbono (CO), e influenciam a qualidade do ar de um local ou região. Os gases de efeito estufa 

(GEE) comprometem o clima mundial e são compostos por gases como dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) (OCDE, 2003). Os GEE são gases que impedem 

que o calor absorvido pelo planeta seja liberado para o espaço. A falta de equilíbrio desses gases 

na atmosfera provoca um aquecimento na Terra causando mudanças no clima (MARCONDES, 

2005). 

Elucida-se que o transporte marítimo internacional emite cerca 18,6 milhões de NOx e 

10,6 milhões de toneladas SOx todos os anos (SMITH et al., 2015). Estima-se, por exemplo, 

que em 2012, o transporte marítimo internacional emitiu 796 milhões de toneladas de CO2, 

representando cerca de 2,2% do volume total de emissões mundial neste mesmo ano (SMITH 

et al., 2015). 

Além dos impactos no ar, os portos também podem causar poluição da água que podem 

ocorrer por exemplo por escoamento de armazenamento de matéria-prima, derramamentos 

acidentais de matérias tóxicos, óleos, materiais orgânicos que no escoamento são decompostos 

para a forma inorgânica, gastando oxigênio dissolvido e aumentando o nível de nutrientes na 

água (UNESCAP, 1992). 

Por meio das embarcações, os impactos mais comuns são as colisões e os encalhes que 

causam derramamento de combustível ou carga, vazamentos de óleo durante as operações, 

efeitos das tintas tóxicas com as quais as embarcações foram pintadas, transferências de 
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organismos, lixos e esgotos sanitários descartados no mar, bem como a poluição atmosférica já 

citada anteriormente (GALBRAITH et al., 2008). 

Guimarães (2016) corrobora afirmando que a poluição do solo e da água pode ser 

proveniente da mesma fonte, como resíduos líquidos como óleo, água de lastro, esgoto, resíduos 

sólidos como pneus, sucata, madeira, plástico, entre outros, que podem ocorrer por meio de 

descarte de materiais de consumo ou veículos no final do ciclo de vida. No Quadro 1, foram 

sintetizados os principais impactos ambientais proveniente da atividade portuária. 

Quadro 1 – Principais impactos ambientais provenientes da atividade portuária. 

Impactos Exemplos (1) (2) (3) C3 O4 

Poluição 

Atmosféri

ca 

Emissão de hidrocarbonetos X X X X X 

Emissão de aldeídos X X X X X 

Emissão de CO X X X X X 

Emissão de N2O X X X X X 

Emissão de gases acidificantes (SOx, NOx) X X X X X 

Emissão de partículas de material X X X X X 

Consumo 

de 

Energia 

Consumo total de energia X X X X X 

Consumo de energia elétrica X  X X X 

Total de energia renovável consumida  X X X X 

Emissão 

de 

Gases de 

Efeito 

Estufa 

Emissão de CO2 X X X X X 

Emissão de vapor de água X X X X X 

Emissão de metano X X X X X 

Emissão de CH4 X X X X X 

Emissão de N2O X X X X X 

Emissão total de GEE X X X X X 

Emissão de CFC X X X X X 

Consumo 

de 

Material 

Quantidade de peças sobressalentes 

descartadas 

X X X 
X 

X 

Quantidade descartada proveniente de 

peças de reposição 

X X X 
X 

X 

Consumo/descarte de aço, plástico, 

madeira, papel na operação ou 

descarregada durante a sua atividades 

X X X 

X 

X 

Poluição 

sonora 

Intensidade total do ruído emitido em terra 

e/ou ar 

X X X 
X 

X 

Intensidade do ruído emitido na água  X   X X 

Poluição 

Térmica 

Quantidade de calor liberado X X X X X 

Volume de efluentes superaquecidos 

descarregados no ambiente aquático 

X   
X 

X 

(continua)  
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(continuação) 

Impactos Exemplos (1) (2) (3) C3 O4 

Poluição 

Visual 

Área total ocupada pelas instalações do 

porto/terminal 

 X X 
 

X 

Área total disponível X X X X X 

Espaço ocupado pela infraestrutura do 

modo de transporte 

 X X 
X 

 

Área total ocupada pelo sistema de 

transporte (interno e acesso) 

 X X 
X 

 

Poluição 

da água e 

do 

solo 

Quantidade de óleo descartada pelo 

equipamento de manuseio 

  X 
X 

 

Eliminação de lubrificantes X   X  

Derrames químicos X   X  

Geração de resíduos sólidos X X X X X 

Geração de lastro de água / água cinza  X   X  

Salinidade da água X   X X 

Hidrocarbonetos em sedimentos  X   X  

Sedimentos com metais pesados  X X X X X 

Geração de esgoto pelos navios (águas 

cinzas) 

X   
X 

 

Emissão de esgoto pelo terminal   X X  

Uso do 

solo 

Área total ocupada pela infraestrutura de 

transporte 

 X X 
 

X 

Consumo 

de 

Água 

Total de água consumida no terminal X X X X X 

Quantidade de água consumida na 

operação do terminal 

 X X 
X 

 

Notas: (1) Impactos provenientes de navios, (2) impactos provenientes de veículos e (3) impactos 

provenientes de equipamentos de movimentação. (4) Impactos que ocorrem na fase de construção. (5) 

Impactos que ocorrem na fase de operação 

Fonte: Elaborado com base em UNESCAP (1992), Guimarães (2016). 

Essas substâncias presentes na água podem liberar energia na forma radioativa e calor, 

provocando poluição térmica.  Este tipo de poluição adiciona calor nos ecossistemas e podem 

ser provocadas pelo funcionamento dos veículos (LEAL JR., 2010).  

Além disto, existem os poluentes sonoros, como ruído, produzidos pelo tráfego 

rodoviário, operações de carga, tráfego de navios e outras atividades portuárias (UNESCAP, 

1992). Pode-se citar como exemplo a poluição sonora advinda do funcionamento dos motores, 

vibração de peças, atrito das rodas com a via e sinais sonoros, entre outros (LEAL JR., 2010). 

Os poluentes visuais se tratam de elementos que causam desconforto espacial e visual 

para aqueles que transitam no local, além de descaracterização da paisagem impactando 

também a fauna e flora existentes (LEAL JR., 2010). Como exemplo pode-se citar a iluminação 
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utilizada nas operações noturnas que podem causar incômodos à comunidade ou cargas a granel 

e outros materiais empilhados acarretam uma impressão desagradável visualmente 

(UNESCAP, 1992).  

Em relação aos impactos sociais, a implementação ou a expansão de um porto pode 

trazer consequências à comunidade como a transformação da localidade que vivem, 

ocasionando conflitos culturais, étnicos, tribais e/ou religiosos, que podem alterar as tradições 

culturais locais (UNESCAP, 1992). Os principais impactos sociais encontrados na literatura, 

encontram-se sintetizados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Principais impactos sociais causados pelos portos. 

Impacto Conceito I3 E4 C1 O2 

Congestionamento de 

tráfego 

Extrapolação da quantidade de veículos além  

da capacidade de tráfego da via. 

X X  X 

Formação de favelas. 
Processo de urbanização desordenado e 

espontâneo. 

 X X  

Moradia 
Deslocamento compulsório e/ou migração de 

atraídos pelo empreendimento. 

 X X  

Emprego 
Nível de desemprego e/ou geração de 

empregos. 

 X X X 

Renda Riqueza e/ou pobreza. X X X X 

Educação 
Processo de desenvolvimento da capacidade 

física, intelectual e moral do ser humano. 

 X X X 

Desagregação social 

Desintegração do modo de vida tradicional, 

mudanças sociais sem planejamento 

externamente induzida pelo processo de 

urbanização. 

 X X  

Saúde e segurança 

dos empregados no 

trabalho 

Bem-estar do trabalhador. 

X   X 

Relacionamento com 

a comunidade local 
Integração entre os agentes envolvidos. 

 X  X

X 

Relações de trabalho Estrutura produtiva do capital. X X  X 

Violência Agressividade, criminalidade.  X  X 

Conflitos territoriais Disputas para assentamento.  X X  

Desenvolvimento 

regional 
Utilização de mão de obra e tecnologia 

X  X X 

Marginalização 
Uso de álcool e drogas, mendicância e 

prostituição. 

X X X X 

(continua)  
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(continuação) 

Impacto Conceito I3 E4 C1 O2 

Saúde 

Expectativa de vida, doenças diversas, 

incluindo as sexualmente transmissíveis - 

DSTs, problemas psicossociais, 

X X X X 

Desenvolvimento 

municipal 

Arrecadação de tributos convertidos em 

investimentos sociais. 

 X  X 

Saneamento 
Abastecimento de água tratada e coleta de 

esgoto 

 X X X 

Condição de vida IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)  X  X 

Direitos humanos 
Medidas de defesa dos direitos humanos, 

liberdade de associação e negociação 

 X  X 

Notas: (1) Impactos que ocorrem na fase de construção. (2) Impactos que ocorrem na fase de operação 

(3) Impactos sociais que ocorrem internamente nos portos, ou seja, com colaboradores. (4) Impactos 

sociais que ocorrem externamente aos portos, ou seja, com pessoas que não trabalham nos portos, mas 

foram influenciadas direta ou indiretamente. 

Fonte: Elaborado com base em Lemos, Guimarães e Leal Jr. (2014); UNESCAP (1992); Pinheiro, 

Leal Jr. e Guimarães (2015); Zhaoet al (2012); Markovich e Lucas (2011). 

Segundo Markovich e Lucas (2011), os impactos sociais provenientes do transporte têm 

sido uma preocupação secundária ou terciária em relação aos impactos econômicos e 

ambientais. 

Lemos et al. (2014) e Pinheiro et al. (2015) relatam em seus estudos a precariedade de 

trabalhos acadêmicos e abordagens sobre o aspecto social frente aos outros dois aspectos. Desta 

maneira, torna-se importante analisar o desempenho dos portos sob o enfoque da 

sustentabilidade. 
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3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM PORTOS 

Segundo Manheim (1980), Morlok (1980) e D´Agosto (1999), a avaliação de 

desempenho no setor de transporte é um conjunto de procedimentos para analisar o atendimento 

às condições de movimentação de pessoas e os bens utilizando critérios pré-definidos, com o 

intuito de melhoria do serviço. 

Para Tailani (2014), com a avaliação de desempenho objetiva-se empregar os recursos 

e atores envolvidos a fim de alcançarem melhorias contínuas sobre um processo sistemático da 

organização, baseando-se nos objetivos estratégicos, destrinchados para os níveis tático e 

operacional. 

Novaes e Alvarenga (1994) e D´Agosto (1999) corroboram que no nível de análise 

estratégica se define como deve ser o sistema de transporte; no tático, analisa-se como o sistema 

pode ser eficiente; e no operacional, busca-se a implementação do sistema. 

Nos portos, a avaliação de desempenho, quando realizada de forma apropriada, 

contribui para a melhoria da posição competitiva, além de fornecer suporte aos formuladores 

de políticas de desenvolvimento local e regional (WU; YAN; LIU, 2009).  

Para ser mais competitivo e possuir um padrão alto de desempenho são necessários 

métodos confiáveis para medir o desempenho dos portos. As partes interessadas, decisores 

públicos, investidores e gestores, demandam por indicadores de desempenho para tomarem suas 

decisões (UNCTAD, 2016). 

Segundo MACHADO et al. (2006) no setor de transportes, incluindo o modo 

aquaviário, existe uma falta de ferramentas adequadas para a avaliação de desempenho.  

Com o intuito de contribuir com uma ferramenta de apoio a decisão, Leal Jr. (2010) 

sugere um método de avaliação de desempenho em transportes. Segundo o autor, a avaliação 

neste setor é composta de categorias, aspectos, atributos, indicadores e medidas que possuem 

uma relação hierárquica e dependência entre si, representados na Figura 1. 

 

Figura 1 – Componentes conceituais da Avaliação de Desempenho em Transportes. 

Fonte: Baseado em Leal Jr. (2010). 

Categoria 

 

Aspecto Atributo Indicador Medida 
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As categorias determinam o foco da avaliação de desempenho e devem ser consideradas 

para as demais etapas (LEAL JR., 2010). Alguns exemplos de categorias estão resumidos no 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Classificação de categorias. 

Eficácia 
Trata-se do alcance do resultado esperado independente da determinação 

dos recursos. 

Eficiência 

Nesta categoria, se mede se os recursos estão sendo utilizados de modo 

otimizado. Sendo necessário determinar a dimensão dos recursos e dos 

resultados. 

Efetividade 
Considera do alcance do resultado com a utilização mais adequada dos 

recursos. É a combinação da eficácia cm a eficiência. 

Ecoeficiência Aborda a relação entre impactos ambientais e utilização de recursos. 

Sustentabilidade 
Considera o alcance dos resultados buscando um equilíbrio entre os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Fonte: Baseado em Leal Jr. (2010). 

Os aspectos orientam a perspectiva da avaliação e podem ser econômicos, sociais e 

ambientais. Que neste caso tem relação com as dimensões da sustentabilidade apresentadas por 

Guimarães (2016), UNESCAP (1992), Santos e Ribeiro (2013) e Guimarães, Leal Jr. e Gonzaga 

(2015). 

Os atributos são características relacionadas a um elemento. Referem-se a uma 

característica de rede, tipo de operação, modo de transporte, entre outros. Os atributos 

representam os aspectos e nortearão para a criação dos indicadores (LEAL JR., 2010). Alguns 

exemplos de atributos relacionados aos aspectos estão representados no Quadro 4. 

Quadro 4 – Exemplos de atributos. 

Aspecto Atributo 

Econômicos Custo, receita, capacidade e tempo. 

Ambientais 

Emissão de Gases de Efeito Estufa, poluição atmosférica, consumo de 

energia, poluição da água e do solo, poluição sonora, consumo de água, 

poluição térmica, poluição visual e consumo de materiais. 

Sociais Direitos humanos, condição de vida e saneamento. 

Fonte: Elaborado com base em Leal Jr. (2010) e Guimarães (2016). 

Os indicadores facilitam a tomada de decisões uma vez que são capazes de quantificar 

e permitem o acompanhamento dos processos por meio da eliminação da subjetividade 

(AMBRÓSIO e LEITE, 2008). Segundo Guimarães (2016), os indicadores representam, 

preferencialmente, de forma quantitativa os atributos. Alguns exemplos são indicadores de 

receita total do porto, intensidade de ruído emitido pelos navios nos terminais, quantidade de 
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gases de efeito estufa emitidos pelos equipamentos de movimentação, entre outros (conforme 

Tabela 2,3,4 apresentada na seção 5.3). 

As medidas tratam-se das combinações de indicadores, que representam os atributos, 

por meio de relações lógicas e/ou matemáticas (LEAL JR., 2010). Como, por exemplo, a 

quantidade de emissões de poluentes/quantidade movimentada, despesa total de operação/TEU, 

entre outros. 

Comumente as avaliações de desempenho privilegiam aspectos econômicos em relação 

aos aspectos sociais e ambientais. Neste contexto, destaca-se o conceito de sustentabilidade, 

que surgiu em 1987, na Comissão Mundial para o Meio ambiente, assinalado no documento 

“Nosso Futuro Comum ou relatório de Brutland” (WCDE, 1987), em que se definiu que o 

conceito de sustentabilidade se trata de atender as necessidades presentes sem comprometer as 

gerações futuras de satisfazerem as suas demandas. 

Segundo Hou e Geerlings (2016) não há uma definição unânime sobre o termo 

sustentabilidade. No entanto, é claramente aceito que a sustentabilidade deve ser alcançada ao 

longo do tempo, fazendo parte de um processo (temporal) e em uma escala espacial. O conceito 

de sustentabilidade também é aplicado ao setor de transporte que por sua vez abrange os portos. 

O relatório de Transportation Research Board (TRB, 2008 apud HOU; GEERLINGS, 

2016), afirma que o transporte sustentável é aquele que: 

a) Garante as questões de segurança, sendo coerente com a saúde dos seres humanos 

e dos ecossistemas, e que promove a equidade dentro e entre gerações sucessivas; 

b) É acessível funcionando de forma justa e eficiente, oferece modalidades de 

transporte e apoia uma economia competitiva, além de um desenvolvimento 

regional equilibrado;  

c) limita as emissões e os resíduos, o uso de recursos (escassos), minimizando o 

impacto do uso da terra. 

Com o intuito de compreender a sustentabilidade e a avaliação de desempenho no setor 

de transporte realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos nacionais e 

internacionais publicados em periódicos e em congressos, dissertações e teses.  Os artigos 

internacionais foram pesquisados por meio dos Periódicos Capes, utilizando-se as seguintes 

combinações de palavras-chave: “sustainability”; “sustainable”; “performance”; “ports”; 

“ecoefficiency”; “efficiency”. Não foram utilizadas as palavras referentes aos aspectos 

separadamente, como custo, econômico, ambiental, social, entre outras, pois o intuito era 

verificar trabalhos que utilizassem os conceitos conjuntamente. Foram consultados artigos de 
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congresso, publicações em periódicos, dissertações e teses, além de pesquisados por meio dos 

sites de revistas e em sítios de buscas. 

É importante salientar que não se trata de uma pesquisa bibliométrica e, portanto, não 

foi utilizado nenhum software para realização da pesquisa. O objetivo da pesquisa foi conhecer 

os conceitos necessários para a realização deste estudo. No Quadro 5, foram sintetizados os 

principais resultados. 

Quadro 5 – Resultado da pesquisa bibliográfica. 

Autores Objetivo 

Aspecto 

E
co

n
ô
m

ic
o

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

S
o
ci

a
l 

UNESCAP 

(1992) 

Este guia destina-se a fornecer informações práticas 

para o desenvolvimento portuário como lista de 

verificação dos potenciais efeitos do desenvolvimento 

e operação, ações mitigadoras, métodos de previsão, 

informações sobre 

indicadores ambientais e regulamentos sobre seus 

níveis permitidos. 

 X X 

Bailey e Solomon 

(2004). 

Apresentar umas abordagens de mitigação, para a 

problemática de poluição atmosférica, abrangendo 

uma gama de possibilidades, desde abordagens 

atualmente disponíveis e de baixo custo, até 

investimentos mais significativos para um ar mais 

limpo 

 X  

D’Agosto e 

Ribeiro (2004) 

Avaliar a eficiência dos veículos de apoio a aeronaves 

em aeroportos 
X X  

Mora et al. (2005) 

Propor um sistema de indicadores de gestão 

ambiental sustentável a ser utilizado por qualquer 

autoridade portuária. 

 X  

Miolaet al. (2009) 
Estimar as emissões dos navios de passageiros e carga 

do porto de Veneza na Itália. 
 X  

Leal Jr. (2010) 

Desenvolver de um método de avaliação de 

desempenho em transportes para a escolha modal e 

que permita a hierarquização de alternativas de 

transportes para produtos perigosos. 

X X  

Liaoet al. (2010) 

Analisar das mudanças nas emissões de dióxido de 

carbono resultantes da movimentação de contêineres 

de portos no norte de Taiwan. 

 X  

(continua)  
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Pauli (2010) 
Analisar se a navegação na bacia do rio Rhine está de 

acordo com o preconizado como sustentabilidade. 
X X X 

Tzannatos 

(2010a) 

Estimar as emissões dos navios de passageiros e 

cruzeiros do porto de Piraeus, Grécia nos anos de 2008 

- 2009 

 X  

Tzannatos 

(2010b) 

Estimar as emissões dos navios do porto de Piraeus, 

Grécia nos anos de 1948-2008 
 X  

Leal Jr. e 

D’Agosto (2011a) 

Apresentar o MEM proposto por Leal Jr. (2010) em 

sua tese. 
X X  

Leal Jr. e 

D’Agosto (2011b) 

Analisar alternativas para exportação do etanol 

brasileiro por meio das dimensões econômicos e 

ambientais 

X X  

Markovich e 

Lucas (2011) 

Sintetizar e avaliar criticamente as literaturas no que se 

refere aos aspectos sociais e os impactos dos 

transportes, a desvantagem dos transportes para 

determinados grupos sociais e as interações mais 

amplas com a pobreza e a exclusão social. 

  X 

BerechmaneTsen

g (2012) 

Estimar as emissões dos navios do porto de 

Kaoshiung, Taiwan em 2010. 
 X  

Leal Jr., Garcia e 

D’Agosto (2012) 

Avaliar a ecoeficiência com o objetivo de selecionar a 

melhor alternativa de transporte de bioetanol. 
X X  

Leal Jr. e 

D’Agosto (2012) 

Analisar a ecoeficiência das alternativas de transporte 

de etanol e propor melhorias ao modo rodoviário. 
X X  

Saz-Salazar et al. 

(2012)  

Realizar um estudo em Valência na Espanha com o 

objetivo de medir o impacto negativo e os custos 

externos resultantes do crescimento portuário. 

 X  

Shiau (2012) 

Analisar quinze estratégias retiradas das três categorias 

de planejamento do uso da terra, transferência de 

modal e uso de energia limpa por meio de indicadores 

de sustentabilidade. 

X X X 

Zhao et al. (2012) 

Desenvolver um quadro para os indicadores de 

Responsabilidade Social das Empresas (RSE) 

relevante para as empresas de construção em todo o 

mundo como uma ferramenta para o desempenho. 

  X 

Fu et al. (2013)  
Apresentar dados sobre as emissões de navios de 

navegação no interior sobre o Grande Canal da China. 
 X  

(continua)  
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Guimarães e Leal 

Jr. (2013) 

Avaliar o desempenho ambiental de terminais de 

contêineres utilizando o conceito de ecoeficiência. 
X X  

Leal Jr. et al. 

(2013) 

Analisar a ecoeficiência nas operações portuárias por 

meio da análise relacional grey. 
X X  

Leal Jr. e 

Guimarães 

(2013) 

Analisar as operações portuárias por meio da análise 

relacional grey e análise de sensibilidade dos pesos dos 

indicadores. 

X X  

Leal Jr., 

Guimarães e 

Fonseca (2013) 

Analisar o desempenho das operações em terminais de 

contêineres brasileiros com base em indicadores 

econômico-financeiros e ambientais. 

X X  

Santos e Ribeiro 

(2013) 

Avaliar a aplicabilidade de 20 indicadores de 

sustentabilidade no monitoramento das linhas de 

atuação no transporte no Plano Climático do Estado do 

Rio de Janeiro. 

X X X 

Acciaro; Ghiara; 

Cusano (2014) 

Identificar novas tendências para gerir energia nos 

portos e novas fontes de receita que podem ser 

potencialmente geradas quando as autoridades 

portuárias realizam a gestão da energia. 

 X  

Castells et al. 

(2014) 

Estimar as emissões dos navios (Ro-ro, passageiros e 

contêineres) na Espanha em 2009. 
 X  

Gibbs et al. 

(2014) 

Investigar o papel dos portos em mitigar as emissões 

de GEE associadas à cadeia do transporte marítimo 

end-to-end no Reino Unido. 

 X  

Guabiroba et al. 

(2014) 

Propor um método para seleção de consórcios públicos 

inter-regionais responsáveis pela implementação e 

operação de coleta seletiva porta-a-porta. 

X X  

Guimarães et al. 

(2014b) 

Propor um método de avaliação do desempenho 

ambiental dos PGVs Carga. 
X X  

Guimarães, Leal 

Jr. J e Garcia 

(2014) 

Avaliar o desempenho dos terminais de contêineres 

brasileiros por meio de um modelo de análise de 

envolvimento de dados, estabelecendo um ranking 

baseado no desempenho da ecoeficiência. 

X X  

Guimarães et al. 

(2014c) 

Analisar a evolução da eficiência energética dos modos 

de transporte de carga e passageiro no Brasil, buscando 

compreender qual o impacto das melhorias em 

eficiência energética no consumo total de energia no 

setor de transportes 

 X  

(continua)  



30 

(continuação) 

Autores Objetivo 

Aspecto 

E
co

n
ô
m

ic
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

S
o
ci

a
l 

Lemos et al. 

(2014) 

Identificar aspectos sociais considerados na análise de 

grandes empreendimentos (portos). 
  X 

Puiget al., (2014) 
Identificar e selecionar Indicadores de Desempenho 

Ambiental em áreas portuárias 
 X  

Song (2014) 

Estimar as emissões dos navios (CO2, CH4, N2O, PM10, 

PM2.5, NOx, SOx, CO e HC) e o custo social das 

emissões associadas no porto Yangshan em Xangai. 

X X X 

Winneset al., 

(2014) 

Identificar potenciais reduções de GEE emitidos pelos 

navios na zona portuária. Estudo realizado no 

Porto de Gothenburg na costa oeste da Suécia. 

 X  

Wintheret al. 

(2014) 

Apresentar inventário de NOx e de SO2 para os navios 

no Ártico em 2012 com base em dados AIS via satélite. 

Realizar previsões de emissões para os anos 2020, 

2030 e 2050. 

 X  

Guimarães, Leal 

Jr. e Gonzaga 

(2015) 

Avaliar cinco terminais de contêineres brasileiros com 

maior movimentação, considerando um indicador de 

cada aspecto que compreende o conceito de 

sustentabilidade estabelecendo um ranking esses 

terminais, por meio da aplicação uma técnica 

multicritérios conhecida como análise Grey. 

X X X 

Leal Jr. et al. 

(2015) 

Avaliar a eficiência técnica e financeira Terminais 

brasileiros de contêineres, a fim de compará-los. 
X   

Lindstadet al. 

(2015) 

Sugerir abordagens para a redução das emissões de 

transporte através de normas técnicas. 
 X  

Maragkogianni e 

Papaefthimi, 

(2015).  

Calcular as emissões de navios de cruzeiro (NOx, SO2 e 

PM2.5) durante atividades dos navios nos cinco portos 

de cruzeiro mais movimentados da Grécia (Piraeus, 

Santorini, Mykonos, Corfu e Katakolo) para o ano de 

2013. 

 X  

Miluše e Tovar 

(2015) 

Estimar os custos e o desempenho de ecoeficiência do 

Porto de Palmas (Espanha). 
X X  

Pinheiro et al. 

(2015) 

Estruturar um modelo de avaliação dos impactos 

sociais causados por um porto na região em que está 

inserido 

  X 

Santos e Ribeiro 

(2015) 

Analisar um conjunto de indicadores de transporte 

sustentável associado a uma matriz de responsabilidade 

poderia desempenhar um papel importante para 

melhorar a governança 

X X X 

(continua)  
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Tseng e Pilcher 

(2015) 

Explorar os desafios de aplicar as principais práticas 

dos portos internacionais para redução de emissões 

atmosféricas que o porto de Kaohsiung (Taiwan) 

implementou. 

X X  

Ballini e Bozzo 

(2016).  

Quantificar o benefício socioeconômico do ponto de 

vista da sociedade em termos de custo de saúde 

externo, oferecer uma análise custo-benefício do 

potencial positivo da introdução de tecnologia no novo 

cais de navios de cruzeiro em Copenhague, Dinamarca. 

X  X 

EPE (2016) 

Descrever o cálculo que subsidiou as contribuições 

relacionadas à produção e uso de energia para a 

redução de emissões apresentadas na 

iNDC. 

 X  

Guimarães 

(2016) 

Avaliar o desempenho das alternativas de 

transporte urbano de passageiros no trecho Rio-Niterói, 

sobre as dimensões do 

conceito de sustentabilidade. 

X X X 

Hou e Geerling 

(2016)  

Identificar conceitos e simulação de medidas de 

sustentabilidade e sua eficácia no porto de Shangai. 
X X X 

Xiao et al. (2016) 

Reduzir a lacuna por meio da adoção da teoria de 

sistemas para desenvolver uma estrutura de sistemas 

para o desenvolvimento cidade e, em particular, ilustrar 

a sua aplicação no estudo de caso de Singapura. 

X X X 

Frequência 26 44 15 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

O Quadro 5 trata-se de uma pequena amostra na produção científica da área e, dessa 

forma, pode não representar a população de toda a literatura. Entretanto, verifica-se que dos 

artigos estudados houve uma predominância do aspecto ambiental, com 86% do total, ou seja, 

43 artigos ou relatórios consideraram este aspecto isoladamente ou de forma combinada com 

os outros dois (econômico e social). Este resultado encontra-se distinto das fontes pesquisas no 

referencial teórico. Isso pode ter ocorrido devido as combinações das palavras chaves 

(“sustainability”; “sustainable”; “performance”; “ports”; “ecoefficiency”; “efficiency”) 

considerarem os aspectos juntos. Se pesquisados de forma separada (econômico, ambiental e 

social) o resultado poderia se apresentar de forma diferente. Em segundo lugar, encontra-se o 

uso do aspecto econômico com 52% totalizando 26 estudos. Por último, encontra-se o aspecto 
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social que foi representado em 30% das pesquisas, totalizando 15 estudos sobre este aspecto. É 

importante destacar que 52% das pesquisas realizadas utilizam pelo menos duas dimensões em 

seus estudos, e apenas 18% desenvolvem sobre os três aspectos: econômico, ambiental e social. 

Assim, acredita-se que este trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de um 

método de avaliação de desempenho no setor de transporte, mais especificamente ao setor 

portuário, considerando os três aspectos de sustentabilidade. 

Nota-se na literatura que diversos autores empregam o conceito sustentabilidade de 

maneira diferente da descrita neste trabalho, ou seja, não utilizam o termo considerando os 

aspectos econômico, ambiental e social.  Como, por exemplo, o trabalho de Puig et al. (2014) 

que utiliza o termo “desenvolvimento sustentável dos portos”, porém seu objetivo de pesquisa 

trata-se da identificação e seleção de indicadores de desempenho ambiental. Assim como Mora 

et al. (2005) que utiliza o termo “Sistema de indicadores de gestão ambiental sustentável” e tem 

como propósito de pesquisa a identificação de indicadores apenas ambientais. 

No que se refere à seleção de indicadores de sustentabilidade, não houve um consenso 

nos trabalhos pesquisados para a avaliação do setor de transporte, o que reforça a aplicação do 

segundo objetivo secundário deste trabalho.  

Sobre o ponto de vista metodológico, verificou-se que os trabalhos de avaliação de 

desempenho utilizam indicadores com valores pontuais e/ou médios (SOUZA et al., 2012; 

LEAL JR. e D’AGOSTO, 2012; LEAL JR., GARCIA e D’AGOSTO, 2012; GUIMARÃES e 

LEAL JR., 2017), devido à dificuldade na coleta de dados primários ou secundários. 

Neste contexto, destaca-se a Simulação de Monte Carlo (SMC) é uma técnica 

computadorizada (MAHDIYAR et al., 2016) que simula cenários com base em valores 

aleatórios (estocásticas), dentro de uma distribuição de probabilidade (NETO e FIGUEIREDO, 

2009). Normalmente as simulações são executadas muitas vezes com o intuito de obter a 

distribuição de um parâmetro probabilístico desconhecido (TOROK, 2015). 

A simulação de Monte Carlo é amplamente empregada por diversos pesquisadores nas 

áreas de gerenciamento de projetos, energia, manufatura, engenharia, pesquisa e 

desenvolvimento, gerenciamento de risco, finanças (MAHDIYAR et al., 2016) e transporte 

(GUIMARÃES, 2016). 

A simulação de Monte Carlo realiza uma análise de risco por meio da construção de 

modelos de possíveis resultados, alternando com um intervalo de valores todo fator com 

incerteza. A simulação calcula os resultados inúmeras vezes (milhares ou dezenas de milhares, 

conforme decisão de quem está analisando) com combinação de valores aleatórios 

(PALISADE, 2016). Após a simulação completa, se obtêm um número grande de possíveis 
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resultados (GHASEMI et al., 2012).  Estes que são distribuições de valores e suas 

probabilidades de ocorrência (TOROK, 2015).  

Neste trabalho, utilizou-se a distribuição triangular, onde foram definidos os valores 

mínimo, mais provável e máximo como entradas para a simulação.  

Seguindo o embasamento teórico para o referido trabalho, o Capítulo 3 discute sobre os 

procedimentos metodológicos e apresenta o método escolhido para a avaliação de desempenho 

em portos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

nesta pesquisa e que estão divididos em duas seções: classificação da pesquisa e método de 

avaliação de desempenho em sustentabilidade. 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Para Gil (1999), a pesquisa é um processo formal e ordenado a fim de incrementar o 

método científico. É por meio da pesquisa que se responde um problema de pesquisa utilizando-

se de procedimentos científicos. Silva e Menezes (2005), em concordância com Gil (1999), 

afirmam que a pesquisa é o conjunto de práticas para solucionar um problema, utilizando-se de 

procedimentos pragmáticos e ordenados.  

Do ponto de vista da sua natureza, este estudo pode ser classificado como pesquisa 

aplicada, pois tem o intuito que gerar conhecimento para aplicação prática a fim de resolver 

problemas específicos. Foi proposto um método para avaliação da sustentabilidade em portos, 

considerando a necessidade demonstrada na bibliografia, incluindo os três aspectos. 

Segundo Silva e Menezes (2005) uma pesquisa qualitativa trata-se da compreensão dos 

significados e das características apresentadas, ao invés de produção de medidas quantitativas. 

Desta maneira, do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada 

como qualitativa, devido ao entendimento dos conceitos de sustentabilidade e avaliação em 

terminais de contêineres. Além das escolhas dos indicadores de sustentabilidade e na seleção 

do método de avaliação.   

Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois envolve um 

levantamento bibliográfico, a pesquisa de campo e a aplicação de estudos de casos nos portos 

pré-estabelecidos. Este estudo também deve ser classificado como descritivo, uma vez que 

busca apresentar as características de uma parte determinada do transporte marítimo e 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Quanto aos procedimentos técnicos, este estudo articula análise bibliográfica e pesquisa 

documental, por meio da pesquisa em livros, artigos nacionais e internacionais, relatórios 

emitidos pelos órgãos públicos e relatórios portuários, com o propósito de verificar o método 

aplicado para avaliação de desempenho em terminais de contêineres. Soma-se a isto, que as 

pesquisas realizadas permitem desenvolver um método para avaliação da sustentabilidade em 

terminais de contêineres. E por fim, coletar e tratar os dados para a avaliação sobre os terminais 

escolhidos na pesquisa. 
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4.2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SUSTENTÁVEL  

Para que seus objetivos sejam alcançados, a investigação científica necessita de um 

“conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos” (GIL, 1999, p.26). Este estudo considera 

como método um conjunto de procedimentos com o propósito de avaliar o desempenho de 

terminais de contêineres.  

Com base na pesquisa realizada para a construção do referencial teórico, foram 

encontrados sete métodos para avaliação de desempenho em transporte: D’Agosto e Ribeiro 

(2004), Leal Jr. (2010), Guimarães e Leal Jr. (2013), Guabiroba et al. (2014), Guimarães et al. 

(2014b), Silva et al. (2014) e Guimarães (2016).  

O estudo de D’Agosto e Ribeiro (2004) propõe um método para a avaliação da frota 

rodoviária em aeroportos brasileiros. Leal Jr. (2010) desenvolveu um método de avaliação de 

desempenho para a escolha modal, em particular utilizando o conceito de ecoeficiência, que 

permite a hierarquização de alternativas de transportes para produtos perigosos. Os demais 

trabalhos: Guimarães e Leal Jr. (2013), Guimarães et al. (2014) e Silva et al. (2014) foram 

baseados no método proposto por Leal Jr. (2010), e adaptados conforme a aplicação que 

pretendiam. Guimarães (2016) utilizou a metodologia aplicada por Silva et al. (2014), 

acrescentando uma etapa que permitiu a sugestão de ações de melhorias e realização de 

simulações. 

Cabe enfatizar, que apesar da pesquisa de Guimarães (2016) ser voltada para o 

transporte de passageiros, foi o método que se apresentou mais adequado para o presente estudo 

após adaptações. 

O método proposto por Guimarães (2016) é composto por oito etapas (das quais 6 são 

divididas em níveis), em que cada uma resulta em uma saída que se constitui como uma entrada 

para a próxima fase. Os resultados da avaliação podem ser revistos ao longo do período, 

considerando que a última etapa pode ser um input a primeira etapa criando uma nova avaliação. 

Desta maneira, para este trabalho, foi mantida a estrutura de Guimarães (2016), indicando 

alterações nos Passos 1, 3, 5, 6 e 8 a fim de se adequar ao contexto portuário e propor melhorias 

no método. Cada passo e seus respectivos níveis estão descritos na Figura 2. 
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Figura 2 – Método para avaliação e análise de desempenho em terminais de contêineres. 

Notas: Os níveis rachurados de cinza apresentam modificações na descrição do método sugerido por Guimarães (2016). 

Fonte: Adaptado de Guimarães (2016).
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4.2.1 Passo 1: Definições iniciais 

Nível 1 (Portos): trata-se de compreender a atividade portuária, conhecendo os portos 

que constituem o Sistema Portuário Brasileiro, os tipos de portos existentes no Brasil (marítimo, 

fluvial), se são públicos ou privados e quem os administra. Após este entendimento é possível 

iniciar o nível 2 para escolha e caracterização dos terminais a serem estudados. 

Nível 2 (Terminais): Neste nível são realizadas as caracterizações dos terminais, 

identificando quais os modos estão presentes, quais os tipos de equipamentos, veículos e navios, 

quais as operações que realizam, quais as fontes de energia utilizadas (renováveis e não 

renováveis), entre outras informações que serão necessárias para a análise. Nesta fase, há a 

seleção dos terminais que serão estudados no trabalho, caso não seja possível ou conveniente 

considerar todos. 

Nível 3 (desempenho): neste nível serão definidas as categorias (como eficiência, 

eficácia, sustentabilidade), os aspectos (econômico, social, ambiental etc.), ponto de vista da 

avaliação (governamental, empresarial, etc.), nível de análise (estratégico, tático e operacional) 

e o escopo da avaliação (seleção de parte do sistema, ou do sistema como um todo e a 

abrangência temporal).  

Como saída desta etapa, tem-se a descrição básica dos padrões que orientarão a 

avaliação de desempenho dos terminais portuários. 

4.2.2 Passo 2: Atributos e pesos 

No primeiro nível (pesquisa) deste passo busca-se identificar os atributos que serão 

utilizados no estudo por meio de revisão bibliográfica, documental e pesquisa de campo. 

No nível 2 (escolha e ponderação), ocorre a escolha dos atributos que foram 

identificados por meio do nível 1, ou seja, pesquisa bibliográfica e/ou documental e/ou pesquisa 

de campo. Os mesmos devem ser priorizados e ponderados. 

Os atributos representam os aspectos e direcionam a criação dos indicadores que os 

representam quantitativamente. 

É importante destacar que se deve verificar se a ponderação dos atributos é necessária, 

uma vez que os pesos podem alterar o resultado da avaliação, uma vez que o objeto em análise 

pode apresentar um dado desempenho dependendo do peso que lhe é designado. Os pesos 

podem ser definidos por meio de pesquisas com especialistas, pesquisa bibliográfica ou ser 

arbitrada pelo pesquisador.  
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Como output deste processo, cria-se uma lista com os, atributos relacionados a cada 

aspecto e seus respectivos pesos (caso não sejam iguais). 

4.2.3 Passo 3: Indicadores e medidas 

Esta etapa consiste em identificar os indicadores que representarão cada atributo e 

determinar as medidas a serem utilizadas. Por meio dos indicadores, é possível comparar os 

resultados, uma vez que são expressos quantitativamente.   

Segundo Leal Jr. (2010), os indicadores devem ser de fácil compreensão e definição, 

mensuráveis, de metodologia correta, possuir uma fácil comparação com os referenciais e 

aceitos pelas partes envolvidas.  

As medidas são combinações de indicadores, expressas por relações lógicas e/ou 

matemáticas e representam os atributos do sistema que está sendo analisado. De maneira 

isolada, os indicadores não representam resultados relativos, tornando difícil a comparação 

entre os mesmos. Portanto, atributos podem ser quantificados por meio de indicadores que dão 

origem a medidas (LEAL JR., 2010). Este passo se divide em duas etapas: pesquisa e escolha. 

Nível 1 (pesquisa):  por meio de revisão bibliográfica e/ou documental e/ou pesquisa de 

campo, os indicadores são identificados. 

Nível 2 (escolha): neste nível escolhem-se os indicadores que foram encontrados com 

base nas pesquisas bibliográficas, documentais ou na opinião de especialistas. É importante 

verificar se os indicadores levantados por meios das pesquisas (nível 1) possuem relação com 

os atributos escolhidos e com o objetivo da avaliação a desenvolver.  

Guimarães (2016) orienta que é importante se atentar na seleção dos indicadores devido 

ao grau de correlação dos mesmos. Isso deve ocorrer não superestimar ou subestimar o 

desempenho do objetivo em estudo. Como, por exemplo, a emissão de CO2 e o consumo de 

energia, em certos casos.  Isso não elimina a possibilidade de serem utilizados. Porém é 

necessário se atentar para o grau de correlação na discussão dos dados. 

Vale destacar que alguns indicadores considerados na literatura deveriam ser 

classificados como medidas, pois se tratam de uma combinação de um indicador ou mais. Como 

por exemplo, a emissão de CO2-eq que se trata da composição da emissão de CO2, emissão de 

CH4 e emissão de N2O (LEAL JR, 2010), 

Como output, é definida uma Tabela como as categorias, aspectos, atributos, indicadores 

e medidas.  
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4.2.4 Passo 4: Desempenho padrão 

Esta etapa é opcional e consiste em determinar a referência de uma medida a fim de 

avaliá-la em relação a outras medidas. Trata-se de um processo de comparação para determinar 

o desempenho da medida em questão. 

Este processo pode acontecer por meio de comparações com medidas externas, 

denominadas de Benchmark externo, e com medidas internas, que são os Benchmark interno.  

O Benchmark externo é a comparação da medida do objetivo de estudo com a  medida 

referência fora da organização estudada. Como exemplo pode-se determinar como padrão do 

mercado a emissão de CO2 de um determinado porto que apresentou a menor emissão num 

determinado ano. 

O Benchmark interno consiste na determinação do padrão identificado dentro da própria 

organização a ser estudada. Pode ser estabelecida verificando as medidas ao longo do tempo ou 

comparando com medidas similares entre si, como, por exemplo, comparação entre emissões 

de CO2 por tipos de veículos que utilizam o mesmo combustível e tem motorização semelhante. 

Se por ventura houver a necessidade de comparar indicadores que possuem unidades de 

medidas distintas, é necessário normalizar os dados. Desta forma, os dados serão normalizados 

em uma escala que vai de 0 a 1, onde o benchmark será o valor igual a 1. 

Como output desta etapa, tem-se uma lista com o benchmark de cada medida. 

4.2.5 Passo 5: Coleta de dados 

Este passo consiste em determinar os valores dos indicadores por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e/ou pesquisa de campo. Podem ser realizadas entrevistas com 

especialistas dos temas para identificação ou revalidação dos dados encontrados. 

Para os valores não encontrados por meio das pesquisas já citadas, serão necessários 

calcular os resultados dos indicadores. Deve-se pesquisar as equações necessárias para o 

cálculo, os dados de entrada para as variáveis e estimar o resultado de cada indicador.  

Como output desta etapa, tem-se uma Tabela com os valores dos indicadores. 

4.2.6 Passo 6: Determinação 

Nesta etapa tem-se como propósito determinar os valores das medidas de acordo com 

os dados coletados no Passo 5 e utilizar a técnica de agregação considerada como mais 

adequada. Esta etapa divide-se em dois níveis: 



40 

Nível 1 (indicador e medida): trata-se do cálculo dos indicadores e medidas a serem 

utilizadas na pesquisa em questão. Segundo Guimarães (2016), para sustentabilidade, não é 

comum definir medidas que representem todos os aspectos da sustentabilidade em conjunto, ou 

seja, que consideram as três dimensões do conceito: econômico, ambiental e social, sendo 

necessário um conjunto de medidas que farão referência à sustentabilidade.  

Nível 2 (agregação): O método de agregação consiste em obter níveis de desempenho 

globais a fim de realizar comparações. É possível que os indicadores sejam mensurados por 

diferentes unidades de medidas, não podem ser comparados. Assim podem ser utilizadas 

técnicas de normalização que permitam que os valores sejam colocados em uma mesma unidade 

de medida passando a serem comparáveis. Neste nível, o objetivo é identificar a técnica de 

agregação a ser utilizada.  Por vezes, as medidas estão em escala ou unidades distintas, ou que 

necessitam ser agregadas de forma simples. Assim, devem-se utilizar técnicas para agregação 

que sejam mais adequadas aos dados que serão utilizados no estudo. 

4.2.7 Passo 7: Processamento e análise 

Esta etapa se divide em quatro níveis: 

Nível 1 (aplicação): este nível consiste em aplicar a técnica de agregação selecionada 

na etapa 6 (nível 2).  

Nível 2 (determinação): consiste em determinar o desempenho global do objeto em 

análise. O desempenho é representado por meio da consolidação das informações em um ou 

poucos índices representativos. Esta consolidação varia conforme o método de agregação 

escolhido, ou seja, este nível é realizado após a normalização e agregação dos dados.  

Nível 3 (análise): neste nível realiza-se a análise dos dados do processo de avaliação, 

comparação e/ou verificação sobre um desempenho. Procura-se identificar as variáveis, 

aspectos, indicadores, medidas, que mais contribuíram negativamente ou positivamente para o 

resultado. Podem-se comparar os resultados encontrados com dados obtidos por meio da 

literatura, documentos, relatórios de terminais, com resultados anteriores ou com os resultados 

ao longo do tempo.  

Nível 4 (comparação): Este passo é opcional e consiste em comparar os resultados 

encontrados com os níveis do (s) benchmark (s) identificados no Passo 4. O objetivo é identificar 

como o resultado encontrado está em relação ao setor. 

Como saída deste passo, tem-se o resultado da avaliação de desempenho dos terminais 

de contêineres. É importante destacar que a avaliação pode terminar neste passo, não sendo 

necessária a continuidade para o próximo passo, pois o mesmo tem o objetivo de sugerir 
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melhorias e simular de maneira teórica sua implementação. É importante frisar que a decisão 

em realizar o próximo passo, deve estar alinhada com os objetivos da pesquisa.  

4.2.8 Passo 8: Simulação e Melhorias 

Este passo é opcional e consiste em três níveis e seu output pode servir como 

retroalimentação do sistema em busca de um novo ciclo de avaliação. 

Nível 1 (sensibilidade): neste nível é realizada uma análise de sensibilidade a fim de 

avaliar o efeito de uma alteração de uma variável pode impactar no resultado final. Segundo 

Pianosi et al. (2016), análise de sensibilidade investiga como a variação na saída de um modelo 

numérica pode ser influenciada pela variação na entrada. Nesta etapa, podem-se criar cenários 

otimistas e pessimistas alterando os dados de entradas para cálculo dos indicadores que podem 

ser encontrados por meio da literatura, documentos e relatórios dos portos. Podem-se testar, por 

exemplo, valores distintos para indicadores que possuam valores com dispersão em torno da 

média. 

Nível 2 (aprimoramento): Neste nível trata-se da pesquisa e determinação de 

proposições de melhorias a fim de recalcular os cenários simulando a aplicação destas ações e 

verificar o comportamento do sistema. Essas ações de melhorias podem ser pesquisadas na 

literatura (artigos nacionais e internacionais de periódicos e congressos, dissertações, teses, 

livros, etc), documentos, relatórios portuários e por meio de consulta com especialistas da área.  

Nível 3 (simulação): Nesta etapa são realizadas simulações de desempenho e têm-se os 

resultados com suas probabilidades associadas. Realiza-se a análise dos resultados das 

simulações, propõe-se ações de melhorias (opcional) e se recalcula o desempenho após a 

simulação da implementação das ações. 

Assim, tem-se como saída os resultados de desempenho com as probabilidades 

associadas ou um novo resultado da avaliação do desempenho após a implementação teórica 

das ações.   

4.2.9 Técnicas utilizadas na aplicação do método 

Conforme descrito no Capítulo 2, um dos objetivos deste trabalho é estabelecer um 

ranking dos terminais de contêineres em função do seu “índice de sustentabilidade”.  

Entretanto, este índice é composto por medidas em unidades, escalas e cálculos diferentes, em 

que se faz necessária a aplicação de uma técnica de agregação de dados. 
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Para tanto, escolheu-se a Grey Relational Analysis - GRA (Análise Relacional Grey), 

pois a mesma realiza a uniformização dos dados com unidades de medidas diferentes, além de 

aceitar qualquer tipo de distribuição e aceitar dados incompletos. 

Segundo Garcia et al. (2005), a GRA foi apresentada por Deng em 1989 e tem como 

intuito comparar diferentes séries com uma série padrão, que é chamada como estado de meta. 

De acordo com Leal Jr.et al. (2013), este método busca mensurar grau de proximidade entre o 

estado de meta e as observações levantadas. Tem uma aplicação simplificada e evita erros 

recorrentes de outros métodos estatísticos convencionais (LEAL JR., 2010), porém não foi 

realizada neste trabalho.  

A aplicação possui quatro etapas que são (1) coleta e consolidação dos dados; (2) 

normalização; (3) cálculo do Coeficiente Relacional Grey, (4) estabelecimento dos graus de 

relacionamento Grey (GUIMARÃES, 2016): 

Neste trabalho, foram desenvolvidas apenas as etapas 1 e 2.  

Em um conjunto de observações {X0
(0), X1

(0), X2
(0),..., Xm

(0)}, onde X0
(0)  é a observação 

referencial e X1
(0), X2

(0)... Xm
(0) são as observações levantadas que são comparadas. As 

observações X i possuem n medidas e serão descritas sobre as séries: Xi = X1
(0) (K),..., Xm

(0)(n), 

sendo que antes das operações, os componentes dessas séries devem ser normalizados conforme 

Equações 1 e/ou 2. 

A Equação 1 é aplicada para os casos em que o desejável é que o valor seja maior, como 

por exemplo lucro. 
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A Equação 2 é aplicada para os casos em que o desejável é que o valor seja menor, como 

por exemplo emissões atmosféricas. 
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 , para 𝑖 = 1, 2, … ,𝑚 e 𝑘 = 0, 1, … , 𝑛 (2) 

onde: Xi (k) é o valor normalizado de uma medida k para uma observação original Xi
(0). 

Após a normalização, foi feita uma média ponderada das medidas para alcançar o índice 

de sustentabilidade, por meio da aplicação da Equação 3. 
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onde: Xi refere-se aos valores de cada alternativa em cada medida e fi se refere aos pesos 

associados a cada atributo. 

O índice de sustentabilidade, resultante da Equação 3, pode variar de 0 a 1, apresentando 

melhor desempenho quanto mais próximo de 1. 

Destaca-se que, por vezes, os dados em análise não estão consolidados e disponíveis, 

havendo necessidade do uso de valores médios estimados. Assim, optou-se pela utilização da 

Simulação de Monte Carlo aplicada aos valores das medidas por meio do software @Risk. 

Este software executa uma análise de risco, apresentando vários resultados possíveis e 

informa a probabilidade de ocorrência dos mesmos (PALISADE, 2016). 

Pode haver uma margem de erro sobre o resultado, devido ao número escolhido de 

iterações. Por isto, foi utiliza a Equação (4) para monitorar o erro, proposta por Fernandes 

(2005). 

 
N




3
  (4) 

onde: 𝛿 = Erro, 𝜎= Desvio padrão da simulação e 𝑁 = Número de iterações. 

Considerando a escassez e a incerteza das informações dos terminais portuários, 

escolheu-se esta combinação de métodos, GRA com SMC, pois se acredita que ambas, em 

conjunto, trazem mais confiabilidade às análises. O GRA não é usado em sua totalidade, é 

utilizada uma de suas equações para normalização dos dados. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este Capítulo destina-se a aplicação do método e seus respectivos resultados, porém 

trata-se de uma aplicação ilustrativa, ou seja, foi realizada com o intuito de exemplificar a 

utilização do método. A seguir, são apresentadas as informações sobre cada um dos passos 

conforme descrito no Capítulo 4.  

5.1 PASSO 1: DEFINIÇÕES INICIAIS 

Nível 1 (Portos): O Sistema Portuário Brasileiro se constitui de 37 portos públicos, 

marítimos e fluviais. Deste total, 18 portos são delegados à administração por parte de governos 

estaduais, municipais ou consórcios públicos e estão representados no Quadro 6. 

Quadro 6 – Portos organizados delegados. 

Porto Estado Autoridade Portuária 

Porto de SUAPE PE SDEC-PE 

Porto de IMBITUBA SC SCPAR 

Porto de SÃO FRANC. SUL SC APSFS 

Porto de ITAQUI MA EMAP 

Porto de CABEDELO PB DOCAS-PB 

Porto do RECIFE PE PORTO DO RECIFE S.A. 

Porto de SÃO SEBASTIÃO SP DERSA 

Porto de ANTONINA PR APPA 

Porto de PARANAGUÁ PR APPA 

Porto de PELOTAS RS SPH 

Porto de PORTO ALEGRE RS SPH 

Porto de ESTRELA RS SPH 

Porto de CACHOEIRA DO SUL RS SPH 

Porto de RIO GRANDE RS SUPRG 

Porto de PORTO VELHO RO SOPH-RO 

Porto de ITAJAÍ SC ADHOC 

Porto de MACAPÁ AP CDSA 

Porto do FORNO RJ COMAP 

Fonte: SEP/PR (2015). 

Os demais portos públicos são administrados pelas Companhias Docas e totalizam 19 

portos (CODEBA, 2017). O Poder Executivo delimita a área dos portos públicos de acordo com 

o art. 2º da Lei nº 12.815 de 5 de junho de 2013 (SEP/PR, 2015). No Quadro 7, estão descritos 

os portos públicos administrados por Companhias Docas. 
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Quadro 7 – Portos públicos administrados por Companhias Docas. 

Porto Estado Autoridade Portuária 

Porto de MANAUS AM CODOMAR 

Porto de LAGUNA SC CODESP 

Porto de SANTOS SP CODESP 

Porto de ANGRA DOS REIS RJ CDRJ 

Porto de ITAGUAÍ RJ CDRJ 

Porto do RIO DE JANEIRO RJ CDRJ 

Porto de NITERÓI RJ CDRJ 

Porto de VITÓRIA ES CODESA 

Porto de BARRA DO RIACHO ES CODESA 

Porto de ILHÉUS BA CODEBA 

Porto de ARATU BA CODEBA 

Porto de SALVADOR BA CODEBA 

Porto de MACEIÓ AL CODERN 

Porto de NATAL RN CODERN 

Porto de AREIA BRANCA RN CODERN 

Porto de FORTALEZA CE CDC 

Porto de VILA DO CONDE PA CDP 

Porto de BELÉM PA CDP 

Porto de SANTARÉM PA CDP 

Fonte: SEP/PR, (2015). 

Além disto, até julho de 2016 existiam 180 instalações Portuárias Privadas autorizadas 

pelo Governo Federal (SEP/PR, 2016b). 

Para a avaliação deste trabalho, foi realizada uma visita ao Porto do Rio de Janeiro, mais 

especificamente no Terminal Multi Rio, com o intuito de conhecer como funciona um terminal, 

os modos existentes, os equipamentos de movimentação e suas características, compreensão 

dos impactos ambientais gerados, além dos projetos sociais realizados.  

Nível 2 (Terminais): Para a escolha dos terminais foram realizadas pesquisas em artigos 

publicados em revistas nacionais e internacionais, congressos, dissertações, teses e documentos. 

Contudo, houve dificuldade de encontrar informações sobre todos os terminais 

pesquisados.  Devido a esta dificuldade, foram selecionados os terminais de contêineres que 

são associados à ABRATEC (Associação Brasileira de Terminais de contêineres de uso 

público). Os terminais afiliados se totalizam em 12: Tecon Santos, Brasil terminal Portuário 

(BTP), Libra Santos, Libra Rio, Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), Tecon Rio 

Grande, Tecon Suape, Sepetiba Tecon, Multi Rio. Tecon Salvador, Terminal Vila Velha, 

Terminal Vila do Conde (Convicon).  
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Os terminais selecionados fazem parte de Portos Públicos: Porto do Rio de Janeiro (RJ), 

Porto de Santos (SP), Porto de Salvador (BA), Porto do Rio Grande (RS), Porto Paranaguá 

(PR), Porto de Vitória (ES), Porto de Suape (PE), Porto de Itaguaí (RJ), Porto Vila do Conde 

(PA). Tratam-se de portos importantes para a economia brasileira, pois juntos movimentaram 

em 2016 cerca de 66,6% dos contêineres no país (ANTAQ, 2017). A Tabela 1 demonstra em 

qual porto os terminais se encontram.  

Tabela 1 – Identificação dos terminais. 

Porto Terminal 

Porto do Rio de Janeiro Libra terminais Rio 

Porto do Rio de Janeiro MultiRio 

Porto de Salvador Tecon Salvador 

Porto de Santos Tecon Santos 

Porto de Santos BTP (Brasil Terminal Portuário) 

Porto de Santos Libra terminais Santos 

Porto do Rio Grande Tecon Rio Grande 

Porto Paranaguá TCP (Paranaguá) 

Porto de Vitória TVV (Vila Velha) 

Porto de Suape Tecon Suape 

Porto de Itaguaí SepetibaTecon 

Porto Vila do Conde Tecon Vila do Conde 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Nível 3 (desempenho): O enfoque definido nesta dissertação é estratégico do ponto de 

vista da avaliação governamental e empresarial por se tratar de uma avaliação de 

sustentabilidade, analisados os três aspectos que o compõem: econômico, social e ambiental, 

cujos resultados poderão orientar futuras decisões com o intuito de atender aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável. 

O escopo da avaliação é sobre parte do sistema de transporte, uma vez que é restrito a 

alguns portos e definido que serão avaliados os desempenhos dos terminais de contêineres.  

Sobre a abrangência temporal, esta não é relevante, pois esta pesquisa não tem o intuito 

de comparar o desempenho dos terminais ao longo do tempo, trata-se de uma avalição do 

desempenho dos terminais em um momento específico, que neste trabalho foi de 2006 a 2011 

devido a disponibilidade de dados. 
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5.2 PASSO 2: ATRIBUTOS E PESOS 

No nível 1 (pesquisa): Os atributos foram verificados por meio de pesquisas 

bibliográfica e documental cujo resultado concentra-se na Tabela 2, 3 e 4, com enfoque nos 

trabalhos de Guimarães (2016), Guimarães, Leal Jr. e Garcia (2014), Siqueira et al. (2017), Leal 

Jr. e Guimarães (2013), Guimarães et al. (2014), Guimarães e Leal Jr. (2013), Pinheiro, Leal 

Jr. e Guimarães (2015), Lemos, Guimarães e Leal Jr. (2014), Leal Jr., Guimarães e Fonseca 

(2013) e Leal Jr. et al. (2015). 

No nível 2 (escolha e ponderação): Os atributos foram selecionados por meio dos 

estudos citados no nível 1 considerando disponibilidade de dados. Foram selecionados para o 

aspecto econômico, capacidade e monetário; para o aspecto ambiental as emissões de gases de 

efeito estufa e consumo de energia, e para o aspecto social, empregos e desenvolvimento 

regional. 

Segundo o conceito proposto em Brutland (WCED, 1987) os três aspectos possuem a 

mesma importância. Com base nisso, optou-se em estabelecer o mesmo peso para cada atributo 

de 0,167. 

5.3 PASSO 3: INDICADORES E MEDIDAS 

Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, sintetizou-se um conjunto de 

indicadores utilizados para a avaliação de desempenho no setor portuário. Para isto, foram 

utilizadas as pesquisas de Guimarães, Leal Jr. e Garcia (2014), Siqueira et al. (2017), Leal Jr. e 

Guimarães (2013), Guimarães et al. (2014), Guimarães e Leal Jr. (2013), Pinheiro, Leal Jr. e 

Guimarães (2015), Lemos, Guimarães e Leal Jr. (2014), Leal Jr., Guimarães e Fonseca (2013), 

Leal Jr.et al. (2015), Hou e Geerlings (2016), Xiao e Lam (2016) 

Alguns trabalhos foram pesquisados com o intuito de adaptação dos indicadores para o 

setor portuário como a pesquisa de Guimarães (2016) que utiliza indicadores para transporte de 

passageiros, Markovich e Lucas (2011) que pesquisam sobre os impactos sociais em 

transportes, ZHAO et al. (2012), que desenvolve um quadro com indicadores de 

responsabilidade social para empresas de construção. As Tabelas 2, 3 e 4 agrupam os resultados 

encontrados nos trabalhos pesquisados. 
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Tabela 2 – Indicadores para avaliação de sustentabilidade em portos: Aspecto Econômico. 

Atributos Indicadores 
Unidades de 

medida 

Capacidade 

Quantidade máxima de carga movida TEUS, t ou m³ 

Quantidade máxima de carga carregada TEUS, t ou m³ 

Quantidade máxima de descarga de carga TEUS, t ou m³ 

Quantidade máxima de carga no armazém dos portos TEUS, t ou m³ 

Quantidade máxima movimentada t 

Quantidade máxima carregada t 

Quantidade máxima descarregada t 

Quantidade máxima de carga manuseada por 

manipulação equipamento (ou veículo) 
TEUS, t ou m³ 

Quantidade transportada t 

Número de viagens realizadas qtd 

Número de veículos em operação qtd 

Demanda do produto t 

Capacidade do veículo t 

Número de localidades em que o veículo se encontra 

presente 
qtd 

Número total de pedidos qtd 

Valor monetário 

 

Valor monetário associado ao volume da carga 

manipulada 
R$ 

Receita líquida do terminal R$ 

Custos operacionais R$ 

Custos totais relacionados à operação de terminal R$ 

Receita governamental gerada por meio do 

recolhimento de impostos totais (diretos e indiretos) 

associados à atividade de transporte/movimentação 

R$ 

Receita governamental gerada por meio do 

recolhimento de impostos diretos associados à 

atividade de transporte/movimentação 

R$ 

Receita governamental gerada por meio do 

recolhimento de impostos indiretos associados à 

atividade de transporte/movimentação 

R$ 

Confiabilidade 

Quantidade de carga danificada TEUS, t ou m³ 

Número de pedidos atrasados qtd 

Número total de pedidos qtd 

Variação do tempo de entrega h 

Custos relacionados a danos e perdas R$ 

(continua) 

  



49 

(continuação) 

Atributos Indicadores 
Unidades de 

medida 

Recursos 

Número de portainers qtd 

Número de MHCs qtd 

Número de caminhões tractor qtd 

Número de semi-reboques qtd 

Número de empilhadores de alcance qtd 

Número de empilhadeiras qtd 

Número de RTGs qtd 

Número de empregados qtd 

Serviço 

produzido 

Número de contêineres manipulados TEUS 

Volume manipulado m³ 

Número de passageiros movimentados qtd 

Quantidades de recursos físicos (equipamentos e/ou 

instalações) usadas na prestação de serviços de 

transporte 

qtd 

Quantidade negociada t 

Tempo 

Tempo total de carregamento t 

Tempo de descarga total h 

Tempo total do movimento de frete h 

Tempo total para liberação de carga no porto h 

Distância percorrida km 

Tempo total de entrega h 

Tempo máximo de entrega h 

Tempo médio de entrega h 

Período de tempo dia, mês, ano 

Tempo médio de entrega h 

Segurança 
Número de acidentes com a carga movimentada qtd 

Custo total com acidentes R$ 

Flexibilidade 
Número de produtos transportados qtd 

Variação do número de pedidos qtd 

Receita 
Receita total do porto/terminal R$ 

Receita líquida do Porto/terminal R$ 
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Tabela 3 – Indicadores para avaliação de sustentabilidade em portos: Aspecto Ambiental. 

Atributos Indicadores 
Unidades de 

medida 

Poluição 

Atmosférica 

Emissão de hidrocarbonetos t 

Emissão de aldeídos t 

Emissão de CO t 

Emissão de gases acidificantes (SOx, NOx) t 

Emissão de partículas de material t 

Consumo de 

Energia 

Consumo total de energia MJ 

Consumo de energia elétrica MJ 

Total de energia renovável consumida MJ 

Emissão de 

Gases de 

Efeito 

Estufa 

Emissão de CO2 t 

Emissão de vapor de água t 

Emissão de metano t 

Emissão de CH4 t 

Emissão de N2O t 

Emissão total de GEE kg 

Emissão de CFC t 

Consumo de 

Material 

Quantidade de peças sobressalentes descartadas t 

Quantidade descartada provenientes de peças de 

reposição kg 
kg 

Consumo/descarte de aço, plástico, madeira, papel na 

operação kg 
kg 

Consumo de material de escritório kg 

Quantidade de aço, plástico, madeira e / ou papel 

consumido na operação de porta (ou terminal) ou 

descarregada durante as suas atividades 

t 

Poluição 

sonora 

Intensidade total do ruído emitido pelo equipamento de 

movimentação, caminhões e / ou trens dentro do 

terminal 

Db 

Intensidade do ruído emitido pela manipulação de 

equipamentos no interior do terminal 
Db 

Intensidade do ruído emitido pelos trens dentro do 

terminal 
Db 

Intensidade do ruído emitido por caminhões dentro do 

terminal 
Db 

Intensidade do ruído emitido pelos navios dentro do 

terminal 
Db 

Segurança 
Número de acidentes no manuseio de contêineres Qtd 

Custo total dos acidentes R$ 

(continua)  
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(continuação) 

Atributos Indicadores 
Unidades de 

medida 

Poluição 

Térmica 

Quantidade de calor liberado MJ 

Volume de efluentes superaquecidos descarregados no 

ambiente aquático 
MJ 

Poluição 

Visual 

Área total ocupada pelas instalações do porto km² 

Área total ocupada por um terminal nos portos km² 

Área total disponível km² 

Espaço ocupado pela infra-estrutura do modo de 

transporte 
km² 

Área total ocupada pelo sistema de transporte (interno e 

acesso) 
km² 

Poluição da 

água e do 

solo 

Quantidade de óleo descartada pelo equipamento de 

manuseio 
l 

Eliminação de lubrificantes l 

Derrames químicos l 

Geração de resíduos sólidos t 

Geração de lastro de água / água cinza (navios) l 

Salinidade da água ppm ppm 

Hidrocarbonetos em sedimentos  ng/g 

Gerenciamento resíduos sólidos Adimensional Adimensional 

Sedimentos com metais pesados g g 

Geração de esgoto pelos navios (águas cinzas) l l 

Emissão de esgoto pelo terminal l 

Geração de esgoto l 

Uso do solo 

Proximidade da infraestrutura de transporte de áreas de 

reserva natural 
km 

Área total ocupada pela infraestrutura de transporte km² 

Consumo de 

Água 

Total de água consumida no terminal l 

Quantidade de água consumida na operação do terminal l 

Volume de água reutilizado l 
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Tabela 4 – Indicadores para avaliação de sustentabilidade em portos: Aspecto Social. 

Atributos Indicadores 
Unidades 

de medida 

Educação 

Educação média da população Anos 

Número de analfabetos qtd 

Número de abandono escolar qtd 

 

Emprego 

Número de empregos formais e / ou diretos qtd 

Número de empregos informais e / ou indiretos qtd 

Número de desempregados qtd 

Habitação 

Número de pessoas que já viveram no local onde porto é 

realizada 
qtd 

Número de imigrantes relacionados à operação portuária 

ou instalação 
qtd 

Número de migrantes relacionados à operação portuária 

ou instalação 
qtd 

Número de sem-teto qtd 

Saúde e 

segurança de 

empregados 

no trabalho 

Número de Comunicação de Acidentes Profissionais qtd 

Número de mortes relacionadas a acidentes de trabalho qtd 

Número de funcionários licenciados qtd 

Renda 

Renda por capital R$ 

Número de aposentados qtd 

Número de aposentados da Segurança Social qtd 

Relações de 

trabalho 

Número de mulheres contratadas qtd 

Número de idosos contratados qtd 

Número de jovens contratados qtd 

Desenvolvimento 

regional 

PIB per capita de uma cidade/região US$ 

Número de projetos sociais qtd 

Número de patentes tecnológicas registradas qtd 

Montante total de impostos cobrados pelo governo local R$ 

Montante total gasto em investimentos sociais R$ 

Número de contribuintes qtd 

Favelas 

Área total de uma cidade (ou sob influência de uma 

porta) 
m² 

Número de pessoas (ou casas) que viviam em áreas de 

risco 
qtd 

Número de pessoas (ou casas) que viviam em áreas sem 

saneamento 
qtd 

Número de habitantes qtd 

(continua)  
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(continuação) 

Atributos Indicadores 
Unidades 

de medida 

Tráfego 

Número de veículos qtd 

Número de pessoas que viajam para o trabalho qtd 

Distância entre trabalho e lar qtd 

Número de pessoas que viaja em cada transporte modo qtd 

Violência 

e marginalização 

dentro das áreas 

de 

porto (influência 

direta e indireta) 

Número de homicídios ou outros crimes relacionados qtd 

Número de roubos, roubos ou outros crimes 

relacionados 
qtd 

Número de suicídios qtd 

Número de vítimas de acidentes de trânsito qtd 

Número de incidentes de tráfico de drogas registrados qtd 

Número de usuários de drogas ou adictos qtd 

Número de usuários de álcool ou adictos qtd 

Número de mendigos qtd 

Número de prostitutas qtd 

Número de incidentes sexuais registrados qtd 

Mobilidade 

Número total de viagens qtd 

Número de viagens feitas por pessoas idosas (em cada 

alternativa de transporte) 
qtd 

Número de viagens feitas por pessoas com deficiência 

(em cada alternativa de transporte) 
qtd 

Número de viagens feitas por pessoa de baixa renda (em 

cada alternativa de transporte) 
qtd 

Número total de viagens feitas por meio de transporte 

individual 
qtd 

Número total de viagens feitas por meio de transporte 

coletivo 
qtd 

Segurança 

Número total de acidentes qtd 

Número de acidentes com óbitos qtd 

Número de acidentes com lesões graves qtd 

Custo total com acidentes R$ 

Número total de assaltos e outros crimes sofridos no 

entorno do porto 
R$ 

Rapidez 

Tempo total de viagem h 

Tempo de deslocamento até o terminal mais próximo h 

Tempo de espera nos terminais h 

Tempo parado nos congestionamentos dentro do porto h 

Tempo de embarque e/ou desembarque h 

Fonte: Elaborado com base em Guimarães, Leal Jr. e Garcia (2014). Guimarães e Leal Jr. 

(2013), Guimarães et al. (2014), Pinheiro. Leal Jr., Guimarães (2015), Guimarães, Leal Jr., 
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(2013), Lemos, Guimarães e Leal Jr. (2014), Leal Jr., Guimarães e Fonseca (2013), Leal Jr. et 

al. (2015). 

Nível 2 (escolha): a determinação dos indicadores foi realizada de forma arbitrária, 

porém limitada à disponibilidade de dados atualizados.  

Dessa forma, foram escolhidos indicadores e medidas representados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Indicadores para avaliação de sustentabilidade em portos. 

Aspecto Atributo Medida(1) Unidade  

Econômico 

Capacidade 
Taxa de utilização da 

capacidade/movimentação 
% 

Valor monetário Receita líquida/movimentação 
R$/contêiner 

movimentado 

Ambiental  

Emissão de Gases de 

Efeito Estufa 
Emissões de CO2-eq/movimentação 

t/contêiner 

movimentado 

Consumo de energia 
Consumo de energia 

renovável/movimentação  

MJ/contêiner 

movimentado 

Social 

Emprego  
Número de empregos gerados 

/movimentação 

qtd/contêiner 

movimentado 

Desenvolvimento 

regional 

Número de projetos 

sociais/movimentação 

qtd/contêiner 

movimentado 

Nota: (1) Para formação de medidas, todos os indicadores foram divididos pelo indicador de 

movimentação. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Os valores dos indicadores foram levantados de duas formas: 

a) Por meio de pesquisas bibliográfica e documental - receita líquida, quantidade de 

empregos gerados e projetos sociais; 

b) Estimados com base nas Equações 5, 6, 7, 8 e 9 descritos na Tabela 6 - utilização de 

capacidade, emissão de gases de efeito estufa e consumo de energia. 
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Tabela 6 – Equações utilizadas para determinar os indicadores e medidas. 

Descrição Equação 

Taxa de 

utilização 

de 

capacidade 

TUC = Mov/ Cap (5) 

Total 

energia 

renovável 

ETR= CEE + (CEF* fe) (6) 

Total de 

energia 

fóssil do 

terminal 

CEF = (De* Δt* CCe) Δe (7) 

Total de 

energia 

elétrica do 

terminal 

CEE = (Pot * Δt) Δe (8) 

Emissões 

de gases de 

efeito 

estufa 

 
 


n

j

n

j

qvfegvcdnefcc × fctc × feg × p × ho × fETg
1 1

}])/{[( ] x )[(  (9) 

Notas: A fórmula do TUC e ETR tratam-se de elaboração própria. 

Fonte: Guimarães e Leal Jr. (2013), Guimarães et al. (2014), 

 

Onde: 

Mov: Movimentação de contêineres [Contêiner],  

Cap: Capacidade de movimentação de contêineres do terminal [Contêiner],  

C: Consumo de combustível [km/l],  

CCe: Consumo de combustível do equipamento [l/h],  

CEE: Consumo energia elétrica [kWh], 

CEF: Consumo energético por equipamentos que utilizam combustíveis fósseis [MJ], 

𝑓𝑒: fator de emissão 

D: Distância percorrida [km/ano],  

De: Densidade de energia por volume [MJ/l],  

𝐸𝑇𝑔: Emissões totais de gases de efeito estufa [t/ano],  

ETR: Total energia renovável de equipamentos fósseis [MJ],  

𝑓𝑐: Fator de carga dos equipamentos de movimentação (carga média usada durante as 

operações normais em comparação com plena carga,  

𝑓𝑐𝑐: Fator de correção de combustível para refletir as mudanças nas propriedades dos 

combustíveis que têm ocorreu ao longo do tempo,  
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𝑓𝑐𝑡: Fator de controle para refletir as mudanças nas emissões devido à instalação de 

tecnologias de redução de emissão não originalmente refletida na emissão fatores. 

𝑓𝑒𝑔: Fator de emissão de GGE dos equipamentos de movimentação [t/hph],  

𝑓𝑒𝑔𝑣: Fator de emissão de GGE dos equipamentos rodoviários [t/l],  

ℎ𝑜: Horas de operação anual do equipamento de movimentação [h/ano],  

𝑛𝑒: Número de equipamentos de movimentação por tipo [qnt],  

𝑝 : Potência nominal do motor do equipamento de movimentação [Hp],  

Pot : Potência do equipamento [kW],  

𝑞𝑣: Quantidade de veículos rodoviários [qnt],  

𝛥𝑒: Quantidade de equipamento no terminal [qnt],  

𝛥𝑡: Horas de operação anual [h]. 

5.4 PASSO 4: DESEMPENHO PADRÃO 

Por meio da literatura pesquisada, não foram encontrados estudos semelhantes ao 

presente e, desta maneira, não foi possível encontrar um benchmark externo. Assim, optou-se 

pelo benchmark interno. Para cada medida, foi estabelecido o melhor valor entre as alternativas 

e este foi estabelecido como a referência. 

5.5 PASSO 5: COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada principalmente por meio de pesquisas bibliográfica e 

documental. Para os indicadores que apresentam necessidade de cálculo, foram utilizados os 

valores que constam nas Tabelas de 7 a 10. 
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Tabela 7 – Dados coletados para cálculo da Equação 5 (TUC) e dos indicadores de emissão de gases de efeito estufa e energia renovável em veículos 

rodoviários. 

Terminais 
Quantidade de contêineres movimentados (Contêineres) Capacidade nominal 

(Contêineres) 

Qtd. de 

veículos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Libra terminais Rio 179.000 202.000 216.000 181.000 222.000 207.000 600.000 24 

Tecon Salvador 250.000 246.000 236.000 234.000 262.000 262.000 600.000 20 

Tecon Santos 1.117.000 1.235.000 1.164.000 981.000 1.274.000 1.408.000 2.000.000 30 

Tecon Rio Grande 575.000 587.000 626.000 656.000 666.000 639.000 1.350.000 49 

TCP 494.000 595.000 614.000 634.000 680.000 710.000 740.000 24 

TVV 238.000 260.000 271.000 202.000 241.000 260.000 550.000 12 

Tecon  

Suape 
196.000 241.000 294.000 251.000 340.000 435.000 700.000 21 

Sepetiba 

Tecon 
259.000 229.000 315.000 225.000 295.000 320.000 500.000 17 

Tecon Vila do Conde 31.000 29.000 24.000 28.000 35.000 33.000 500.000 10 

Nota: (1) Devido à falta de dados de consumo, Guimarães e Leal Jr. (2014) utilizaram o ano de 2004 como o ano médio ponderado de fabricação. A autora 

utilizou o consumo médio de 2,51 l., distância percorrida de 12.449 (km/ano) e o fator de emissão de CO2 de 2,71 (kg/l). 

Fonte: Guimarães e Leal Jr. (2014) e Fonseca (2014). 

 

 

 

 



58 

Tabela 8 – Dados coletados para cálculo dos indicadores de emissão de gases de efeito estufa em equipamentos e consumo de energia renovável (Equações 6, 

7, 8 e 9). 

Equipamento 

C
o
m

b
u

s-

tí
v
el

 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o
 

p
o
r 

co
m

b
u

st
ív

el
 

(%
) 

P
o
tê

n
ci

a
 

M
éd

ia
 (

h
p

) 

Id
a
d

e 
m

éd
ia

 

H
o
ra

s 
d

e 

o
p

er
a
çã

o
 

(a
n

u
a
l)

 

H
o
ra

s 

a
cu

m
u

la
d

a
s 

M
J
/l

 

L
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Empilhadeiras 

Diesel 86% 117 1997 442 5746 38,19 3,3 

Gasolina 0% 117 1997 442 5746 34,6 8,9 

Propano 12% 117 1997 442 5746 25,3 2 

Elétrico 2% 117 1997 442 5746 - - 

RTG Diesel 100% 733 2002 1800 14400 38,19 15 

ReachSteaker Diesel 100% 291 2004 2712 16272 38,19 18 

Transtainer (RTG e RMG) Diesel 100% 733 2002 1800 14400 38,19 15 

MHC (Mobile HarborCrane)  Diesel 100% 701 1985 1033 25825 38,19 32 

Portêiner Elétrico 100% 450   0 - - 

Fonte: Guimarães e Leal Jr. (2014). 
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Tabela 9 – Continuação de dados coletados para cálculo dos indicadores de emissão de gases de efeito estufa em equipamentos. 

Equipamento 

CO2 N2O CH4 

ZH (Taxa 

de 

Emissão  

em 

g/hp.h) 

DR (Taxa de 

deterioração 

em g/hp.h² ) 

EF 

(Fator de 

emissão 

em 

g/hp.h) 

ZH (Taxa 

de 

Emissão  

em 

g/hp.h) 

DR (Taxa de 

deterioração 

em g/hp.h² ) 

EF 

(Fator de 

emissão 

em 

g/hp.h) 

ZH (Taxa 

de 

Emissão  

em 

g/hp.h) 

DR (Taxa de 

deterioração 

em g/hp.h² ) 

EF 

(Fator de 

emissão 

em 

g/hp.h) 

Empilhadeiras 

762 1,723982 762 0,024 0,000054 0,024 0,056 0,000127 0,056 

1038 2,348416 1038 0,027 0,000061 0,027 0,06 0,000136 0,060 

904 2,045249 904 0,000 0,000000 0,000 0 0,000000 0,000 

0 0,000000 0 0,000 0,000000 0,000 0 0,000000 0,000 

RTG 762 0,423333 762 0,021 0,000011 0,021 0,047 0,000027 0,0470 

ReachSteaker 762 0,280973 762 0,020 0,000008 0,020 0,048 0,000017 0,0480 

Transtainer 

(RTG e RMG) 
762 0,017639 762 0,021 0,000000 0,021 

0,048 0,000001 0,0480 

MHC (Mobile 

HarborCrane)  
762 0,030736 762 0,021 0,000001 0,021 

0,048 0,000002 0,0480 

Portêiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Guimarães e Leal Jr. (2014). 
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Em função do comportamento estocástico destas variáveis, optou-se por aplicar a SMC 

para avaliação da probabilidade e escolheu-se a distribuição triangular (descrito com mais 

detalhes no Passo 8) devido à escassez de dados encontrados na literatura. Neste tipo de 

distribuição são necessários determinar os valores mínimo, mais provável e máximo de entrada 

no modelo numérico (PALADISE, 2016). Os dados “mais prováveis” foram apresentados neste 

passo 5. Os demais dados “mínimos e máximos” serão calculados no passo 6. 

5.6 PASSO 6: DETERMINAÇÃO 

Nível 1 (indicadores e medidas): Com base nas equações apresentadas na Tabela 6 do 

passo 3 e nos valores das Tabelas 10 a 13 do passo 5, os valores dos indicadores foram 

estimados a fim de calcular as medidas posteriormente. Os indicadores estão apresentados nas 

Tabelas 14, 15 e 16 por aspecto. 

Tabela 10 – Indicadores referente ao aspecto econômico (Equação 5 para TUC). 

Terminal 

Taxa de utilização de 

capacidade (Contêineres) 
Receita líquida (R$) 

Mín 
Mais 

provável 
Máx Mín 

Mais 

provável 
Máx 

Libra terminais 

Rio 
0,298 0,322 0,345 239.676.000 467.194.521 694.713.043 

Tecon Salvador 0,417 0,427 0,437 102.407.000 168.463.424 234.519.847 

Tecon Santos 0,559 0,631 0,704 761.682.839 921.809.345 1.081.935.851 

Tecon Rio 

Grande 
0,426 0,450 0,473 207.805.000 323.414.824 439.024.648 

TCP  0,668 0,814 0,959 353.357.898 549.944.334 746.530.770 

TVV 0,433 0,453 0,473 110.318.698 129.412.319 148.505.940 

Tecon Suape 0,280 0,451 0,621 137.812.313 176.621.528 215.430.742 

Sepetiba Tecon 0,518 0,579 0,640 142.658.000 182.780.563 222.903.125 

Tecon Vila do 

Conde  
0,062 0,064 0,066 22.516.000 181.833.758 341.151.515 

Notas: Valor mínimo TUC: Utilizados os dados de movimentação de contêineres de 2006/Capacidade 

do terminal; Valor mais provável TUC: Média entre o valor mínimo e valor máximo; Valor máximo 

TUC: Utilizados os dados de movimentação de contêineres de 2011/Capacidade do terminal. Valor 

mínimo Receita líquida: Utilizadas as receitas líquidas dos terminais em 2011 disponíveis no trabalho 

de Leal Jr. et al. (2015), exceto para os terminais TVV, TCP e Suape que foram encontradas nos 

demonstrativos financeiros dos terminais. Para o TCP foi utilizado o valor da Receita líquida de 2013 e 

aplicados os valores do IGP-M dos anos de 2012 e 2011. Para o TVV foi encontrado apenas o valor de 

2014 e foram aplicados os IGP-M dos anos anteriores a fim de obter o resultado de 2011. O Terminal 

Suape foi encontrado o valor de 2009 e também foram aplicados IGP-M dos respectivos anos para 

calcular o valor de 2011; Valor mais provável Receita líquida: Média entre o valor mínimo e valor 

máximo; Valor máximo Receita líquida: As receitas líquidas encontradas como o valor mínimo foram 

divididas sobre a movimentação do ano de 2011 e encontrou-se o valor da receita líquida/contêineres. 
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Esses valores foram multiplicados pela capacidade máxima do terminal e estabeleceu-se o valor máximo 

da receita líquida. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Tabela 11 – Indicadores referentes ao aspecto social. 

Terminal 
Número de empregos gerados Projetos sociais 

Mín Mais provável Máx Mín Mais provável Máx 

Libra terminais Rio 610 705 800 0 1,5 3 

Tecon Salvador 720 2.470 4.220 0 0,5 1 

Tecon Santos 2.500 3.750 5.000 0 4 8 

Tecon Rio Grande 835 2.088 3.340 0 1 2 

TCP  471 2.703 4.934 0 0 0 

TVV 471 1.263 2.055 0 0 0 

Tecon Suape 480 580 680 0 0 0 

SepetibaTecon 679 900 1.121 0 0,5 1 

Tecon Vila do Conde  193 501 809 0 1 2 

Notas: Valor mínimo do número de empregos gerados: Utilizados os dados de empregos diretos 

disponíveis no site da ABRATEC de cada terminal; Valor mais provável do número de empregos 

gerados: Média entre o valor mínimo e valor máximo; Valor máximo do número de empregos gerados: 

utilizados os dados de empregos diretos + empregos indiretos; Valor mínimo de projetos sociais: devido 

a falta de dados sobre os projetos sociais ao longo do tempo, estabeleceu-se como valor mínimo zero 

para todos os terminais; Valor mais provável do número de projetos sociais: Média entre o valor mínimo 

e valor máximo; Valor máximo do número de empregos gerados: utilizados os dados de projetos sociais 

disponíveis nos sites dos terminais. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Tabela 12 – Indicadores referentes ao aspecto ambiental (Equações 6,7,8 e 9). 

Terminal 

Emissões de gases de 

efeito estufa (t) 
Consumo energia renovável (MJ) 

Mín 
Mais 

provável 
Máx Mín 

Mais 

provável 
Máx 

Libra terminais Rio 4.499 4.728 4.807 15.509.906 15.604.718 128.615.828 

Tecon Salvador 3.730 4.364 4.372 10.686.750 10.696.730 23.440.596 

Tecon Santos 8.518 18.324 18.345 71.187.990 71.212.940 271.706.470 

Tecon Rio Grande 8.298 10.273 10.393 31.243.933 31.388.646 68.497.122 

TCP  2.351 6.651 6.664 20.759.594 20.774.565 108.591.908 

TVV 3.146 4.139 4.201 15.305.774 15.380.626 34.007.471 

Tecon Suape 3.189 5.404 5.467 20.412.628 20.487.480 72.417.840 

SepetibaTecon 5.719 6.450 6.562 20.624.402 20.759.135 32.639.506 

Tecon Vila do Conde  2.403 2.428 2.436 645.800 655.780 914.345 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Para o cálculo dos valores mais prováveis dos indicadores de emissão de gases de efeito 

estufa em equipamentos e consumo de energia renovável, utilizaram-se os dados das Tabelas 

9, 10, 11, 12 e 13 os aplicaram-se as Equações 6, 7, 8 e 9. 

Para o cálculo dos valores mínimos e máximos foram utilizadas as mesmas equações 

para o cálculo dos valores mais prováveis (Equações 6, 7, 8 e 9), porém alterou-se os dados de 

entrada devido à mudança da definição do combustível utilizado, como exemplo temos o fator 

de emissão que difere com a alteração do combustível, e da distribuição dos equipamentos 

mostrados na Tabela 13. Os mesmos foram baseados no trabalho de Guimarães e Leal Jr. 

(2014). 

Tabela 13 – Definições para cálculo dos indicadores de emissão de gases de efeito estufa em 

equipamentos e consumo de energia renovável. 

Equipamento 

Definição do 

Combustível 

(Cenário Otimista) 

Definição do 

Combustível 

(Cenário Pessimista) 

Distribuição por 

combustível (%) 

Empilhadeiras Elétrico Gasolina 100% 

RTG Elétrico Diesel 100% 

ReachSteaker Diesel Diesel 100% 

Transtainer (RTG e 

RMG) 
Elétrico Diesel 100% 

MHC (Mobile 

HarborCrane)  
Diesel Diesel 100% 

Portêiner Elétrico Elétrico 100% 

Notas: (1) Para cálculo de energia renovável foi utilizado fato de emissão de 35,912 MJ/l, 

considerando que o combustível utilizado foi o Biodiesel B5 (Guimarães, 2016)  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Após determinados os valores mínimos, mais prováveis e máximos dos indicadores, os 

dados foram divididos pela movimentação de 2011 de cada terminal e estão representados nas 

Tabelas 14 e 15. 

Os dados deste ano foram os mais atuais encontrados nas pesquisas realizadas, assim 

foi considerado como o ano base para todos os indicadores.  
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Tabela 14 – Medidas referente ao aspecto econômico. 

Terminais 

Utilização da capacidade Receita líquida 
Número de empregos 

gerados 

Consumo energia 

renovável 

Mín. 
Mais 

provável 
Máx. Mín. 

Mais 

provável 
Máx. Mín. 

Mais 

provável 
Máx. Mín. 

Mais 

provável 
Máx. 

Libra Rio 1,4E-06 1,6E-06 1,7E-06 1,2E+03 2,3E+03 3,4E+03 0,0029 0,0034 0,0039 0E+00 7E-06 1E-05 

Tecon 

Salvador 
1,6E-06 1,6E-06 1,7E-06 3,9E+02 6,4E+02 9,0E+02 0,0027 0,0094 0,0161 0E+00 2E-06 4E-06 

Tecon Santos 4,0E-07 4,5E-07 5,0E-07 5,4E+02 6,5E+02 7,7E+02 0,0018 0,0027 0,0036 0E+00 3E-06 6E-06 

Tecon Rio 

Grande 
6,7E-07 7,0E-07 7,4E-07 3,3E+02 5,1E+02 6,9E+02 0,0013 0,0033 0,0052 0E+00 2E-06 3E-06 

TCP 9,4E-07 1,1E-06 1,4E-06 5,0E+02 7,7E+02 1,1E+03 0,0007 0,0038 0,0069 0E+00 0E+00 0E+00 

TVV 1,7E-06 1,7E-06 1,8E-06 4,2E+02 5,0E+02 5,7E+02 0,0018 0,0049 0,0079 0E+00 0E+00 0E+00 

Tecon Suape 6,4E-07 1,0E-06 1,4E-06 3,2E+02 4,1E+02 5,0E+02 0,0011 0,0013 0,0016 0E+00 0E+00 0E+00 

SepetibaTecon 1,6E-06 1,8E-06 2,0E-06 4,5E+02 5,7E+02 7,0E+02 0,0021 0,0028 0,0035 0E+00 2E-06 3E-06 

Tecon Vila do 

Conde 
1,9E-06 1,9E-06 2,0E-06 6,8E+02 5,5E+03 1,0E+04 0,0058 0,0152 0,0245 0E+00 3E-05 6E-05 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Tabela 15 – Medidas referentes ao aspecto social. 

Terminais 

Emissões de GEE Consumo energia renovável 

Mínimo Mais provável Máximo Mínimo Mais provável Máximo 

Libra Rio 0,0217 0,0228 0,0232 74,93 75,39 621,33 

Tecon Salvador 0,0142 0,0167 0,0167 40,79 40,83 89,47 

Tecon Santos 0,0060 0,0130 0,0130 50,56 50,58 192,97 

Tecon Rio Grande 0,0130 0,0161 0,0163 48,90 49,12 107,19 

TCP 0,0033 0,0094 0,0094 29,24 29,26 152,95 

TVV 0,0121 0,0159 0,0162 58,87 59,16 130,80 

Tecon Suape 0,0073 0,0124 0,0126 46,93 47,10 166,48 

SepetibaTecon 0,0179 0,0202 0,0205 64,45 64,87 102,00 

Tecon Vila do Conde 0,0728 0,0736 0,0738 19,57 19,87 27,71 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Nível 2 (técnica de agregação): Neste nível, utiliza-se a técnica de normalização GRA 

com o objetivo de estabelecer a mesma base aos indicadores. Para isso, aplicou-se as Equações 

1, 2 e 3 descritas no Capítulo 3. 

5.7 PASSO 7: PROCESSAMENTO E ANÁLISE 

Com a aplicação das Equações 1 e 2 sobre as Tabelas 14 e 15 descritas no Passo 6, foi 

possível estabelecer um ranking de sustentabilidade dos terminais. 

Nível 1 (aplicação): para as medidas que utilizam os indicadores “utilização de 

capacidade” e “receita líquida”, “número de empregos gerados”, “projetos sociais”, “consumo 

de energia renovável” aplicou-se a Equação 1, pois se deseja o maior valor possível, ou seja, 

quanto maior, melhor. Para a medida “emissões de gases de efeito estufa” utilizou-se a Equação 

2, pois quanto menor o valor, melhor. Posteriormente, aplicou-se a Equação 3 para estabelecer 

o índice de sustentabilidade de cada terminal. Foram considerados os pesos iguais para todos 

os atributos. O resultado da normalização está apresentado na Tabela 16. 

Tabela 16 – Resultado da normalização das medidas no cenário referencial. 
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Libra Rio 0,74 0,36 0,15 0,24 0,21 1,00 0,45 

Tecon Salvador 0,79 0,05 0,58 0,06 0,11 0,38 0,33 

Tecon Santos 0,00 0,05 0,10 0,09 0,06 0,55 0,14 

T. Rio Grande 0,17 0,02 0,14 0,05 0,10 0,53 0,17 

TCP 0,47 0,07 0,18 0,00 0,00 0,17 0,15 

TVV 0,87 0,02 0,25 0,00 0,10 0,71 0,32 

Tecon Suape 0,39 0,00 0,00 0,00 0,05 0,49 0,16 

SepetibaTecon 0,91 0,03 0,11 0,05 0,17 0,81 0,35 

Tecon Vila do Conde 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,83 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Nível 2 (determinação): Utilizando os valores estabelecidos na normalização foi 

possível gerar o índice de sustentabilidade com os valores médios. Este índice apresenta o 

desempenho sustentável dos terminais e está representado na Figura 3. 
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Figura 3 – Ranking de sustentabilidade dos terminais. 

Na construção da Figura 3, utilizou-se a lógica de Pareto (ROJAS, 2014) para classificar 

os índices de sustentabilidade considerando os valores mais prováveis dos indicadores. A fim 

de auxiliar na análise dos dados, foi estabelecido que: 

(i) sustentabilidade superior - índices globais de desempenho maiores ou iguais a 

0,8 (representados a partir da linha verde pontilhada na Figura 3); 

(ii) sustentabilidade intermediária - índices globais de desempenho maiores ou 

iguais a 0,5, porém menores que 0,8 (representados a partir da linha vermelha 

tracejada até a linha verde pontilhada na Figura 3); 

(iii) sustentabilidade inferior - índices menores a 0,5 (abaixo da linha vermelha 

tracejada na Figura 3). 

Nível 3 (análise): com base na Figura 3, verifica-se que o terminal de Vila do Conde 

alcançou o melhor desempenho de 0,67. Apesar de não alcançar o desempenho superior. 

O Terminal Libra Rio também apresentou desempenho intermediário, porém com 

diferença de 0,12 de índice de sustentabilidade em relação Terminal Vila do Conde. Os demais 

terminais apresentaram desempenhos abaixo de 0,5, posicionando-se na faixa de desempenho 

inferior.  

Tecon Salvador, Sepetiba Tecon e TVV obtiveram desempenhos iguais de 0,46. TCP, 

Terminal Suape, Tecon Rio Grande e Tecon Santos apresentaram desempenhos próximos, com 

0,31, 0,31 0,30, 0,29, respectivamente. 
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Ao analisar os valores normalizados das medidas (Tabela 16), pode-se sintetizar os 

principais fatores que contribuem de maneira negativa para a performance dos terminais e que 

podem ser explorados para implementação de melhorias. 

Tabela 17 – Principais fatores que penalizaram o desempenho dos terminais e possíveis soluções. 
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Receita 

líquida 

Isenção de alguns impostos e 

aumento da tarifa. 
 X X X X X X X  

Utilização 

de 

capacidade 

Para aumentar a utilização da 

capacidade é preciso aumentar as 

movimentações. Pode-se investir 

em melhoria na infraestrutura 

física dos portos ou optar pela 

venda de equipamentos e redução 

da infraestrutura para reduzir 

custos, como por exemplo de 

depreciação, e aumentar a taxa de 

utilização do terminal. 

  X       

Consumo 

de energia 

renovável 

Privilegiar a utilização de fontes 

de energia renovável como o 

biodiesel ou realizar a troca por 

equipamentos que consumam 

energia renovável como 

empilhadeiras, RTGs e portêineres 

elétricos. 

        X 

Emissão de 

GEE 

Desligamento automático dos 

motores de caminhões e RTGs. 

Também pode ser implementada 

uma política de limitar o tempo de 

marcha lenta dos caminhões 

X        X 

Projetos 

sociais 

Pode ocorrer por meio de 

investimentos do terminal ou a 

promoção dos mesmos por meio 

de campanhas sem custos. Como: 

arrecadação de alimentos, 

campanha de doação de sangue, 

entre outras. 

 X  X X X X X  

Número de 

empregos 

gerados 

Aumentar o número empregos 

diretos ou contratar empresas 

terceiras para ofertar empregos 

indiretos. 

X      X   

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Nível 4 (comparação): este nível não se justifica, pois escolheu-se a realização do 

benchmark interno no Passo 4. Para isto, foram considerados os valores das medidas, definidos 

no nível 3, passo 2 após normalização, como benchmark interno aqueles que apresentaram valor 

igual a 1.  Assim, analisando as performances dos terminais, o Terminal Vila do Conde seria a 

referência para os outros. Porém este resultado é baseado no índice de sustentabilidade 

considerando um valor pontual (ou seja, o valor mais provável). Vale ressaltar que a utilização 

de um valor pontual pode subestimar ou superestimar o resultado final. Desta maneira, mostra-

se a necessidade do Passo 8, com o intuito de verificar a probabilidade das ocorrências dos 

valores que cada indicador pode assumir. 

Primeiramente, foi realizada uma análise de cenários: otimista, base ou referencial e 

pessimista. Em seguida, houve a utilização da Simulação de Monte Carlo para compreender as 

probabilidades de ocorrência dos possíveis resultados. 

5.8 PASSO 8: SIMULAÇÃO E MELHORIAS 

Apesar do Passo 8 não ser obrigatório, o mesmo foi desenvolvido com a intenção de 

verificar o desempenho dos terminais caso houvesse mudança no cenário referencial (que utiliza 

os valores mais prováveis), ou seja, nos valores dos indicadores escolhidos. Do mesmo modo, 

mediu-se a probabilidade de um terminal ter um desempenho sustentável e/ou se ocupar uma 

posição mais favorável do ranking. 

Vale destacar que o nível 2 não foi elaborado em sua totalidade, pois o intuito era 

somente realizar um diagnóstico para intervenções futuras de gestores ou responsáveis pelos 

terminais. Assim, não foram criados cenários para identificar melhorias nos índices de 

sustentabilidade provenientes de ações propostas. 

Nível 1 (sensibilidade): Com o objetivo de avaliar quais os indicadores mais influenciam 

no desempenho dos terminais foram criados dois cenários: pessimista e otimista.  Para isto, 

utilizou-se os valores máximo e mínimo apresentados nas Tabelas 14 e 15. 

Para a definição do índice de sustentabilidade foram estabelecidas algumas premissas 

em função da utilização do indicador, ou seja, maior melhor ou menor melhor. Assim, para o 

cenário pessimista, considera-se o valor mínimo de todos os indicadores, com exceção de 

“emissão de gases de efeito estufa” em que se aplicou o valor máximo, uma vez que quanto 

maior a emissão dos GEE, pior. Para o cenário otimista as definições são contrárias, valores 

máximos aplicados para todos os indicadores, exceto para “emissão de gases de efeito estufa” 

que se aplicou o mínimo. 
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Com base nestas premissas estabelecidas, utilizou-se os dados das Tabelas 14 e 15 

aplicou-se as Equações 5, 6, 7, 8 e 9 para calcular os índices de sustentabilidades que são 

descritos nas Tabelas 18 e 19. 

Tabela 18 – Resultado das medidas no cenário pessimista. 

Terminais 

Econômico Social Ambiental 
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Utilização 

da 

capacidade 

Receita 

líquida 

Número 

de 

empregos 

gerados 

Projetos 

sociais 

Emis-

sões de 

GEE 

Consumo 

energia 

renovável 

Libra 

terminais 

Rio 

0,70 1,00 1,00 0,44 0,76 1,00 0,82 

Tecon 

Salvador 
0,81 0,09 0,09 0,40 0,94 0,38 0,45 

Tecon 

Santos 
0,00 0,27 0,27 0,21 0,91 0,56 0,37 

Tecon Rio 

Grande 
0,18 0,01 0,01 0,12 0,95 0,53 0,30 

TCP 0,37 0,22 0,22 0,00 1,00 0,17 0,33 

TVV 0,86 0,13 0,13 0,22 1,00 0,71 0,51 

Tecon 

Suape 
0,17 0,00 0,00 0,08 1,00 0,49 0,29 

Sepetiba 

Tecon 
0,82 0,15 0,15 0,28 0,95 0,81 0,53 

Tecon 

Vila do 

Conde 

1,00 0,43 0,43 1,00 0,00 0,00 0,48 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Tabela 19 – Resultado das medidas no cenário otimista. 

Terminais 

Econômico Social Ambiental 

Ín
d

ic
e 

d
e 

S
u

st
en

ta
b

il
id

a
d

e 

Utilização 

da 

capacidade 

Receita 

líquida 

Número 

de 

empregos 

gerados 

Projetos 

sociais 

Emis-

sões de 

GEE 

Consumo 

energia 

renovável 

Libra 

terminais 

Rio 

0,78 0,29 0,10 0,24 0,73 1,00 0,52 

Tecon 

Salvador 
0,78 0,04 0,63 0,06 0,84 0,10 0,41 

Tecon 

Santos 
0,00 0,03 0,09 0,09 0,96 0,28 0,24 

Tecon Rio 

Grande 
0,16 0,02 0,16 0,05 0,86 0,13 0,23 

TCP 0,57 0,06 0,23 0,00 1,00 0,21 0,34 

TVV 0,88 0,01 0,28 0,00 0,87 0,17 0,37 

Tecon 

Suape 
0,62 0,00 0,00 0,00 0,94 0,23 0,30 

Sepetiba 

Tecon 
1,00 0,02 0,08 0,05 0,79 0,13 0,35 

Tecon 

Vila do 

Conde 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,67 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

A partir dos dados das Tabelas 16, 18 e 19, pôde-se elaborar a Figura 4, para auxiliar na 

análise de dados. 
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Figura 4 – Desempenho sustentável dos terminais de contêineres em cada cenário. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Verifica-se na Figura 4 que apenas o terminal de Libra Rio alcança o nível de 

sustentabilidade superior, porém apenas no cenário pessimista, uma vez que nos dois outros 

cenários ele apresenta desempenho intermediário. O Terminal Vila do Conde apresentou o 

maior desempenho nos cenários referencial e otimista, porém ambos com desempenho 

intermediário.  Sepetiba Tecon e TVV também apresentaram desempenho intermediário no 

cenário pessimista e índices de sustentabilidade inferiores nos demais cenários. Os restantes 

dos terminais demonstraram desempenhos inferiores em todos os cenários.  Destacam-se as 

diferenças entres os cenários como é o caso do terminal Libra Rio, que aparece na primeira 

posição (Cenário Pessimista) e nas segundas posições nos demais cenários. Vila do Conde que 

se destaca como primeiro lugar nos cenários referencial e otimista, porém se posiciona como 

quarto lugar no cenário pessimista.  Terminal Vila Velha fica em terceiro (Pessimista), quinto 

(Referencial) quarto (otimista).  

Sepetiba Tecon se destaca em segundo no cenário pessimista, porém fica em quarto e 

quinto nos cenários referencial e otimista.  

Terminal Santos, Suape, TCP e Rio Grande se revezam nas 4 últimas posições 

dependendo do cenário. Desta maneira, conclui-se que não há um consenso sobre o desempenho 

sustentável dos terminais. Eles variam, alguns de maneira significativa, dependendo dos dados 

de entrada (valores das medidas). 

Nível 2 (aprimoramento): neste nível podem ser sugeridas ações para melhorar os 

desempenhos dos objetos estudados e recalculadas suas performances estabelecendo um novo 
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ranking, caso as ações sejam implementadas. Devido a aplicação do Nível 3, optou-se por não 

simular o quanto as ações de melhoria propostas poderiam agregar no desempenho dos 

terminais 

Nível 3 (simulação): Neste nível, aplicou-se a simulação de Monte Carlo por meio do 

software @Risk (PALISADE,2016) onde foram realizadas 100 mil iterações com o intuito de 

mapear os possíveis valores de sustentabilidade dos terminais e suas probabilidades associadas. 

Após a SMC, os resultados são apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Resumo dos resultados encontrados pela Simulação de Monte Carlo. 
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Mínimo 0,39 
 

0,34 
 

0,18 
 

0,19 
 

0,23 
 

0,31 
 

0,19 
 

0,30 
 

0,41 
 

Máximo 0,85 0,73 0,56 0,51 0,63 0,64 0,45 0,61 2,19 

Média 0,58 0,50 0,29 0,28 0,36 0,43 0,28 0,39 0,81 

Desvio 

Padrão 
0,06 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,15 

Coeficiente 

de variação 
10,01 5,73 17,64 14,15 15,05 12,17 15,86 9,08 19,01 

Variância 0,003 0,001 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,001 0,024 

Mediana 0,57 0,49 
 

0,28 
 

0,27 
 

0,35 
 

0,42 
 

0,27 
 

0,38 
 

0,78 
 

Moda 0,56 0,48 0,25 0,27 0,34 0,41 0,27 0,37 0,74 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

É possível verificar que, de acordo com o desempenho mais frequente, ou seja, a moda, 

o ranking seria semelhante ao estabelecido com os valores médios dos indicadores, alterando 

apenas a posição dos terminais de TVV e Sepetiba Tecon que aparecem na quarta e quinta 

posição e Terminal Rio Grande e Terminal Suape que se encontram em sétimo e oitavo no 

ranking dos valores pontuais e trocam de posição nos resultados utilizando a moda. 

Existe uma variação dos possíveis valores mínimos e máximos de desempenho de cada 

terminal, o que torna necessário uma avaliação sobre a probabilidade de ocorrência para que, 

por exemplo, os tomares de decisão não tomem ações equivocadas. Desta maneira, resolveu-se 

analisar os desempenhos prováveis de cada terminal demonstrados nas Figuras 5 a 13. 

Em relação ao terminal Libra Rio, observa-se 90% de probabilidade do seu desempenho 

estar concentrado entre 0,5017 e 0,6881 (Figura 5). 
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Figura 5 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Libra Rio. 

É importante destacar que esta faixa se encontra acima de 0,5 e que a maior parte dos 

resultados se concentra na faixa de desempenho intermediário. Conforme citado anteriormente, 

o terminal Libra Rio possui uma probabilidade 0,12% de ter seu desempenho na faixa de 

desempenho superior. 

Com o intuito de comparar os resultados encontrados nas análises que utilizam valores 

pontuais com aas curvas de probabilidade, utilizou-se os valores encontrados nos cenários 

pessimista, referencial e otimista e verificou-se as probabilidades destas faixas. 

a) Desempenhos de 0 a |0,524 (menor desempenho registrado nos cenários): 13,91% 

das ocorrências; 

b) Desempenhos de 0,524 a |0,547 (desempenho médio): 16,95 % das ocorrências;  

c) Desempenhos de 0,547 a |0,818 (maior desempenho nos cenários): 69,11% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,818: 0,03% das ocorrências. 

Ao avaliar o desempenho do terminal Libra Rio utilizando os valores médios (cenário 

base), nota-se que a performance é subestimada uma vez que 69,14% registra desempenho 

maior que 0,547. 

No caso do Tecon Salvador, a concentração de dados está entre 0,4610 e 0,5462 

(Figura 6). Ressalta-se que existe a probabilidade de 62,73% do terminal apresentar 

desempenho abaixo de 0,5, o que pode colocá-lo na faixa de desempenho inferior. 
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Figura 6 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Tecon Salvador. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, têm-se 

as seguintes probabilidades: 

a) Desempenhos de 0 a |0,410 (menor desempenho registrado nos cenários): 0,72 % 

das ocorrências;  

b) Desempenhos de 0,410 a |0,451 (desempenho médio): 2,29% das ocorrências;  

c) Desempenhos de 0,451 a |0,458 (maior desempenho nos cenários): 1,15% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,458: 95,84% das ocorrências. 

Considerando o desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios, nota-se 

que a performance é subestimada uma vez que 95,84% registra desempenho maior que 0,458. 

Sendo que há probabilidade de 35,55% de possuir um desempenho inferior e 64,45% de obter 

um desempenho intermediário. Este terminal tem probabilidade nula de apresentar desempenho 

superior. 

O Tecon Santos apresenta concentração de 90% dos resultados entre 0,2217 e 0,3835. 

A maior parte dos dados encontra-se na faixa de desempenho inferior. Existe apenas a 

probabilidade de 0,03% do terminal possuir um desempenho intermediário e nenhuma 

probabilidade de se posicionar na faixa de performance superior. 
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Figura 7 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Tecon Santos. 

Ao avaliá-lo utilizando os valores médios (cenário base), nota-se que existe 60,32% de 

alcançar uma performance abaixo de 0,289 e 0,83% de possuir este valor exato de desempenho 

(0,289). O terminal demonstra possuir maior probabilidade de ter desempenho inferior. 

a) Desempenhos de 0 a |0,241 (menor desempenho registrado nos cenários): 19,03 

% das ocorrências;  

b) Desempenhos de 0,241 a |0,289 (desempenho médio): 41,29 % das ocorrências;  

c) Desempenhos de 0,289 a |0,369 (maior desempenho nos cenários): 30,92% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,369: 8,76% das ocorrências. 

O Terminal Rio Grande possui 90% de probabilidade de ter desempenhos entre 0,2248 

e 0,3515.  Ressalta-se que este terminal não apresentou probabilidade de ter desempenho 

intermediário e/ou superior. 
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Figura 8 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Tecon Rio Grande. 

a) Desempenhos de 0 a |0,231 (menor desempenho registrado nos cenários): 8,72% 

das ocorrências; 

b) Desempenhos de 0,231 a |0,301 (desempenho médio e maior desempenho nos 

cenários): 67,52% das ocorrências;  

c) Desempenhos acima de 0,301: 23,76% das ocorrências. 

Considerando o desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios, verifica-

se o desempenho do terminal Rio Grande foi superestimado visto que em 76,24% dos casos sua 

performance seria abaixo de 0,301. 

Em relação ao terminal de contêiner Paranaguá, é possível verificar que 90% dos dados 

concentram-se entre 0,2862 e 0,4621, conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9 – Curva das probabilidades de ocorrência do TCP. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, têm-se 

as seguintes probabilidades: 

a) Desempenhos de 0 a |0,315 (menor desempenho registrado nos cenários): das 

ocorrências; 21,63% 

b) Desempenhos de 0,315 a |0,329 (desempenho médio): das ocorrências; 10,92% 

c) Desempenhos de 0,329 a |0,345 (maior desempenho nos cenários): 13,46% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,345: 53,99% das ocorrências. 

O terminal TCP não possui probabilidade de alcançar a faixa superior de desempenho, 

e apenas 1,52% de probabilidade de alcançar desempenho intermediário.  

Apesar disto, comparado o desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios, 

verifica-se o desempenho do terminal TCP foi subestimado visto que em 78,37% dos casos sua 

performance seria acima de 0,315. 

O terminal de Vila Velha (TVV) apresenta 90% dos seus resultados entre 0,3586 e 

0,5281 (Figura 10). 



78 

 

Figura 10 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Vila Velha. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, têm-se 

as seguintes probabilidades: 

a) Desempenhos de 0 a |0,368 (menor desempenho registrado nos cenários): 9,27% 

das ocorrências; 

b) Desempenhos de 0,368 a |0,458(desempenho médio): 61,77% das ocorrências;  

c) Desempenhos de 0,458 a |0,507 (maior desempenho nos cenários): 19,70% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,507: 9,26% das ocorrências. 

O TVV apresentou seu melhor desempenho no cenário considerado pessimista e é 

importante destacar que a faixa igual ou maior que 0,507 (resultado do cenário pessimista) 

possui probabilidade de 9,26%   

Essa maior probabilidade de alcançar resultados inferiores ao do cenário pessimista 

(90,74%) reforça a realização deste passo juntamente com a aplicação do SMC, pois o gestor 

poderia tomar uma decisão equivocada caso levasse em consideração apenas o desempenho 

pontual do terminal. 

O terminal Sepetiba Tecon apresentou 90% de probabilidade de resultados na faixa entre 

0,3420 e 0,4564%. 
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Figura 11 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal SepetibaTecon. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, têm-se 

as seguintes probabilidades: 

a) Desempenhos de 0 a |0,345 (menor desempenho registrado nos cenários): 6,78% 

das ocorrências; 

b) Desempenhos de 0,345 a |0,458 (desempenho médio): 88,57% das ocorrências;  

c) Desempenhos de 0,458 a |0,529 (maior desempenho nos cenários): 4,55% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,529: 0,01% das ocorrências. 

Por meio da análise de cenários, é possível verificar que o resultado do cenário 

referencial possui a probabilidade de 4,56% de ser igual ou superior a 0,458.  

É importante frisar que o desempenho deste terminal não alcança desempenho 

considerado superior e apenas 0,60% de probabilidade de ocorrência de performance 

intermediária. 

Sobre o Terminal Suape, 90% dos resultados simulados encontram-se entre 0,2245 e 

0,3766. 
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Figura 12 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Tecon Suape. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, têm-se 

as seguintes probabilidades: 

a) Desempenhos de 0 a |0,291 (menor desempenho registrado nos cenários): 65,65% 

das ocorrências; 

b) Desempenhos de 0,291 a |0,299 (desempenho médio): 5,20% das ocorrências;  

c) Desempenhos de 0,299 a |0,306 (maior desempenho nos cenários): 4,27% das 

ocorrências; 

d) Desempenhos acima de 0,306: 24,88% das ocorrências. 

Se comparado seu desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios, 

verifica-se o desempenho do terminal Suape foi subestimado visto que em 75,13% dos casos 

sua performance estaria abaixo de 0,306 

Vale destacar que este terminal não apresenta probabilidade de alcançar desempenho 

superior e intermediário. 

O Terminal Vila do Conde possui concentração 90% de probabilidade entre os valores 

de 0,6280 e 1,109. 
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Figura 13 – Curva das probabilidades de ocorrência do Terminal Vila do Conde. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, têm-se 

as seguintes probabilidades: 

a) Desempenhos de 0 a |0,478 (menor desempenho registrado nos cenários): 0,02% 

das ocorrências; 

b) Desempenhos de 0,478 a |0,667 (desempenho médio e maior desempenho nos 

cenários): 14,03% das ocorrências;  

c) Desempenhos acima de 0,667: 85,95% das ocorrências. 

O terminal Vila do Conde apresentou a maior performance nos cenários referencial e 

otimista. Porém vale ressaltar que se comparado os resultados encontrados com a aplicação dos 

valores médios, verifica-se que o desempenho do terminal foi subestimado, visto que em 

85,95% dos casos sua performance estaria acima de 0,667. 

Diante da análise realizada, foram sintetizados os dados da média, moda, mínimo e 

máximo que estão apresentados na Figura 14. 
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Figura 14 – Comparação dos resultados simulados. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Por meios dos dados apresentados na Figura 14, é possível verificar que nos rankings 

considerando apenas os valores de mínimo, máximo e média o posicionamento dos terminais é 

diferente no cenário referencial. Assim, reforça-se a importância da simulação que considere 

uma curva com probabilidades a fim de auxiliar a tomada de decisão dos gestores ao invés de 

análise pautada em valores pontuais. Assim, foram realizadas 100 mil iterações por meio do 

software @Risk (PALISADE, 2016), que resultou nas curvas de probabilidades de 

desempenhos.  

Com os resultados do software, é possível identificar quais indicadores mais 

influenciaram no resultado médio de cada terminal demonstrados nas Figuras 16-24, por meio 

dos gráficos de tornado. Pode-se observar que, por causa da normalização, os resultados dos 

terminais influenciaram uns aos outros, pois se trata de um comparativo. Assim, optou-se por 

retirar do gráfico de um determinado terminal os resultados de indicadores que não fossem dele. 

Afinal, o gestor só pode tomar decisões sobre o terminal em que trabalha. Não sendo relevante 

saber a influência de indicadores de outros terminais pois não poderiam tomar ações sobre os 

demais,  

A Tabela 21 apresenta um resumo dos resultados dos gráficos de tornado. 
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Tabela 21 – Resumo dos resultados dos gráficos de tornado. 

 

Econômico Social Ambiental 

Utilização 

de 

capacidade 

Receita 

líquida 

Número de 

empregos 

gerados 

Projetos 

sociais 

Emissões 

de gases 

de efeito 

estufa 

Consumo 

energia 

renovável 

Libra 

terminais 

Rio 

X X X X  X 

Tecon 

Salvador 
 X X X  X 

Tecon 

Santos 
 X X X X X 

Tecon Rio 

Grande 
 X X X X X 

TCP X X X   X 

TVV X  X  X X 

Tecon Suape X    X X 

Sepetiba 

Tecon 
X  X X  X 

Tecon Vila 

do Conde 
 X X X   

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Com base na Tabela 21, verifica-se que o número de empregos gerados e o consumo de 

energia renovável influenciam o resultado médio de oito dos noves terminais estudados.  

Verifica-se que dos oito terminais, quatro apresentam o indicador de “número de 

empregos gerados” como o que mais influência em seu desempenho sustentável: Terminal Rio 

Grande, Terminal TCP, Terminal de Vila Velha e Terminal Vila do Conde. 

Em seguida, encontra-se o indicador de “consumo de energia renovável” cujo aspecto é 

ambiental e está no topo dos indicadores que mais influenciam o resultado médio dos terminais 

Salvador, Tecon Santos e Suape. 

O terminal Libra Rio foi o único que apresentou como primeiro indicador de maior 

influência os “projetos sociais”, que se encontra no grupo do aspecto social, e Sepetiba Tecon 

com “utilização de capacidade” como o indicador que mais influência.  

A seguir serão apresentados os resultados de influência dos indicadores nos índices de 

sustentabilidade para cada um dos terminais nas Figuras de 15 – 23.  

No terminal Libra Rio, houve a predominância de indicadores sociais e econômicos. Se 

comparados com os resultados da análise de valores pontuais, verifica-se que na análise de 

pontual o Terminal apresentou uma baixa performance no número de empregos gerados e em 
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emissões de GEE, não apresentando relação com os indicadores que mais influenciam o 

resultado médio do terminal. 

 

Figura 15 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal Libra Rio. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O terminal Salvador também apresenta influência dos indicadores analisados no 

terminal Libra Rio, com exceção da utilização da capacidade. Apesar da predominância de 

indicadores relacionados ao aspecto social, o indicador que mais possui influência sobre o 

resultado médio é o consumo de energia renovável. Se comparado a análise dos indicadores no 

cenário referencial, o consumo de energia renovável fica em quarto lugar em termos de baixo 

desempenho (dos 6 indicadores), porém apresenta um baixo índice de 0,38. Dessa maneira, para 

o aumento de performance sugere-se implementações de ações de aumento do consumo de 

energia renovável.  
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Figura 16 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal Salvador. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

O terminal de contêiner Tecon Santos é influenciado pelo resultado dos mesmos 

indicadores que o terminal Salvador, incluindo a emissão de gases de efeito estufa, cujo aspecto 

é ambiental. Apresenta uma preponderância de influência de indicadores de aspectos 

ambientais e sociais, porém o que mais influencia esse terminal trata-se de um indicador 

relacionado ao aspecto ambiental: consumo de energia renovável. Assim, se o terminal quiser 

aumentar seu desempenho sustentável deve investir predominantemente em ações para o 

aumento do consumo de energia renovável, tais como a troca de combustíveis como biodiesel 

ou utilização de outros equipamentos como RTGs e empilhadeiras elétricas. 

 
Figura 17 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal Tecon Santos. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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No terminal Rio Grande há predominância de influência dos indicadores relacionados 

aos aspectos sociais e ambientais, porém como já citado o número de empregos gerados é o 

indicador que mais influencia seu desempenho. Se comparada à análise dos indicadores 

pontuais é possível verificar que este indicador não foi citado como um tema a priorizar. O 

terminal encontrava-se com o terceiro melhor índice de sustentabilidade. 

  

Figura 18 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal Rio Grande. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Em relação aos resultados do TCP, o indicador do “número de empregos gerados” é o 

primeiro do ranking, porém nota-se uma predominância de dois indicadores ligados ao aspecto 

econômico. Se comparada à análise dos indicadores pontuais é possível verificar que o 

indicador “número de empregos gerados” não foi citado como um tema a priorizar. O terminal 

encontrava-se com o segundo melhor índice de sustentabilidade. 

Assim, conforme esta análise, para aumentar a performance sustentável desse terminal 

é necessário investir em ações para a geração de empregos. 



87 

 

Figura 19 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal TCP. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Em relação ao terminal TVV, verifica-se a preponderância de aspectos ambientais, 

embora o indicador de aspecto social seja o maior influenciador da média. Caso os gestores 

invistam em ações sobre “número de empregos gerados” podem fazer o terminal alcançar um 

desempenho de até 0,4724. A seguir, encontra-se o indicador de “consumo de energia 

renovável” que pode fazer o terminal alcançar o desempenho de 0,4609 caso haja ações que 

alavanquem este aspecto ambiental. 

 

Figura 20 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal TVV. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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O terminal Suape apresenta indicadores que mais influenciam a média relacionados aos 

aspectos ambiental e econômico. Não possuindo nenhum indicador social aumente a 

performance do terminal caso haja ações investidas. Vale salientar que apesar do indicador de 

“consumo de energia” ter a maior influência positiva no resultado de 0,3257, porém também 

pode ser responsável por diminuir o resultado, chegando a 0,2496. 

 

Figura 21 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal Suape. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Em relação ao terminal Sepetiba Tecon, verifica-se uma predominância de indicadores 

sociais. Todavia, o que mais se destaca sobre poder influenciar no resultado positivamente é o 

“consumo de energia renovável”. Em segundo lugar, mostra-se a “utilização de capacidade” 

que pode alcançar um resultado de 0,4031, porém é a maior influência negativa (0,3747). 
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Figura 22 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal SepetibaTecon. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

O terminal Vila do Conde apresenta apenas três indicadores que podem influenciar o 

resultado médio em termos de desempenho sustentável: número de empregos gerados, receita 

líquida e projetos sociais. 

Nota-se que o resultado do indicador de “número de empregos gerados” é o que mais 

influencia o resultado médio. Para uma influência positiva, inclusive pode-se alcançar níveis de 

desempenho superior deve-se privilegiar ações que permitam o aumento do número de 

empregados. 

 

Figura 23 – Indicadores que influenciam o desempenho médio do Terminal Vila do Conde. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Sobre a confiabilidade da discussão de dados, o erro associado ao desempenho de cada 

um dos terminais foi calculado pela aplicação da Equação 4 e resumido na Tabela 22. 

Tabela 22 – Margem de erro associada. 

Terminais 
Margem de 

erro 

Libra Terminais Rio 0,000552 

Tecon Salvador 0,000269 

Tecon Santos 0,000480 

Tecon Rio Grande 0,000372 

TCP 0,000514 

TVV  0,000499 

Tecon Suape 0,000426 

Sepetiba Tecon 0,000336 

Tecon Vila do Conde 0,001466 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

Conforme verificado na Tabela 22, a margem de erro encontrada para as simulações dos 

terminais é inferior a 1%. Sendo assim, verifica-se que os resultados encontrados são 

considerados confiáveis. 

Por fim, destaca-se que esta etapa prevê a saída de um novo resultado da avaliação do 

desempenho após as implementações da simulação das ações de melhoria. Porém, optou-se por 

não focalizar nesta saída, uma vez que o objetivo deste trabalho é desenvolver um método de 

avaliação de desempenho. No Nível 2, foram listadas diversas ações de melhoria, porém não se 

avaliou o quanto seria possível evoluir com a implementação das mesmas. Vale destacar que 

as ações propostas poderiam auxiliar os terminais a alcançar níveis de desempenho superiores, 

porém essa melhoria não foi mensurada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desta pesquisa, foi possível compreender o conceito de sustentabilidade 

considerando os três aspectos, econômico, social e ambiental, e como eles são abordados nas 

pesquisas voltadas ao setor portuário e em alguns outros contextos.  

Com base em uma revisão da literatura e documentos, foi possível propor um método, 

indicadores e medidas relacionadas às análises de desempenho sustentável. Além disto, foram 

propostas algumas ações baseadas nos resultados dos desempenhos dos terminais. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que tanto o objetivo principal como os secundários 

foram alcançados. 

Com base na revisão da literatura, pode-se perceber conforme já afirmado por Leal Jr. 

(2010), Markovich e Lukas (2011) e Guimarães (2016), que as avaliações de desempenhos em 

transportes focam principalmente nos aspectos econômicos e ambientais.  

Apesar da amostra não representar a população da literatura, nos artigos estudados 

houve uma predominância do aspecto ambiental, seguido do aspecto econômico e, por último, 

o social, e que apenas 18% desenvolveram estudos sobre as três perspectivas juntas. 

Foi identificada uma divergência sobre o conceito de sustentabilidade, pois foram 

encontrados alguns pesquisadores que utilizaram o termo, porém seus trabalhos avaliavam 

apenas o aspecto ambiental. 

Dos estudos pesquisados, com exceção de Guimarães (2016), observou-se que as 

avaliações em transporte consideram valores pontuais (e/ou médios) para analisar indicadores, 

e que esses estudos com base em valores pontuais podem levar os gestores a tomarem decisões 

equivocadas.  

Diante do contexto apresentado, propôs-se um método para avaliação e análise do 

desempenho sustentável dos terminais de contêineres adaptado de Leal Jr. (2010) e Guimarães 

(2016). 

Sobre a aplicação do trabalho, selecionaram-se os terminais de contêineres associados 

à ABRATEC devido a sua importância e a disponibilidade de dados encontrados apenas sobre 

esses terminais. Posteriormente, foi aplicado o método proposto.   

Em relação aos resultados da pesquisa, verificou-se que apenas o terminal Libra Rio no 

cenário pessimista alcançou o desempenho de sustentabilidade superior. Os demais terminais 

apresentaram índices de sustentabilidade nos níveis intermediários e inferiores. 

Posteriormente, utilizou-se a análise de cenários, a fim de verificar o resultado dos 

índices de sustentabilidade que consideraram os valores máximos e mínimos das medidas. 
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Pode-se observar que a análise realizada no cenário referencial apresentou um resultado distinto 

dos demais cenários. 

Vale destacar que, nem sempre os terminais alcançaram desempenhos melhores no 

cenário otimista. Isso acontece porque a normalização ocorre em função dos resultados dos 

próprios terminais e resultados dos demais. Ou seja, os resultados externos têm influência sobre 

o desempenho de um dado terminal.  

Pode-se verificar que, a análise com os dados mais prováveis e a análise de cenários não 

foram capazes de capturar as incertezas relacionadas à avaliação, pois ambas se baseiam em 

valores pontuais. Diante disso, aplicou-se a Simulação de Monte Carlo a fim de verificar os 

possíveis desempenhos para cada terminal. 

Por meio do SMC, pode-se constatar que o Terminal Vila do Conde possui a maior 

probabilidade de estar no grupo de desempenho superior, o que não pôde ser constatado nas 

análises anteriores.  

O terminal Libra Rio (segundo no ranking referencial e otimista) apresentou 

probabilidade, de 0,12%, de desempenho superior, sendo 0,03% igual ou acima de 0,818 

(resultado do terminal no cenário pessimista).  

Os terminais Tecon Salvador, Tecon Santos, TCP possuem probabilidade de alcançar 

um desempenho intermediário, o que não foi demonstrado nas análises anteriores.  

Os terminais Rio Grande e Tecon Suape mostram-se no grupo dos baixos desempenhos 

nas diferentes análises, contudo, com a SMC é possível verificar a probabilidade de estar nas 

faixas de desempenho. 

Também foi possível verificar quais indicadores mais influenciaram no resultado médio 

de cada terminal por meio dos gráficos de tornado. 

Para esta aplicação, os indicadores de “número de empregos gerados” e “consumo de 

energia renovável” foram os que mais apareceram como influenciadores do resultado médio, 

apresentando interferência em oito dos noves terminais estudados. 

Vale ressaltar, que embora a margem de erro encontrada tenha sido abaixo de 1%, que 

os resultados podem ter sido influenciados pelos indicadores escolhidos e a quantidade de 

iterações realizadas.  

Além disto, foram utilizados dados secundários que podem requerer atualização, e 

outros que foram estimados. Assim, devido à ausência de dados, foi adotada a distribuição 

triangular e aplicada a SMC.  

Sugere-se para novos estudos, a atualização dos dados, utilização de dados históricos 

para gerar as curvas de probabilidades, sugestão de ações de melhoria baseadas em outras 
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pesquisas e simulação de suas aplicações, uma pesquisa bibliométrica que represente a 

população dos trabalhos em análise de desempenho a fim de compreender melhor sobre os 

aspectos dominantes e os métodos aplicados e criação de cenário para identificar melhorias nos 

índices de sustentabilidade provenientes de ações propostas. Também, vale ressaltar como 

proposta, a validação com especialistas dos pesos de cada um dos indicadores ao invés de 

estabelecer pesos iguais conforme utilizado neste trabalho. 
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