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PORTOS DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL NA EXPORTAÇÃO DE 

CARGA CONTEINERIZADA: A PERSPECTIVA DO EMBARCADOR 
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Graduação em Gestão de Negócios, Universidade Católica de Santos, Santos: 2006. 
Orientador:  Prof. Dr. Léo Tadeu Robles  
 
 

No mês de abril foi defendida dissertação de mestrado pelo nosso orientando, Marcos 

Mazza, abordando a aplicação da metodologia do Processo de Análise Hierárquica – AHP. O 

Mazza, pesquisador do Núcleo de Estudos em Logística Internacional e Economia Marítima – 

NELIEMA, analisou em seu trabalho o papel das condições naturais, estruturais, operacionais 

e econômicas dos portos do Sul e Sudeste do Brasil, como determinantes da logística de 

exportação de carga conteinerizada em suas áreas de influência e da competitividade dos 

exportadores. O estudo considerou os portos de Vitória – ES, Rio de Janeiro – RJ, Sepetiba – 

RJ, Santos – SP, Paranaguá – PR, São Francisco do Sul – SC, Itajaí – SC e Rio Grande – RS, 

como os principais “elos logísticos” de suas regiões constituindo-se em escoadouros naturais 

para as mercadorias de maior valor agregado, tendo como foco a escolha de que porto utilizar, 

comparando-se os fatores de decisão por meio do AHP. 

Dessa forma, o estudo elaborado por Mazza, de natureza exploratória, aplicou a 

metodologia do Processo de Análise Hierárquica – AHP, ao ponto de vista dos embarcadores, 

como ferramenta para apoio ao seu processo de decisão, estabelecendo uma estrutura de 

critérios e sub-critérios baseada na literatura especializada identificada e adaptada à realidade 

brasileira para aplicação empírica posterior.  

A pesquisa de Mazza envolveu fontes secundárias ao longo de todo seu 

desenvolvimento, obtendo informações sobre cada um desses portos para se configurar os 

indicadores do desempenho aplicados na metodologia AHP. De forma concomitante, o 

pesquisador realizou entrevistas estruturadas pessoalmente e on line junto a embarcadores de 

modo a complementar a base de dados e melhor aproveitar os recursos do AHP. 

Os critérios e sub-critérios identificados por Mazza, como fatores de decisão, 

obedeceram à seguinte divisão: no critério Infra-Estrutura e Gestão, os sub-critérios “número 

de terminais”, “equipamentos de movimentação“, “instalações para armazenagem” e 

“eficiência e gestão”; no critério Preços e Nível de Serviço, os sub-critérios “o custo do 
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despacho aduaneiro”, “o custo de movimentação e armazenagem”, “o tempo de espera para 

descarga de caminhões” e o “nível de serviço”; no critério Volume de Carga Envolvido, os 

sub-critérios como “distância da hinterlândia”, “infra-estrutura de acesso ao porto” e o “custo 

do transporte rodoviário”; e no critério Localização do Porto, “a freqüência de escalas”, “a 

negociação de frete” e “a prioridade para embarque”.  

Essa estrutura básica foi submetida por Mazza a especialistas do setor, testando sua 

consistência e, finalmente, a tornou disponível em sítio da Associação Comercial de São 

Paulo, formulários de resposta voluntária e, o pesquisador também houve por bem aplica-lo a 

executivos do setor.  

Mazza utilizou, a partir dos dados coletados, uma versão de demonstração de software 

especializado em aplicações AHP, tendo como resultados nessa rodada básica a colocação do 

porto de Santos hierarquicamente em primeiro lugar nas condições operacionais, ao destacar-

se nos critérios “Localização do Porto” E “Volume de Carga Envolvido”. 

A Tabela 1 mostra os resultados da rodada da metodologia AHP, ou seja, a 

classificação hierárquica dos portos alternativos de escolha, segundo os critérios e as repostas 

obtidas na pesquisa. 

 
Classificação Porto 

1º Santos – SP 
2º Rio de Janeiro – RJ 
3º Rio Grande – RS 
4º Sepetiba – RJ 
5º São Francisco do Sul – SC 
6º Paranaguá – PR 
7º Vitória – ES 
8º Itajaí - SC 

Tabela 1 – Classificação Hierárquica de Portos de Embarque 

 
 

Mazza submeteu os resultados a uma análise de sensibilidade e concluiu que, mesmo se 

alterando valores nos indicadores de maior representatividade, a classificação básica não se 

alterou, indicando, segundo Mazza, a robustez do modelo. 

O estudo de Mazza atendeu plenamente o objetivo proposto de utilização da 

metodologia AHP e ao de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento do setor 
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portuário no enfoque da logística internacional, a qual, como se sabe, é decisiva para os 

esforços do país de uma inserção competitiva no concerto das nações participantes do 

comércio exterior, elemento dinâmico da atual economia globalizada. 

 


