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INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA / OBJETIVO 

CENÁRIO GLOBALIZADO 
 

TRANSPORTE MARÍTIMO COMO ELO PRINCIPAL DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 

 
SISTEMA PORTUÁRIO DEVE SER MODERNO E EFICAZ 

 
COMO COMPOR UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO? 
 
 



SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO - SMD 

Deve refletir os 
resultados de uma 
organização, seja por 
processo ou como um 
todo. 

Os sistemas de medição de 
desempenho devem ser 
dinâmicos (BITITCI, 2000).  

Os indicadores devem satisfazer a necessidade de medir o 
desempenho individual de cada um dos processos, que meçam as 
inter-relações de cada processo com os demais (RODRIGUEZ, 2015). 



Até 1980 Década  80 Década 90 A partir de 2000 

Medidas 

financeiras 

Crescente número 

de abordagens. 

Publicações e 

elaborações de 

modelos bastante 

densas. 

Grande maioria de 

publicações e 

adaptações dos 

modelos propostos nas 

décadas anteriores. 

+ Teóricos + Teóricos Aumento de 

abordagens na cadeia 

de suprimentos, 

serviços e indivíduos. 

+ Práticos 

Fonte: Adaptado de Tezza et al. (2010). 

Evolução dos SMDs 

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO - SMD 



Fonte: Antaq (2015). 

15 mercadorias mais movimentadas nos portos 
brasileiros – 1º semestre 2015. 



Devem estar bem aparelhados 
para a movimentação das 
cargas em contêineres quando 
os navios estão atracados. 

EFICIÊNCIA  DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS  
BRASILEIROS – PORTOS CONTEINEIROS 



MPH – Movimentos por hora -  
Importante indicador de eficiência 
nas operações portuárias que 
reflete  a quantidade de contêineres 
em TEUs movimentados por hora.  

EFICIÊNCIA  DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS  
BRASILEIROS – PORTOS CONTEINEIROS 

VIDEO 



ESTUDO DE CASO – PORTO DE ITAPOÁ - SC 

Inicio suas operações  em junho de 2011, 
sendo considerado um dos terminais 
mais ágeis e eficientes da América Latina. 

Localização estratégica, 
integrando a Baía da 
Babitonga, possuindo 
condições seguras e 
facilitadas para a atracação 
dos navios. 

Possui dois berços de atracação que 
somam um comprimento total de 630 
metros por 43 metros de largura, e que 
permite a atracação simultânea de dois 
navios Super Post Panamax. 



Fonte: Porto de Itapoá (2015) 



Fonte: Porto de Itapoá (2015) 



Fonte: Porto de Itapoá (2015) 



Fonte: Porto de Itapoá (2015) 



No dia 8 de setembro de 2015, na 
operação do navio Monte Sarmiento, o 
Terminal atingiu a marca de 155,6 MPH 

(Movimentos Por Hora).  

CONTÊINERES 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O porto de Itapoá se 
caracteriza por uma gestão 
inovadora. 

Possui limitada capacidade de 
atracamento em quantidade 
simultânea de navios, porém ocupa 
posição estratégica em relação aos 
outros portos do país, no que se refere 
ao volume movimentado de TEUs. 

Na logística portuária 
é essencial que a 
produtividade dos 
serviços prestados 
por um porto tenha 
padrões de qualidade 
comparada aos portos 
internacionais. 
Neste contexto o 
porto de Itapoá está 
competitivo no seu 
MPH. 

O MPH é uma importante medida num sistema de desempenho 
portuário! 



OBRIGADO!  


