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RESUMO 

 

Os portos são fundamentais para a economia de um país, principalmente no que diz respeito 

ao comércio exterior, movimentando cerca de 90% do volume do comércio mundial (VAN 

ASPEREN, BORGMAN e DEKKER, 2013; SMITH et al., 2015). No contexto brasileiro, a 

movimentação portuária cresceu mais de 15% entre 2010 e 2014 (ANTAQ, 2015). Dentro da 

estrutura portuária, destacam-se os terminais de contêineres que desempenham um papel 

central na distribuição mundial de mercadorias, sendo que a sua eficiência impacta no alcance 

de vantagem competitiva em nível internacional (VAN ASPEREN, BORGMAN e DEKKER, 

2013; TONGZON e HENG, 2005). Devido à importância dessa atividade para a economia 

brasileira, é importante estudar e entender melhor como os recursos são utilizados e qual a 

consequente eficiência desses terminais. Um terminal com melhor eficiência técnica pode não 

apresentar eficiência financeira no mesmo nível de desempenho. Entretanto, apesar de 

existirem estudos empíricos relacionando o desempenho dos terminais portuários e a 

eficiência, Tongzon e Heng (2005) apontam escassez na literatura sobre o efeito, quantitativo, 

da estrutura portuária sobre sua eficiência. Desta forma, o objetivo deste trabalho é propor e 

aplicar um procedimento para avaliação de eficiência técnica e financeira em terminais de 

contêineres brasileiros. Inicialmente foi realizado um estudo bibliométrico, para melhor 

entendimento do perfil das publicações em terminais de contêineres. Depois foi realizado um 

levantamento do referencial bibliográfico sobre terminais de contêineres, eficiência técnica e 

financeira e suas variáveis. Assim, foi criado e apresentado o procedimento de análise de 

eficiência técnica e financeira que permitiu a comparação das duas eficiências. Os terminais 

Tecon Santos, Convicon, Tecondi, Rodrimar, Libra Rio, Sepetiba Tecon, Tecon Rio Grande e 

Tecon Salvador foram selecionados para o estudo pela disponibilidade de dados.  Foram então 

levantados os dados e realizados os cálculos de eficiência. Conclui-se que um procedimento 

sistematizado auxilia na avaliação de desempenho e na consequente tomada de decisões de 

gestores e especialistas. Conclui-se também, com a aplicação do procedimento criado, que o 

Tecon Rio Grande é terminal com melhor desempenho técnico, porém o Rodrimar é o melhor 

financeiramente. Isto ocorre devido à configuração de recursos empregados para as 

movimentações nos terminais, a quantidade de contêineres movimentados e a taxa de 

ocupação. Um determinado recurso pode apresentar maior eficiência técnica mas pode 

apresentar alto custo de operação. Há indícios que a utilização de porteiners e MHCs pode 

auxiliar a equilibrar a eficiência técnica e financeira de um terminal. Os RTGs e transteiners 

aparentam ser equipamentos que ajudam na melhoria da eficiência técnica, mas apresentam 

maiores custos de operação, o que reduz a eficiência financeira. Já os caminhões trator e os 

semirreboques mostram-se equipamentos com menor custo de operação, porém podem 

prejudicar o desempenho em termos de eficiência técnica. Conclui-se também que a eficiência 

técnica é mais influenciada pelo volume de movimentação e a financeira pela taxa de 

ocupação dos terminais. A tendência é que a medida que a movimentação aumenta, a 

eficiência técnica aumente e a medida que a taxa de ocupação aumenta, a eficiência financeira 

aumente. 

 

Palavras-chave: Terminais de contêineres. Eficiência financeira. Eficiência técnica. 
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ABSTRACT 

 

Ports are essential to a country’s economy, especially when regarding foreign trade, since they 

handle about 90% of world trade volume (VAN ASPEREN, BORGMAN and DEKKER, 

2013; SMITH et al., 2015). In the Brazilian context, port handling grew by over 15% between 

2010 and 2014 (ANTAQ, 2015). Within port structure, containers play a central role in 

worldwide terminal distribution of goods, where their efficiency impacts in achieving 

international competitive advantage (VAN ASPEREN, BORGMAN and DEKKER, 2013; 

TONGZON and HENG, 2005). Because this issue is of great importance for Brazilian 

economy, it is necessary to study and to better understand how resources are used in this 

setting and what is the efficiency outcome of these terminals. A technically efficient terminal 

can not provide financial efficiency at the same performance level. However, even though 

there are empirical studies which relate port terminals’ performance and efficiency, Tongzon 

and Heng (2005) point out the lack of literature on the quantitative effect of port structures on 

their efficiency. Therefore, the goal of this study is to propose and to implement a procedure 

for evaluating the technical and the financial efficiency of Brazilian container terminals. 

Initially, a bibliometric study was performed to understand the profile of container terminals 

publications. After that, a search was done to find bibliographic reference on container 

terminals, financial and technical efficiencies, and their variables. A technical and financial 

efficiency analysis procedure was created and presented allowing a comparison of the two 

efficiencies. Tecon Santos, Convicon, Tecondi, Rodrimar, Libra Rio, Sepetiba Tecon, Tecon 

Rio Grande e Tecon Salvador were chosen for the study due to data availability. The data was 

collected and the efficiency calculations were then performed. It was concluded so, that a 

systematic procedure assists on performance evaluations and on the decisions of 

managers.We may also conclude that, by the application of the established procedure, Tecon 

Rio Grande turned out to be the terminal with best technical performance, where on the other 

hand Rodrimar turned out to be the best financially. This happens due to the configuration of 

the resources used for transfers in terminals, the number of containers handled and the 

occupancy rate. A particular resource may have greater technical efficiency but may have 

high operating costs. There are evidences that the use of portainers and MHCs can help to 

balance financial and technical efficiency in terminals. RTGs and transtainers seem to be 

equipments which help to improve technical efficiency, but have higher operating costs, 

reducing financial efficiency. Tractor trucks and semitrailers seem to have lower operation 

costs but can worsen the performance in terms of technical efficiency.  It was also concluded 

that technical efficiency is more influenced by the amount of containers handled and the 

financial efficiency by the terminals occupancy rate. The tendency is that as movement 

increases in terminals, technical efficiency increases and as the occupancy rate increases, 

financial efficiency increases. 

 

Keywords: Container terminals. Financial efficiency. Technical efficiency 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o início das grandes navegações no século XV, o transporte marítimo passou a 

ter maior importância na economia mundial. O transporte marítimo depende dos portos, locais 

onde as mercadorias são carregadas e descarregadas dos navios. Com a globalização, este tipo 

de transporte, os portos e seus terminais passam a ser considerados como uma das principais 

forças que movem a economia, sendo necessários para o desenvolvimento do comércio 

exterior de um país (FALCÃO; CORREIA, 2012; VAN ASPEREN; BORGMAN; DEKKER, 

2013).  

O Brasil foi classificado na sétima colocação das maiores economias do mundo pelo 

critério de paridade de poder de compra no relatório do Programa de 

Comparação Internacional, divulgado pelo Banco Mundial em abril de 2014 (VALOR 

ECONÔMICO, 2014). O Produto Interno Brasileiro mostrou crescimento anual, em relação 

ao ano anterior, de 2,7%, 0,9%, 2,3% e 0,1% em 2011, 2012, 2013 e 2014, respectivamente 

(IBGE, 2012; 2013; 2014 e 2015). Parte importante da economia brasileira se encontra na 

movimentação portuária que mostra um significativo crescimento de 2010 até 2014.  Em 2010 

foram movimentados 834 milhões de toneladas, mostrando crescimento de 6,2% em 2011, de 

2% em 2012, de 2,9% em 2013 (ANTAQ, 2014) e de 4% em 2014 (ANTAQ, 2015). Em 

todos os anos citados, o crescimento na movimentação portuária é maior do que o crescimento 

do país, mostrando um cenário favorável da operação portuária brasileira e aumento na 

participação no PIB. 

Destacam-se como produtos mais movimentados o minério de ferro, combustíveis e 

óleos minerais, contêineres, soja, bauxita, milho, fertilizantes e adubos, açúcar, carvão 

mineral, farelo de soja, produtos siderúrgicos, celulose, coque de petróleo, trigo e produtos 

químicos orgânicos (ANTAQ, 2014). 

A movimentação de cargas conteinerizadas também apresenta crescimento, o que 

ocorre principalmente devido ao aumento da eficiência técnica dos terminais, que investiram 

2,8 bilhões em obras, aquisição de equipamentos mais modernos e especialização da mão de 

obra. No ano de 2013 foram movimentados 5.855.959 de contêineres, número 6,95% superior 

ao ano de 2012, em que foram movimentados 5.475.133 de contêineres (ABRATEC, 2015). 

Em 2014 houve um aumento de 4% em relação às movimentações de 2013, tendo sido 

movimentados 6.094.152 de contêineres (ABRATEC, 2015).  
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Para Tongzon e Heng (2005), os portos e terminais de contêineres constituem um elo 

vital na cadeia de comércio global, pois recebem e expedem toda a carga transportada por 

navios no mundo e, consequentemente, a eficiência portuária é um fator importante para uma 

nação alcançar uma vantagem competitiva em nível internacional. O conceito de eficiência é 

sinônimo de produtividade, em grande parte por causa da idéia de que o desempenho dos 

portos, como de qualquer outra empresa, melhora quanto mais eficiente e produtiva eles se 

tornam (MOREIRA, 2013). 

Lovell (1993) sugere que há duas razões para medir a eficiência: em primeiro lugar, 

ela é uma medida do sucesso alcançado pelas unidades de produção e, portanto, fornece uma 

base para a sua avaliação. Em segundo lugar, permite explorar hipóteses sobre as fontes de 

eficiência. 

Wu e Goh (2010) citam que a base da literatura sobre a eficiência dos portos e 

terminais de contêineres é tipicamente centrada em portos de mercados avançados ou 

comparações dentro dessas regiões. Mercados emergentes, como é o caso do Brasil, não são 

explorados. 

Apesar de existirem estudos empíricos enfocando o tema do desempenho portuário e 

eficiência, há escassa literatura com análises quantitativas do efeito da estrutura portuária 

sobre sua eficiência (TONGZON; HENG, 2005). 

A eficiência técnica é decorrente da produção de resultados coerentes com os recursos 

utilizados (BELLONI, 2000). Nos terminais de contêineres, a eficiência técnica pode ser 

encontrada pela razão da quantidade de contêineres movimentos pelos equipamentos, mão de 

obra e infraestrutura usados nas operações (FONSECA, 2014). A eficiência financeira é 

encontrada pela razão de indicadores financeiros encontrados em relatórios contábil-

financeiros, selecionados de acordo com o interesse do pesquisador ou administrador e trata-

se de uma medida financeira que serve como um parâmetro de avaliação sobre a situação 

financeira de uma empresa (DINIZ, MACEDO; CORRAR, 2012).  

Dada a importância dos terminais de contêineres, há necessidade de um estudo 

relacionado às publicações sobre este tema em todo o mundo. Com intuito de conhecer as 

características dessas publicações, foi realizado neste trabalho um estudo bibliométrico, que 

consiste na análise da produção científica, das citações e dos conteúdos produzidos, e que 

facilita os estudos relacionados às publicações de uma determinada área. Também foi 

realizado um levantamento bibligráfico. Verificou-se que diversos trabalhos como os de Lu e 

Wang (2012), Sun, Yan e Liu (2006), Sukeyasu et al. (2004), Cullinane, Song e Wang 
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(2005b), Han, Lin e Yang (2011), Bichou (2011a), Bichou (2011b) e Fonseca (2014) tratam 

da eficiência técnica em terminais de contêineres no Brasil e em todo o mundo, porém 

nenhum deles trata a eficiência financeira aliada a eficiência técnica em terminais de 

contêineres públicos brasileiros. Nenhum procedimento estruturado foi encontrado para 

análise de eficiência técnica e financeira dos terminais brasileiros. É importante avaliar as 

duas eficiências de forma que possam ser comparadas, pois um terminal que possui uma 

eficiência técnica em nível satisfatório, pode não apresentar uma eficiência financeira 

relativamente favorável. Isso pode ocorrer devido as peculiaridades de cada terminal como o 

uso de equipamentos mais modernos ou mais fáceis de serem operados, valores cobrados para 

movimentações e quantidade movimentada em relação a sua capacidade de movimentação. 

Desta forma, um estudo dedicado a essas duas eficiências auxilia a entender como 

determinados recursos técnicos utilizados, atividades e ações realizadas nos terminais 

influenciam em cada uma das eficiências. 

Neste contexto, a presente pesquisa tem como intuito responder as seguintes questões: 

Como sistematizar a análise de eficiências técnica e financeira de terminais de contêineres 

brasileiros? A partir de um procedimento estruturado, qual a eficiência técnica e financeira 

dos terminais de contêineres brasileiros? 

Com intuito de responder as questões apresentadas este trabalho tem como objetivo 

geral propor e aplicar um procedimento para avaliação de eficiência técnica e financeira em 

terminais de contêineres brasileiros. 

Como objetivos específicos para alcançar o objetivo principal têm-se: (1) Levantar 

referencial teórico para entendimento do tema e das variáveis utilizadas na pesquisa; (2) 

Identificar os terminais a serem analisados e destacar suas características; (3) Levantar e 

analisar dados relacionados às variáveis utilizadas para cada um dos terminais; (4) Discutir a 

eficiência técnica e financeira de cada terminal. 

Além desta introdução, o trabalho foi organizado nas seguintes seções: a seção 2 

consiste em um estudo bibliométrico para melhor entendimento das publicações relacionadas 

a terminais de contêineres pelo mundo e em uma revisão de literatura que busca definir os 

aspectos principais dos terminais de contêineres e de eficiência técnica e financeira em 

terminais de contêineres; na seção 3 são apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização deste estudo; na seção 4 são apresentados os resultados 

alcançados; na seção 5 são expostas as conclusões do estudo, as limitações e sugestões para 

trabalhos futuros; e, por último, na seção 6, são apresentadas as referências utilizadas. 
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2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados do estudo bibliométrico, também 

conhecido como bibliometria, realizado para melhor entendimento das pesquisas e 

publicações relacionados aos terminais de contêineres em todo o mundo. Esta bibliometria 

auxiliou na criação de um banco de dados de artigos utilizados na revisão de literatura que 

contemplou os conceitos de terminais de contêineres, eficiência, eficiência econômica, 

eficiência técnica e eficiência financeira e uma revisão dos estudos de eficiência em terminais 

de contêineres.  

 

2.1 Estudo Bibliométrico 

 

O aumento da importância da ciência, tecnologia e inovação fez crescer as métricas 

sobre a produção intelectual, patentes e informações científicas em geral. Neste contexto, 

surge a bibliometria, que consiste nas análises da produção científica, das citações e dos 

conteúdos produzidos (MORETTI; CAMPANÁRIO, 2009). A bibliometria faz parte de um 

grupo de técnicas específicas de avaliação que podem ser quantitativas ou qualitativas, ou 

mesmo uma combinação entre ambas. As técnicas quantitativas de avaliação podem ser 

subdivididas em bibliometria, foco desta seção, cientometria, informetria, webometria 

(VANTI, 2002) e altmetria (PRIEM; PIWOWAR; HEMMINGER, 2012). 

O estudo bibliométrico também é conceituado como um meio de quantificar a ciência 

utilizando-se da aplicação estatística na fonte de informações. Proporciona maior 

conhecimento de um tema, por meio de seus indicadores, do desenvolvimento científico e 

tecnológico de um país (MACHADO, 2007). É conceituada também por Macias-Chapula 

(1998, p 134) como “o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 

informação registrada... desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir esses 

processos, usando seus resultados para elaborar previsões e apoiar tomadas de decisão”. 

A bibliometria como área da ciência da informação, tem um papel relevante na análise 

da produção científica, uma vez que seus indicadores retratam o grau de desenvolvimento de 

uma área do conhecimento (MACHADO, 2007). 

 O procedimento de coleta de dados para o estudo bibliométrico foi realizado por meio 

de uma pesquisa na base Web of Science em maio de 2014 utilizando o termo de busca 

“container terminal”. Foram encontrados 816 registros de artigos nessa base. A base Web of 

Science foi selecionada para este trabalho porque se trata do banco de dados com o maior 
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volume de dados que estão disponíveis gratuitamente nas Universidades Públicas Brasileiras 

por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

(MOTTA; QUINTELA, 2012) e por sua representatividade numérica de artigos de todas as 

partes do mundo (ANASTASIADIS; ALBUQUERQUE, 2009). 

Todos os dados encontrados foram então migrados para o software de mineração 

tecnológica Vantage Point. Neste software, os dados podem ser organizados e estruturados 

em campos como autores, palavras-chave e área de pesquisa, de acordo com informações dos 

trabalhos. Isso facilita análises posteriores da base criada. O próximo passo foi retirar o ano de 

2014 da análise por ainda estar em andamento no momento da pesquisa. Desta forma, o total 

de publicações passou a ser de 802.  

Os campos no Vantage Point mostram os dados textuais de forma organizada e 

estruturada trazendo separadamente informações de cada um dos trabalhos.  Os principais 

campos utilizados para as análises no Vantage Point foram:  

Web of Science Category, Research area, Keywords authors, Title e Abstract, que 

auxiliam nas inferências em relação a que tratam as publicações; 

Authors, e Cited authors, que auxiliam nas inferências em relação a quem são os 

autores e referências das publicações; 

Countries e Authors affliation, que auxiliam nas inferências em relação a onde foram 

feitas as publicações; 

Publication year e Cited year que auxiliam nas inferências em relação à quando foram 

feitas as publicações. 

Durante a realização da pesquisa, algumas limpezas nos dados foram necessárias. Esse 

tipo de limpeza ocorre com intuito de padronizar as informações. Um autor, por exemplo, 

pode ser citado de formas diferentes e caso a limpeza não aconteça, seu nome pode aparecer 

mais de uma vez nos dados, causando distorções de informação. Os campos Authors, Authors 

affliation, Cited authors e Keywords passaram por essa limpeza e tiveram os dados duplicados 

retirados. Os demais campos foram testados e não possuíam informações duplicadas. Os 

dados foram então tabulados e analisados utilizando as informações encontradas em cada um 

dos campos. 

Após o tratamento e organização dos dados no Vantage Point, os resultados puderam 

ser analisados em relação aos 802 artigos da base de dados. Na Figura 1 é mostrada a 

distribuição das publicações ao longo dos anos. 
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Figura 1 – Evolução da publicação de artigos relacionados a terminais de contêineres até 2013 

Fonte: Elaboração própria 

 

Verifica-se que as publicações relacionadas a terminais de contêineres se iniciaram no 

ano de 1968. Porém até o ano de 1991 essas publicações foram em baixa quantidade, tendo 

sido 1969 o ano mais produtivo com apenas 5 publicações. No intervalo de tempo analisado 

constataram-se 12 anos não consecutivos em que não ocorreu nenhuma publicação. O 

crescimento das publicações em terminais de contêineres se inicia na década de 1990, 

especificamente em 1992. O crescimento foi regular até o ano de 2007. A partir de 2008, a 

quantidade de artigos sobre o tema mostra um crescimento significativo, passando de 47 

artigos em 2007 para 93 em 2008, sendo este o ano com maior quantidade de artigos 

publicados em todo o período de dados encontrados. Os anos de 2008 e 2009 fogem ao 

padrão de evolução estatística. Em 2010, houve uma pequena queda em relação aos anos de 

pico. De 2010 a 2013, as publicações vêm mantendo um nível regular, mostrando uma 

pequena queda de 2012 para 2013. Este crescimento nas publicações em relação aos terminais 

de contêineres pode estar ocorrendo, devido ao aumento no comércio entre os países. 

A Figura 2 mostra a quantidade de citações de cada ano encontradas nos artigos. 
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Figura 2 – Anos dos artigos citados nas publicações da base de dados 

Fonte: elaboração própria 
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Quanto aos anos dos artigos citados nas obras desse banco de dados, o primeiro data 

de 1838. Até 1958, 120 anos depois da primeira referência, a quantidade de citações é baixa, 

não atingindo em nenhum dos anos mais do que 10 artigos. Nas décadas de 1960 e 1970 é 

possível notar um aumento nos artigos citados. Apenas nos anos 1990 e 2000 é possível notar 

uma quantidade significativa de artigos com citações. O ano de 2004 foi o ano com maior 

quantidade de artigos citados, sendo 404 artigos, seguidos pelo ano de 2003 com 392 artigos e 

2006 com 377 artigos.  

Em relação aos autores dos artigos, foram encontrados 1468 deles para as publicações 

da base de dados criada. A representatividade em quantidade de publicações para cada um 

deles encontra-se entre os primeiros 8 colocados do ranking, com mais de 10 publicações para 

cada um, conforme pode ser observado na Tabela 1, na qual são apresentados os 24 autores 

que lideram a lista. 

Tabela 1- Autores que mais publicaram em relação a terminais de contêineres 

Colocação 

Quantidade 

de artigos 

% de 

artigos em 

relação ao 

total Autor Colocação 

Quantidade 

de artigos 

% de 

artigos em 

relação ao 

total Autor 

1 24 2,99% Kim, Kap Hwan 12 8 1,00% Nishimura, Etsuko 

2 15 1,87% Legato, Pasquale 12 8 1,00% Ota, Jun 

3 14 1,75% Chang, Daofang 12 8 1,00% Papadimitriou, Stratos 

3 14 1,75% Yan, Wei 12 8 1,00% Petering, Matthew E H 

5 13 1,62% Lee, Der-Horng 17 7 0,87% Cao, Jin Xin 

5 13 1,62% Mi, WeiJian 17 7 0,87% Chen, Jiang Hang 

7 12 1,50% He, Junliang 17 7 0,87% Choe, Ri 

7 12 1,50% Ryu, Kwang Ryel 17 7 0,87% Huang, Youfang 

9 9 1,12% Imai, Akio 17 7 0,87% Kozan, Erhan 

9 9 1,12% Trunfio, Roberto 17 7 0,87% Liang, Chengji 

9 9 1,12% Voss, Stefan 17 7 0,87% Meisel, Frank 

12 8 1,00% Hoshino, Satoshi 17 7 0,87% Park, Taejin 

Fonte – Elaboração própria 

O primeiro colocado em publicações, Kap Hwan Kim, possui colaboração em seus 

artigos com 27 autores dos 1448 que aparecem na base criada. Entre os 24 maiores autores em 

termos de quantidade de publicação ele teve 3 artigos em colaboração com Ryu. As 

colaborações de Kap Hwan Kim com os demais autores não excedem 3 artigos com cada um 

deles. Na Tabela 2 observa-se a colaboração entre os 10 primeiros autores. 
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Tabela 2 – Matriz de colaborações entre os primeiros 10 autores 

Quantidade 

de artigos Autores 

Kim, Kap 

Hwan 

Legato, 

Pasquale 

Chang, 

Daofang 

Yan, 

Wei 

Lee, Der-

Horng 

Mi, 

WeiJian 

He, 

Junliang 

Ryu, Kwang 

Ryel Imai, Akio 

Trunfio, 

Roberto 

24 Kim, Kap Hwan 

 

            3     

15 Legato, Pasquale   

 

              9 

14 Chang, Daofang     

 

8   7 10       

14 Yan, Wei     8 

 

  5 9       

13 Lee, Der-Horng         

 

          

13 Mi, WeiJian     7 5   

 

5       

12 He, Junliang     10 9   5 

 

      

12 Ryu, Kwang Ryel 3             

 

    

9 Imai, Akio                 

 

  

9 Trunfio, Roberto   9               

 

Fonte: Elaboração própria 
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Foram referenciados nas publicações 4898 autores. Na Tabela 3 é possível encontrar 

os 20 autores mais citados.  

Tabela 3 – Autores mais citados 

Colocação 

Artigos em 

que foram 

citados 

Número de 

Citações Autores citados Colocação 

Artigos em 

que foram 

citados 

Número 

de 

Citações Autores citados 

1 272 517 Hwan Kim Kap 11 65 104 Kozan E. 

2 169 185 Steenken D. 12 64 84 Bish Ebru K. 

3 141 200 Vis Iris F.A. 12 64 68 Nishimura, E 

4 105 109 Stahlbock Robert 14 62 74 Gambardella L.M. 

5 98 269 Imai A. 15 61 83 Lee D.-H. 

6 79 126 Ng W.C. 16 59 59 Park, Y M 

7 74 110 Lim A. 17 57 57 Peterkofsky, R I 

8 73 92 Daganzo C. F. 18 53 67 Kim K. Y. 

8 73 95 Legato P. 18 53 68 Liu C. I. 

10 71 85 Zhang, C Q 20 45 56 Bierwirth C. 

Fonte – Elaboração própria 

O autor com o maior número de publicações, Hwan, é também o mais citado. 

Steenken, autor com o segundo maior número de publicações está entre os 10 mais citados, 

encontrando-se na 8ª posição. Os demais autores da Tabela 1 não se encontram na Tabela 3 o 

que indica que, com exceção do primeiro e do segundo colocados, os autores com maior 

número de publicações não são citados na mesma proporção que realizam seus trabalhos. Isso 

pode indicar o uso de múltiplas áreas como referência para artigos sobre terminais de 

contêineres. 

Os principais temas tratados nos artigos levantados nesta pesquisa, podem ser 

identificados pelas palavras chaves. A principal palavra chave encontrada foi o próprio tema 

de busca na Web of Science, terminais de contêineres. Os demais são respectivamente, 

simulação, algoritmo genético e otimização. Na Tabela 4 são mostradas as 10 palavras chaves 

que mais aparecem no banco de dados estudado. 
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Tabela 4 – Principais palavras chaves encontradas 

Colocação Artigos Percentual em relação ao total Palavras chave 

1 283 35,29% Terminais de contêineres 

2 84 10,47% Simulação 

3 42 5,24% Algoritmo genético 

4 35 4,36% Otimização 

4 35 4,36% Cronogramas 

6 30 3,74% Alocação de berços 

7 27 3,37% Heurística 

8 26 3,24% Logística 

9 20 2,49% Cronogramas para guindastes 

10 18 2,24% Transporte de contêineres 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação às áreas de pesquisa que publicam sobre terminais de contêineres, 

Engenharia, Ciência da Computação, Pesquisa Operacional e Gestão são as com maiores 

quantidades de publicações, respectivamente. A categoria “Research Area” é atribuída pela 

Thomson Reuters e os termos usados para categorizar são encontrados nos artigos da base 

criada. Na Tabela 5 são mostradas as 10 áreas com maior quantidade de publicações. 

Tabela 5 – As 10 principais áreas de pesquisa 

Colocação 

Quantidade de 

artigos 

% de artigos em 

relação ao total Área de pesquisa 

1 428 53,37% Engenharia 

2 246 30,67% Ciências da computação 

3 245 30,55% Pesquisa Operacional e Gestão 

4 179 22,32% Transportes 

5 118 14,71% Negócios e economia 

6 61 7,61% Automação e sistemas de controle 

7 24 2,99% Ciências dos materiais 

8 22 2,74% Matemática 

8 22 2,74% Telecomunicações 

10 18 2,24% Robótica 

Fonte – Elaboração própria 

Em relação aos países com a maior quantidade de publicações, a China é a primeira 

colocada com 242 publicações, o que significa 30% do total, seguida dos Estados Unidos com 

76 e Coreia do Sul com 66 artigos publicados. Autores com afiliações no Brasil possuem duas 

publicações pela base Web of Science, ambos provenientes da Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro, e encontra-se em 35º lugar em quantidade de publicações. Isso ratifica a afirmação de 

Tongzon e Heng (2005) de que os mercados emergentes possuem baixa quantidade de 

produções acadêmicas explorando os temas de portos e terminais. Na Tabela 6 são mostrados 

os 10 países com maior quantidade de publicações. 

Tabela 6 – Os 10 países com maior número de publicações 

Colocação Artigos Percentual em relação ao total Países 

1 242 30,17% China 

2 76 9,48% Estados Unidos 

3 66 8,23% Coreia do Sul 

4 59 7,36% Alemanha 

5 58 7,23% Itália 

6 42 5,24% Cingapura 

7 35 4,36% Holanda 

8 34 4,24% Japão 

9 31 3,87% Reino Unido 

10 26 3,24% Austrália 

Fonte – Elaboração própria 

Em relação à colaboração entre países na publicação de artigos, a China, país com 

maior quantidade de publicações, possui parcerias com 6 dos 9 países que a acompanham nos 

dez primeiros em quantidade de publicações. Os dois artigos encontrados com autores ligados 

ao Brasil não possuem colaborações com nenhum outro país. Na Tabela 7 é mostrada a 

quantidade de artigos partilhados pela China com os demais países. 

Tabela 7 – Artigos em colaboração entre a China e demais países 

Países Total de artigos do país Compartilhados com a China 

Estados Unidos 76 15 

Coreia do Sul 66 2 

Alemanha 59 0 

Itália 58 0 

Cingapura 42 14 

Holanda 35 0 

Japão 34 3 

Reino Unido 31 5 

Austrália 26 2 

Fonte: Elaboração própria 
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O Vantage Point possibilita classificar no campo Authors affliation os tipos de 

instituições que fazem publicações como Universidades, Governamentais e Corporações. Isso 

acontece por meio de uma funcionalidade denominada de Thesaurus que ajuda a reduzir e 

criar categorias para os dados. No nome da instituição, ele identifica a fração “gov” como 

governamentais, “univ” como universidades e “LTDA, IND e SA" como Corporações. No 

caso estudado, 454 instituições fizeram publicações na área, sendo 280 delas classificadas 

como Universidades, o que totaliza 62% do total de instituições.  As Universidades são 

também as que mais publicam em volume de artigos, reunindo 80% do total de artigos 

publicados.  Na Figura 3 são mostradas as porcentagens de cada tipo de instituição que 

publicou na área e na Figura 4 são mostradas como foram distribuídas as publicações nas 

categorias relacionadas às instituições. 

 

Figura 3 – Porcentagem de instituições de cada categoria que publicam sobre o tema 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

Figura 4 – Porcentagens de artigos publicados em cada tipo de instituição 

Fonte – Elaboração própria 
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As instituições com maior número de publicações estão listadas na Tabela 8, 

acompanhadas de sua classificação e local. 

Tabela 8 – As 10 instituições com maior número de publicações 

Colocação Artigos Instituição Tipo de instituição Local 

1 44 Pusan National University Universidade Coreia do Sul 

2 43 Shanghai Maritime University Universidade China 

3 31 Hong Kong University Universidade China 

4 27 National University Singapore Universidade Cingapura 

5 24 University of Calabria Universidade Itália 

6 22 Dalian Maritime University Universidade China 

7 21 Hong Kong Polytech University Universidade China 

8 20 Shanghai Jiao Tong University Universidade China 

9 18 University of Genoa Universidade Itália 

10 13 Tongji University Universidade China 

Fonte – Elaboração própria 

Os dados da Tabela 8 mostram coerência com dados apresentados anteriormente, pois 

as 10 instituições que possuem maior número de publicações são Universidades e 6 delas 

estão localizadas na China, país com maior número de publicações. Os Estados Unidos que 

aparecem em segundo lugar na quantidade de publicações, não aparecem entre as dez 

instituições que mais publicam, mostrando que suas instituições não são necessariamente 

especializadas no tema, como as da China, Coréia do Sul e Cingapura. Na China, existem 

escolas especializadas na área marítima como a Shanghai Maritime University, segunda 

instituição em quantidade de publicações.  

Para aprofundar a pesquisa desta dissertação, foram procurados os trabalhos que 

tratam de eficiência em terminais de contêineres. Foram selecionados os artigos que possuem 

o termo efficiency no resumo ou nas palavras chave. O número de publicações foi reduzido 

para 165. Desses, foram selecionados aqueles que possuem o termo “efficiency” no título, 

reduzindo para 16 trabalhos. Todos os trabalhos abordam a eficiência técnica, não formando 

assim uma base para a eficiência financeira. Os 16 trabalhos foram apresentados e utilizados 

para embasamento teórico na seção 2.5, que trata a eficiência em terminais de contêineres. 

2.2 Revisão de Literatura 

 

 Nesta seção, apresenta-se a revisão de literatura que deu base para a realização da 

dissertação, apresentando-se os terminais de contêineres públicos e suas respectivas 
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movimentações anuais e os conceitos de eficiência técnica, eficiência financeira e medidas 

financeiras. 

 

2.2.1 Terminais de contêineres 

 
De acordo com Fernandes (2001), terminais de contêiner são instalações 

dimensionadas e equipadas de modo a proporcionar rapidez e segurança nas operações de 

carga, descarga, concentração e dispersão de cargas. Estes terminais são especializados em 

movimentar cargas contêinerizadas e, por isto, toda sua estrutura é projetada para oferecer 

equipamentos específicos para a movimentação de contêineres e áreas projetadas para 

movimentá-los e armazená-los (SILVA, 2010). 

No Brasil, os terminais são divididos em públicos e privados e são sujeitos a regimes 

jurídicos diferentes. Os terminais públicos possuem concessão de uso por via licitatória para 

arrendamento. Já o terminal privado opera com outorga de autorização, por meio de contrato 

de adesão, conforme resoluções da ANTAQ (Agência Nacional de Transporte Aquaviários) 

n.º1660/10 e 1695/10 (ANTAQ, 2010).  

Por estarem sujeitos às mesmas regras de operação estabelecidas pelo governo, 

facilitando assim as comparações e inferências, o foco deste trabalho se concentra nos 

terminais públicos de contêineres, os quais são listados na Tabela 9, acompanhados de suas 

movimentações de 2006 a 2011 e das respectivas capacidades nominais de movimentações 

em 2011. As movimentações e capacidades nominais são apresentadas até o ano de 2011 

devido à ausência de informações completas dos anos posteriores.  

 Os terminais possuem cinco áreas específicas: O berço de atracação, a faixa do cais, a 

área de armazenagem, a área de consolidação e as demais áreas (SILVA, 2010).  

Os terminais possuem equipamentos específicos para a movimentação desses 

contêineres. Os principais equipamentos são Porteiner, MHC (Mobile Harbour Crane), 

Caminhão Trator, Semirreboque, Reachstackers, Empilhadeiras, RTG (Rubber Tyred Gantry) 

e Transteiner Ferroviário (SILVA, 2010). A união das áreas do terminal, dos equipamentos, 

das composições ferroviárias e da mão de obra compõe os recursos de um terminal de 

contêineres.  

Os objetivos previstos entre 2012 e 2015, em relação ao Programa de Transporte 

Marítimo, visam tornar mais competitivos o transporte aquaviário e o sistema portuário em 

relação ao mercado internacional. Isto deve ocorrer por meio da ampliação do transporte de 

cabotagem, do aumento da capacidade de movimentação de cargas e passageiros nos portos, 
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da redução dos custos de movimentação portuária e da simplificação dos procedimentos 

administrativos e fiscais de desembaraço de mercadorias (PORTOS DO BRASIL, 2014). Os 

terminais de contêineres possuem papel importante na expansão portuária, uma vez que estão 

ligados às movimentações de cargas. 
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Tabela 9 – Terminais de contêineres públicos brasileiros, suas movimentações e capacidade nominal 

Terminal Porto 

Quantidade de contêineres movimentados [Contêineres] Capacidade 

nominal 

[Contêineres] 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tecon Santos 

Santos 

1.117.000 1.235.000 1.164.000 981.000 1.274.000 1.408.000 2.000.000 

Libra Santos 689.000 806.000 899.000 729.000 902.000 895.000 1.500.000 

Tecondi 258.000 285.000 322.000 278.000 372.000 497.000 700.000 

Rodrimar 234.000 201.000 193.000 197.000 181.000 197.000 230.000 

Libra Rio 

Rio de Janeiro 

179.000 202.000 216.000 181.000 222.000 207.000 600.000 

Multirio 175.000 186.000 212.000 180.000 220.000 257.000 670.000 

Sepetiba Tecon Itaguaí 259.000 229.000 315.000 225.000 295.000 320.000 500.000 

Vila Velha Vitória 238.000 260.000 271.000 202.000 241.000 260.000 550.000 

Tecon Rio Grande Rio Grande 575.000 587.000 626.000 656.000 666.000 639.000 1.350.000 

TCP Paranaguá e Antonina 494.000 595.000 614.000 634.000 680.000 710.000 740.000 

Teconvi Itajaí 549.000 496.000 359.000 197.000 384.000 385.000 1.200.000 

TESC São Francisco do Sul 219.000 226.000 237.000 190.000 160.000 186.000 500.000 

Suape Suape 196.000 241.000 294.000 251.000 340.000 435.000 700.000 

Tecon Salvador Salvador 250.000 246.000 236.000 234.000 262.000 262.000 600.000 

Convicon Vila do Conde 31.000 29.000 24.000 28.000 35.000 33.000 500.000 

Nota: As movimentações e capacidades nominais são apresentadas até o ano de 2011 devido à ausência de informações completas dos anos posteriores.  

Fonte – Adaptado de Fonseca (2014) 
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2.2.2 Conceitos de Eficiência  

 

De acordo com Martins e Laugeni (2005), a eficiência é a relação do que se obteve 

(outputs) e o que se consumiu durante a sua produção (inputs). Para Wu e Goh (2010), o 

objetivo principal de uma organização para melhoria de eficiência deve ser a redução (ou 

minimização) do uso de entradas e o aumento (ou maximização) das saídas. A eficiência 

ocorre quando um sistema operacional utiliza de maneira adequada os recursos necessários 

para uma tarefa (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 1999). Desta forma, a eficiência pode 

ser definida pela Equação (1): 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
         (1) 

 

Os inputs são os recursos de entrada que podem ser classificados em transformados, 

que são aqueles tratados e convertidos de alguma forma, e os recursos de transformação, 

sendo aqueles que processam os recursos transformados. Os outputs são os bens e serviços 

gerados pelo processo (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 1999). 

Os tipos de eficiência pertinentes de definição para esta pesquisa são a eficiência 

econômica, que é dividida em eficiência técnica e alocativa, e a eficiência financeira. As 

subseções a seguir detalham cada umas dessas eficiências. 

 

2.2.2.1 Eficiência econômica 

 
A eficiência econômica é conceituada por Vasconcellos e Garcia (2008) como uma 

associação ao método de produção mais barato para produzir uma determinada quantidade de 

produto. O conceito de eficiência econômica muitas vezes é analisado como uma medida de 

desempenho da empresa, relacionando seus insumos com a produção desassociada do 

ambiente que atua (ANJOS, 2005). 

Ser eficiente economicamente é aumentar o volume de saídas (produtos ou serviços), e 

reduzir o emprego de recursos, atendendo as necessidades dos consumidores, respeitando seus 

gostos e sem provocar consequências negativas para o futuro. Em uma visão mais ampla, 

trata-se da forma como os recursos empregados produzem benefícios para a sociedade 

(GONÇALVES; SENRA, 2008). 

A eficiência econômica pode ser dividida em dois componentes: técnico e alocativo. A 

eficiência técnica mede o quanto uma empresa produz, dada a quantidade de fatores de 
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produção disponíveis. A eficiência alocativa mede a capacidade da empresa de usar os fatores 

de produção em proporção ótima, minimizando os custos (não financeiros) de produção 

(OHIRA, 2005; NAVARRO-CHÁVEZ; ZAMORA-TORRES, 2014). Como este trabalho não 

aborda os temas otimização e minimização, concentrou-se no maior entendimento da 

eficiência técnica. 

 

2.2.2.1.1 Eficiência técnica 

 
As medidas de eficiência técnica foram propostas pela primeira vez por Debreu e 

Farrell (RUSSELL, 1985). Cullinane, Ji e Wang (2005a) definem a eficiência técnica como 

uma medida comparativa da forma como são processadas as entradas para alcançar suas 

saídas, em relação ao seu potencial máximo para fazê-lo. 

Por meio da determinação da eficiência técnica, é possível identificar a proximidade 

entre a quantidade de produto produzida por uma empresa e a quantidade máxima de produtos 

que aquela empresa poderia gerar, dado o nível de insumos que utiliza (LOVELL, 1993).  

Pela teoria microeconômica, uma função de produção é definida em termos da 

quantidade máxima que pode ser produzida, a partir de um determinado conjunto de insumos, 

dado a tecnologia disponível para as empresas envolvidas existentes. (BATTESE, 1992).  

Para Vasconcellos e Garcia (2008), a eficiência técnica consiste no uso de menor 

quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente de produtos. Belloni (2000) 

afirma que a eficiência técnica, também conhecida como produtividade, se refere a habilidade 

de evitar desperdícios produzindo tantos resultados quanto os recursos utilizados permitem. 

Para produzir as saídas das operações portuárias, certos tipos de entradas são 

requeridas. Dowd e Leschine (1990) argumentaram que a produtividade de um terminal de 

contêiner depende do uso eficiente da terra, trabalho e capital (TONGZON; HENG, 2005). 

Terra neste caso representa o espaço utilizado para as movimentações. O trabalho representa a 

mão de obra e equipamentos usados nessas movimentações e o capital seria o investimento 

realizado. 

Como esta pesquisa não faz projeções de movimentações dos terminais, se limitando a 

mostrar a eficiência técnica em um determinado momento no tempo, os conceitos que melhor 

se aplicam a este trabalho são os de Vasconcellos e Garcia (2008) e Belloni (2000) por 

tratarem da relação de quantidade de insumos e a quantidade de produtos gerados com a 

utilização deles, e Tongzon e Heng por tratarem da eficiência no uso dos insumos (2005). 
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Para o cálculo da eficiência técnica utiliza-se a Equação (2), com base em Fonseca 

(2014). 

𝐸𝑇 =  
𝑇𝐸𝑈𝑠

(𝐸𝑀,   𝐼𝐸 𝑒 𝑀𝑂𝐵 )
      (2) 

 

Sendo: 

ET – Eficiência Técnica 

TEUs – Contêineres Movimentados 

EM – Equipamentos de movimentação 

IE – Infraestrutura 

MOB – Mão de obra 

 

2.2.2.2 Eficiência financeira 

 

A eficiência financeira trata-se de uma medida financeira, sendo um parâmetro de 

validação e inferência sobre o desempenho financeiro de uma organização. As medidas 

financeiras são consideradas uma importante forma de avaliar uma organização (LIN; LIU; 

CHU, 2005).  

A eficiência financeira é encontrada pela razão de indicadores financeiros disponíveis 

em relatórios contábil-financeiros selecionados de acordo com o interesse do pesquisador ou 

administrador.  A eficiência financeira é baseada, assim como a eficiência técnica, em inputs e 

outputs, sendo um indicador financeiro previamente selecionado divido por outro indicador 

financeiro, de acordo com a necessidade e interesse (DINIZ, MACEDO; CORRAR, 2012). 

Esses indicadores financeiros das empresas são encontrados nas demonstrações 

financeiras anuais (LIN; LIU; CHU, 2005), que têm como objetivo fornecer informações 

sobre a posição patrimonial e financeira da empresa, suas mudanças e desempenho financeiro 

e possuem utilidade nas avaliações e tomadas de decisões tanto de membros internos a 

empresa como de acionistas reais ou potenciais. Objetiva também a apresentação estruturada 

da administração dos recursos que foram confiados a uma empresa (CREPALDI, 2010).  

No Brasil, os dados utilizados para as análises financeiras podem ser encontrados em 

relatórios como o Balanço Patrimonial - BP e Demonstração de Resultados do Exercício - 

DRE (GONÇALVES; SENRA, 2008).   

 A Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial são elaborados 

simultaneamente. Os dois relatórios são complementares e a partir destes documentos, torna-
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se possível mostrar a situação financeira e patrimonial da empresa. Os interessados nos 

negócios da empresa têm condições de obter informações, fazer análises, tirar conclusões de 

ordem financeira e patrimonial, e estimar variações, sendo assim capaz de traçar novos rumos 

para a empresa, utilizando técnicas contábeis e calculando medidas (IUDÍCIBUS, 2010). 

A DRE se constitui em um relatório sucinto das operações realizadas pela empresa em 

um determinado período de tempo (IUDÍCIBUS, 2010). Trata-se de um relatório contábil que 

demonstra o resultado obtido pela entidade em determinado período de tempo por meio do 

confronto entre receitas e despesas desse mesmo período (FAVERO et al, 2011). Em geral a 

DRE é divulgada anualmente, porém normalmente na empresa são elaboradas DREs mensais. 

Essas demonstrações mensais não possuem o grau de detalhamento e precisão da DRE anual 

(LEMES JÚNIOR, 2010). 

A DRE é elaborada pelo regime de competência, todas as receitas, os custos e as 

despesas são considerados à época de sua ocorrência e não de seu efetivo recebimento ou 

pagamento. Isso significa dizer, por exemplo, que o valor do faturamento do período não 

significa necessariamente o valor efetivamente recebido pela empresa, pois diversas vendas 

são feitas a prazo com vencimento para o período seguinte. O raciocínio é o mesmo para os 

pagamentos que a empresa deve fazer (LEMES JÚNIOR, 2010). 

 O BP é a demonstração contábil que tem como finalidade apresentar a situação 

patrimonial atual da empresa em dado momento. É a demonstração que encerra a sequência 

de procedimentos contábeis, mostrando de forma ordenada os três elementos do patrimônio: 

ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo representa os bens e direitos, o passivo mostra as 

obrigações da empresa e o patrimônio líquido é a diferença entres os dois anteriores 

(IUDÍCIBUS, 2010). 

 O BP é a demonstração de maior utilização pelas empresas com intuito de evidenciar 

sua situação líquida. É importante para a análise de estrutura de capital e da capacidade 

financeira da empresa (FAVERO et al., 2011), uma vez que resume de forma adequada 

inúmeras informações permitindo que as pessoas interessadas possam entender a situação da 

empresa (IUDÍCIBUS, 2010). Desta forma, torna-se possível identificar e antecipar 

problemas, avaliar alternativas e identificar caminhos para fazer a empresa prosperar e se 

fortalecer. 

 A tarefa básica e o desafio de uma análise financeira residem na formação de um 

conjunto de dados razoavelmente coerentes, expressivos e relacionados que apoiarão o 

processo de tomada de decisão. Se isto for bem feito, as ferramentas escolhidas permitirão ao 
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pesquisador julgar os ganhos econômicos, as condições financeiras, a eficiência operacional e 

a perspectiva para o valor e desempenho de um empreendimento (HELFERT, 2000). 

Geralmente o método da razão financeira é utilizado por fornecer uma descrição 

simples sobre o desempenho financeiro da empresa (LIN; LIU; CHU, 2005). A eficiência 

financeira refere-se à forma como os recursos são distribuídos e alocados em uma empresa 

dado um momento no tempo, isto é, a forma como o dinheiro investido em cada possível 

alternativa produz receita para uma empresa. Consiste em uma medida de quão bem uma 

organização consegue lidar com fatores como risco e retorno, liquidez e rentabilidade, com o 

uso de seu dinheiro (ZALA, 2010). 

Para este trabalho, a eficiência financeira é dada pela Equação (3):  

 

𝐸𝐹 =  
𝑅𝑂𝐿

𝐶+𝐷
           (3) 

Sendo: 

EF – Eficiência Financeira 

ROL – Receita operacional líquida 

C – Custos 

D - Despesas 

 

A receita operacional líquida trata-se da receita operacional bruta (o total de todos os 

valores gerados por vendas de produtos e ou prestações de serviços relacionados às 

atividades-fim da empresa) após a subtração das vendas canceladas, dos descontos concedidos 

após as vendas e de impostos sobre vendas (LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010). 

Os custos operacionais compreendem os custos dos produtos vendidos, custos das 

mercadorias ou dos custos dos serviços prestados. Em empresas comerciais trata-se do custo 

de aquisição dos produtos revendidos acrescidos de custos de embalagem e estocagem. Em 

indústrias esse valor corresponde ao somatório dos custos de matérias-primas e insumos e 

suas transformações. Em empresas prestadoras de serviços, esse valor corresponde ao 

somatório dos custos de matérias-primas utilizadas na realização de um serviço contratado. 

Englobam gastos predominantemente variáveis (LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 

2010). 

As despesas operacionais são formadas pelo somatório das despesas gerais e 

administrativas, das despesas de vendas e das despesas de depreciação. São gastos com 

recursos humanos alocados na administração geral, contas de telefone, energia e internet, 
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contratos de manutenção e limpeza, despesas com canais de comercialização, entre outros. 

São gastos predominantemente fixos (LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010). 

 A receita operacional líquida, os custos operacionais e as despesas operacionais 

tratam-se de indicadores e são encontrados na DRE. De acordo com Leal Jr (2010), os 

indicadores podem representar as categorias de avaliação de aspectos específicos de 

desempenho de eficiência. Cada indicador expressa o nível do desempenho efetivamente 

atingido, tornando transparente a comparação entre objetivos desejados e resultados obtidos. 

Por meio dos indicadores, torna-se possível controlar e monitorar as atividades das empresas 

visando a garantia de melhor utilização dos recursos e o alcance de resultados. Os indicadores 

podem ser utilizados para formar medidas. As medidas são combinações de indicadores que 

representam de forma coerente, por relações lógicas e ou matemáticas, os atributos do sistema 

cujo desempenho se está analisando (LEAL JR, 2010). Desta forma, nesta pesquisa os dados 

retirados da DRE e do BP são denominados indicadores e suas combinações são denominadas 

medidas. 

 

2.2.3 Medidas Financeiras 

 

 Além da eficiência financeira, outras medidas do aspecto financeiro são calculadas 

neste trabalho para melhor entendimento da eficiência financeira em terminais de contêineres. 

Por este motivo nesta seção, são apresentadas e conceituadas as medidas financeiras, também 

conhecidas como índices financeiros, e suas respectivas categorias. 

 As medidas financeiras são divididas em cinco categorias básicas: liquidez, atividade, 

endividamento, rentabilidade e valor de mercado. As medidas de liquidez, atividade e 

endividamento medem o risco; as de rentabilidade medem retorno; e as de valor de mercado 

medem tanto risco quanto retorno (GITMAN, 2004). 

 As medidas da categoria liquidez medem a capacidade de uma empresa de cumprir 

suas obrigações de curto prazo à medida que vencem. A liquidez corrente e liquidez seca 

encontram-se nessa categoria (GITMAN, 2004; LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 

2010).  

A liquidez corrente mede a capacidade da empresa de saldar suas obrigações de curto 

prazo considerando seus estoques dentro de seus ativos (GITMAN, 2004). Ela pode ser 

definida pela Equação 4: 
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𝐿𝐶 =
𝐴𝐶

PC
   (4) 

Sendo:  

LC - Liquidez corrente 

AC – Ativo circulante 

PC – Passivo circulante 

 

A liquidez seca é semelhante a liquidez corrente, exceto por excluir a informação de 

estoques dos seus ativos circulantes (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 5: 

𝐿𝑆 =
AC−E

𝑃𝐶
     (5) 

Sendo: 

LC - Liquidez corrente 

E - Estoques 

AC – Ativo circulante 

PC – Passivo circulante 

 

 As medidas da categoria atividade medem a velocidade em que várias contas podem 

ser convertidas em vendas ou caixa. O giro de estoques, o prazo médio de recebimento, o 

prazo médio de pagamento e o giro do ativo total são as medidas de atividade (GITMAN, 

2004; LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010). 

O giro de estoques mede a atividade ou liquidez do estoque da empresa (GITMAN, 

2004). Ela pode ser definida pela Equação 6: 

𝐺𝐸 =
CPV

E
     (6) 

Sendo: 

GE – Giro de estoques 

CPV – Custo dos produtos vendidos 

E – Estoques 

 

O prazo médio de recebimento apresenta uma média em dias que a empresa leva para 

receber o pagamento de uma venda feita a prazo (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela 

Equação 7: 
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𝑃𝑀𝑅 =
𝐶𝑅

𝑅𝐴/360
     (7) 

 Sendo: 

 PMR – Prazo médio de recebimento 

 CR – Contas a receber 

 RA – Receita Anual 

Já o prazo médio de pagamento apresenta a média em dias que a empresa demora para 

saldar suas dívidas a prazo (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 8: 

𝑃𝑀𝑃 =
𝐶𝑃

(𝐶𝑃𝑉 𝑋 0,7)/360
     (8) 

Sendo: 

PMP – Prazo médio de pagamento 

CP – Contas a pagar 

CPV – Custo dos produtos vendidos 

A dificuldade no cálculo do prazo médio de pagamento reside na necessidade de 

conhecer o valor das compras anuais, que não é divulgado nas demonstrações. Em geral, as 

compras são estimadas como uma proporção do custo dos produtos vendidos. 70% dos custos 

de produtos vendidos é um valor razoável para este cálculo (GITMAN, 2004). 

O giro do ativo total indica a eficiência com que a empresa usa os seus ativos para 

gerar vendas (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 9: 

𝐺𝐴𝑇 =
𝑅𝐴

𝐴𝑇
     (9) 

Sendo: 

GAT – Giro do ativo total 

RA – Receita anual 

AT – Ativo total 

 

 As medidas da categoria endividamento apontam a quantidade de dinheiro de 

terceiros, utilizada para gerar lucros para a empresa. (GITMAN, 2004; LEMES JÚNIOR; 

RIGO; CHEROBIM, 2010). Ao se discutir endividamento, torna-se importante conhecer o 

conceito de alavancagem. A alavancagem resulta de ativos ou fundos a custo fixo para 

multiplicar os retornos aos proprietários da empresa. Ao se tornar mais alavancada, uma 

empresa tem aumento de risco e de retorno. Ao passo que se a alavancagem for diminuída, o 

risco e retorno também serão. Como os juros de empréstimos se caracterizam como um custo 

fixo, o endividamento torna uma empresa mais alavancada. O nível de endividamento que 



 

38 
 

uma empresa possui, pode afetar de forma significativa o retorno e o risco. Diferente de 

outros riscos, a administração de uma empresa tem quase total controle sobre o risco 

introduzido pelo endividamento. A parcela de endividamento de uma empresa é definida pelo 

gestor financeiro (GITMAN, 2004). O endividamento geral, a cobertura de juros e a cobertura 

de pagamentos fixos são as medidas que se encontram nessa categoria (GITMAN, 2004; 

LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010). 

O endividamento geral mede a proporção de ativos totais que é financiada pelos 

credores da empresa (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 10: 

𝐸𝐺 =
𝑃𝐸𝑇

𝐴𝑇
      (10) 

Sendo: 

EG – Endividamento geral 

PET – Passível exigível total 

AT – Ativo total 

 

A cobertura de juros mede a capacidade da empresa de efetuar os pagamentos de juros 

previstos em contratos (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 11: 

𝐶𝐽 =  
𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅

𝐽
      (11) 

Sendo: 

CJ – Cobertura de juros 

LAJIR – Lucro antes de juros e impostos de renda 

J - Juros 

 

A cobertura de pagamentos fixos mede a capacidade de uma empresa saldar as suas 

obrigações fixas como juros e amortização, aluguéis e dividendos de ações preferenciais 

(GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 12: 

𝐶𝑃𝐹 =
LAJIR+A

J+A {(Am+DP)𝑋[
1

(1−𝑇)
]} 

      (12) 

Sendo: 

CPF – Cobertura de pagamentos fixos 

LAJIR - Lucro antes de juros e impostos de renda 

A – Aluguéis 

J – Juros 

Am – Amortizações 
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DP – Dividendos preferenciais 

T – Alíquota de imposto de renda 

 As medidas da categoria rentabilidade permitem fazer uma avaliação dos lucros da 

empresa em relação a certo nível de vendas, a certo nível de ativos ou ao volume de capital 

investido pelos proprietários. A margem de lucro bruto, margem de lucro operacional, 

margem de lucro líquido, lucro por ação, retorno do ativo total e o retorno do capital próprio 

são as medidas dessa categoria (GITMAN, 2004; LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 

2010). 

A margem de lucro bruto mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas 

que resta depois do pagamento do custo dos produtos vendidos (GITMAN, 2004). Ela pode 

ser definida pela Equação 13: 

𝑀𝐿𝐵 =
𝐿𝐵

𝑅𝐴
       (13) 

Sendo:  

MLB – Margem de lucro bruto 

LB – Lucro bruto 

RA – Receita Anual 

 

A margem de lucro operacional mostra a proporção de cada unidade monetária de 

receita de vendas que sobra após a dedução dos custos e despesas, não incluindo juros, 

impostos e dividendos de ações preferenciais (GITMAN, 2004; LEMES JÚNIOR; RIGO; 

CHEROBIM, 2010). Ela pode ser definida pela Equação 14: 

𝑀𝐿𝑂 =
𝑅𝑂

𝑅𝐴
      (14) 

Sendo: 

MLO – Margem de lucro operacional 

RO – Resultado Operacional 

RA – Receita anual 

A margem de lucro líquido é análoga a anterior, incluindo os juros, impostos e 

dividendos de ações preferenciais (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 15: 

𝑀𝐿𝐿 =  
𝐿𝐷𝐴𝑂

𝑅𝐴
      (15) 

Sendo: 

MLL – Margem de lucro líquido 

LDAO – Lucro disponível aos acionistas ordinários 
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RA – Receita anual 

 

O lucro por ação representa o número de unidades monetárias de lucro obtido em um 

período para cada ação ordinária (GITMAN, 2004).  Ela pode ser definida pela Equação 16: 

𝐿𝑃𝐴 =
LDAO

AO
      (16) 

LPA – Lucro por ação 

LDAO – Lucro disponível aos acionistas ordinários 

AO – Número de ações ordinárias 

 

O retorno do ativo total mede a capacidade da empresa em termos de geração de lucro 

com os ativos disponíveis, em unidades monetárias (GITMAN, 2004).  Ela pode ser definida 

pela Equação 17: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝐷𝐴𝑂

𝐴𝑇
     (17) 

Sendo: 

ROA – Retorno do ativo total 

LDAO – Lucro disponível aos acionistas ordinários 

AT – Ativo total 

 

O retorno do capital próprio mede o retorno obtido no investimento do capital dos 

acionistas ordinários da empresa. (GITMAN, 2004). Ela pode ser definida pela Equação 18: 

𝑅𝑂𝐸 =
LDAO

PAO
      (18) 

Sendo: 

ROE – Retorno do capital próprio 

LDAO – Lucro disponível aos acionistas ordinários 

PAO – Patrimônio dos acionistas ordinários 

 

 As medidas da categoria valor de mercado relacionam o valor de mercado da empresa, 

medido pelo preço corrente da ação, a certos valores contábeis e mostram quão bem a 

empresa funciona em relação ao risco e retorno. As medidas preço/lucro e preço/valor 

patrimonial fazem parte da categoria valor de mercado (GITMAN, 2004; LEMES JÚNIOR; 

RIGO; CHEROBIM, 2010). 
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Preço/lucro é uma medida que representa o montante que os investidores estão 

dispostos a pagar por unidade monetária de lucro da empresa (GITMAN, 2004).  Ela pode ser 

definida pela Equação 19: 

𝑃|𝐿 =
PMAO

LPA
        (19) 

Sendo: 

P/L – Preço/lucro 

PMAO – Preço de mercado da ação ordinária 

LPA – Lucro por ação 

O preço/valor patrimonial relaciona o valor de mercado das ações dela a seu valor 

contábil, em unidades monetárias (GITMAN, 2004).  Ela pode ser definida pela Equação 20: 

𝑃|𝑉 =
PMAO

VPAO
       (20) 

Sendo:  

P/V – Preço/ valor patrimonial 

PMAO – Preço de mercado da ação ordinária 

VPAO – Valor patrimonial da ação ordinária 

 

 As análises dessas medidas podem ser feitas tanto em corte transversal, que envolve a 

comparação de medidas de empresas diferentes numa mesma data, quanto em séries 

temporais, que avaliam uma mesma empresa com o passar do tempo, ou até mesmo uma 

análise combinada das duas anteriores. É importante lembrar que uma análise de medidas 

financeiras não inclui somente o cálculo delas, mas sim sua interpretação (GITMAN, 2004). 

 

2.2.4 Eficiência técnica e financeira em terminais de contêineres 

  

Nesta seção são apresentados os trabalhos encontrados relacionados às eficiências 

técnica e financeira de terminais de contêineres. 

Os artigos relacionados à eficiência técnica foram levantados por meio de uma 

bibliometria, apresentada no capítulo 2, e de um levantamento bibliográfico. Por meio de sua 

leitura, três linhas de estudo foram identificadas e estão descritas a seguir. 

 

 Linha 1 – Privatizações 

Nesta linha de estudo, os autores tratam a privatização de portos e terminais de 

contêineres ao redor do mundo e os benefícios que isso pode trazer para a eficiência técnica. 
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Tongzon e Heng (2005) fazem uma seleção de terminais de contêineres ao redor do 

mundo, especificamente na Europa e América e utilizando a técnica de fronteira estocástica 

tentam provar a importância da privatização de portos para a manutenção e melhoria da 

eficiência. Embora não fique provado categoricamente que existe uma relação direta entre o 

grau de participação do setor privado e da eficiência, a privatização é percebida como a 

política mais importante para melhorar a eficiência do setor portuário.  

Kevin Cullinane e Dong-Wooke Song são conhecidos por também tratarem do tema 

de privatização dos portos para melhoria de eficiência, tanto em coautoria entre si quanto em 

parceria com outros autores que estudam o tema terminais de contêineres. Song e Cullinane 

(1999) discutem políticas de privatização dos terminais de contêineres da Coréia como meio 

de melhorar a eficiência produtiva e situação econômica. Os autores usam a econometria para 

mostrar as diferenças econômicas existentes entre os terminais públicos e privados, 

justificando que naquele dado momento nenhum estudo ainda mostrava claramente se de fato 

um ou outro possuía melhores resultados de eficiência produtiva e consequentemente 

resultados econômicos mais favoráveis. 

 Cullinane e Song (2003) centram sua pesquisa na avaliação da privatização dos portos 

para estimular uma maior eficiência em portos na Coréia. Uma comparação com portos do 

Reino Unido é feita, uma vez que esses portos são considerados um benchmark no que diz 

respeito ao processo de privatização portuária. Os autores utilizam nesta análise a ferramenta 

de fronteira estocástica para estimar os níveis de eficiência produtiva. Discutem o tema 

privatização dos portos, e o quanto isso pode aumentar a eficiência, tornando assim os portos 

privatizados mais competitivos. Os autores concluem que a privatização possui relação 

positiva com a eficiência produtiva, tornando os portos Coreanos mais competitivos 

internacionalmente. 

Cullinane, Ji e Wang (2005a) tratam da privatização dos portos e, de acordo com eles, 

os funcionários de um terminal de contêineres também podem tentar prever o seu rendimento 

futuro analisando dados históricos ou regionais e sua evolução econômica. Neste caso, como 

utilizar de forma eficiente as entradas é a chave para diminuir os custos de produção em 

portos. Eles ainda reforçam que o objetivo de um terminal deve estar claro ao fazer uma 

análise de eficiência. Por exemplo, se o objetivo do terminal é o de maximizar seus lucros, a 

mão de obra ou qualquer informação sobre o trabalho deverá ser contado como uma variável 

de entrada. No entanto, se o objetivo é aumentar a mão de obra, então o trabalho deve ser 

contabilizado como uma variável de saída. 
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 Linha 2 – Comparação de eficiência em diferentes terminais 

Nesta linha de estudos, os autores fazem trabalhos comparando a eficiência técnica de 

diferentes terminais de contêineres ao redor do mundo, fazendo assim um ranking e propondo 

melhorias para aqueles com menor desempenho.  

Lu e Wang (2012) utilizam a Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar a 

eficiência de 31 terminais de contêineres selecionados na China e Coréia. O estudo se justifica 

devido aos comportamentos irracionais e a muitos desperdícios ocorridos durante as 

operações dos terminais, o que traz ineficiência. O foco do estudo é encontrar a causa da 

ineficiência nesses terminais e identificação das possíveis melhorias, otimizando a eficiência 

operacional. Sun, Yan e Liu (2006), fazem uma comparação mais abrangente da eficiência 

produtiva de terminais de 83 terminais ao redor do mundo, não estando o Brasil entre eles, 

contemplando dados de 1997 a 2005, relacionando sua heterogeneidade tecnológica com 

ineficiência. Os autores encontraram muitas diferenças de eficiência técnica nos terminais 

pelo mundo e concluíram ser possível para alguns deles uma melhoria de até 15% em 

eficiência. Sukeyasu et al. (2004) tratam do desenvolvimento dos terminais de contêineres 

japoneses, com intuito de melhorar a competitividade mundial da economia do Japão. Há uma 

discussão da estrutura mais adequada do porto e os investimentos em construções. Os autores 

propuseram um procedimento para avaliar a eficiência de movimentação de carga, incluindo a 

operacionalidade do guindaste. A simulação computacional mostrou que a influência do 

movimento de carga devido à oscilação do terminal foi significativamente pequena o 

suficiente para sustentar a eficiência de movimentação de carga.  

Cullinane, Song e Wang (2005b) fazem um ranking de eficiência produtiva entre 

portos selecionados por todo o mundo utilizando DEA e Free Disposal Hull (FDH). Assim 

como em quase todas as pesquisas relacionadas a eficiência técnica, o estudo incorpora ao 

modelo as instalações físicas necessárias (incluindo berços, metragem e equipamentos dos 

terminais) como inputs para a produção de terminal de contêineres. Em relação ao output, a 

quantidade de contêineres movimentados é utilizada. Han, Lin e Yang (2011) avaliam a 

eficiência dos portos de Yangon, em Myanmar no Sul da Ásia. Trata-se de uma análise 

comparativa desses portos por meio do uso da DEA. Os autores também observam detalhes 

de fusões e aquisições no setor portuário que influenciam na penetração de mercado de cada 

um deles. 

Bichou (2011a) julga os trabalhos realizados em portos e terminais de contêineres 

como fracos no que diz respeito à investigação da estrutura dos processos. O autor utiliza a 
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DEA na cadeia de suprimentos dos terminais de contêineres com o intuito de capturar os 

processos de cada um dos subsistemas dessa cadeia. O autor cita como limitação a ausência 

de dados detalhados dos subprocessos e, por isto, o trabalho fica restrito apenas a exportação 

de contêineres. Em trabalho paralelo ao citado anteriormente, Bichou (2011b) estuda o 

impacto das políticas e regulamentações de segurança na eficiência operacional dos terminais 

de contêineres e portos. Um estudo empírico foi efetuado com o intuito de analisar e avaliar 

os impactos nos processos dos portos e terminais. A DEA foi utilizada para controlar as 

alterações de produtividade de 420 unidades de tomada de decisão relacionadas aos terminais 

selecionados, de 2002 até 2008. Os autores chegam a conclusão de que o impacto da 

regulamentação de segurança varia muito de acordo com as normas específicas e com o tipo 

de terminal, mas há forte evidência na melhoria de eficiência devido a essas regulamentações. 

Bertoloto e  Mello (2011) analisam a eficiência de portos públicos e terminais de uso 

privativo com características distintas, no período de 2007 a 2009, utilizando a análise 

envoltória de dados. O período avaliado permitiu uma análise durante uma crise econômica 

brasileira, mostrando assim seus impactos negativos sobre as operações dos terminais 

selecionados. Fonseca (2014) propõe em sua pesquisa o estudo da eficiência dos terminais 

públicos de contêieneres brasileiros utilizando a Análise Relacional Grey, criando um ranking 

de eficiência desses terminais. A autora cria também um cenário para um dos terminais 

selecionados, o Sepetiba Tecon. Chegou-se a conclusão que os terminais mais eficientes são 

aqueles que alocam da melhor forma seus ativos. Com o novo cenário simulado para o 

Sepetiba Tecon ele ascende três colocações no ranking. Este terminal terá sua maior 

eficiência em 2017, quando alcançará sua capacidade máxima de movimentação.  

Yuen, Zhang e Cheung (2013) apresentam uma abordagem comparativa diferente das 

anteriores. O objetivo do trabalho é encontrar ligações entre a eficiência operacional de 

terminais na China e os acionistas (país que controla um determinado terminal) utilizando a 

análise envoltória de dados. Foram considerados 21 terminais entre os anos de 2003 e 2007. O 

trabalhado de Yuen, Zhang e Cheung (2013) é justificado pela grande quantidade de 

multinacionais instaladas na China e na consequente necessidade de um serviço de qualidade 

nos portos. Como inputs para o cálculo foram consideramos: número de berços, comprimento 

total do cais, dimensão da terra e número de guindastes de cais e gruas. A saída considerada 

foi a taxa de transferência de carga, em termos de contêineres movimentados. Os resultados 

empíricos mostram que a propriedade chinesa de um terminal tem um impacto positivo sobre 
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a eficiência até certa medida, invertendo para uma influência negativa quando a maior parte 

acionária é chinesa. 

 Linha 3 – Impacto de um equipamento na eficiência técnica. 

Nesta linha de estudo, os autores analisam uma área específica ou o uso de um 

determinado equipamento dos terminais selecionados e como eles afetam a eficiência técnica 

como um todo. 

Stahlbock e Vob (2010) fazem uma pesquisa com foco no equipamento double-rail-

mounted gantry crane procurando investigar o quanto ele pode auxiliar na melhoria da 

eficiência em terminais de contêineres. O trabalho é realizado por meio de simulações 

utilizando diferentes algoritmos usados para sequenciamento e programação deste 

equipamento. Os experimentos são baseados em cenários derivados do Container Terminal 

Altenwerder, na Alemanha. 

O artigo de Zhao e Goodchild (2010) tem intuito de quantificar os benefícios para 

drayage trucks e terminais de contêineres a partir de uma estratégia de compartilhamento de 

dados projetados para melhorar as operações de TI, a interface dos terminais e drayage trucks.  

Os autores propõem um procedimento para avaliação da produtividade do drayage trucks e 

utiliza vários cenários para ilustrar como o tempo de espera e a taxa de chegada dos drayage 

trucks afetam a eficiência do sistema. Em trabalho posterior, Zhao e Goodchild (2013) 

discutem o uso do truck appointment system. Os autores usam simulações e a teoria das filas 

para modelar a operação de recuperação de recipiente e estimar a produtividade do guindaste 

e dos caminhões. Como resultado foi possível observar que terminais que utilizam truck 

appointment system são beneficiados em sua eficiência. 

Zenzerovic, Marinovic e Kos (2008) mostram um trabalho com cunho mais 

matemático. Os autores propõem o uso da assistência mútua entre servidores em áreas onde 

ainda não são utilizadas, reforçando que a redução do tempo de espera tem como 

consequência o aumento da eficiência do sistema de filas. Os tempos de espera nos sistemas 

com e sem assistência mútua entre os servidores foram comparados. O trabalho apresenta um 

exemplo real de um terminal de contêineres e analisa as vantagens e desvantagens da 

assistência mútua entre os servidores. Este artigo possui mais ênfase na assistência mútua dos 

servidores em si do que em terminais de contêineres. 

Van Asperen, Borgman e Dekker (2013) tratam do empilhamento dos contêineres em 

seu trabalho. Qualquer movimento indesejado dos contêineres por problemas de 

empilhamento diminui a eficiência, uma vez que se trata de um retrabalho. De acordo com os 
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autores, os portos de Cingapura e Hong Kong, por exemplo, possuem espaço limitado de terra 

e, por isto, precisam focar nas estratégias de empilhamento de contêineres. As estratégias são: 

o uso eficiente do espaço de armazenamento, limitar o tempo de transporte do cais até a área 

de empilhamento e evitar remodelações (movimentações indesejadas com um mesmo 

contêiner). O artigo então investiga o impacto das informações mais precisas na hora da 

partida de caminhões para as exportações (contêineres que deixam o terminal de caminhão), 

que ficam disponíveis depois que os cotêineres ja tenham sido empilhados. Os autores 

utilizaram simulações matemáticas para sua investigação e utilizaram um porto não 

especificado com um alto grau de incerteza em relação à hora de partida dos recipientes. Os 

autores concluem que é mais fácil tomar melhores decisões de empilhamento com um dos 

algoritmos que usam explicitamente informações de tempo da partida. 

A Tabela 10 mostra um resumo de informações dos artigos que se destacam dentre os 

anteriores citados relacionados a eficiência técnica em terminais de contêineres. Nenhum dos 

autores que mais publicam em relação a terminais de contêineres, listados na Tabela 1, 

aparecem na Tabela 10. Isso ocorre porque nenhum deles trata de eficiência em terminais de 

contêineres. Existem diferentes nomenclaturas para a eficiência técnica em diversos trabalhos 

como eficiência operacional, eficiência produtiva e eficiência relativa. Tudo o que tiver 

relação com o uso eficiente dos recursos disponíveis e a produtividade tem eficiência técnica 

como denominação padrão para este estudo. 
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Tabela 10 - Resumo de trabalhos de eficiência técnica em terminais de contêineres 

Artigo Autor Objetivo Tipo de 

terminal 

Local da 

aplicação 

Inputs Outputs 

Foreign participation 

and competition: A 
way to improve the 

container port 

efficiency in China? 

Yuen, Zhang e 

Cheung, 2013 

Encontrar ligações entre a eficiência 

operacional de terminais na China e os 
acionistas, isto é, o país que controla um 

determinado terminal, utilizando a 

análise envoltória de dados. 

Terminais 

de 
contêineres 

China Número de berços, 

comprimento total 
cais, a dimensão da 

terra, o número de 

guindastes de cais e 
gruas. 

Transferência de 

cargas (em 
contêineres). 

The application of 

mathematical 

programming 
approaches to 

estimating container 

port production 
efficiency 

Cullinane, 

Song e Wang, 

2005b 

Avaliar a eficiência dos terminais de 

contêineres mais importantes do mundo 

utilizando DEA e FHD 

Terminais 

de 

contêineres 

Mundo Berço, metragem 

das áreas, 

equipamentos dos 
terminais e número 

de empregados e 

estivadores do 
terminal. 

Movimentação de 

contêineres. 

Eficiência de portos e 

terminais privativos 
brasileiros com 

características distintas 

Bertoloto e 

Mello, 2011 

Incrementar as publicações em DEA no 

setor portuário e, sobretudo, permitir a 
avaliação de portos e terminais com 

características distintas. Analisar a 

eficiência de portos públicos e terminais 
de uso privativo com características 

distintas, no período de 2007 a 2009. 

Terminais 

portuários 
em geral 

Brasil Extensão total dos 

berços e o calado 
máximo do porto. 

 Volume total de 

cargas 
movimentadas. 

Port privatization, 

efficiency and 

competitiveness: Some 
empirical evidence 

from container ports 

(terminals) 

Tongzon e 

Heng, 2005 

Tentar provar a importância da 

privatização de portos para a 

manutenção e melhoria da eficiência. 

Terminais 

de 

contêineres 

Mundo Comprimento do 

cais do terminal, 

superfície do 
terminal e número 

de guindastes no 

cais. 

Movimentação de 

contêineres. 

Container port 

efficiency in emerging 

and more advanced 
markets 

Wu e Goh, 

2010 

Comparar a eficiência das operações 

portuárias em mercados emergentes 

(BRIC e da Next-11) com os mercados 
mais avançados (G7), usando análise 

envoltória de dados para avaliar os 

terminais com base na importação e 

exportação em 2005. 

Terminais 

de 

contêineres 

Brasil, Rússia, 

Índia, China e 

outros (mercados 
emergentes)  

Mão de obra, terra, 

capital e 

equipamentos. 

 Taxa de 

movimentação real e 

nível de serviço. 

The relationship 
between privatization 

and DEA estimates of 

efficiency in the 
container port industry 

Cullinane, Ji e 
Wang, 2005a 

Apresentar as vantagens e desvantagens 
da privatização dos portos para a 

eficiência dos terminais de contêineres 

por meio de uma análise empírica. 

Terminais 
de 

contêineres 

Mundial Comprimento total 
do cais, área do 

terminal e o 

número de 
guindastes. 

Movimentação de 
contêineres. 

 Fonte – Elaboração própria 
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Em relação à eficiência financeira em terminais de contêineres, apenas um trabalho 

dos que foram levantados trata de tema relacionado ao desta pesquisa. Como no estudo 

bibliométrico não foi encontrado nenhum trabalho relacionado à eficiência financeira em 

terminais de contêineres, optou-se por não realizar uma nova bibliometria, uma vez que o uso 

do termo “financial efficiency” traria um banco de dados grande e pouco específico. Decidiu-

se realizar então um levantamento bibliográfico manual de trabalhos que pudessem auxiliar 

no embasamento teórico. Desta forma, as análises foram feitas por analogia, com base em 

trabalhos que tratam de eficiência financeira em outros setores. Os cinco trabalhos 

selecionados são detalhados a seguir. 

O trabalho de Lin, Liu e Chu (2005) tem como objetivo medir a eficiência financeira e 

operacional de uma indústria de transportes marítmos de Taiwan para destacar a situação de 

desempenho das operações para que os gestores ou reguladores possam auxiliar na melhoraria 

de desempenho. A análise envoltória de dados (DEA) foi utilizada para calcular a eficiência 

técnica de 14 empresas de transporte marítmo, utilizando inputs e outputs financeiros. Como 

inputs foram utilizados ativos e patrimônio dos stakeholders e como outputs foram escolhidas 

a receita operacional e o resultado líquido. Os autores chegaram a conclusão de que o uso de 

dados financeiros para a avaliação da indústria de transporte marítimo traz um resultado mais 

detalhado, criando mais possibilidades de análise. 

Diniz, Macedo e Corrar (2012) tratam de eficiência financeira da gestão dos recursos 

públicos dos municípios brasileiros, utilizando dez medidas financeiras previamente 

selecionados e a ferramenta DEA, com o intuito de sinalizar a condição econômico-financeira 

das cidades selecionadas. As quatro informações principais, utilizadas para os cálculos das 

medidas são receita, despesa, estrutura operacional e estrutura da dívida. Os inputs utilizados 

foram receita per capita, participação de receitas próprias, importância do excedente 

acumulado, relação das despesas e receitas totais e índice de investimento. Os outputs são 

despesas fixas, despesas com pessoal, dívida consolidada, dívida a curto prazo e necessidade 

de recursos. Os autores concluem com os resultados encontrados que, devido ao ambiente 

difícil em que o setor público brasileiro, incluindo os municípios, opera, se torna imperativo 

que os gestores de finanças públicas avaliem a condição financeira de seus municípios de 

forma contínua, para propor ações de melhoria. 

Costa e Boente (2011) desejam saber em seu estudo quais as empresas do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial são eficientes em termos econômico-financeiro, utilizando a 

DEA. As variáveis escolhidas como input foram o patrimônio líquido e como outputs as 
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receitas financeiras e o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos que foram 

tratados pela DEA com orientação para output. Poucas empresas foram eficientes no período 

estudado e devem ser usadas como benchmarks. De acordo com os autores, é necessário um 

aumento na receita financeira e no resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 

permanecendo constante o patrimônio líquido para melhoria da eficiência financeira das 

empresas consideradas ineficientes. 

Gonçalves e Senra (2008) também utilizam a DEA para montar um ranking de 

empresas financeiramente eficientes, desta vez utilizando as 50 empresas do ranking Valor 

1000 como objeto da análise. Como inputs para o modelo foram selecionados: Lucro líquido, 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Receita líquida, Margem líquida, Ebitda, Ativo total, 

Patrimônio Líquido, Liquidez corrente e Endividamento Oneroso. Como outputs foram 

selecionados: Lucro Líquido e Rentabilidade do Patrimônio Líquido. Este ranking ficou 

diferente do original uma vez que não leva em consideração somente a maior receita líquida, 

mas sim a eficiência financeira calculada. Os autores provam que seu procedimento é válido 

uma vez que demonstram que uma empresa que não possui a receita líquida tão expressiva é 

capaz de gerar riqueza relativa aos seus acionistas. 

Vasigh e Haririan (2003) fazem uma avaliação da eficiência financeira de 15 

aeroportos dos Estados Unidos e do Reino Unido comparando o resultado dos privados e dos 

públicos. Os dados para cálculos foram encontrados nos relatórios anuais divulgados pela 

empresas e a DEA foi utilizada. Os autores concluem que o Reino Unido possui eficiência 

financeira inferior aos Estados Unidos e que a privatização não é sadia para estes países, 

sendo os aeroportos públicos mais bem sucedidos. 

Todos os trabalham selecionados para tratar de eficiência financeira utilizam a DEA 

na análise. Esta pesquisa não utiliza o DEA, calculando os valores de eficiência por meio das 

equações 2 e 3. 

Na Tabela 11 é apresentado um resumo de informações de artigos que se destacam 

relacionados a eficiência financeira em diversas áreas. Todas as variáveis utilizadas nos 

trabalhos são encontradas em relatórios financeiros das empresas e, por isto, a denominação 

padrão para este trabalho é eficiência financeira. 
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Tabela 11- Resumo de artigos de eficiência financeira 

Artigo Autor Objetivo Empresas Local da 

aplicação 

Inputs Ouputs 

Mensuração da eficiência 
financeira municipal no 

Brasil e sua relação com os 

gastos nas funções de 
governo 

Diniz, 
Macedo e 

Corrar, 

2012 

Avaliar, a partir de uma métrica contábil, a 
eficiência financeira na gestão dos recursos 

públicos de municípios brasileiros e mensurar 

sua relação com os gastos nas funções de 
governo definidas na estrutura orçamentária 

brasileira, para municípios que possuíam uma 

população superior a 200 mil habitantes em 

2007 

Setor público Brasil Despesas fixas, 
despesas com 

pessoal, dívida 

consolidada, dívida 
a curto prazo e 

necessidade de 

recursos. 

Receita per capita, 
participação de receitas 

próprias, importância do 

excedente acumulado, 
relação das receitas e 

despesas totais e índice 

de investimento  

Modelo DEA de eficiência 
financeira 

Gonçalves 
e Senra, 

2008 

Propor um modelo para se estudar a eficiência 
financeira das empresas em relação a 

eficiência de se criar riqueza para o acionista 

em relação a diversas variáveis financeiras. 

50 empresas do 
Ranking Valor 1000 

Brasil  Receita líquida, 
Margem líquida, 

Ebtida, ativo total, 

patrimônio líquido, 
liquidez corrente e 

endividamento 

oneroso, lucro 
líquido e 

rentabilidade do 

patrimônio líquido. 

Lucro líquido e 
Rentabilidade do 

Patrimônio líquido, 

Performance efficiency 

evaluation of the Taiwan's 

shipping industry: Na 
application of data 

envelopment analysis 

Lin, Liu e 

Chu, 2005 

Medir a eficiência financeira e operacional de 

uma indústria de transportes marítimos de 

Taiwan para destacar o status de desempenho 
das operações para que os gestores ou 

reguladores possam auxiliar na melhoraria de 

desempenho.  

Empresas de 

transporte (navios) 

Taiwan Ativos e equidade 

dos acionistas.  

Receita operacional e 

resultado líquido. 

Avaliação da eficiência 
econômico-financeira das 

empresas integrantes do 

índice de sustentabilidade 
por meio da análise 

envoltória de dados 

Costa e 
Boente, 

2011 

Saber quais as empresas do Índice de 
sustentabilidade empresarial são eficientes em 

termos econômico-financeiro, utilizando a 

DEA.  

Empresas 
integrantes do 

Índice de 

Sustentabilidade 
Empresarial 

Brasil Patrimônio líquido Receitas financeiras e 
Resultado antes do 

resultado financeiro. 

An empirical investigation of 
financial and operational 

efficiency of private versus 

public airports 

Vasigh e 
Haririan 

2003 

Fazer uma avaliação da eficiência financeira 
de 15 aeroportos dos Estados Unidos e do 

Reino Unido comparando o resultado dos 

privados e dos públicos. 

Aeroportos Estados 
Unidos e 

Reino Unido 

Receita Custo, passageiros e 
viagem  

Fonte – Elaboração própria 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A classificação metodológica define uma pesquisa de acordo com sua natureza, 

abordagem do problema, objetivos e procedimentos técnicos (SILVA; MENEZES, 2005). 

Em relação à natureza da pesquisa este trabalho é aplicado porque objetiva gerar 

conhecimentos sobre os terminais de contêineres públicos brasileiros para aplicação prática, 

com o intuito de propor possíveis soluções para problemas existentes (SILVA; MENEZES, 

2005). 

Do ponto de vista da abordagem do problema este estudo é qualitativo pois a análise 

dos terminais é feita de forma indutiva, intuitiva e básica, sem utilização de métodos e 

ferramentas estatísticas para inferências (SILVA; MENEZES, 2005). No enfoque qualitativo 

há coleta de dados sem medição numérica estatística para descobrir e refinar as questões de 

pesquisa, sendo um método de análise interpretativo e contextual. Hipóteses não são 

necessariamente comprovadas. Este enfoque tem como propósito reconstruir a realidade, tal 

como é observada pelos atores de um sistema predefinido, o terminal de contêiner no caso 

deste estudo. A utilização de entrevistas abertas e observação não estruturada são 

características da abordagem qualitativa (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Em relação aos objetivos este estudo, é classificado como exploratório (SILVA; 

MENEZES, 2005) porque proporciona familiaridade com a eficiência financeira e técnica dos 

terminais de contêineres públicos brasileiros. Foram utilizados bibliometria, levantamento 

bibliográfico e levantamento de dados para cálculos referentes às eficiências dos terminais. Os 

estudos exploratórios são realizados normalmente, quando o objetivo é examinar um tema ou 

problema de pesquisa pouco estudado, do qual ainda se tem muitas dúvidas ou ainda não foi 

abordado antes, tendo a literatura oferecido estudos similares, mas não neste contexto 

específico. A pesquisa é sobre temas e objetos com base em novas perspectivas e com o 

intuito de ampliar estudos já existentes (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos apresentados por Gil (2008), este estudo 

utiliza a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, estudo de campo e estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006; GIL, 2008) é 

usada amplamente neste estudo para entendimento dos conceitos de terminais de contêineres, 

eficiência técnica e financeira e de suas respectivas variáveis. Esta pesquisa é desenvolvida a 

partir de material previamente elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos, permitindo a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla dos terminais de 
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contêineres. Para seleção dos trabalhos utilizados na revisão bibliográfica, foi realizada uma 

bibliometria por meio de uma pesquisa na base Web of Science com auxílio do software 

Vantage Point para estruturar e organizar as informações dos trabalhos como autores e áreas 

de pesquisa. 

A pesquisa documental (GIL, 2008) foi realizada neste estudo a partir dos relatórios 

financeiros divulgados dos terminais previamente selecionados.  

O estudo de campo ou pesquisa de campo (GIL, 2008) foi realizado por meio de 

contatos telefônicos e por e-mail direcionados aos funcionários dos terminais selecionados, 

com intuito de obter relatórios e informações que não foram encontrados por meio de 

pesquisa documental. 

Esta pesquisa também é classificada como um estudo de caso (GIL, 2008), pois 

envolve um estudo de eficiência financeira e técnica dos terminais públicos brasileiros, 

permitindo um amplo conhecimento sobre eles.  

Este trabalho se caracteriza como um estudo de caso único integrado (YIN, 2010). Se 

caracteriza como único por ser revelador, isto é, as observações e insights do problema 

formam um estudo significativo, porque poucos cientistas tinham tido a oportunidade prévia 

de investigar este problema. É considerado integrado, pois cada um dos terminais 

selecionados para o trabalho é considerado uma unidade de análise. 

 Este trabalho foi dividido em três Etapas, mostradas nas colunas da Figura 5. A 

primeira coluna da Figura contempla a bibliometria, o levantamento bibliográfico e a pesquisa 

documental para embasamento teórico do estudo, para a seleção dos terminais e criação do 

procedimento. A segunda coluna mostra a pesquisa de campo, realizada para levantamento 

dos dados necessários para os cálculos de eficiência e aplicação do procedimento. A terceira 

coluna mostra o estudo de caso que contempla a revisão e aplicação do procedimento e os 

cálculos e as comparações das eficiências técnica e financeira. 
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Fluxo da pesquisa da dissertação

Pesquisa de campo Esudo de caso
Estudo Bibliométrico, Pequisas 

Bibliográficas e Documental

Início

Estudo Bibliométrico

Criar uma base de artigos 

para entendimento das 

características das 

publicações em terminais 

de contêienres

Selecionar os trabalhos 

que tratem de eficiência 

em terminais de 

contêineres

Levantamento 

Bibliográfico

Terminais de contêineres

Eficiência econômica

Eficiência técnica

Eficiência financeira

Demonstração de 

resultado do exercício

Balanço patrimonial

Receita

Custos

Despesas

Identificação dos 

terminais 

Pesquisar em sites e 

documentos 

relacionados ao tema, 

para saber quais são 

os terminais de uso 

público brasileiros.

Levantar e selecionar 

trabalhos com eficiência 

técnica calculada para 

os terminais de 

contêienres públicos 

brasileiros

Levantar via internet 

relatórios (Balanço 

Patrimonial e 

Demosntração de 

Resultado do 

Exercício) para cálculo 

da Eficiência 

Financeira

Dados 

suficientes?

Entrevistar por 

telefone os 

funcionários dos 

terminais

Dados 

suficientes?

Enviar e-mails 

para outros 

funcionários dos 

terminais

Compilar dos dados 

disponíveis

Revisar o procedimento de 

análise de eficiências técnica e 

financeira de maneira que 

possam ser comparadas criado 

anteriormente

Normalização dos dados de 

Eficiência Técnica e Financeira

Para que as eficiência ficassem 

em mesma escala, o maior valor 

encontrado foi adotado como 1 e 

os demais foram cáculados por 

proporção, de acordo com a 

Equação 21

Atribuir pesos, por meio de média 

ponderada, para as Eficiências 

Técnica e Financeira, com intuito 

de analisar as variações de 

importância de cada eficiência

Calcular a receita unitária 

(Equação 22), o custo variável 

unitário (Equação 23), a margem 

de contribuição unitária (Equação 

24), o custo fixo (Equação 25) e o 

ponto de equilíbiro operacional 

(Equação 26)

Fim

Fazer análises relacionadas a 

capacidade nominal, ponto de 

equilíbrio e movimentações

Análise dos resultados e 

conclusões

Fazer análise final dos dados 

calculados e encontrados, 

chegando assim as conclusões da 

situação financeira e técnica de 

cada um dos terminais.

Não

Sim

Não

Sim

Selecionar os 

terminais que serão 

utilizados na análise.

Decisão do estudo de 

caso e criação de um 

procedimento de 

acordo com essa 

decisão

Criar um 

procedimento para 

análise de eficiência 

técnica e financeira de 

maneira que possam 

ser comparadas

Cálculo de eficiência financeira de 

acordo com a Equação 3

Calcular as medidas financeiras 

para auxiliar na análise da 

eficiência financeira de acordo 

com as Equações 4 à 20

Verificar quais 

terminais possuem 

dados suficientes para 

o cálculo da Eficiência 

Financeira

 

Figura 5 – Fluxo da pesquisa da dissertação 

Fonte: Elaboração própria 
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A normalização de eficiência técnica e financeira apresentada no fluxo da dissertação 

foi realizada de acordo com a Equação 21. 

𝐸𝑁 =
𝐸𝑖

𝑀𝐸𝐸
     (21) 

Sendo: 

EN – Eficiência financeira normalizada 

Ei – Eficiência a ser normalizada 

MEE – Maior eficiência encontrada 

 

O cálculo da receita unitária, do custo variável unitário, da margem de contribuição 

unitária, do custo fixo e do ponto de equilíbrio operacional apresentados no fluxo da 

dissertação foram realizados de acordo com as Equações 22 a 26, com intuito de aprofundar a 

análise da situação financeira dos terminais selecionados. 

𝑅𝑈 =
𝑅𝑂𝐿

𝑇𝐸𝑈𝑠 
        (22) 

Sendo:  

RU – Receita unitária 

ROL – Receita operacional líquida 

TEUs – Contêineres movimentados 

 

𝐶𝑉𝑈 =
CO

𝑇𝐸𝑈𝑠 
         (23) 

 Sendo: 

 CVU – Custo variável unitário 

CO – Custo operacional 

TEUs – Contêineres movimentados 

 

𝑀𝐶𝑈 = RU − (CVU + DUV)          (24) 

Sendo: 

MCU – Margem de contribuição unitária 

RU – Receita unitária 

CVU – Custo variável unitário 

DUV – Despesa variável unitária 
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𝐶𝐹 = DO           (25) 

 Sendo: 

CF – Custo fixo 

DO – Despesa operacional 

𝑃𝐸𝑂 =
𝐶𝐹

(𝑅𝑈−𝐶𝑉𝑈)
     (26) 

Sendo: 

PEO – Ponto de equilíbrio operacional 

CF – Custo fixo 

RU – Receita unitária 

CVU – Custo variável unitário 
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4 DESENVOLVIMENTO  

 

Esta seção apresenta o desenvolvimento do procedimento de avaliação de eficiência 

técnica e financeira de terminais de contêineres e sua aplicação nos terminais públicos 

brasileiros previamente selecionados. 

 

4.1 Procedimento de avaliação da eficiência técnica e financeira em terminais de 

contêineres 

 

O procedimento de avaliação de eficiência técnica e financeira de terminais de 

contêineres foi desenvolvido com base nos métodos apresentados por Guimarães et al. (2013), 

Leal Jr. (2010) e Bortoluzzi et al. (2011) e a partir dos conceitos levantados na pesquisa 

bibliográfica. O procedimento é composto de 7 Etapas, conforme apresentado na Figura 6. 

Cada Etapa possui entradas, processamento e uma saída. 
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ETAPA 1 - DEFINIÇÃO DOS TERMINAIS

ENTRADA

Informações de livros, artigos, trabalhos acadêmicos 

em geral e sites especializados em terminais de 

contêineres.

PROCESSAMENTO

- Seleção dos terminais para análise

- Pesquisa para conhecimento das características dos 

terminais

- Definição dos períodos da análise

SAÍDA

Lista de terminais utilizados e anos selecionados para 

a análise

ETAPA 2 - SELEÇÃO DE MEDIDAS E 

INDICADORES

ENTRADA

Referências bibliográficas sobre indicadores e 

medidas, medidas técnicas e medidas financeiras.

PROCESSAMENTO

- De acordo com dados encontrados nas referências 

bibliográficas, tomar a decisão das medidas, e 

consequentemente dos indicadores utilizados na 

análise

SAÍDA

Listas de medidas e de indicadores selecionados para 

análise

ETAPA 3 – COLETA DE DADOS

ENTRADA

Lista de terminais utilizados e períodos selecionados 

para a análise encontrados na Etapa 1. Lista de 

medidas e indicadores encontradas na Etapa 2. 

Relatórios técnicos e financeiros dos terminais 

encontrados via internet ou fornecidos por funcionários 

dos terminais.

PROCESSAMENTO

- Compilação dos dados encontrados

SAÍDA

Valores dos indicadores

ETAPA 4 - PROCESSAMENTO

ENTRADA

Nível 1: Valores dos indicadores encontrados na Etapa 

3.

Nível 2: Contêineres movimentados, receita líquida 

operacional, custo operacional e despesa operacional.

PROCESSAMENTO

- Nível 1: Cálculo das medidas técnicas e financeiras

- Nível 2: Cálculos de receita unitária, custo variável 

unitário, custo fixo e ponto de equilíbrio operacional

SAÍDA

Rankings de eficiência técnica e financeira, os valores 

das medidas previamente selecionadas, e os valores 

de receitas, custos e ponto de equilíbrio dos terminais.

ETAPA 5 - ANÁLISE

ENTRADA

Valores de eficiência técnica, eficiência financeira, 

medidas financeiras, receitas, custos e ponto de 

equilíbrio operacional, encontrados na Etapa 4

PROCESSAMENTO

- Avaliação dos resultados de eficiência técnica, 

eficiência financeira, medidas financeiras, receitas, 

custos e ponto de equilibrio operacional encontrados 

na Etapa 4

SAÍDA

Descrição dos resultados da avaliação técnica e 

financeira dos terminais

ETAPA 6 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

ENTRADA 

Eficiências técnica e financeira encontradas na Etapa 4

PROCESSAMENTO

- Seleção dos indicadores a serem alterados

- Seleção dos benchmarks internos para cada 

eficiência

- Alterações dos indicadores selecionados previamente

- Análises relacionadas a sensibilidade

SAÍDA

Resultados quantitativos do comportamento das 

eficiências dadas as variações de seus indicadores

ETAPA 7 - PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS

ENTRADA

Eficiência técnica e financeira dos terminais selecionados para 

sugestões de melhorias e os resultados encontrados na Etapa 6

PROCESSAMENTO

- Sugestão de ações para melhorias na eficiência técnica e 

financeira

SAÍDA

Descrição das ações sugeridas e dos novos resultados dadas as 

mudanças

 

Figura 6 – Procedimento de avaliação de eficiência técnica e financeira de terminais de contêineres 

Fonte: Elaboração própria 



 

58 
 

As Etapas do procedimento proposto são apresentadas a seguir. 

 

Etapa 1 – Definição dos terminais  

 

 As entradas desta Etapa consistem em informações encontradas em livros, artigos, 

trabalhos acadêmicos em geral e sites especializados em terminais de contêineres, como: 

ABRATEC (Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público), no caso de 

terminais de uso público brasileiros, e da ANTAQ para terminais brasileiros em geral. 

 O procedimento proposto pode ser aplicado de três formas diferentes em relação aos 

terminais e ao período de análise: (1) Um único terminal ao longo de diversos períodos (anos, 

meses etc); (2) Diversos terminais em um único período e; (3) Diversos terminais ao longo de 

diversos períodos. Esta primeira Etapa consiste na identificação e definição de quais terminais 

de contêineres serão avaliados e quais períodos serão considerados na análise. Essa decisão 

deve ser feita por um especialista ou pesquisador, aqui denominado como decisor. Nesta 

Etapa, torna-se necessária uma pesquisa bibliográfica e ou documental para conhecimento das 

características dos terminais como, por exemplo, capacidade nominal, localização, 

movimentações realizadas nos períodos selecionados e características do porto no qual ele 

está instalado.  

Como saída desta Etapa, têm-se a lista de terminais a serem utilizados na análise, suas 

respectivas capacidades nominais e movimentações, as características dos terminais, os 

períodos considerados para a análise de acordo com as necessidades definidas pelo decisor. 

 

Etapa 2 – Seleção de medidas e indicadores 

 

 As entradas desta Etapa consistem em informações encontradas por meio de revisão 

bibliográfica relacionadas há indicadores, medidas, medidas técnicas e medidas financeiras. 

 O processamento desta Etapa consiste na identificação e escolha de quais medidas e 

indicadores que serão utilizados na análise. Os conceitos de medidas e indicadores utilizados 

no procedimento são os propostos por Leal Jr. (2010). Os indicadores podem representar as 

categorias de avaliação de desempenho, entre elas a eficiência. Cada indicador expressa o 

nível do desempenho efetivamente atingido, tornando transparente a comparação entre 

objetivos desejados e resultados obtidos. Por meio dos indicadores, torna-se possível controlar 

e monitorar as atividades das empresas visando a garantia de melhor utilização dos recursos e 
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o alcance de resultados. Os indicadores podem ser utilizados para formar medidas. As 

medidas são combinações de indicadores que representam de forma coerente, por relações 

lógicas e ou matemáticas, os atributos do sistema cujo desempenho se está analisando. 

 As medidas obrigatórias nesse procedimento são as de eficiência técnica e eficiência 

financeira, pois são as medidas que serão comparadas e analisadas. Outras medidas podem ser 

utilizadas para auxiliar nas análises, tornando necessária uma pesquisa bibliográfica para 

entendimento e seleção das mais pertinentes ao estudo. No caso da eficiência técnica, essas 

medidas consistem nas eficiências técnicas parciais que são calculadas de acordo com a 

Equação 2, e posteriormente são agregadas para formar a eficiência técnica total, de acordo 

com Fonseca (2014). No caso da eficiência financeira, as medidas que podem auxiliar nas 

análises consistem nas medidas de liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade e valor de 

mercado, apresentadas por Gitman (2004). 

 Esta Etapa tem como saída as listas de medidas e indicadores usados na análise. 

 

Etapa 3 – Coleta de dados 

 

 Nesta Etapa, as entradas consistem na lista de terminais e períodos selecionados para a 

análise, encontrados na Etapa 1, nas listas de medidas e indicadores selecionados na Etapa 2, 

relatórios técnicos e financeiros dos terminais. 

 No processamento da Etapa de coleta de dados são realizadas pesquisas bibliográfica, 

documental e ou de campo com intuito de determinar os valores dos indicadores. Entrevistas 

com os funcionários dos terminais selecionados são realizadas com intuito de coletar dados ou 

mesmo validar dados já encontrados anteriormente por outros meios. 

É importante destacar que os relatórios utilizados devem ser de fontes seguras. Os 

dados técnicos podem ser retirados de fontes oficias como associações e agências 

governamentais e de trabalhos acadêmicos publicados. Os relatórios financeiros como DRE e 

Balanço Patrimonial devem ser preferencialmente auditados. Na ausência do relatório 

auditado, pode-se utilizar um relatório não auditado, supondo a idoneidade dos dados. 

Como saída, têm-se os valores dos indicadores previamente selecionados. 
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Etapa 4 – Processamento 

 

Nesta etapa, as entradas são: valores dos indicadores encontrados na Etapa 3 (nível 1); 

e contêineres movimentados, receita operacional líquida, custo operacional e despesa 

operacional (nível 2). 

 

A Etapa de processamento se divide em dois níveis. 

 Nível 1 - Cálculos das medidas 

Neste nível, são calculadas as medidas (combinação de indicadores) que serão usadas 

na avaliação de eficiência técnica e financeira dos terminais. Os resultados da eficiência 

técnica, de acordo com a Equação 2 e da eficiência financeira de acordo com a Equação 3 

podem ter resultados superiores a 1 e em escalas diferentes. Por esse motivo, as 

eficiências devem ser normalizadas de acordo com a Equação 21, para que os dados das 

duas eficiências estejam na mesma escala. 

  

 Nível 2 - Cálculos de receita unitária, custo variável unitário, margem de contribuição 

unitária, custo fixo e ponto de equilíbrio operacional. 

Este nível possui foco no ponto de vista financeiro da análise. Calculam-se para cada 

um dos terminais: as receitas unitárias (Equação 22), os custos variáveis unitários, (Equação 

23), a margem de contribuição unitária (Equação 24), o custo fixo (Equação 25), e o ponto de 

equilíbrio operacional, ponto onde a receita começa a cobrir os custos (Equação 26). Esses 

cálculos são efetuados para entendimento da estrutura financeira de cada um dos terminais e 

para que, na Etapa posterior, de análise, seja possível comparar se a estrutura de equipamentos 

e mão de obra dos terminais possui relação com os custos e despesas de cada um deles. 

As saídas dessa Etapa são os rankings de eficiência técnica e financeira, os valores das 

medidas previamente selecionadas, e os valores de receitas, margem de contribuição unitária, 

custos e ponto de equilíbrio dos terminais. 

 

Etapa 5 – Análise 

 

 As entradas da Etapa 5, consistem nos valores da eficiência técnica, eficiência 

financeira, receitas, custos e ponto de equilíbrio operacional encontrados na Etapa 4. 
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 Na Etapa 5, são analisados o desempenho técnico e financeiro dos terminais de 

contêineres. 

Nesta Etapa, deve ser realizada uma análise conjunta em relação às movimentações, 

eficiência técnica e eficiência financeira. Para esta análise, devem-se calcular as medianas da 

eficiência técnica e da eficiência financeira para os terminais selecionados para análise. As 

movimentações dos terminais devem ser colocadas em um plano cartesiano com a eficiência 

financeira no eixo vertical e a eficiência técnica no eixo horizontal, tendo as medianas como 

divisão de quatro Quadrantes. Desta forma, os terminais podem ser divididos em quatro 

grupos, conforme a Figura 7. 

 

Figura 7 – Exemplo de diagrama para análises de eficiência técnica, eficiência financeira e movimentações dos 

terminais 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No primeiro Quadrante estão os terminais com eficiência financeira favorável e 

eficiência técnica desfavorável. No segundo Quadrante estão os terminais com eficiência 

financeira e técnica favoráveis. No terceiro Quadrante encontram-se os terminais com 

eficiência financeira desfavorável e eficiência técnica favorável. Por fim, no quarto 

Quadrante, encontram-se os terminais com eficiência financeira e técnica desfavoráveis. O 

tamanho das esferas representa a movimentação de cada um dos terminais. Desta forma, 

torna-se possível analisar se a movimentação tem alguma influência nas eficiências técnica e 

financeira. 
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Também é possível fazer atribuição de pesos para as duas eficiências, por meio de 

média ponderada, de acordo com a Equação 27, com intuito de criar um único valor de 

eficiência agregando os dois valores. Dessa forma, um novo ranking pode ser criado. 

MPE =
(𝐸𝑇 𝑥 𝑃1)+(𝐸𝐹 𝑥 𝑃2)

𝑃1+𝑃2
    (27) 

 

Sendo: 

MPE – Média Ponderada das Eficiências 

ET – Eficiência Técnica 

P1 – Peso Atribuído a Eficiência Técnica 

EF – Eficiência Financeira 

P2 – Peso Atribuído a Eficiência Financeira 

 

Ainda nesta Etapa, são utilizam as demais medidas calculadas na Etapa 4, para 

entender como os indicadores afetam cada uma dessas eficiências. É possível fazer uma 

análise de risco e retorno, verificando se os terminais com maior alavancagem possuem 

melhor rentabilidade e lucratividade. 

A saída desta Etapa é a descrição dos resultados da avaliação técnica e financeira dos 

terminais. 

  

Etapa 6 – Análise de sensibilidade 

 

 As entradas da Etapa 6 consistem na eficiência técnica e financeira, encontradas na 

Etapa 4. 

 Nesta Etapa são variados os valores dos indicadores que compõem as medidas de 

eficiência técnica e financeira para entender seu comportamento de acordo com essas 

variações. Primeiramente, selecionam-se os indicadores que potencialmente podem 

influenciar mais o resultado das eficiências ao serem alterados. Também nesta Etapa, quando 

a análise for efetuada para mais de um terminal, um benchmark dentre os terminais avaliados 

é selecionado para cada eficiência, isto é, identifica-se o melhor desempenho entre os 

terminais da análise, para que comparações sejam feitas a ele. Ressalta-se a importância de se 

observar as diferenças de escala entre esses terminais para as comparações. 

 Ainda nesta Etapa, médias ponderadas são calculadas, de acordo com a Equação 27, 

variando os pesos das eficiências analisadas, criando valores únicos compostos pelas duas 
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eficiências, observando assim as alterações de posições de ranking dos terminais dada a 

importância de cada uma das eficiências. 

 A saída desta Etapa consiste em resultados quantitativos do comportamento das 

eficiências dadas as variações de seus indicadores, isto é, mostra-se quanto as eficiências 

variam dadas as variações em indicadores. 

 

Etapa 7 – Proposição de melhorias 

 

 As entradas da Etapa 7 consistem nas eficiências técnicas e financeiras dos terminais 

selecionados para proposição de melhorias e os resultados encontrados na Etapa 6. 

 Nesta Etapa são sugeridas ações que possam melhorar as eficiências de acordo com os 

resultados encontrados na análise de sensibilidade. O intuito desta Etapa é observar as 

melhorias nas eficiências dada a implementação das ações sugeridas, mostrando quanto cada 

terminal pode melhorar. As proposições podem ser feitas para um terminal especificamente 

ou para o grupo estudado. 

 Os resultados dessa Etapa podem servir como retroalimentação para um novo processo 

de avaliação, voltando a Etapa 1. 

 A saída desta Etapa representa uma descrição das ações sugeridas e dos novos 

resultados dadas as mudanças.  

 

4.2 Aplicação do procedimento 

 

 Esta seção contém a descrição de uma aplicação do procedimento proposto na seção 

4.1. Foi realizada uma avaliação de eficiência técnica e financeira de terminais de uso público 

brasileiros. Esta aplicação tem intuito de destacar os aspectos financeiros dos terminais de 

contêineres e análises mais aprofundadas já foram realizadas por Fonseca (2014) em relação à 

eficiência técnica. 

 

Etapa 1 - Definição dos terminais 

 

Foram selecionados 8 terminais de contêineres de uso público para análise. Esses 

terminais foram selecionados por possuírem maior base de informações disponíveis – ano de 

2011 - para posteriores cálculos e análises técnicas e financeiras. Na Tabela 12, são 

apresentados esses terminais com suas respectivas localizações e capacidades nominais. 
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Tabela 12 - Terminais de contêineres públicos brasileiros selecionados, sua capacidade nominal e 

movimentações em 2011 

Terminal 
Localizado no  

porto 

Capacidade nominal 

[Contêineres] 

Movimentações em 2011 

[Contêineres] 

Tecon Santos 

Santos 

2.000.000 1.408.000 

Tecondi 700.000 497.000 

Rodrimar 230.000 197.000 

Libra Rio Rio de Janeiro 600.000 207.000 

Sepetiba Tecon Itaguaí 500.000 320.000 

Tecon Rio Grande Tecon Rio Grande 1.350.000 639.000 

Tecon Salvador Salvador 600.000 262.000 

Convicon Vila do Conde 500.000 33.000 

 

Fonte – Elaboração própria 

Os terminais brasileiros são divididos em clusters, que podem ser definidos como 

empresas e ou instituições que interagem entre si, gerando e capturando sinergias, com 

potencial de atingir crescimento contínuo superior a uma simples aglomeração econômica, 

geograficamente próximas e pertencentes a um setor específico. Os terminais públicos 

brasileiros estão inseridos em seis clusters: Extremo Sul (RS), Sul (SC e PR), Santos (SP), 

Leste (RJ e ES), Nordeste (BA, PE e CE), Norte (PA) (FONSECA, 2014). Na Tabela 13, são 

mostrados os clusters em que os terminais dessa aplicação estão inseridos e a parcela de 

contêineres movimentados por cada um deles em relação ao total movimentado no Brasil no 

ano de 2011. 

Tabela 13 – Clusters e porcentagens de movimentação em relação ao total no país em 2011 para os 

terminais analisados 

Terminal Cluster 

Movimentação em relação ao 

total movimentado no país em 

2011 

Tecon Santos 

Santos 

27,0% 

Tecondi 9,5% 

Rodrimar 3,8% 

Libra Rio 
Leste 

3,9% 

Sepetiba Tecon 6,1% 

Tecon Rio Grande Extremo Sul 12,2% 

Tecon Salvador Nordeste 5,0% 

Convicon Norte 0,6% 

 Total 68,1% 

Fonte: Elaboração própria 
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 A importância dos 8 terminais selecionados pode ser destacada uma vez que neles 

foram movimentados 68,1% de toda a movimentação de contêineres brasileira no ano de 

2011. 

 

Etapa 2 – Seleção de medidas e indicadores 

 

Nesta Etapa, foram selecionadas as medidas a serem usadas na análise, e 

consequentemente os indicadores que devem ser levantados. 

Na Tabela 14, são apresentadas as medidas selecionadas. A eficiência técnica total é a 

única medida técnica utilizada, formada a partir das eficiências técnicas parciais. Além da 

eficiência financeira, mais 10 medidas financeiras foram selecionadas para a análise.  

A escolha dessas 10 medidas financeiras ocorreu por utilizarem indicadores 

encontrados em relatórios padronizados (DRE e BP), facilitando comparações e por serem 

medidas capazes de mostrar a situação financeira dos terminais. 

Tabela 14 – Medidas selecionadas para a análise 

Aspectos Medidas selecionadas 

Técnico Eficiência técnica total 

Financeiro 

Eficiência financeira 

Liquidez corrente 

Prazo médio de recebimento 

Prazo médio de pagamento 

Giro do ativo total 

Endividamento geral 

Cobertura de juros 

Margem de lucro bruto 

Margem de lucro operacional 

Margem de lucro líquido 

Retorno no ativo total (ROA) 

Fonte – Elaboração própria 

 

Na Tabela 15, são mostrados os indicadores que devem ser levantados para o cálculo 

das medidas previamente selecionadas, de acordo com Fonseca (2014) e Gitman (2004). 
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Tabela 15 – Indicadores utilizados na análise 

Aspectos Indicadores 

Técnico 

Contêineres movimentados 

Quantidade de Porteiners 

Quantidade de MHC 

Quantidade de Caminhões Trator 

Quantidade de Semirreboques 

Quantidade de Reachstackers 

Quantidade de Empilhadeiras 

Quantidade de RTGs 

Quantidade de Transteiners ferroviário 

Quantidade de Berços 

Número de funcionários 

Área total utilizada no terminal 

Financeiro 

Contas a receber 

Ativo circulante 

Ativo total 

Contas a pagar 

Passivo circulante 

Passivo exigível total 

Vendas anuais (Receita) 

Custo dos produtos vendidos 

Lucro bruto 

Despesas 

Resultado operacional 

Juros (despesas financeiras) 

Lucro disponível aos acionistas ordinários 

Fonte: Elaboração própria 

 

Etapa 3 – Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada de forma diferente para os aspectos técnico e 

financeiro. Os indicadores técnicos foram retirados de Fonseca (2014). Os indicadores 

financeiros foram retirados de relatórios contábil-financeiros públicos, sendo eles DREs e 

BPs, levantados pela Internet e por contatos com os funcionários dos terminais. 

Na Tabela 16, são mostrados os valores encontrados para os indicadores, bem como 

suas origens. 
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Tabela 16 – Valores dos indicadores 

Aspectos 
Relatório de 

origem 
Indicadores 

Terminais 

Tecon Santos Convicon  Tecondi Rodrimar  Libra Rio 
Sepetiba 

Tecon 

Tecon Rio 

Grande  

Tecon 

Salvador 

Técnico Fonseca (2014) 

Contêineres movimentados 

[Contêineres] 
1.408.000 33.000 497.000 197.000 207.000 320.000 639.000 262.000 

Porteiner [qtd] 14 0 3 3 3 4 4 2 

MHC [qtd] 11 1 4 3 1 2 5 1 

Caminhão Trator [qtd] 0 32 0 18 24 17 32 20 

Semirreboque [qtd] 0 32 0 24 24 12 36 35 

Reachstackers [qtd] 34 4 15 25 13 14 18 9 

Empilhadeiras [qtd] 5 7 2 17 19 27 29 20 

RTG [qtd] 22 0 6 0 0 2 4 2 

Transteiner ferroviário 

[qtd] 
2 0 0 0 0 0 0 2 

Berços [qtd] 4 1 5 2 2 2 2 2 

Número de funcionários 

[qtd] 
2.500 140 862 400 539 499 806 400 

Área total [mil m²] 596.000 100.000 105.380 70.000 140.000 400.000 735.000 73.443 

Financeiro 

Balanço 

Patrimonial 

(Originado de 

relatório 

divulgado em 

diário oficial) 

Ativo   

Contas a receber [R$] Não disponível 2.351.000 21.014.000 1.322.000 11.726.000 7.026.000 16.728.000 6.797.000 

Ativo circulante [R$] 82.095.668 3.927.000 50.700.000 2.367.000 54.600.000 101.832.000 67.760.000 28.705.000 

Ativo total [R$] 1.207.528.515 33.869.000 299.442.000 10.074.000 292.117.000 224.793.000 314.701.000 230.028.000 

Passivo   

Contas a pagar [R$] 33.428.488 5.534.000 57.311.000 2.223.000 27.526.000 4.230.000 20.857.000 11.410.000 

Passivo circulante [R$] 75.116.715 11.495.000 82.028.000 7.000.000 55.499.000 24.280.000 34.936.000 20.996.000 

Passivo exigível total [R$] 168.247.450 16.496.000 190.715.000 8.571.000 240.096.000 26.711.000 102.989.000 169.949.000 
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Tabela 16 – Valores dos indicadores (Continuação) 

Aspectos 
Relatório de 

origem 
Indicadores 

Terminais 

Tecon Santos Convicon  Tecondi Rodrimar  Libra Rio 
Sepetiba 

Tecon 

Tecon Rio 

Grande  

Tecon 

Salvador 

Financeiro 

Demonstração de 

Resultado do 

Exercício 

Vendas anuais (Receita) 

[R$] 
761.682.839 22.516.000 384.943.000 6.432.000 239.676.000 142.658.000 207.805.000 102.407.000 

Custo dos produtos 

vendidos (custos) [R$] 
398.856.764 22.380.000 212.634.000 3.343.000 84.929.000 85.474.000 115.090.000 65.810.000 

Lucro bruto [R$] 362.826.074 136.000 142.678.000 3.089.000 154.747.000 18.305.000 92.715.000 36.597.000 

Despesas [R$] 49.976.231 4.003.000 43.653.000 337.000 54.646.000 18.305.000 28.664.000 21.273.000 

Resultado operacional [R$] 306.018.401 3.867.000 78.495.000 2.752.000 100.101.000 38.879.000 64.051.000 15.324.000 

Juros (despesas 

financeiras) [R$] 
381.764.326 5.477.000 36.975.000 437.000 10.251.000 1.325.000 2.599.715 4.044.671 

Lucro disponível aos 

acionistas ordinários [R$] 
153.379.322 -4.414.521 22.064.000 1.551.000 58.092.000 Não disponível 13.591.552 104.944 

Fonte – Elaboração própria 
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Na tabela 16, não são apresentadas todas as contas existentes nas DREs e nos BPs dos 

terminais, sendo mostradas apenas aquelas que são utilizadas nos cálculos das medidas 

selecionadas para esta aplicação. 

Os indicadores do Tecon Santos não foram encontrados prontos devido à ausência de 

relatórios financeiros individualizados para os diversos terminais do porto de Santos. No 

entanto, o relatório da empresa administradora do terminal estava à disposição e foi utilizado 

para cálculo de estimativa desses valores, de acordo com o Apêndice A. As despesas 

financeiras do Tecon Salvador e do Tecon Rio Grande não estão explícitas nos relatórios, mas 

podem ser calculadas por informações de suas notas explicativas. A memória de cálculo 

desses indicadores também se encontra no apêndice A. 

 

Etapa 4 – Processamento 

 

 O processamento dos dados foi realizado de acordo com os dois níveis apresentados 

no procedimento, que são apresentados a seguir. 

 

 Nível 1 - Cálculos das medidas 

 

O nível 1 apresenta o valor das medidas previamente selecionadas.  

Na Tabela 17, é apresentado o ranking de eficiência técnica dos 8 terminais públicos 

brasileiros usados nesta análise. Os valores foram calculados de acordo com a Equação 2 

utilizando os indicadores da Tabela 16, e normalizados utilizando a Equação 21. 

Tabela 17 – Ranking de eficiência técnica dos terminais 

Colocação Terminais Eficiência Técnica normalizada 

1º Tecon Rio Grande 0,65 

2º Tecon Santos 0,61 

3º Tecon Salvador 0,59 

4º Sepetiba Tecon 0,55 

5º Tecondi 0,52 

6º Libra Rio 0,32 

7º Rodrimar 0,29 

8º Convicon 0,08 

Fonte: Elaboração própria baseado em Fonseca (2014) 
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 Na Tabela 18 é mostrado o ranking de eficiência financeira calculada de acordo com a 

Equação 3 e a eficiência financeira normalizada de acordo com a Equação 21, utilizando os 

dados da Tabela 16. 

Tabela 18 – Ranking de eficiência financeira dos terminais 

Colocação Terminais 
Eficiência 

Financeira 

Eficiência Financeira 

Normalizada  

1º Rodrimar 1,75 1 

2º Libra Rio 1,72 0,98 

3º Tecon Santos 1,70 0,97 

4º Tecondi 1,50 0,86 

5º Tecon Rio Grande 1,45 0,83 

6º Sepetiba Tecon 1,37 0,79 

7º Tecon Salvador 1,18 0,67 

8º Convicon 0,85 0,49 

Nota: A eficiência financeira sem normalização aparece nessa tabela para que possa ser           

comparada com eficiências financeiras estimadas calculadas em Etapas posteriores. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Tabela 19 são apresentadas as demais medidas financeiras calculadas para auxiliar 

nas análises da eficiência financeira, utilizando os indicadores encontrados na Etapa 3, por 

meio das Equações 4 a 20.  

 

 



 

71 
 

Tabela 19 – Medidas financeiras para apoio na análise da eficiência financeira 

Aspecto 

Grupo da 

medida Medida 

Tecon 

Santos Convicon  Tecondi Rodrimar  Libra  Rio 

Sepetiba 

Tecon 

Tecon Rio 

Grande  

Tecon 

Salvador 

Média dos 

terminais 

pesquisados 

Financeiro 

Liquidez 

Liquidez 

corrente 1,09 0,34 0,62 0,34 0,98 4,19 1,94 1,37 1,36 

Atividade 

Prazo 

médio de 

recebimento 

[dias] 

Não 

disponível 37,59 19,65 73,99 17,61 17,73 28,98 23,89 31,35 

Prazo 

médio de 

pagamento 

[dias] 43,10 127,17 138,61 341,99 166,68 25,45 70,71 89,17 125,36 

Giro do 

ativo total 0,63 0,66 1,29 0,64 0,82 0,63 0,66 0,45 0,72 

Endividamento 

Endividame

nto geral 

[%] 13,93 48,71 63,69 85,08 82,19 11,88 32,73 73,88 51,51 

Cobertura 

de juros 0,81 0,71 2,12 6,30 9,76 49,78 24,64 3,79 12,24 

Rentabilidade 

Margem de 

lucro bruto 

[%] 47,63 0,60 37,06 48,03 64,57 40,08 44,62 35,74 39,79 

Margem de 

lucro 

operacional 

[%] 40,18 -17,17 20,39 42,79 41,77 27,25 30,82 14,96 29,42 

Margem de 

lucro 

líquido [%] 20,14 -19,61 5,73 24,11 24,24 

Não 

disponível 6,5405 0,1025 8,75 

Retorno do 

ativo total 

(ROA) [R$] 0,13 -0,13 0,07 0,15 0,20 

Não 

disponível 0,00 0,00 0,06 

Fonte: Elaboração própria
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Nível 2 - Cálculos relativos a ponto de equilíbrio e capacidade 

 

Para entendimento da estrutura de cada um dos terminais do ponto de vista financeiro, 

conforme o procedimento, foram calculadas as receitas unitárias (Equação 22) e os custos 

variáveis unitários (Equação 23). As receitas unitárias e os custos variáveis unitários são 

apresentados na Tabela 20 junto com a margem de contribuição unitária (Equação 24), ao 

custo fixo (Equação 25), e ao ponto de equilíbrio operacional (Equação 26). 

Tabela 20 - Receitas unitárias calculadas, os custos variáveis unitários calculados, custo fixo e ponto de 

equilíbrio para cada um dos terminais em 2011 

Terminais 
Receita unitária 

[R$/contêiner] 

Custo variável 

unitário 

[R$/contêiner] 

Margem de 

contribuição 

unitária [R$] 

Custo fixo 

[R$] 

Ponto de equilíbrio 

operacional [Nº de 

contêineres 

movimentados] 

Tecon 

Santos 
540,97 283,28 222,20  49.976.231 193.940 

Convicon 682,3 678,18 -117,19  4.003.000 971.319 

Tecondi 714,91 427,84 199,25  43.653.000 152.059 

Rodrimar 32,65 16,97 13,97  337.000 21.492 

Libra Rio 1157,86 407,21 486,66  54.646.000 72.798 

Sepetiba 

Tecon 
445,81 267,11 121,50  18.305.000 102.434 

Tecon Rio 

Grande 
325,2 180,11 100,24  28.664.000 197.554 

Tecon 

Salvador 
390,87 251,18 58,49  21.273.000 152.294 

Fonte: Elaboração própria 

Etapa 5 – Análise 

 

 Nesta Etapa, são efetuadas as análises dos dados encontrados nas Etapas anteriores. 

Para melhor visualização e análise dos dados, na Figura 8 são mostradas as eficiências 

financeira e técnica dos terminais em relação a suas movimentações.  
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Nota: Os Quadrantes foram divididos utilizando-se a mediana da eficiência técnica (0,53) e a da eficiência 

financeira (0,84). 

Figura 8 – Eficiência técnica x Eficiência financeira x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No Quadrante 1 estão os terminais com eficiência financeira relativamente elevada e 

eficiência técnica relativamente baixa: Libra Rio e Rodrimar. Ambos apresentam 

movimentação na mesma escala (cerca de 200.000 contêineres por ano). Esses dois terminais 

chamam a atenção pelo fato de apresentarem, depois do Convicon, as duas menores 

movimentações e as melhores eficiências financeiras. Os dois terminais utilizam mais 

caminhões trator e semirreboques do que porteiners e MHCs, composição de equipamentos 

inversa ao Tecon Santos, que tem melhor desempenho nas duas eficiências analisadas. Há 

indícios de que o Tecon Santos mostre resultado favorável tanto tecnicamente quanto 

financeiramente devido a sua configuração de equipamentos.  

Na Figura 9 são mostradas as quantidades de equipamentos do Tecondi em relação ao 

Tecon Santos. Os valores variam de 0 a 1 pois foram normalizados de acordo com a Equação 

21, por estarem em escalas diferentes. Nota-se na Figura 9 que o Tecondi, que parece estar 

mais perto de alcançar o segundo Quadrante, possui configuração de equipamentos mais 

semelhante ao Tecon Santos, utilizando porteiners e MHCs. Para comprovar a tendência do 

Tecondi de entrar no segundo quadrante, e não a tendência de se afastar dele, seria necessária 

uma análise de diversos períodos. 
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Figura 9 – Comparação relativa de recursos empregados no Tecon Santos e Tecondi 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Ao confrontar os recursos empregados no Tecon Santos e Sepetiba Tecon, verificou-se 

por meio da Figura 10 que o Sepetiba Tecon, terminal que apresenta eficiência financeira 

relativamente baixa, utiliza mais caminhões tratores e semirreboques, diferentemente do 

Tecon Santos que usa mais porteiners e MHCs. 
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Figura 10 – Comparação de recursos empregados no Tecon Santos e Sepetiba Tecon 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O Quadrante 2 seria a posição onde todos os terminais deveriam estar, pois 

apresentariam eficiências financeira e técnica relativamente elevadas. Apenas o Tecon Santos 

se encontra nesta condição. Este é o terminal com a maior movimentação, tendo movimentado 

70,4% da sua capacidade em 2011. Com alta movimentação relativa à sua capacidade, os 

equipamentos ficam menos ociosos e os custos fixos são diluídos e favorecendo o 

desempenho em termos de eficiência financeira. No entanto, sua taxa de ocupação é menor do 

que a do Rodrimar, o que pode explicar sua menor eficiência financeira. 

 O Quadrante 3 contém os terminais que possuem eficiência técnica relativamente 

elevada e eficiência financeira relativamente baixa. Na análise do Quadrante 3 destacam-se o 

Sepetiba Tecon e o Tecon Salvador. Ambos possuem nível de movimentação próximo, cerca 

de 300.000 TEUs. O Tecon Rio Grande, que está no limite do quadrante 2 e 3, apresenta o 

dobro da movimentação dos referidos terminais. Essa pode ser uma explicação para seu 

deslocamento, que parece estar em direção ao quadrante 2.  

 No Quadrante 4 ficam os terminais com eficiência técnica e financeira consideradas 

relativamente baixas. Apenas o Convicon se encontra nesse Quadrante. Suas movimentações 

foram de apenas 6,6% de sua capacidade, o que faz com que os custos fixos não sejam 

diluídos. A estrutura do Convicon, aliada à sua baixa movimentação, parece estar causando 

problemas técnicos e financeiros. Os gestores dos terminais nesse Quadrante devem tomar 
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medidas relacionadas a alocação de recursos, pois estão com problemas tanto de eficiência 

técnica quanto de eficiência financeira.  

 Na Figura 11 é mostrado o confronto de informações de configuração de 

equipamentos utilizados pelo Convicon e pelo Tecon Santos, único terminal no Quadrante 2. 

 

 

Figura 11 – Comparação de recursos empregados no Tecon Santos e Convicon 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O Convicon não utiliza porteiners, diferentemente do Tecon Santos. O Convicon 

utiliza caminhões trator e semirreboques, enquanto o Tecon Santos não utiliza nenhum dos 

dois em suas movimentações. O Convicon não utiliza RTGs e transteiners ferroviários, 

diferente do Tecon Santos. Nota-se que a estrutura de equipamentos dos dois terminais é 

significativamente diferente. A estrutura do Convicon, aliada à sua baixa movimentação, 

parece estar causando problemas técnicos e financeiros. Os equipamentos utilizados pelo 

Convicon provavelmente possuem custo de operação maior, o que coloca esse terminal em 

último lugar em eficiência financeira. No entanto, é preciso analisar se a baixa movimentação 

se dá pela composição dos recursos utilizados ou se o terminal adequou os seus recursos em 

função de uma baixa demanda. 

No procedimento é sugerido que nesta Etapa seja arbitrado um peso para cada uma das 

eficiências apresentadas. Neste caso, por estar sendo feita uma comparação entre ambas e 

entendendo assim que elas possuem a mesma importância, as eficiências terão mesmo peso e 
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são calculadas de acordo com a Equação 27. Na Tabela 21, são mostrados os valores da 

eficiência agregada e o novo ranking. 

Tabela 21 – Novo ranking com a eficiência agregada com pesos iguais para as eficiências 

Colocação Terminais Eficiência agregada 

1º Tecon Santos 0,79 

2º Tecon Rio Grande 0,74 

3º Tecondi 0,69 

4º Sepetiba Tecon 0,67 

5º Libra Rio 0,65 

6º Rodrimar 0,64 

7º Tecon Salvador 0,63 

8º Convicon 0,28 

Fonte: Elaboração própria 

Nessa Etapa, também são avaliadas as relações das demais medidas calculadas com as 

eficiências, com intuito de entender como os indicadores afetam cada uma dessas eficiências. 

Um teste de Correlação de Pearson entre as medidas financeiras e a eficiência técnica e 

financeira foi efetuado e os resultados são mostrados na Tabela 22. 

Tabela 22 - correlação das medidas financeiras com a eficiência financeira e técnica 

Medida 

Correlação com Eficiência 

Financeira 

Correlação com Eficiência 

Técnica 

Liquidez corrente -0,037465479 0,505501251 

Prazo médio de recebimento [dias] 0,207341604 -0,4475133 

Prazo médio de pagamento [dias] 0,335666641 -0,56482632 

Giro do ativo total 0,235961934 -0,03805563 

Endividamento geral [%] 0,12132457 -0,43905149 

Cobertura de juros 0,023273229 0,337162836 

Margem de lucro bruto [%] 0,834151532 0,304597207 

Margem de lucro operacional [%] 0,861218338 -0,00528333 

Margem de lucro líquido [%] 0,977311671 0,298138722 

Retorno no ativo total (ROA) [R$] 0,948608524 0,201035388 

Fonte: Elaboração própria 

A única medida de liquidez utilizada neste trabalho (liquidez corrente) apresenta uma 

baixa correlação negativa com a eficiência financeira, sendo quase zero. As medidas de 

atividade (prazo de recebimento, prazo de pagamento e giro do ativo) aparecem com fraca 

correlação positiva com a eficiência financeira, assim como as medidas de endividamento 
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(endividamento geral e cobertura de juros). As medidas citadas anteriormente, relacionadas à 

liquidez, atividade e endividamento possuem baixa correlação com a eficiência financeira 

porque utilizam em sua maioria indicadores ligados a ativos e passivos, dados encontrados no 

Balanço Patrimonial. Os ativos são relacionados aos investimentos e os passivos são 

relacionados aos financiamentos, fatores que influenciam menos a eficiência financeira. A 

correlação dessas medidas com a eficiência técnica mostrou um padrão diferente da 

correlação com a eficiência financeira, apresentando indícios que de as medidas financeiras 

influenciam cada uma das eficiências de maneira diferente. 

As medidas de rentabilidade (margem de lucro bruto, margem de lucro operacional, 

margem de lucro líquido e o retorno do ativo total) mostram uma correlação alta e positiva 

com a eficiência financeira. A margem de lucro bruto possui correlação de 0,83 com a 

eficiência financeira. Essa medida possui ligação com o custo, pois quanto menor ele for, 

maior será a participação de lucro bruto do terminal. A margem de lucro operacional tem 

correlação de 0,86 com a eficiência financeira. Essa informação ratifica a importância de 

diminuir as despesas, pois o lucro operacional é o lucro bruto deduzido das despesas. A 

margem de lucro líquido possui a maior correlação sendo 0,97 com a eficiência financeira. 

Isso mostra que o lucro disponível aos acionistas tem ligação direta com a eficiência 

financeira dos terminais. O retorno do ativo total, medida também relacionada ao lucro 

disponível aos acionistas, possui correlação alta de 0,94, ratificando a ligação desse indicador 

com a eficiência financeira. Há indícios de que os terminais com medidas de rentabilidade 

mais altas, tendem a ter eficiência financeira mais alta.  

As quatro medidas de rentabilidade, mostradas no parágrafo anterior, são as que 

possuem maior influência na eficiência financeira e podem ajudar a entender melhor o seu 

comportamento. Isso ocorre porque a fórmula selecionada para calcular a eficiência financeira 

utiliza indicadores relacionados a receitas, custos e despesas, assim como as medidas de 

rentabilidade. As medidas de rentabilidade utilizam indicadores como lucro bruto, receita de 

vendas, resultado operacional, lucro disponível aos acionistas ordinários e números de ações 

ordinárias, dados encontrados na DRE e que se mostram mais influentes para a eficiência 

financeira. A correlação das medidas financeiras de rentabilidade com a eficiência técnica se 

mostra moderada, uma vez que a configuração de equipamentos influencia em custos, 

despesas, receitas e lucros, que são os principais indicadores formadores dessas medidas. 

Apenas a margem de lucro operacional apresenta correlação baixa negativa. 
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Com o intuito de mostrar o comportamento das medidas financeiras em relação a 

eficiência técnica, as Figuras 12 a 21, a seguir, são análogas à Figura 8, substituindo o eixo da 

eficiência financeira por uma medida financeira, e permanecendo com as medianas da Figura 

8 original. Dessa forma é possível observar se as configurações das novas Figuras são 

parecidas com a da Figura 8. Caso a Figura seja semelhante à Figura 8 original, a medida 

financeira em questão possui forte influência na eficiência financeira. Pode-se fazer esta 

afirmação porque se ao substituir a eficiência financeira por uma medida financeira, sem 

alterar mais nenhuma informação e a configuração da figura permanecer a mesma, isso 

mostra que a medida financeira escolhida possui comportamento similar ao da eficiência 

financeira. 

 A Figura 12 é análoga à Figura 8, substituindo a eficiência financeira pela liquidez 

corrente normalizada. Pode-se observar que essa medida possui uma baixa influência na 

eficiência financeira, uma vez que sua configuração é diferente da configuração da Figura 8. 

 

 

Figura 12 – Liquidez corrente x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação a liquidez corrente, o Sepetiba Tecon é o terminal considerado mais 

líquido, isto é, o mais capaz de saldar dívidas a curto prazo. Isso ocorre porque este terminal 

possui o segundo maior ativo circulante, isto é, caixa e estoques de matérias-primas e de 

produtos acabados, que podem ser convertidos mais rapidamente em dinheiro. No caso de 

terminais de contêineres, o caixa possui maior importância, uma vez que se trata de uma 

empresa prestadora de serviços, não possuindo um estoque significativo. O Rodrimar e 
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Convicon estão nas últimas colocações. Esses dois terminais possuem os menores valores de 

ativos circulantes.  

Na Figura 13, é mostrado o comportamento do prazo médio de recebimento em 

relação a eficiência técnica. Nota-se que o prazo médio de pagamento também não possui 

forte influência na eficiência financeira já que a configuração da Figura 13 difere da 

configuração da Figura 8. 

 

 

Figura 13 – Prazo médio de recebimento x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

O prazo médio de recebimento dos terminais tem o Rodrimar com pior desempenho, 

com 74 dias para receber pagamentos relativos a vendas a prazo, número 43 dias superior à 

média do setor que é de 31 dias. Isso pode ocorrer porque o prazo concedido pelo terminal 

para pagamentos está maior que o setor ou porque os fornecedores estão ultrapassando os 

prazos. Uma análise mais profunda desse indicador depende de uma comparação aos prazos 

de concessão de crédito da empresa, dado indisponível neste trabalho. Nesta medida não foi 

possível calcular o valor para o Tecon Santos por falta de dados.  

Na Figura 14, é mostrado o comportamento do prazo médio de pagamento em relação 

a eficiência técnica. É possível notar a baixa influência dessa medida na eficiência financeira, 

devido à diferença de configuração da Figura 14 e da Figura 8. 
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Figura 14 - Prazo médio de pagamento x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim como no caso do prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento do 

Rodrimar é o maior de todos sendo de 342 dias. O segundo lugar, o Libra Rio, demora em 

média 167 dias para saldar suas dívidas, mais da metade do Rodrimar. O prazo de 

recebimento do Rodrimar está muito longo, o que indica que o terminal pode estar em atraso 

com seus pagamentos, já que possui números de dias muito superior à média do setor, de 125 

dias. A empresa que salda suas dívidas com maior rapidez é o Sepetiba Tecon com 26 dias. 

Na Figura 15 é mostrado o comportamento do giro do ativo total em relação à 

eficiência técnica. O giro do ativo total não possui relação com a eficiência financeira, o que é 

possível notar pela diferença de configuração da Figura 15 e da Figura 8. 
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Figura 15 – Giro do ativo total x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Tecondi é o terminal com maior valor de giro do ativo total, com valor de 1,29, 

sendo assim o mais capaz de transformar seus ativos em vendas. O Tecon Salvador é o pior 

neste quesito com medida no valor de 0,45. O benefício que o giro do ativo traz à eficiência 

financeira pode estar sendo corroído por outros indicadores, já que o Tecondi tem o maior 

giro do ativo mas está em 4º lugar no ranking de eficiência financeira. O Tecon Salvador que 

é o pior terminal em relação a giro do ativo está em 6º lugar no ranking de eficiência 

financeira, o que confirma que o giro do ativo não demonstra grande influência na eficiência 

financeira. 

Na Figura 16, é mostrada a baixa relação entre o endividamento geral e a eficiência 

financeira, uma vez que sua configuração difere da Figura 8. 
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Figura 16 – Endividamento geral x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

O endividamento geral do Rodrimar é o maior do grupo com 85% dos seus ativos 

financiados por dívidas com terceiros. O terminal menos financiado por seus credores é o 

Sepetiba Tecon com 11% de seus ativos financiados por terceiros. A alavancagem dos 

terminais Rodrimar e Libra Rio está trazendo retorno desejado pelos gestores, uma vez que 

estão em primeiro e segundo lugares respectivamente tanto em relação ao endividamento 

geral quanto em relação a eficiência financeira. Para os demais terminais o retorno parece não 

ser o esperado, destacando o Tecon Salvador que é o 3º terminal mais alavancado e está em 7º 

lugar em relação a eficiência financeira.  

Na Figura 17 é mostrada uma baixa relação da medida de cobertura de juros em 

relação à eficiência financeira, devido a uma configuração diferente da Figura 8. 
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Figura 17 – Cobertura de juros x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Sepetiba Tecon possui medida de cobertura de juros de 49,78, sendo o dobro do 

segundo lugar e o quádruplo da média do setor. Isso ocorre porque o Sepetiba Tecon possui o 

segundo menor valor de despesas financeiras, garantindo assim que seu lucro seja maior, 

aumentando assim sua capacidade de cobrir as despesas financeiras, isto é, mostra uma boa 

capacidade de pagar juros previstos em contratos. Este endividamento menor em relação aos 

demais terminais é uma opção do gestor financeiro do terminal, preferindo financiar suas 

atividades com maior parte de capital próprio, correndo um menor risco. O Convicon possui o 

pior valor para esta medida, 0,71, provando possuir baixa capacidade de pagar os juros. 

A configuração da Figura 18 a seguir é similar com a da Figura 8, o que mostra que há 

forte relação desta medida com a eficiência financeira. 
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Figura 18 – Margem de lucro bruto x Eficiência técnica 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Libra Rio é o terminal que possui a maior margem de lucro bruto, sendo 64%. Isso 

ocorre porque seus custos são relativamente baixos, pois o lucro bruto é a receita de vendas 

deduzindo seus custos de produtos vendidos. O Convicon possui apenas 0,06% de lucro bruto, 

sendo o último colocado. 

Na Figura 19 é mostrada relação da margem de lucro operacional com a eficiência 

financeirae esta possui uma configuração parecida com a da Figura 8. 

 
 

 

Figura 19 – Margem de lucro operacional x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 
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Na margem de lucro operacional, o Rodrimar se encontra em primeiro lugar com 42%. 

O Convicon está em último lugar com um valor de – 17%, o que indica um prejuízo após a 

dedução dos juros e imposto de renda. A média dessa medida é de 25%. Isso ocorre devido a 

parcela de custos e despesas de cada terminal em relação as suas vendas anuais. O Rodrimar 

utiliza 58% de sua receita em despesas e custos enquanto o Convicon tem custos e despesas 

17% maiores do que suas vendas anuais. 

 Na Figura 20 é mostrada uma relação da margem de lucro líquido com a eficiência 

financeira (Figura 8). 
 

 

Figura 20 – Margem de lucro líquido x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a margem de lucro líquido não foi possível fazer o cálculo para o Sepetiba Tecon, 

devido à ausência de dados. Dentre os demais 7 terminais, o Rodrimar e Libra Rio estão 

empatados com 24%. Os dois terminais são capazes de gerar maiores lucros em relação as 

suas vendas de serviços.  O Convicon novamente aparece em último lugar com -19%. 

Na Figura 21 é mostrada relação do ROA com a eficiência financeira, pois possui 

configuração parecida com a da Figura 8. 
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Figura 21 – Retorno do ativo total x Eficiência técnica x Movimentações 

Fonte: Elaboração própria 

 

O terminal com a maior capacidade de gerar lucro com os ativos disponíveis é o Libra 

Rio que gera 20 centavos de lucro por cada 1 real investido em ativos. O Convicon dá um 

prejuízo de 13 centavos a cada real investido em ativos, ficando na pior posição neste quesito. 

O Libra Rio é o terminal com maior lucro por 1 real investido porque é aquele com maior 

parcela de lucro disponível aos acionistas em relação aos seus ativos. 

O aumento da movimentação é capaz de diluir custos. Uma análise relacionada a 

movimentação é efetuada nesta Etapa. Na Figura 22, são mostrados o ponto de equilíbrio 

operacional, a movimentação de 2011 e a capacidade nominal de cada um dos terminais. 
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Figura 22 – Ponto de equilíbrio x Movimentações 2011 x Capacidade nominal 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Na Figura 22, os terminais são divididos em três grupos de acordo com suas 

movimentações em relação a sua capacidade nominal.  O primeiro grupo é composto por 

Tecon Santos, Tecondi e Rodrimar, que movimentaram um valor superior a 70% da sua 

capacidade nominal. O segundo grupo é composto por Libra Rio, Sepetiba Tecon, Tecon Rio 

Grande e Tecon Salvador, que movimentaram entre 30% e 70% de sua capacidade nominal. E 

o terceiro grupo é constituído apenas pelo Convicon, que movimentou menos de 30% da sua 

capacidade nominal. 

O Tecon Santos possui capacidade nominal de 2.000.000 de movimentações anuais. O 

ponto de equilíbrio ocorre em 193.940 unidades movimentadas. Em 2011 foram 

movimentados 1.408.000 contêineres, 70,4% da sua capacidade nominal, atingindo com 

facilidade o ponto de equilíbrio. O Tecon Santos é o que realiza maior número de 

movimentações, mas está em terceiro lugar em eficiência financeira o que demonstra que uma 

maior movimentação auxilia na melhoria da eficiência financeira, porém outros fatores podem 

influenciar nessa eficiência. Sua eficiência técnica é a segunda melhor dentre os terminais 

analisados. 

  O Tecondi está em 5º lugar em eficiência técnica e 4º lugar em eficiência financeira. 

O terminal possui capacidade nominal de 700.000 movimentações anuais. O ponto de 

equilíbrio ocorre em 152.060 unidades movimentadas. Em 2011 foram movimentados 

497.000 contêineres, 71% da sua capacidade nominal, atingindo com facilidade o ponto de 
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equilíbrio. Este terminal possui o segundo maior custo unitário, o que faz com que seja 

necessário analisar os custos e diminuí-los para obtenção de uma melhor eficiência financeira. 

O Rodrimar possui capacidade nominal de 230.000 movimentações anuais. O ponto de 

equilíbrio ocorre em 21.493 unidades movimentadas. Em 2011, foram movimentados 197.000 

contêineres, 85,7% de sua capacidade nominal, atingindo com facilidade o ponto de 

equilíbrio. Este é o terminal que apresenta os menores custos e despesas em relação a todos os 

demais. O Terminal Rodrimar aparece em primeiro lugar na eficiência financeira e em quinto 

lugar na eficiência técnica, ratificando que o mais eficiente financeiramente não é 

necessariamente o mais eficiente tecnicamente. 

O Libra Rio encontra-se em 6º lugar em relação a suas movimentações. No entanto, 

possui a segunda melhor eficiência financeira. Isto provavelmente ocorre porque ele possui a 

maior receita unitária. O terminal possui capacidade nominal de 600.000 movimentações 

anuais. O ponto de equilíbrio ocorre em 72.799 unidades movimentadas. Em 2011, foram 

movimentados 207.000 contêineres, 34,5% de sua capacidade nominal, atingindo o ponto de 

equilíbrio. 

O Sepetiba Tecon encontra-se em 4º lugar em eficiência técnica e em 6º lugar em 

eficiência financeira. Seu custo está entre os mais baixos e sua receita também, o que dá 

margem ao aumento no valor cobrado por contêiner movimentado, permanecendo 

competitivo. O terminal possui capacidade nominal de 500.000 movimentações anuais. O 

ponto de equilíbrio ocorre em 102.435 unidades movimentadas. Em 2011, foram 

movimentados 320.000 contêineres, 64% de sua capacidade nominal, atingindo com 

facilidade o ponto de equilíbrio.  

O Tecon Rio Grande encontra-se em 5º lugar em eficiência financeira e em 1º lugar 

em eficiência técnica e possui a 2ª maior movimentação. O terminal possui capacidade 

nominal de 1.350.000 movimentações anuais. O ponto de equilíbrio em 297.555 unidades 

movimentadas. Em 2011, foram movimentados 639.000 contêineres, 47,33% da sua 

capacidade nominal, o ponto de equilíbrio. Em relação à receita unitária, o Tecon Rio Grande 

está em penúltimo lugar, o que sinaliza que há margem para aumento do preço da 

movimentação permanecendo competitivo. 

O Tecon Salvador possui capacidade nominal de 600.000 movimentações anuais. O 

ponto de equilíbrio ocorre em 152.294 unidades movimentadas. Em 2011, foram 

movimentados 262.000 contêineres, 43,66% da sua capacidade nominal, ultrapassando o 

ponto de equilíbrio. Ainda há capacidade de movimentação de 338.000 unidades e, como este 



 

90 
 

terminal é o penúltimo em eficiência financeira, uma maior movimentação seria conveniente 

para ganhos de escala. Ele possui o 3º melhor custo variável unitário, o que indica que seu 

custo não está tão alto em relação ao mercado, mas que ainda é possível diminuir os custos. 

No entanto, sua receita unitária é a 3ª pior, o que mostra que é possível cobrar um valor maior 

por contêiner movimentado para melhorar sua eficiência financeira.  

O Convicon possui capacidade nominal de 500.000 movimentações anuais. O ponto 

de equilíbrio ocorre em 971.320 unidades movimentadas, sendo maior do que sua capacidade 

nominal. Em 2011, foram movimentados 33.000 contêineres, sendo o terminal com menor 

movimentação, utilizando 6,65% de sua capacidade nominal. Este terminal foi ineficiente 

financeiramente. Se não houver nenhuma alteração na receita, nos custos e nas despesas, este 

terminal não será eficiente, pois precisaria movimentar o dobro de sua capacidade nominal. 

Este terminal possui o custo unitário mais alto de todos. A diminuição deste custo é necessária 

para o melhor desempenho financeiro. Sua receita unitária é a terceira maior. Desta forma, 

ainda há margem para o aumento da cobrança por contêiner movimentado com o intuito de 

reverter a ineficiência financeira. O Convicon é o terminal com a pior eficiência financeira e 

com a pior eficiência técnica. Como visto anteriormente, os problemas de eficiência do 

Convicon são relacionados com a sua composição de equipamentos, que parece ser mais 

custosa. 

 Percebe-se pela análise que a eficiência técnica é mais influenciada pelo volume 

movimentação e a financeira pela taxa de ocupação dos terminais. A tendência é que, a 

medida que a movimentação aumenta, o terminal saia dos quadrantes 1 e 4 em direção ao 2 e 

3 da Figura 8. No caso da eficiência financeira, a medida que a taxa de ocupação aumenta o 

terminal se desloca dos quadrantes 3 e 4 para 1 e 2. Destaca-se o terminal Libra Rio que 

apresentou a segunda menor taxa de ocupação, mas teve a segunda maior eficiência 

financeira. Neste trabalho não foi possível identificar as causas dessa distorção. 

 

Etapa 6 – Análise de sensibilidade 

 

Nesta Etapa, apresenta-se uma análise de sensibilidade, para a medida de eficiência 

financeira, uma vez que Fonseca (2014) já realizou este tipo de análise para a eficiência 

técnica. 

Uma análise de sensibilidade com atribuição de pesos para a eficiência financeira foi 

efetuada, utilizando a Equação 27, com intuito de mostrar o comportamento da eficiência 
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agregada de cada um dos terminais com o aumento da importância da eficiência financeira.  

Na Figura 23, são mostrados os rankings dos terminais com a atribuição de pesos para a 

eficiência financeira. 

 

 

Figura 23 - Ranking de desempenhos dos terminais de contêineres com pesos alterados. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Pela inclinação das retas na figura 23, é possível notar que a eficiência agregada do 

Tecon Salvador se mostra menos sensível ao aumento de importância da eficiência financeira 

e a eficiência agregada do Rodrimar é a mais sensível ao aumento de importância da 

eficiência financeira. Na Tabela 23 são apresentadas as variações no valor da eficiência 

quando ela possui somente o componente técnico para quando ela possui somente o 

componente financeiro. 
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Tabela 23 – Variação percentual de eficiência técnica para eficiência financeira 

Terminal 
Variação de eficiência técnica para 

eficiência financeira [%] 

Convicon 513% 

Rodrimar 245% 

Libra Rio 206% 

Tecondi 65% 

Tecon Santos 56% 

Sepetiba Tecon 44% 

Tecon Rio Grande 28% 

Tecon Salvador 14% 

Fonte: Elaboração própria 

 Independente do peso atribuído à eficiência financeira, o Convicon está sempre em 

último lugar. Há indícios de problemas tanto de operação quanto financeiros.  

O Rodrimar apresenta melhoria quando a eficiência financeira passa a ter um peso 

maior. Este terminal encontra-se em sétimo lugar quando a eficiência financeira não é 

considerada, sobe para terceiro lugar com 70% de peso e segundo lugar com 80%. Com 100% 

de importância para eficiência financeira o Rodrimar assume a liderança. 

O Tecon Rio Grande permanece em primeiro lugar com eficiência financeira com peso 

de 20%. Com 30%, ele cai para segundo lugar, e com 100% ele cai para quinto lugar. 

Nesta análise de sensibilidade, foram selecionadas variáveis da Equação 3 para terem 

seus valores alterados, proporcionando assim a observação do comportando da eficiência 

financeira dadas essas alterações. As variáveis escolhidas para alteração são a receita 

operacional líquida e o custo.  

A receita operacional líquida foi selecionada para sofrer alterações por possuir valor 

maior que o valor de custos e despesas somados para 7 dos 8 terminais, sendo assim o maior 

valor da medida. Para os 7 terminais, a receita se apresenta de 17% a 74% maior que custos 

somados as despesas. Apenas o Convicon possui receita 15% menor que seus custos e 

despesas, tendo assim prejuízo. Por estar sozinha no numerador da medida, um aumento no 

valor da receita provoca proporcional aumento da eficiência financeira. 

O custo foi escolhido por ser maior que a despesa, variável que o acompanha no 

denominador da medida, para todos os terminais. O custo se apresenta 55% a 890% maior que 

as despesas. Por estar no denominador da medida somado a despesa, qualquer alteração no 

custo mostra mais sensibilidade devido a seu valor ser maior. Quanto menor o custo, melhor 

será a eficiência financeira. 
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Na Tabela 24, são mostradas a porcentagem de alteração necessária nos valores da 

receita operacional líquida e dos custos, alterando somente um de cada vez, necessários para 

que os demais terminais igualem sua eficiência financeira a do Rodrimar, que é primeiro lugar 

no ranking de eficiência financeira. 

Tabela 24 – Porcentagem de alteração na receita e no custo para atingir a eficiência financeira do Rodrimar 

(Benchmark) 

Terminal 

Variação na receita para atingir a 

eficiência financeira do Rodrimar 

Variação no custo para atingir a eficiência 

financeira do Rodrimar 

Libra Rio 1,32% -2,15% 

Tecon Santos 2,99% -3,27% 

Tecon Rio Grande 20,91% -21,60% 

Tecondi 26,07% -24,93% 

Sepetiba Tecon 27,15% -25,92% 

Tecon Salvador 48,63% -43,29% 

Convicon 104,80% -60,32% 

Fonte: Elaboração própria 

O Convicon, terminal com a pior eficiência financeira, precisaria dobrar sua receita ou 

diminuir em 60% seus custos para atingir a eficiência financeira do Rodrimar. A variação de 

receita mostra-se inviável e a de custo viável. Isto pode ser observado na Figura 24, que 

mostra a receita unitária e custos variáveis unitários de 2011 do Convicon, receita unitária e 

custos unitários do Convicon projetados para alcançar a eficiência financeira do Rodrimar, e a 

receita unitária e custos unitários do Libra Rio em 2011, terminal com a composição de 

equipamentos mais semelhante à do Convicon. 
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Figura 24 – Receitas unitárias e custos unitários do Convicon para 2011 e projetados e para o Libra Rio 

em 2011 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao aumentar a receita em 104,8%, a receita unitária passa de R$ 682,3 para R$ 

1397,35, valor maior que o do Libra Rio que é 1157,86, e que além de ser o terminal com 

estrutura mais parecida, aparece com a maior receita unitária. Porém a diminuição de 60% nos 

custos parece mais viável, uma vez que o custo unitário passaria de R$ 678,18 para R$ 

406,90, praticamente equiparando-se com o do Libra Rio que é R$ 407,21. 

Variações realizadas na receita operacional líquida dos terminais sempre terão como 

resultado uma variação em mesma proporção na eficiência financeira. Se houver uma 

variação de 10% na receita, permanecendo as demais variáveis inalteradas, a variação da 

eficiência financeira será de 10%. 

Uma variação de 10% foi efetuada nos custos. A Tabela 25 mostra o quanto a 

eficiência financeira melhora ou piora dada uma variação nos custos. 
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Tabela 25 - Variação na eficiência financeira de acordo com a variação de custo 

Terminal 

Variação de +10% 

no custo 

Variação de +20% 

no custo 

Variação de -10% 

no custo 

Variação de -20% 

no custo 

Rodrimar -8,33% -15,38% 9,99% 22,20% 

Libra Rio -5,72% -10,82% 6,46% 13,81% 

Tecon Santos -8,16% -15,09% 9,75% 21,61% 

Tecon Rio Grande -7,41% -13,80% 8,70% 19,06% 

Tecondi -7,66% -14,23% 9,05% 19,89% 

Sepetiba Tecon -7,61% -14,14% 8,98% 19,72% 

Tecon Salvador -7,03% -13,13% 8,17% 17,81% 

Convicon -7,82% -14,50% 9,27% 20,43% 

Fonte: Elaboração própria 

 A eficiência financeira do Rodrimar aparece como a mais sensível em relação às 

variações de custo. Isto ocorre porque do total de seus gastos, ele possui 90,84% de custos, 

maior proporção de custos em relação às despesas de todos os terminais. Já o Libra Rio, ao 

contrário do Rodrimar, possui a eficiência financeira menos sensível às alterações de custo. 

Isto acontece devido a sua parcela de 60,66% de custos em relação aos seus gastos totais. O 

Rodrimar gasta mais com suas operações, uma vez que os custos são gastos relacionados 

diretamente a produção. O Libra Rio possui mais gastos com suas despesas fixas, que 

dependem menos da movimentação de contêineres propriamente dita. Na Figura 25, é 

apresentada a composição de equipamentos dos dois terminais. 
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Figura 25 – Comparação de recursos empregados no Rodrimar e Libra Rio 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os dois terminais possuem configurações parecidas nos tipos de equipamentos que 

usam. No entanto, o Rodrimar utiliza quase o dobro de reachstackers. Há indícios de que esse 

equipamento pode estar causando os aumentos de custos nas operações no Rodrimar. 

 

Etapa 7 – Proposição de melhorias 

 

 A proposição de melhoria desta aplicação é realizada para o Convicon, por ser o 

terminal com a pior eficiência financeira e ter sido o único terminal a apresentar prejuízo ao 

final do exercício de 2011. 

As ações devem ser direcionadas para o aumento da receita e ou diminuição de custos. 

Para aumento na receita, um terminal pode cobrar um valor maior pela movimentação de 

contêiner, se certificando que o valor mantém o terminal competitivo perante os demais. 

Neste trabalho, nenhuma ação em relação ao aumento na receita foi sugerida, uma vez que os 

terminais podem movimentar diferentes tipos de contêineres, sendo o valor cobrado diferente 

para cada tipo, influenciando no valor da receita unitária calculada nessa pesquisa, que 

desconsidera o tipo de contêiner utilizado. 

Os custos podem ser diminuídos por uma maior movimentação de contêineres e ou por 

uma alteração na composição de equipamentos do terminal. Como proposta para melhoria de 

eficiência técnica, três ações podem ser tomadas simultaneamente:  
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- Movimentar 66.000 unidades, o que causaria um aumento de 100% em relação à 

movimentação de 33.000 unidades ocorrida em 2011. 

- Utilizar a composição de equipamentos do Tecon Rio Grande, o melhor em eficiência 

técnica, para assim diminuir seus custos unitários para R$ 180,11. 

 Utilizando a Equação 3 de eficiência financeira o resultado passaria de  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 =  
(33.000 𝑥 682,3)

4.003.000 + (33.000 𝑥 678,13)
= 0,85 

para 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 =  
(66.000 𝑥 682,3)

4.003.000 + (66.000 𝑥 180,11)
= 2,8 

 

O valor encontrado foi superior ao valor do Rodrimar, que possui a maior eficiência 

financeira. Como seria pouco provável a realização das duas ações conjuntamente, elas 

poderiam ser tomadas isoladamente.  

Caso apenas a movimentação de contêineres fosse dobrada, a eficiência financeira 

passaria a ser de 0,92, melhorando a situação, porém continuando a ser ineficiente e 

permanecendo em 8º no ranking de eficiência financeira.  

Caso a composição de recursos fosse alterada para uma composição semelhante à do 

Tecon Rio Grande, a eficiência financeira passaria a ser 2,26, levando o Convicon ao 1º lugar 

no ranking de eficiência financeira. Torna-se válido lembrar que outros fatores como a 

quantidade movimentada e o tipo de contêiner movimentado, além da composição de 

recursos, podem alterar o custo. 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Ao longo da discussão teórica deste trabalho não foram encontrados procedimentos 

estruturados de avaliação de eficiência técnica e financeira de forma que as mesmas pudessem 

ser comparadas. Foi possível responder aos questionamentos propostos no problema de 

pesquisa. Por meio da criação de um procedimento para a avaliação dessas eficiências em 

terminais de contêineres, respondeu-se como sistematizar a avaliação de eficiência técnica e 

financeira. Uma aplicação foi realizada utilizando o procedimento proposto, respondendo 

quais são os rankings de eficiência técnica e financeira dos terminais de contêineres estudados 

para o ano de 2011. O objetivo geral da pesquisa “propor um procedimento para avaliação de 

eficiência técnica e financeira em terminais de contêineres brasileiros” foi alcançado.  

Os objetivos específicos também foram alcançados. Quanto ao objetivo “levantar 

referencial teórico para entendimento do tema e das variáveis utilizadas na pesquisa” pode-se 

concluir que os trabalhos relacionados à eficiência em terminais de contêineres possuem foco 

em eficiência técnica de países desenvolvidos. Quanto ao objetivo “identificar os terminais 

utilizados na pesquisa e suas características” pode-se concluir que os terminais selecionados 

são importantes, pois movimentaram 68,1% dos contêineres movimentados no Brasil em 

2011. Quanto ao objetivo “analisar dados relacionados às variáveis utilizadas de cada um dos 

terminais” pode-se concluir que os indicadores de eficiência técnica são mais facilmente 

encontrados em trabalhos acadêmicos e que os indicadores financeiros são encontrados em 

relatórios contábil-financeiros, muitas vezes divulgados em jornais locais, necessitando assim 

de contatos diretos com funcionários dos terminais. Quanto ao objetivo “discutir a eficiência 

técnica e financeira de cada terminal” conclui-se que a configuração de equipamentos 

utilizada, a quantidade de contêineres movimentados e a taxa de ocupação dos terminais 

influenciam na eficiência técnica e financeira, fazendo com que um terminal tecnicamente 

eficiente não seja necessariamente financeiramente eficiente.  

Os resultados da pesquisa demonstram que os terminais com melhor eficiência técnica 

não são necessariamente os melhores em eficiência financeira. O Tecon Rio Grande é o 

melhor tecnicamente, porém o Rodrimar é o melhor financeiramente. Isto ocorre 

principalmente devido à configuração de recursos empregados para as movimentações, a 

quantidade de contêineres movimentados e taxa de ocupação dos terminais. Um equipamento 

que é eficiente tecnicamente pode possuir alto custo de operação, o que faz com que a 

eficiência financeira do terminal reduza. Os porteiners e MHCs mostraram-se equipamentos 

que poderiam equilibrar a eficiência técnica e financeira de um terminal, isto é, fazendo com 
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que possuam eficiência técnica e financeira relativamente favoráveis. Os RTGs e transteiners 

são equipamentos que auxiliam na melhoria da eficiência técnica, mas se mostram caros de 

operar, o que faz com que a eficiência financeira reduza. Já os caminhões tratores e os 

semirreboques são equipamentos com menor custo de operação, porém não são tão eficientes 

tecnicamente. Conclui-se que a eficiência técnica é mais fortemente influenciada pelo volume 

de movimentação e a financeira é mais fortemente influenciada pela taxa de ocupação dos 

terminais. 

O estudo e cálculo das medidas de eficiência técnica e financeira são importantes para 

os gestores dos terminais, uma vez que apresentam a atual situação técnica e financeira e 

consequentemente apresentam resultados que podem ser utilizados para tomadas de decisões 

futuras em busca de melhorias. 

Verificou-se ainda a relação entre as medidas de eficiência técnica e financeira: os 

terminais que possuem valores maiores para medidas de rentabilidade tendem a ter uma 

eficiência financeira mais alta. Isso ocorre pelo fato da eficiência financeira levar em 

consideração indicadores ligados a receitas, custos e despesas, assim como as medidas de 

rentabilidade.  

A partir dos resultados da aplicação do procedimento desenvolvido, algumas ações 

foram sugeridas para o Convicon, por ser o terminal com o pior resultado de eficiência 

financeira e por ter tido prejuízo no ano de 2011, com o intuito de melhorar a sua eficiência 

financeira. Os resultados das projeções mostram eficiências financeiras mais favoráveis. 

Como limitação para o trabalho pode-se citar a baixa quantidade de literatura 

encontrada no que diz respeito à eficiência financeira em terminais de contêineres. A 

dificuldade de levantamento de relatórios financeiros de todos os terminais brasileiros de uso 

público para obtenção de dados para os cálculos também se apresentou como uma limitação 

ao estudo, e por este motivo alguns dados tiveram que ser estimados. Não foram consideradas 

as especificidades dos contêineres, podendo causar alguns vieses. 

 Para novos estudos, sugere-se uma análise financeira temporal, verificando o 

comportamento das medidas com o passar do tempo. Desta forma, torna-se possível observar 

se o aumento de eficiência técnica traz variação de eficiência financeira para cada um dos 

terminais e porque isto ocorre. Em relação às melhorias sugeridas para o Convicon, torna-se 

válido avaliar a viabilidade de cada uma das mudanças em estudos futuros. Sugere-se também 

uma análise com comparações entre terminais públicos e privados, verificando quais são 

melhores tecnicamente e quais são melhores financeiramente e porque isto ocorre. 
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APÊNDICE A 

 Os relatórios financeiros do Tecon Santos não foram encontrados para esta pesquisa. 

Julgando ser um terminal importante devido à sua alta movimentação de contêineres, os dados 

para o Tecon Santos foram então estimados. Os relatórios da Santos Brasil, empresa 

administradora do Convicon, Tecon Santos e Tecon Imbituba, foram encontrados e utilizados 

para essas estimativas.  

 O cálculo foi realizado da seguinte maneira: Do valor do indicador para os três 

terminais juntos fui subtraído o valor do Convicon. Em seguida, o valor que restou foi 

multiplicado por 0,8833. O valor de 0,8833 foi arbitrado porque com o somatório das 

movimentações do Tecon Santos e do Tecon Imbituba, o primeiro movimenta 88,33% do 

total. A Tabela a seguir mostra os cálculos para cada um dos indicadores para o Tecon Santos. 

 

Indicador Valor Cálculo 

Ativo   

Contas a receber [R$] Não disponível - 

Ativo circulante [R$] 82.095.668 (96.869.000 - 3.927.000) x 0,8833 

Ativo total [R$] 1.207.528.515 (1.400.934.000 - 3.386.000) x 0,8833 

Passivo   

Contas a pagar [R$] 33.428.488 (43.379.000 - 5.534.000) x 0,8833 

Passivo circulante [R$] 75.116.715 (96.536.000 - 11.495.000) x 0,8833 

Passivo exigível total [R$] 168.247.450 (206.972.000 - 16.496.000) x 0,8833 

Vendas anuais (Receita) [R$] 761.682.839 (884.831.000 - 22.516.000) x 0,8833 

Custo dos produtos vendidos (Custos) [R$] 398.856.764 (473.933.000 - 22.380.000) x 0,8833 

Lucro bruto [R$] 362.826.074 (410.898.000 - 136.000) x 0,8833 

Despesas [R$] 49.976.231 (60.582.000 - 4.003.000) x 0,8833 

Resultado operacional [R$] 306.018.401 (350.316.000 - 3.867.000) x 0,8833 

Juros (despesas financeiras) [R$] 381.764.326 (432.202.339 - 5.477.000) x 0,8833 

Lucro disponível aos acionistas ordinários [R$] 153.379.322 (169229000 - (-4414520)) x 0,8833 

 

 As despesas financeiras do Tecon Rio Grande e do Tecon Salvador não aparecem 

explícitas nos relatórios financeiros anuais e foram calculadas de acordo com notas 

explicativas. 

 Para o Tecon Rio Grande os dados da nota explicativa 11 do relatório financeiro de 

2012 foram utilizados. Para o Tecon Salvador os dados da nota explicativa 13 do relatório 

financeiro de 2012 foram utilizadas. As duas notas explicativas citadas são relacionadas aos 

financiamentos dos terminais. A Tabela seguinte mostra os cálculos das despesas financeiras 

desses terminais. 
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Indicador Juros (despesas financeiras) [R$] 

Tecon Rio 

Grande 

Valor 2.599.715 

Cálculo 
5.193.000 x 0,0849 + 29.578.000 x 0,017 + 1.512.000 x 0,045 + 5.913.000 x 

0,0163 + 28.975.000 x 0,0507 + 138.000 x 0,1634 

Tecon 

Salvador 

Valor 4.044.671 

Cálculo 
102.117.000 x 0,0275 + 6.788.000 x 0,1409 + 5.620.000 x 0,045 + 166.000 

x 0,1634 

 

 


