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AGENDA 

• Motivação (a problemática?) 

• Panorama geral do setor portuário pós Lei 
12.815/2013 

• A modalidade TUP de instalação portuária  

• A manifestação de interesse do setor privado 

• Mapeamento da demanda disponível 

• A problemática do balanço oferta proposta x 
demanda prevista 

• A análise multicritério como apoio à tomada de 
decisão 

• O método AHP como solução 
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MOTIVAÇÃO  
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Necessidade de 
ampliação / 

investimentos 

para atender a 

demanda 

SISTEMA 

PORTUÁRIO 

• Alto investimento 
• Longo período 

de construção 

• Grande impacto 

social, 

econômico e 

ambiental 

INSTALAÇÃO 

PORTUÁRIA 

Apesar de 

privados, agora 

prestam serviços a 

terceiros (serviço 
público) e 

competem com os 

arrendados. 

TERMINAIS PRIVADOS – 

NOVO MODELO 



O NOVO MARCO REGULATÓRIO  

“A exploração dos portos organizados e instalações 
portuárias, com o objetivo de aumentar a 
competitividade e o desenvolvimento do País, 
deve seguir as seguintes diretrizes: 

I – Expansão, modernização e otimização da 
infraestrutura e da superestrutura que integram os 
portos organizados e instalações portuárias; 

(...) 

V – Estímulo à concorrência, incentivando a 
participação do setor privado e assegurando o 
amplo acesso aos portos organizados, instalações e 
atividades portuárias.” 

LEI 12.815/2013 
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MODELO DE EXPLORAÇÃO – LEI 
12.815/13 
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2013 

TERMINAIS DE USO 
PRIVATIVO (TUP) 

Autorização via contrato de 
adesão 

TUP exclusivo 
TUP misto 
Estação de transbordo 
Terminais de turismo 

Dentro ou fora do porto 
organizado 

TERMINAIS DE USO 
PRIVADO (TUP) 

TUP 
Estação de transbordo 
Instalação portuária 
pública de pequeno porte 
Terminais de turismo 

Autorização via contrato 
de adesão 

Fora do porto organizado 

Verticalizado Prestação de serviço a terceiros 
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2013 TERMINAIS DE USO PRIVADO (TUP) 

Localizados fora do porto organizado; 

A autorização é precedida de chamada ou 
anúncio público. 

Qualquer empresa, com sede no país, poderá requerer 
autorização de instalação portuária em seu terreno; 

verificação se há outros interessados em autorização 
na mesma região e com características semelhantes 

MODELO DE EXPLORAÇÃO – LEI 
12.815/13 
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Requerimento + documentação protocolado na Antaq 

Validação da documentação (habilitação), abertura de 
anuncio público  

Verificação de compatibilidade com planejamento do 
setor e, caso tenha mais que uma empresa interessada, 
visto a viabilidade locacional. Quando necessário, abertura 
de processo seletivo.  

Autorização do poder concedente 

Celebração do contrato  

* Todas as informações dos processos são divulgadas 
no site da Antaq. 

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO  – LEI 
12.815/13 
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Baseado no diagnóstico realizado para o BNDES em 2012 

Projeção para 2015, 2023 e 2031 

 

Analisada oferta de capacidade existente, cenários com as expansões 

previstas e já anunciadas 

 

Resultados apresentados por complexo portuário e por grupo de carga 

 

Resultado = + 106 novas instalações portuárias tipo 

PERSPECTIVAS DA DEMANDA E 
OFERTA PORTUÁRIA  

Situação atual e perspectivas  da demanda e oferta portuária  
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Site da Antaq: pedidos realizados, com detalhe da empresa 

requerente, do tipo de carga, capacidade prevista e localização, bem 

como o status dos pedidos. 

REQUERIMENTOS 

Contratos assinados 24 

Inabilitados  2 

Em análise  57 
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Granel líquido x 

x Granel sólido 

Veículos 

Conteiner 

Offshore 

Carga geral x 

x 

x 

x 

DEMANDA PROJETADA X 
REQUERIMENTO TUP 
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A problemática em questão é considerada complexa por depender de 

diversos fatores subjetivos e por estar ligado ao interesse público. 

Método Multicritério de Apoio a Decisão 

PROPOSTA DE MÉTODO  

 Requerimentos realizados 
 Demanda prevista  
 Planejamento do setor 
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É indicado para definição de prioridades, alocação de recursos etc. 

Corresponde a uma estrutura hierárquica composta de vários níveis 

– fácil visualização da influência dos diversos elementos do 

problema. 

O MÉTODO ANALYTIC HIERARCHY 
PROCESS (AHP) 

o 1º selecionar o problema e definir os critérios  e alternativas 

o 2º determinar matriz de comparação paritária entre os critérios ci e 

cj (valores de intensidade de importância) 

o 3º determinar a prioridade relativa de cada critério e verificar 

consistência 

o 4º determinar matriz de comparação paritária para atributos e 

subatributos  

o 5º obter a prioridade composta 

o 6º determinar a pontuação de cada alternativa 

o 7º ordenar as pontuações obtidas e determinar quais são as 

alternativas mais recomendadas 
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