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Abstract: This paper aims to develop instruments to increase the
analysis capacity of activities and modes involved in the transport process,
with the example of the Brazilian export of soybeans and soybean meal. In a
first step, looking to identify and characterize the ambience in which are held
the activities of transport and the elements that somehow may interfere with
the performance of the resources allocated to carry out the transport to the
port. Through the analysis of complex systems seeks to assess the behavior
and characteristics of these potential barriers and the correlation with the
possible capacity to be offered in various port terminals. It starts from the
principle that knowing better the interaction of these elements would be
possible to encourage better planning of activities and delivery vehicles at
the disposal of the harvest that begun in January, 2015. In a comparative
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approach would also be possible to identify the ports and terminals that are
operating closer to saturation and hence where there greatest risk of systemic
programming failures.

Key words: Transport, Model, Ports, Management.

Resumo: Este trabalho se propõe a desenvolver Instrumento que per-
mita ampliar a capacidade de analise das atividades e dos modais envolvidos
no processo de transporte, com estudo de caso e na exportação de soja e de
farelo de soja. Em uma primeira etapa, procura-se identificar e caracterizar
a ambiência onde são realizadas as atividades de transporte e os elementos
que, de alguma forma, podem interferir no desempenho dos recursos alocados
para realizar o transporte até o Porto. Através da análise de sistemas com-
plexos procura-se avaliar o comportamento e caracteŕısticas desses posśıveis
entraves e a correlação com a capacidade posśıvel de ser ofertada nos di-
versos terminais portuários. Parte-se do principio que conhecendo melhor a
interação desses elementos seria posśıvel estimular uma melhor programação
das atividades e distribuição de véıculos durante o escoamento da safra que se
iniciou em janeiro de 2015. Em uma abordagem comparativa, seria também
posśıvel, identificar os portos e terminais que estão atuando mais próximos
da saturação e, consequentemente, onde existem maiores riscos de falhas
sistêmicas de programação.

Palavras-Chave: Transporte, Modelo, Portos, Gestão.

1 Introdução

Pesquisadores procuram constantemente ampliar o seu conhecimento sobre
pessoas, os fenômenos naturais e objetos que os rodeiam. Com o passar
do tempo, desenvolvem sistemas, modelos, teorias, leis e regras que lhes
permitiram conhecer, ao menos de forma superficial, a natureza, os objetos
e o comportamento das pessoas.

Com esse esṕırito curioso, e utilizando os sentidos e experiências recebe
e interpreta as informações do mundo exterior, buscando a construção de
conhecimento e domı́nio em relação aos elementos do entorno, num cont́ınuo
processo de aprendizado.
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Pretende-se utilizar a técnica de sistemas complexos porque esta apresenta-
se como válida para o setor de transportes, em função do número de variáveis
e da ausência de formulações que as relacione integralmente, visando possi-
bilitar o aprimoramento das intervenções e o entendimento dos mecanismos
que possam ser adotados para identificação dos problemas nas mais diversas
áreas, bem como construir estudos prospectivos.

Segundo Dick Ettema [8], da Universidade Utrecht, Holanda, existe uma
grande perspectiva de aplicações dessa teoria na área de transportes. Esse
modelo permite também identificar e avaliar a representatividade dos en-
traves loǵısticos, avaliar e simular alternativas de intervenções nos principais
pontos de embarque que possam estar restringindo a melhor programação
para as operações, envolvendo portos, rodovias, ferrovias e hidrovias.

Justifica-se esta forma de abordagem em face ao aumento das safras esper-
adas e, à mudança na distribuição espacial das áreas de produção, a evolução
do porte dos navios, véıculos e às tecnologias utilizadas nos subsistemas que
consolidam uma nova conjuntura de dif́ıcil diagnóstico, inclusive com a pos-
sibilidade de novas alternativas loǵısticas (Corredor Centro Norte), novos
modelos de operação e novos operadores de transporte entrantes.

O Modelo de Gestão de Barreiras (MGB) se propõe a ampliar a capaci-
dade de diagnóstico com base em um conjunto ordenado de elementos e
indicadores relacionado ao fluxo das mercadorias, categorizados inicialmente
como vetores. é desta forma que o modelo procura melhorar a intensidade
e qualidade da relação que se estabelece entre o pesquisador que conhece ou
deseja conhecer melhor o objeto, os elementos e os meios correlacionados à
produção de transporte. O MGB é um ”Modelo de Qualidade de Processos”
baseado no tempo, e pode ser facilmente alterado para agregando dados de
custo.

Na Figura 1 pode-se observar que em uma primeira fase (preparação) o
gestor encontra-se em uma fase de dúvidas e desconhecimento em relação as
reais causas dos problemas constatados durante a realização do transporte
ou escoamento da safra, neste momento é importante o contato e troca de
informações com seus parceiros (stakeholders) para definir o real objetivo a
ser atingindo.

Em um segundo momento, ainda na fase de preparação, após a análise
das informações dispońıveis, o gestor inicia a construção do conhecimento
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Figure 1: Fases da Gestão Adaptativa (Fonte: [15])

do problema, algumas dúvidas e possibilidades se apresentam mais fortale-
cidas, quanto à sua afirmação ou negação. As alternativas são constrúıdas
considerando as informações passadas e atuais, bem como as intervenções
em curso. O modelo é criado e o monitoramento é estabelecido visando o
cont́ınuo aprimoramento do processo.

Numa segunda fase (fase interativa), apesar das novas dúvidas surgidas, foi
posśıvel melhorar a precisão em relação às causas dos problemas, permitindo
uma opinião mais robusta sobre o tema, permitindo identificar elementos
de maior significância e ampliando o domı́nio, com menor receio de errar.
Com as alternativas postas é o momento da tomada de decisão baseada nas
informações dispońıveis e que é seguida da observação de como o processo
irá transcorrer após ela.

Entretanto, a conjuntura e as tecnologias de transporte se modificam con-
stantemente, exigindo novas habilidades para preservar a validade dos con-
hecimentos adquiridos, para isso o monitoramento é mantido e irá gera uma
avaliação que poderá levar a uma nova decisão. É desta forma que se pro-
cessa o desenvolvimento da ciência e do conhecimento, sempre se adaptando
às novas situações.

É também este processo natural de aprimoramento cont́ınuo que estim-
ula a grande maioria das inovações nas empresas, gerando a necessidade de
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estudos sistemáticos de alternativas loǵısticas que possibilitem ampliar o mer-
cado e alcançar maiores benef́ıcios ou vantagens relativas, para a produção,
distribuição ou para a aquisição de insumos.

A Gestão Adaptativa (GA), ou Gestão Cient́ıfica, é a metodologia de gestão
recomendada para processos com alto grau de incerteza, nos quais se escolheu
a técnica de sistemas complexos para modelagem em função da necessidade de
aprimoramento cont́ınuo da gestão e das modificações constantes da conjun-
tura, sendo imperativo e indispensável um monitoramento constante (coleta
de dados) das principais informações relativas à atividade desenvolvida.

Para que não haja dúvidas quanto a nomenclatura, neste trabalho o termo
”gestão” é utilizado para representar as ações estratégicas para conduzir uma
atividade, incluindo o planejamento, sendo maior que a soma das intervenções
f́ısicas no sistema viário, levadas a cabo pelos órgãos públicos, somadas
às ações operacionais, executadas pelos transportadores/embarcadores, e às
ações legais tomadas pelos órgãos reguladores.

2 Aspectos Conjunturais

Como primeiro passo para adotar o Modelo de Gestão de Barreiras, é
necessário obter informações e estudar o comportamento e distribuição es-
pacial das atividades e os processos envolvidos, identificando os atributos
(variáveis e elementos) dos sistemas de transportes, dos operadores, dos por-
tos, da ambiência, bem como das regras que determinam o comportamento
e a distribuição têmporo-espacial pretendida para o produto no segmento de
transporte.

É também necessário compreender que uma ligação de transporte só fun-
cionará de forma adequada e continua, por ser um fluxo, se estiver inserida ou
integrar uma rede de transporte e de distribuição eficiente e compat́ıvel, com
infraestrutura, véıculos e equipamentos modernos, atuando sob um sistema
integrado de gestão adaptativa, com eficiência garantida nos diversos modais
para melhorar e preservar os processos de forma equilibrada e cont́ınua. Uma
ligação de transporte que não se revitaliza acaba ineficiente e se atrofia.

Uma abordagem abrangente permite identificar a cont́ınua e incessante
mutação dos mercados, das empresas usuárias dos sistemas de transportes
e dos portos na busca por vantagens comparativas e inovações de processo
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Figure 2: Fases do Transporte (Fonte: [2])

e de custos dos insumos que, por meio de economia de escala e aumento
das quantidades transportadas, intensificam as exigências de agilidade e de
qualidade dos serviços.

Esse fenômeno atua seletivamente no mercado obrigando as empresas a
monitorar continuamente o concorrente e as respostas do mercado às suas
adaptações, realizando novos e rápidos ajustes sempre que a conjuntura assim
as exigir.

É dessa forma também que planejam suas operações, programam am-
pliações do seu mercado, da sua competitividade no processo de produção e
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de seleção de fornecedores para os insumos oferecidos com diferentes preços,
quantidades e qualidades em diversas regiões.

Como consequência desse fenômeno, a construção naval vem sendo forçada
a se adaptar a essa necessidade, tornando os navios cada vez maiores, mais
rápidos, modernos, caros e seguros. Esses grandes navios exigem que outros
modais de transportes também acompanhem essa evolução, através do apar-
elhamento para as crescentes quantidades demandadas a intensificação do
uso de véıculos terrestres, adaptações na infraestrutura de armazenamento e
de acesso, equipamentos de carga e descarga, dentre outras.

Para a empresa usuária e para os operadores que atuam no ”link” é fun-
damental a escolha e preservação de uma combinação estratégica compet-
itiva em aspectos como: mão de obra, matérias primas, aspectos de dis-
tribuição f́ısica multimodal, tempos de entrega, restrições de competitividade,
a loǵıstica envolvida em toda a cadeia de transporte e distribuição.

Assim, o comércio moderno está em constante modificação e as empresas
envolvidas na loǵıstica e nos portos não terão chance de prosperar naquela
ligação de transporte se não atuarem na preservação conjunta de competitivi-
dade do ”link”. é dessa forma que podem apresentar qualidades que gerem
confiança a seus usuários para atuar em um mercado cada vez mais exigente
e globalizado.

É assim que se comporta o mercado globalizado da soja, com preços inter-
nacionais sendo fixados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, atuando seleti-
vamente e restritivamente em relação às ligações de transportes ineficientes,
exigindo fluxos e custos competitivos.

É também com essa visão abrangente e adaptativa que o Estado deve atuar
no processo de produção e de fomento da produção e até em uma posśıvel
ambiência de arranjos produtivos regionais para preservar e aprimorar essas
ligações de transporte, para os insumos e produtos agŕıcolas.

Dáı a necessidade de compreender a representatividade e a importância
do conhecimento amplo como elemento fundamental para competir em um
mercado globalizado, principalmente em uma ambiência em que alguns páıses
atuam com forte apoio governamental na infraestrutura.
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Especial atenção deve ser dedicada à relação ”porto x cidade” e a tendência
mundial de segregação das chamadas ”cargas sujas” em portos localizados
próximos a centros urbanos que atuam com tecnologias ultrapassadas e com
ńıveis próximos ao de saturação.

Os critérios para o uso da área portuária devem considerar alternativas
de desenvolvimento integrado, de evolução e de localização para a circulação
eficiente e competitiva dos véıculos, ao mesmo tempo em que se consideram
os impactos positivos relacionados à melhoria da ambiência, da acessibilidade
e de preservação da qualidade de vida nas cidades.

A segregação e utilização eficiente dos véıculos de transporte terrestres
possibilitam minimizar os custos e as perdas decorrentes de entraves, de con-
flitos com o tráfego urbano, possibilitando colher benef́ıcios para maximizar
a produção de transporte nos sistemas envolvidos. é com esta finalidade
que o MGB se apresenta, procurando ressaltar e destacar a importância e
significância de alguns atributos.

É nessa conjuntura de disputa e interação incessante, que o fenômeno
do aumento das quantidades transportadas pelos novos grandes navios vem
gerando problemas junto aos portos e modais de transporte terrestre (sus-
tentabilidade técnica), em especial:

• maior atenção quanto a mobilidade, qualidade de vida e acessibilidade
às cidades, estudando planos para solução dos conflitos ambientais e
congestionamento devido ao tráfego pesado que progressivamente ”su-
foca” as cidades;

• adequar acessibilidade maŕıtima aos portos em face às restrições de
profundidade para navios de maior porte;

• adequar a infraestrutura de armazenamento a uma plataforma loǵıstica
de comércio, de gestão, de distribuição f́ısica competitiva e com capaci-
dade compat́ıvel;

• capacidade de embarque e de desembarque com fluidez e competitivi-
dade;

• uma infraestrutura de transporte terrestre moderna e integrada com
espaços para operações que possibilitem o carregamento e a descarga
com eficiência dos véıculos;
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• entender a constante necessidade de adaptação das empresas usuárias,
gerando alternativas loǵısticas de localização, de ampliação da capaci-
dade de importação de insumos e outras;

• programar, planejar o desenvolvimento e a evolução conjunta e in-
tegrada dos sistemas de transportes, visando alcançar cenários que
permitam maximizar os benef́ıcios e a competitividade com menores
custos;

• a existência de planos de governo integrados e consistentes que possi-
bilitem uma evolução com equiĺıbrio para a operação, para a infraestru-
tura e a ambiência. Trata-se de um conjunto de modais e de transportes
que se encontram em constante interação e mutação;

• considerar que o fenômeno de custos chamado das ”últimas milhas”,
que sempre se apresenta com destaque na literatura e categoriza os
portos como componentes cŕıticos de custos, sempre com destaque em
um processo loǵıstico de interação, de controles e na distribuição f́ısica.

Cabe aqui citar a teoria de Schumpeter [13] sobre os ciclos econômicos e o
desenvolvimento de sistemas dinâmicos não lineares, nela o ciclo econômico
foi fundamental para que a economia saia de um estado de equiĺıbrio e entre
numa ”disparada” com o surgimento de alguma inovação, que altera signi-
ficativamente as condições prévias de equiĺıbrio.

Na área de transportes, normalmente, o processo se desenvolve por etapas
que consistem na eliminação de um determinado ”gargalo” que faz surgir
outros em pontos fragilizados da via, em um processo cont́ınuo de novas
intervenções necessárias.

Quando da introdução de uma inovação com um novo método: de produção,
de comercialização de mercadorias ou de conquista de novas fontes de matérias-
-primas ocorre uma ruptura no sistema de transporte existente, impactando
principalmente os aspectos econômicos. Esta ruptura é chamada por Schum-
peter de ”ato empreendedor” que ele considera o motor de toda a atividade
empreendedora.

Por essa razão que os programas de governo devem ser avaliados de forma
integrada, sistêmica e adaptativa, visando eliminar a necessidade de inter-
venções intempestivas desnecessárias, para maximizar os resultados e benef́ı-
cios nas ligações de transporte, considerando sempre os riscos estratégicos,
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econômicos, operacionais e legais. é desta forma que deverá tentar conhecer,
monitorar, planejar e gerir intervenções com presteza e agilidade semelhantes
a das empresas privadas.

Friedrich Hayek [10] considera que o Estado como planejador, na posição
de interventor máximo, pode ser encarado como uma força que paralisa a
iniciativa dos outros atores sociais. Para ele quanto mais o Estado planeja,
mais dif́ıcil se torna o planejamento para o indiv́ıduo que conhece melhor a
sua situação, sua conjuntura e sua capacidade de adaptação. Hayek afirma
que a ordem espontânea é a melhor forma de organizar a complexa economia
moderna, já que o conhecimento sobre a sociedade nunca é ou será perfeito.

A experiência tem demonstrado uma crescente dificuldade para conhecer e
dominar os entraves loǵısticos que se apresentam com frequência e complex-
idade na área de transportes, principalmente em face às proximidades dos
portos e das cidades, fato este denominado de ”Efeito Últimas Milhas”.

Por outro lado as cidades se apresentam fortemente preocupadas com a
qualidade de vida, a mobilidade urbana e outros aspectos relacionados com
o uso do solo (sustentabilidade socioambiental). Os conflitos e problemas de
transporte são agravados quando o pesado e lento fluxo da mercadoria são
incorporados ao tráfego urbano de transporte, junto às cidades portuárias de
destino.

Os conflitos tendem a tornarem-se mais cŕıticos na medida em que a Or-
ganização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) con-
statou um forte crescimento do número de habitantes nas cidades durante
os últimos anos, e que esta situação tende a se acentuar nos próximos anos,
solapando ainda mais a sobrecarregada infraestrutura de transporte próxima
das cidades.

Em decorrência desse tipo de problemas, alguns portos tiveram seus termi-
nais realocados como foi observado nos Portos de Suape (PE), Pecém (CE),
e Sepetiba (RJ) criados para desafogar os portos e as cidades de Recife (PE),
Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ), respectivamente mas também para
melhorar a loǵıstica. Exemplos semelhantes foram observados em Buenos
Aires, New York, Rotterdam e em outros portos do mundo.

Para que o MGB, dentro do contexto de uma GA, funcione é necessário o
adequado diagnóstico da situação, o qual depende do monitoramento cont́ınuo
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que subsidiam com precisão de estudos de capacidade dentro da plataforma
de desenvolvimento inicialmente estabelecida e do dimensionamento dos im-
pactos esperados e a hora certa de introduzir as novas alternativas dispońıveis
para ampliação da oferta de capacidade.

Exige racionalidade e transparência no sentido de avaliar e comparar com
segurança as alternativas de melhoramentos e os benef́ıcios e beneficiários
para operação eficiente de ramais ferroviários e que permitam manter as
ligações de transporte robustas e competitivas.

A construção de cenários de solução de problemas de transporte com visão
estritamente local pode não gerar os resultados esperados, pois as barreiras
e os entraves se apresentam em série, em subsistemas e até em planos difer-
entes, conforme descrito pela Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe (CEPAL) na Figura 3.

Figure 3: Determinantes da Capacidade Sistêmica (Fonte: [4])

Visando facilitar o diagnóstico dos problemas de transporte e reunir um
conjunto de informações e indicadores relevantes, que está sendo proposto
o MGB que consiste de um conjunto de vetores que permitam caracterizar
atividades, processos e operações, possibilitando analisar e avaliar sistemas
de transporte em diversos ńıveis, e planos.

A utilização de vetores na análise de problemas de transporte poderá per-
mitir segregar problemas e atuar com maior eficiência nos pontos cŕıticos,
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explicando e detalhando melhor as grandezas complexas envolvidas, além
do fato desses vetores definirem claramente quais as informações (variáveis,
elementos) que devem ser monitoradas continuamente.

Na f́ısica e na matemática o vetor é utilizado para expressar grandezas
que possuam intensidade, de direção e sentido, diferentemente da estat́ıstica,
como neste trabalho, onde o vetor representa um conjunto de informações
com caracteŕısticas, atributos e efeitos semelhantes, também podendo ser
chamado de ”famı́lia”.

3 Fundamentação Teórica

Para Muñoz Amato [1], o planejamento consiste na formulação sistemática
de um conjunto de decisões devidamente integradas que expõe o propósito
da empresa e condiciona os meios de alcançá-lo.

Envolve também a ordenação de recursos humanos e materiais, a deter-
minação dos métodos, as formas de organização e a fixação de tempo e o
local.

Deve-se organizar as suas ferramentas de gestão para implementar as de-
cisões tomadas e monitorar os respectivos resultados, pois informações cole-
tadas de forma regular é que possibilitam a revisão de decisões, ajustando,
continuamente, a condução da ação aos fins almejados.

Nesta atividade, o planejamento consiste na seleção e no desenvolvimento
de métodos e critérios que auxiliam a configurar uma visão futura sobre de-
terminado ”objeto” que se pretende gerir em uma ambiência esperada. Nesse
ponto, o correto diagnóstico sobre as causas dos problemas que se apresentam
é etapa primordial visando permitir a correta abordagem e programação de
atividades para alcançar soluções adequadamente coordenadas.

No caso portuário, estamos planejando uma intervenção que será efeti-
vada em alguns anos em uma ambiência e em uma conjuntura que ”muda
sistematicamente”. Além disso, os fluxos de mercadorias podem depender
de outros sistemas, tais como de transporte terrestre, de armazenamento, de
manutenção, de controle e diversos outros como a ambiência, os quais têm
sua própria dinâmica.
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A imposição de soluções para o sistema de transporte maŕıtimo não sig-
nifica que o problema estará resolvido já que todos modais do ”link” devem
incorporar conhecimentos para resguardar as mesmas capacidades dentro de
um instável processo competitivo.

A gestão adaptativa consiste em monitorar essas informações (variáveis,
elementos) e a ambiência através de um conjunto de tarefas organizadas para
garantir o máximo das realizações dos planos e recursos disponibilizados pela
organização, a fim de atingir os objetivos pré-determinados.

Assim, gerir de forma adaptativa é planejar, organizar, liderar pessoas e
monitorar informações externas bem como as internas, com o objetivo de
retificar ou ratificar as decisões tomadas. Este processo envolve até mesmo
fornecedores, intermediários, parceiros e clientes, visando à realização de um
objetivo.

Segundo Davenport [6], o processo pode ser definido como uma ordenação
espećıfica das atividades de trabalho no tempo e no espaço. Há começo e
fim, e inclui insumos e produtos claramente identificados. Nesse contexto,
um processo é entendido como um conjunto de atividades estruturadas e
medidas, destinadas a resultar em bens e serviços para determinado usuário
ou conjunto de usuários.

Para Fernandes [9] o processo de gestão consiste de um modo sistêmico de
se fazer as coisas, independentemente das habilidades e aptidões, os gestores
participam de atividades interrelacionadas, visando a alcançar os objetivos
estabelecidos.

O processo de gestão adaptativa deve ser adequadamente orquestrado por
meio do planejamento e das funções de programação, execução e monitora-
mento, no sentido de garantir os objetivos estabelecidos. Essas funções fun-
damentais para qualquer organização são detalhadas nos tópicos a seguir,
bem como outras definições a serem utilizadas.

O gestor deve conhecer o problema que será objeto de sua ação e os re-
flexos correlacionados, continuamente reanalisando, reavaliando e checando
os indicadores e os reflexos nos cenários prováveis. Agindo dessa forma,
pode-se mensurar os benef́ıcios envolvidos, minimizando as possibilidades
de decisões equivocadas. Identificar, obter, conhecer e correlacionar as in-
formações (variáveis, elementos) selecionadas para qualificar e quantificar o
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comércio de granéis utilizando o transporte maŕıtimo são o prinćıpio e a base
fundamental desse processo de gestão.

O Modelo de Gestão de Barreiras (MGB) se baseia na Teoria Geral de
Sistemas que tem como ponto de vista espećıfico o de entender o fluxo de
transporte em seu ambiente como subsistemas complexos que interagem. O
foco é estudar essa interação a partir de perspectivas múltiplas, de forma
hoĺıstica, estratificando e categorizando as observações de acordo com sua
complexidade e necessidade de melhor se definir o problema.

O reducionismo é utilizado em todas as áreas cient́ıficas nas quais os sis-
temas possam ser divididos e subdivididos e classificados em ńıveis, sendo que
esses subsistemas tem a capacidade se analisados em conjunto de representar
de modo real o sistema original.

O reducionismo se propõe a analisar os subsistemas para tentar criar uma
função de troca do método sintético para o método anaĺıtico com suas três
fases:

• Dissecar conceitualmente/fisicamente o sistema;

• Identificar, obter e conhecer as informações (variáveis, elementos) e o
comportamento das partes separadas;

• Correlacionar as informações (atributos) e comportamento das partes
e avaliar o comportamento do todo.

Como exemplo temos:

• na f́ısica: o átomo com duas qualidades, massa e energia;

• na biologia: a célula é o bloco de edif́ıcio vivo;

• na psicologia: os instintos de arquétipo (modelo do ser criado, padrão
exemplar, similaridade, tal qual);

• na empresa, com os diversos departamentos especializados; contabili-
dade, finanças, pessoal, mercado;

• no automóvel com os vários sistemas elétrico, hidráulico, alimentação
e outros.
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Na área de transportes, os sistemas eram inicialmente analisados individ-
ualmente apenas em termos f́ısicos, tais como os sistemas de redes rodoviárias
e ferroviárias, as vias fluviais e maŕıtimas, as rotas aéreas e outras. Deve-
se considerar que na análise de sistemas de transporte estamos tratando de
sistemas complexos nos quais há relação de causa e feito (interrelação) entre
todos subsistemas, e dentro destes relação de causa e efeito entre todos as
parâmetros (variáveis) adotados, de forma cont́ınua mas não necessariamente
significativa durante todo o tempo.

Assim, por exemplo, as propriedades (elementos) coletivas e estat́ısticas
de violência, de trânsito, ou de preços em um mercado de serviços podem
mudar de forma abrupta de acordo com parâmetros conjunturais complexos,
os quais, embora relacionados, têm seus próprios sistemas.

A partir dos anos 60, alguns autores passaram a utilizar uma abordagem
sistêmica, segundo a qual existe interação entre os diversos sistemas. Morlok
[12] considera que o sistema de transporte é ”um conjunto de elementos que
fornecem e dirigem ações para que o transporte ocorra”. Ele defende que um
sistema de transportes possui, dentre seus elementos básicos, a infraestrutura
e o plano de operação.

Essa é uma das fundamentações utilizadas para formular o modelo aqui
proposto com subsistemas relacionados ao tempo do transporte, replicando-
os em pequenos deslocamentos necessários. Evoluindo, ainda mais nessa
linha, Costa [5] define plano de operação como um conjunto de procedi-
mento que visa a manter um sistema operando adequadamente, com uma
circulação adequada de bens, véıculos e pessoas.

Vinculando as definições sobre a área de transporte maŕıtimo, Stopford [14]
define que ”um sistema de transporte é uma cadeia de transporte concebida
de forma que as diferentes operações envolvidas se ligam num conjunto tão
eficiente quanto posśıvel”. Constitui parte integrante do sistema não só o
movimento f́ısico, isto é, o transporte propriamente dito, mas também as
áreas de armazenagem dos véıculos, equipamentos e cargas.

Bunge [3] entende que o mı́nimo que se deve conhecer de qualquer sistema
é a sua composição, seu ambiente e sua estrutura. Também considera que os
sistemas podem ser abertos ou fechados.
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Magalhães [11] entende que esta definição de Bunge é mais precisa e co-
erente do que a de Bertalanffy, principalmente por considerar sistema como
um objeto complexo, cujos componentes são interrelacionados. O processo
de transporte pode ser representado pelo sujeito que necessita do desloca-
mento e aciona o meio para obter o transporte do objeto visando a atender
expectativas. Magalhães [11], citando Bunge, diz que a composição de um
sistema é o conjunto de seus componentes; o ambiente, o conjunto de itens
com os quais ele está conectado; e a estrutura, com as relações entre seus
componentes, bem como entre estes e os elementos do ambiente, em uma
relação biuńıvoca. (Figura 2)

Cabe aqui considerar que o ambiente a que se refere Bunge é imediato e
não total, sendo, portanto, um subconjunto do conceito de ambiência. Para
trabalhar com sistemas complexos, pode-se utilizar o artif́ıcio de partições
do sistema a partir da tecnologia de operação utilizada em cada fase.

4 Metodologia

Com base na fundamentação teórica apresentada, o Modelo de Gestão de
Barreiras (MGB) se inicia com a seleção de propriedades e parâmetros que de
alguma forma podem interferir ou estar correlacionados com o desempenho
e a eficiência do sistema de transporte em análise, como por exemplo: a
demanda, os custos, a eficiência e a ambiência.

Como segunda recomendação deve-se admitir a possibilidades de buscar
soluções em diversos ńıveis de detalhamento, considerando elementos rela-
cionados e as relações sistêmicas existentes no plano macro. Quando houver
necessidade de esclarecimentos sobre o comportamento de um determinado
elemento ou variável, é necessário buscar detalhes em um ńıvel inferior, dis-
secando estes atributos (informações) e identificando os subsistemas progres-
sivamente até um ńıvel no qual se conheça os problemas.

Assim, como exemplo, o transporte maŕıtimo pode ser analisado como
uma única informação ou pode ser dissecado em componentes como: porto
de embarque, transporte por navio, porto de destino e retorno do navio. Em
um ńıvel inferior, o porto poderia ser dissecado em berços especializados ou
terminais.
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Figure 4: Caixa Preta de Bunge (Fonte: [2])

Os terminais, por suas vez, podem ser analisados em subsistemas próprios:
de recebimento da mercadoria, de movimentação da carga, de armazena-
mento e subsistema de embarque e assim sucessivamente com cada subsis-
tema podendo ser dissecado em atividades ou processos de operação, manuten-
ção, controle e assim sucessivamente.

Os atributos relacionados em cada vetor devem considerar aspectos do
comportamento, distribuição de probabilidade, de chegadas, de chuvas, de
paralisações operacionais ou outros tipos de variáveis ou elementos que pos-
suem clara relação e que permitam prognósticos com maior representativi-
dade e aderência cada uma das barreiras selecionadas, conforme exemplo
abaixo:
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V1 = [a1; a2; ...; an]
a1 = [aa1; aa2; ...; aan]

aa1 = [aaa1; aaa2; ...; aaan]
...

Os métodos de ajustamento dos atributos que compõe o vetor (distribuições
de probabilidade, tempo de serviço, tempo de espera ou as distribuições de
chuvas por região) em relação às barreiras selecionadas devem ser consider-
ados e utilizados neste tipo de abordagem. Quando não houver elementos
para representar a distribuição, poderá ser adotada uma categorização sim-
ples, evitando adotar medidas não mensuráveis como, por exemplo: muito
bom, bom, regular e péssimo, acompanhados de uma quantificação represen-
tativa.

Como exemplo temos o sistema de uma empresa de pescados (FB), cujas
variáveis seriam o volume capturado (CWi) e o faturamento de cada espécie
de peixe (RFBi), tendo como elementos preço médio de venda (pi) e a lucra-
tividade por espécie (YSi), atributos com os quais se pode montar um modelo
básico baseado na teoria Everything Is The Same (EITS), mas também gera
um vetor VFB1 para o Modelo de Gestão de Barreiras.

VFB1 = [CWi; RFBi; pi; YSi]

O volume capturado, por sua vez, é função do número de indiv́ıduos de
cada espécie dispońıveis na natureza (Ni), da capacidade de crescimento da
biomassa de cada espécie (BGi), da perda de disponibilidade de indiv́ıduos
pela cadeia trófica (FCin.i) e assim por diante, não só explicitando os atributos
de VFB1, mas como os dos subsistemas e dos subsistemas destes, quando
teŕıamos ao final algo como:

VFB1 = [CW1; RFB1; p1; YS1]
...

VFBn = [CWn; RFBn; pn; YSn]
CW1 = [Ni1; BG1; FCin1]

...
CWn = [Ni.n; BGn; FCin.n]

...

Fica clara a complexidade do sistema, e fica claro também que se o gestor
não for criterioso na escolha dos atributos, o modelo irá possuir um tamanho
que talvez impeça a sua modelagem. Há de ser constantemente lembrado
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continuamente durante esta fase que, pelo fato dos atributos se interrela-
cionarem, suas caracteŕısticas e influências já são componentes um dos out-
ros, exemplificando: não há a necessidade de usar como atributo a taxa de
crescimento da biomassa ou o volume total da biomassa pois eles são intrin-
sicamente relacionados à BG, ou ainda monitorar a variação da lucratividade
ou a variação do preço de venda porque eles estão relacionados à RFB e p.

Conhecimentos espećıficos sobre as perspectivas de evolução para cada um
dos atributos relacionados às barreiras merecem uma hierarquia maior de
importância quando comparadas a dados do passado.

Estratificando os elementos de um sistema complexo, selecionadas ”famı́lias
homogêneas” de atributos é posśıvel estudar caminhos cŕıticos, avaliar seus
comportamentos, estabelecer metas e correlacionar resultados, espećıficos,
por atributo, naquela ambiência.

Os atributos, além de poderem ser classificados quanto ao seu comporta-
mento em variáveis e elementos, podem ser classificados quanto a sua con-
tribuição para o objetivo final como facilitadores e barreiras. As barreiras
são os problemas que consomem energia internamente e tendem a fazer com
que o sistema decaia e, a longo prazo, pare de funcionar.

A avaliação sistêmica do processo de transporte deve estar relacionada
ao fato gerador que pode ser interpretado como resultados de eficácia na
produção de transporte e como resultado de custos relacionados. Durante a
etapa inicial de identificação e seleção das posśıveis barreiras é importante
certificar-se da representatividade dos elementos e variáveis selecionadas para
compor vetores Vi a serem estudados.

Conforme será adiante esclarecido, os atributos e barreiras operacionais
serão categorizados em ”famı́lias” homogêneas, sem restrições quanto ao
número de atributos, desde que preservem sempre a ordem dos elementos
inicialmente estabelecida e que mantenham uma relação direta de correlação
e proporcionalidade com o objeto em análise, conforme abaixo:

V1 = [a1; a2; ...; an]
V2 = [b1; b2; ...; bn]

...
Vη = [η1; η2; ...; ηn]
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A grande qualidade deste método é o de abordar temas separadamente,
considerando o vetor inicial e os vetores complementares. Os vetores po-
dem ser considerados como objetos, conjunto de atividades e/ou serviços que
podem ser realocados para outros locais e espaços e comparados quanto ao
seu desempenho naquela ambiência desejada e, em um processo cont́ınuo de
monitoramento, aferição e aprendizado, inclusive na atividade de orçar uma
determinada obra ou atividade para o instante t+ 1 em um local qualquer.

Existe a possibilidade de que os atributos inicialmente selecionados não
sejam representativos, naquela ambiência (conjuntura), sendo recomendável
preservar ou admitir a necessária flexibilidade (adaptabilidade) para evolução
futura destes vetores com a posśıvel incorporação de novos atributos.

Assim, independentemente de se dispor de vários atributos que podem
compor o vetor V1, que deve ser considerado como o ”conjunto de atributos
desejado” ou um conjunto de atributos que se pretende ajustar para um valor
desejado (meta), deve-se escolher somente os parâmetros e propriedades que
se deseja trabalhar, no caso espećıfico deste trabalho entre aquelas ligadas à
infraestrutura, operações e ambiência.

Admitindo que os atributos selecionados interferem qualitativa e quanti-
tativamente no sistema de transportes ST (t), estes devem ser categorizados
em vetores que representam determinadas áreas ou partes do sistema, nas
quais se tem interesse que seja examinada ou ”dissecada”.

ST = [Vif ; Vop; Vam]

Volta-se a ressaltar a necessidade de preservar a sistematização da análise
utilizando sempre a mesma ordem para as informações que compõe o vetor
de infraestrutura (Vif ). Novos elementos julgados necessários durante a mod-
elagem devem ser inclúıdos ao final do vetor, preservando, assim, uma hier-
arquia, na sua composição com atributos adequadamente ordenados, sempre
em uma mesma ordem.

No aspecto f́ısico o Vetor Vif de infraestrutura poderia representar uma
”famı́lia de rodovias”, nesse caso após ser ”dissecado” poderia ter elementos
representados em escalas de diferentes intensidades, como por exemplo:

Vif = [aif1; aif2; aif3; aif4; aif5; aif6; aif7; aif8]
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onde:
aif1 - Tipo de Pavimento;
aif2 - Número de faixas de rolamento;
aif3 - Tipo de Sinalização;
aif4 - Sinuosidade;
aif5 - Tipo de terreno;
aif6 - Pontes e túneis;
aif7 - Pedágios; e
aif8 - Faixa de servidão.

Pode-se pretender conhecer as tendências dos atributos em relação às in-
ovações de eficiência e de custo, para estabelecer uma função evolutiva (ρ) em
uma determinada rodovia (ou trecho desta), há a necessidade que tenha ocor-
rido um monitoramento dos atributos selecionados e ordenados para compor
o vetor Vif .

Isso significa, por exemplo, que seria recomendável recorrer a um espe-
cialista que possúısse um conjunto temporal de dados versando sobre cada
atributo na rodovia escolhida (local L) para poder extrair a função evolutiva
(ρ) deste local. Desta forma seria posśıvel especificar as vantagens, desvan-
tagens, vida útil e outras adaptações e mutações esperadas de eficiência e
custo, relacionados com os tipos de pavimentos no local L.

A atividade acima descrita seria bastante semelhante à elaboração de uma
proposta de serviço de engenharia em que devem ser consideradas a eficiência
dos recursos alocados, os custos e prazos relacionados, inclusive os de mobi-
lização para o local desejado (L).

Assim o vetor Vif poderia também ter seus elementos interpretados sob o
enfoque de expectativas de eficiência e custo no instante t + 1 e no local L,
conforme abaixo:

VifL(t+1) = VifL(t) + ρ(aif1L ; aif2L ; aif3L ; aif4L ; aif5L ; aif6L ; aif7L ; aif8L)

Esse artif́ıcio visa absorver, por exemplo, os custos transportes de materiais
e insumos necessários, equipamentos, montagem, mobilização de mão de obra
e outros. Temos que ter sempre em mente que VifL(t) é fruto de um valores
reais, medidos ou assumidos e VifL(t+1) é composto de valores previstos ou
programados.
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A inserção de novas barreiras em um vetor ou a simples reconstrução da
função evolutiva pela existência de novas informações é que faz como que o
modelo de gestão de barreiras seja totalmente compat́ıvel e alinhado com a
filosofia da gestão adaptativa, a qual compreende que toda atividade está em
constante mutação.

Para representar os atributos categorizados como operacionais, seria uti-
lizando o vetor denominado VopL , onde deveriam ser relacionados somente
as barreiras mais importantes, contando com o suporte de especialista como
descrito anteriormente, incorporando a necessária visão de futuro para as
tendências tecnológicas e de custos dos elementos, equipamentos e véıculos
relacionados à atividade. Para a rodovia escolhida o vetor VopL poderia ser
constitúıdo, pelos seguintes elementos ordenados:

VopL = [aop1L ; aop2L ; aop3L ; aop4L ; aop5L ; aop6L ; aop7L ]

onde:
aop1L = Mobilização inicial para carregamento do véıculo, no local L;
aop2L = Peŕıodo de carregamento, no local L;
aop3L = Velocidade de operação esperada, no local L;
aop4L = Sistema de apoio operacional, no local L;
aop5L = Nı́vel de serviço esperado, no local L;
aop6L = Tempo em pelotão, no local L; e
aop7L= Peŕıodo de retorno, no local L.

Finalmente, seria estabelecido um último vetor, o de ambiência (Va), onde
estariam inseridos todas as outras barreiras consideradas importantes e rela-
cionadas à conjuntura (ambiência), que de alguma forma, podem interferir
com a qualidade ou capacidade dos serviços oferecidos pela rodovia L, con-
forme abaixo:

VamL = [aam1L ; aam2L ; aam3L ; aam4L ]

onde:
aam1L = Interferência de peŕımetro urbano, no local L;
aam2L = Nı́veis de incidência de chuvas, no local L;
aam3L = Idade da frota que demanda a via, no local L; e
aam4L = Normas, leis de trânsito, critérios de operação e outros aspectos de
regulação, no local L.
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Justifica-se a categorização das barreiras em vetores em face à facilidade
de constatar os reflexos de variações de alguma delas sobre os demais, de
forma comparativa e correlacionada.

Reunindo os vetores de rodovias com caracteŕısticas semelhantes em ”famı́-
lias”, os seus elementos podem ser analisados e avaliados comparativamente,
quanto à significância das oscilações dos seus elementos e reflexos de variações
nos resultados. Além disso, poderiam ser constrúıdos indicadores de val-
ores ideais (benchmark) e adotadas metas de qualidade a alcançar, conforme
adiante demonstrado, bem como a representatividade em custo para cada
barreira tratada.

Durante o uso do MGB é necessário que se tenha informações sobre vários
locais diferentes, isto visando definir continuamente um conjunto de valores
ideais que irão nortear a gestão da atividade, é primordial reforçar o conceito
que esses valores ideais não são fixos, e sim, variáveis que irão mudar con-
tinuamente e, portanto, gerando uma obrigação de adaptação por parte do
gestor.

Para outros modais de transporte, pode-se adotar procedimentos seme-
lhantes com a criação outras famı́lias de vetores Vif , Vop e Vam com elemen-
tos e atributos de uma ferrovia, de um porto, aeroporto e outro tipo de
infraestrutura ou serviço necessário. Utilizando procedimentos semelhantes
de análise em famı́lias, pode-se adotar, por exemplo, outros vetores para
”dissecar” em ńıveis menores um terminal em subsistemas de como o de
recebimento, controle, armazenamento e embarque.

5 Estudo de Caso

Com base no que foi presentado anteriormente, será aplicada a metodologia
para a construção de um MGB com a finalidade de possibilitar a analise e
avaliação do processo de exportação de soja e de farelo de soja, gerando
subśıdios para tomadas de decisão em uma gestão adaptativa.

O intuito do modelo é suprir órgãos de planejamento de ferramentas úteis
para gestão e monitoramento do processo de exportação de soja com o ob-
jetivo de tomar medidas preventivas para que o escoamento da safra ocorra
sem gerar problemas socioambientais.
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O modelo que irá ser apresentado não é definitivo, ele é o ińıcio de um pro-
cesso de entendimento do complexo funcionamento da exportação de soja via
transporte maŕıtimo, e para não tornar este artigo excessivamente extenso,
com algumas simplificações que serão destacadas futuramente.

5.1 Previsões Para a Safra de Soja

Segundo o ”Acompanhamento da Safra Brasileira - Grãos” [4], há indica-
tivos de uma área total plantada é de 57,76 milhões de hectares. Esta es-
timativa de área plantada representa um crescimento de 1,3% em relação
a safra 2013/14, ou seja, deverão ser acrescidos 766,7 mil hectares à área
anteriormente plantada, levando-se em consideração a soma das culturas de
verão e inverno.

Nesse levantamento foram consideradas as culturas de algodão, amendoim,
arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja e sorgo, que estão em fase de plan-
tio, e as culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale),
cuja colheita foi finalizada em dezembro.

O aumento de área de soja foi estimado neste relatório em de 4,8%. Apenas
Roraima, onde o plantio se inicia em abril, o Pará e o Distrito Federal devem
manter a mesma área da safra passada. A área de soja deve passar de 30,17
milhões de hectares para 31,62 milhões de hectares, constituindo-se na maior
área já plantada com a oleaginosa no páıs. O levantamento aponta também
para uma redução de 2,8% na área de milho, resultado que vem se repetindo
nas últimas seis safras.

Essa redução ocorre, sobretudo, na Região Centro-Sul do páıs, responsável
por 62,6% da área plantada na safra anterior. A queda nesta Região é de
11,7% na área plantada. Isso é uma tendência das últimas safras, sendo que
o cereal tem perdido espaço para o cultivo da soja. Nas tabelas a seguir serão
apresentadas os dados das duas maiores culturas brasileiras de grãos: milho
e soja.

Para a soja, estima-se uma produção de 95,92 milhões de toneladas, 11,4%
superior às 86,12 milhões de toneladas colhidas em 2013/14.

No Mato Grosso do Sul, essa cultura sofreu uma redução significativa na
área plantada em relação à safra passada de aproximadamente 24,1%. A
quase totalidade da área de redução de plantio foi ocupada com o plantio
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Table 1: Dados da safra de 2013/14 e revisão para a safra 2014/15
(Fonte: [4])

da soja. Em contrapartida é esperado aumento nos ı́ndices de produtivi-
dade, principalmente em função das expectativas de condições climáticas
favoráveis, aliado ao incremento nos investimentos em tecnologia.

No norte do estado, onde estão concentradas as maiores áreas plantadas,
as lavouras encontram-se em fase de desenvolvimento e no sul, em fase de
florescimento e frutificação.

O uso de variedades modernas com tecnologias agregadas é comum, o que
deve influenciar na produtividade e reduzir peŕıodos de concentração nos em-
barques. A variedade Intacta enfrenta dificuldades na comercialização das
sementes devido ao preço dos royalties cobrado pelas empresas que desen-
volveram a tecnologia.

Atualmente o plantio da soja está se expandindo de uma forma acentu-
ada, acompanhado da construção de estruturas de processamento (armazena-
mento/secagem) para vários outros munićıpios do estado, com ênfase para
aqueles mais próximos da capital, onde está sendo constrúıdo um novo porto
para escoamento de grãos.

O ińıcio do cultivo da soja normalmente se dá no mês de outubro e segue
até o ińıcio de dezembro, enquanto a colheita é feita entre fevereiro e março
e sua comercialização de abril até maio. Este processo de planejamento deve
ser realizado enquanto os estágios dessa cultura estão em suas fases iniciais.
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Neste caso concreto com a germinação em torno de 20%, em desenvolvimento
vegetativo 60%, floração 15% e frutificação 5%.

O mês de dezembro foi de estabilidade nos preços internacionais. Apesar
do aumento de oferta mundial devido a grande safra americana e estimativa
de safra sulamericana (Brasil e Argentina) e consecutiva recuperação nos
estoques mundiais, os preços internacionais continuam acima dos US$ 10,00
por bushel, o qual equivale a 27,2 kg.

Os preços estão sustentados pela forte demanda interna dos Estados Unidos,
principalmente para farelo de soja, além da forte importação chinesa em 2015.
No mercado nacional os preços tiveram uma pequena baixa em relação ao mês
anterior, no entanto, continuam em patamares altos devido à desvalorização
do real frente ao dólar.

As exportações brasileiras de 2014 fecharam o ano em aproximadamente
45,7 milhões de toneladas, ou seja, valor recorde, mais de 7% superior ao
exportado no ano de 2013, com um valor exportado de mais de 23,27 bilhões
de dólares.

Para 2015, com o aumento de importação chinesa e os preços interna-
cionais em baixa, é esperada uma exportação próxima de 49,6 milhões de
toneladas, com um esmagamento interno de 41 milhões de toneladas. A base
desses estudos considera uma expectativa de exportação durante o ano de
2015 de 64,2 milhões de toneladas de soja e farelo, utilizando corredores que
envolvem as seguintes quantidades por portos, rodovias e ferrovias, conforme
apresentado na Figura 5.

5.2 A Construção dos Vetores de Atributos

O MGB se propõe a modelar a capacidade destes corredores e planejar
uma programação e distribuição dos fluxos esperados da exportação de soja
por portos (Figura 5).

A qualidade dos resultados iniciais é relacionada com a significância dos
elementos que compõe os ”vetores de atributos” selecionados para explicar
a função de transporte. Como exposto anteriormente os vetores foram con-
strúıdos com aux́ılio de especialistas na área de transporte terrestre e aquaviá-
rio, e o uso do termo ”iniciais” é para destacar que o processo é adaptativo,
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Figure 5: Previsão da exportação de soja por porto (Fonte: [7])

podendo ter a qualquer momento a inserção de novos atributos julgados sig-
nificativos (GA). O primeiro vetor a ser constrúıdo é o de ”Atributos de
Infraestrutura”, nele estarão relacionados elementos e variáveis que definem
os locais L, portos neste caso concreto, bem como os ı́ndices de produtivi-
dade máximos e/ou brutos a serem utilizados como ponto de partida para a
confecção do MGB.

As barreiras a serem tratadas neste caso foram divididas em 3 vetores:
o operacional, o institucional e o de ambiência; nelas estão inseridas, além
das barreiras existe tentes dentro da atividade portuária, mas também, duas
que são oriundas da atividade de transporte desenvolvida antes da chegada
ao porto. Essas barreiras, embora sejam consideradas, apresentarão valor
zero neste momento inicial, devendo ser reavaliadas posteriormente. Outras
simplificações feitas no modelo aqui apresentado são:

• não será modelado o desembarque da soja;

• não será considerada a diferença entre a capacidade de carregamento
de soja e o de farelo de soja;

• não será abatido o percentual relativo ao comércio de milho que ocorre
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concomitantemente, cerca de 1,8% do volume total, na capacidade op-
eracional.

Diferente da metodologia apresentada no livro ”Gestão e Competitividade
Portuária: Terminais de Contêineres” [2], esta metodologia não agrupa os
atributos por subsistemas e considera informações externas às operações
portuárias, que são referenciadas como se pertencentes ao Subsistema 1 (de
Ambiência).

O primeiro vetor constrúıdo para o modelo em questão foi o de infraestru-
tura (Vif ), seus elementos e variáveis são exclusivas do Subsistema 1 (de
Ambiência), sendo composto pelos seguintes atributos: Número de berços
(Nb), Peŕıodo dispońıvel para operar máximo (Pdomax), Capacidade de car-
regamento do berço (Cb), Deslocamento do navio-tipo (Dnv) Peŕıodo de
operação (Pop), ı́ndice de ocupação dos berços (Ib), Número de navios re-
cebidos (Nnv) e o Peŕıodo dispońıvel para operar bruto (Popbr).

O vetor Vif (Tabela 2) é um extrato da programação feita pelo porto que,
como veremos, expressa uma intenção um pouco distante da realidade que
gera problemas que afetam o processo como um todo.

Table 2: Vetor de Atributos de Infraestrutura (Vif ) (Fonte: Autor)

Obs.:(1) utilizada a média dos berços em Santos

Note-se que Pop, Ib e Nnv já são atributos decorrentes da programação,
que começa na definição por cada terminal do Peŕıodo Normal de Atividades
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(Pna), e como as barreiras tratadas são atributos temporais o objetivo prin-
cipal é definir o valor ajustado para Peŕıodo Dispońıvel para Operação (Pdo)
que evite a formação de filas nos meios de transporte envolvidos. O grande
problema para o porto é que o transporte rodoviário e hidroviário normal-
mente não possuem um centro loǵıstico como o transporte ferroviário, que é
decorrente da linha férrea ser de uso controlado.

As Tabelas 3 e 4 apresentam os valores Adicionais ao Peŕıodo Normal
(E) em cada uma das atividades programadas dos vetores (operacional e
institucional), isto é, a diferença entre o programado e a média histórica,
sendo que na última coluna se contabiliza o total dos excessos.

A Tabela 5 apresenta o Vetor de Barreiras de Ambiência (Vam), que difer-
entemente de Vop e Vin, tem relação com paralizações a localização geográfica
do terminal, inclusos acidentes decorrentes de problemas loǵısticos e das
condições climáticas. Embora seja um vetor que expressa caracteŕısticas que,
em alguma medida, poderiam ter seus valores médios conhecidos, estas bar-
reiras não foram consideradas no cálculo do Peŕıodo Normal de Atividades
Programadas (Pna), por não serem atividades e sim condicionantes.

Após o cálculo dos tempo total gasto decorrente das barreiras (Bt), necessita-
se uma reavaliação de alguns valores de Vif , ajustando-os para uma situação
mais próxima ao que deve ser observado (Tabela 6).

Agora com os valores ajustados, é posśıvel se estimar com mais propriedade
as Capacidades Operacionais Máximas (Copmax) de cada porto, ou terminal, e
ainda, hierarquizá-los por sua eficiência. O Porto de Santos em descompasso
com a situação de possuir a maior Copmax se mostra como o conjunto de
instalações mais ineficiente, por decorrência da Capacidade de Carregamento
do Berço (Cb) e do ı́ndice de Ocupação de Berços (Ib).

Neste ponto do modelo passamos a incluir os outros modais, saindo da
esfera da gestão de qualidade portuária e passando para um planejamento
loǵıstico de transportes em ńıvel nacional. Com base no volume total da
safra, nas informações do escoamento da safra de 2014 e das Capacidades
Operacionais Máximas foi montada a Tabela 7, que expressa a previsão de
movimentação portuária para 2015.

As incertezas nesta etapa são grandes, mas temos que lembrar que a gestão
adaptativa é um processo iterativo que, a cada reavaliação das informações,
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Table 3: Vetor de Barreiras Operacionais (Vop) (Fonte: Autor)

Obs.:(1) utilizada a média dos berços em Santos; (2) alguns dados são estimativas

Table 4: Vetor de Barreiras Institucionais (Vin) (Fonte: Autor)

Obs.:(1) utilizada a média dos berços em Santos; (2) alguns dados são estimativas
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Table 5: Vetor de Barreiras de Ambiência (Vam) (Fonte: Autor)

Obs.:(1) utilizada a média dos berços em Santos; (2) alguns dados são estimativas

reduz continuadamente as suas incertezas, portanto qualquer alteração na
distribuição da movimentação, inclúıdas a alteração do mês de pico ou al-
terações climáticas, serão absorvidas mês a mês quando forem obtidos dados
sobre os valores reais.

A Tabela 8 mostra a expectativa para o número de navios envolvidos na
exportação da safra de soja e farelo de soja, e foi obtida pela divisão da
movimentação prevista pela tonelagem de porte bruto média dos navios-tipos
para cada porto, ela é ajustada pois não há como se utilizar frações de navios;
e a Tabela 9 é estimativa para o uso de caminhões, vagões e barcaças a serem
utilizados.

5.3 Riscos Envolvidos na Programação da Safra

Com base nas estimativas é posśıvel elaborar uma programação para as
atividades relacionadas com a safra esperada. A qualidade das conclusões
dependerá da consistência das informações e do conhecimento incorporado
ao método, suas tendências, vantagens, reflexos na função de produção de
transporte exigindo um progressivo refinamento.
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Table 6: Modelo #1 - Desempenho dos Terminais de Grãos (Fonte: Autor)

Isto significa que é necessário monitorar as atividades e constantemente
calcular as barreiras, estudando-as de acordo com a sua distribuição. Por
exemplo, as chuvas são sazonais e devem ser consideradas de acordo com a
distribuição de probabilidades observada nos últimos anos. As paralisações
por quebra ocorrem com maior frequência no peŕıodo de intensa utilização.
De forma semelhante os entraves tendem a não ocorrer durante os peŕıodos
não cŕıticos com baixos ńıveis de demanda.

Considerando que a incerteza está presente com bastante intensidade, é
recomendável considerar os riscos envolvidos, para avaliar os impactos nas
atividades programadas.

Alguns tipos de paralizações estariam fortemente relacionados a obso-
lescência dos equipamentos e com os ńıveis e qualidade dos serviços de
manutenção adotados nos porto. Outros estariam vinculados a erros de
programação e a atrasos crônicos dos meios de transporte envolvidos. In-
formações sobre a idade e tipo de manutenção adotado em cada terminal,
seriam importantes para melhorar o ı́ndice de eficiência. Contar com um
vetor envolvendo avaliação de risco para essas atividades seria fundamental
para ampliar a segurança.
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Table 7: Previsão da Movimentação Portuária de Soja e Farelo para a Safra
de 2015 (Vop) (Fonte: Autor)

Obs.:(1) foi utilizado como base a distribuição observada no ano de 2014

Table 8: Previsão do Quantitativo de Navios Necessários para a Exportação
de Soja e Farelo para a Safra de 2015 (Fonte: Autor)
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Table 9: Previsão do Quantitativo de Meios Necessários para o Transporte
de Soja e Farelo para a Safra de 2015

(1 barcaça = 12 vagões = 18 bitrens = 36 semirreboques de 27 t de capacidade
de carga útil)
(Fonte: Autor)

Considerando o tempo que seria necessário para que estas informações
fossem incorporadas na presente análise, optou-se por correlacionar os riscos
inerentes à razão entre a demanda programada para o peŕıodo da safra de
soja e farelo de soja, que é de seis meses no ano, e a capacidade máxima de
escoamento dessa carga para cada um dos portos contemplados no estudo,
isto feito em termos de unidades de navios-tipo.

A situação operacional tenderia para a um maior ńıvel de criticidade na
medida em que alguns elementos estão atuando em série e próximos da ca-
pacidade máxima, aumentando as probabilidades de atrasos crônicos, haja
vista que estariam por mais tempo expostos a riscos que acarretem impactos
nas atividades programadas.

Um simples engarrafamento pode representar um risco se ocorrer dentro
do peŕıodo cŕıtico, prejudicando a programação do modal transporte subse-
quente e solapando todo o agendamento no entorno próximo. Para reduzir
os impactos e as possibilidades de paralizações crônicas e problemas correla-
cionados é importante contar com um plano de ação para os eventos cŕıticos,
que pode de alguma forma melhorar a qualidade da programação e do plane-
jamento.
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Table 10: Modelo #2: Desempenho dos Terminais de Grãos no Peŕıodo de
Pico (Fonte: Autor)

O subsetor portuário é extremamente vulnerável em face ao número ele-
vado de interfaces elevando as chances de paralizações crônicas, pasśıvel de
entrar em colapso e desencadear uma crise de mobilidade (últimas milhas).

Considerando a grande variedade de riscos envolvidos nos processos e pro-
cedimentos adotados nos portos públicos, a dificuldade para mitigação de
riscos operacionais e que não existe um trabalho formal de mapeamento com
processos estruturados para auxiliar nessa tarefa, observa-se a necessidade
premente de, a partir do melhor conhecimento do processo, propor soluções
de gestão visando estabelecer alternativas para os riscos envolvidos.

Verifica-se que as instalações e infraestruturas dispońıveis para a movi-
mentação de soja vêm sendo sucessivamente solapadas com o progressivo
aumento das quantidades movimentadas, sem que tenha sido observada nos
últimos anos uma ampliação da oferta de capacidade nos portos. Essa
situação faz com que as instalações dispońıveis sejam exigidas por peŕıodos
mais amplos e cont́ınuos próximos do limite máximo de sua capacidade in-
stalada.

Nessa conjuntura, os riscos de paralizações sistêmicas que envolvem vários
subsistemas se apresentam como cada vez mais prováveis. Por essa razão é
posśıvel admitir a expectativa de quebra que acarretem paralizações como
significativamente aumentada quando os ńıveis de utilização se aproximam
da capacidade máxima por peŕıodos cada vez mais longos. A melhor forma
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de se enfrentar essas adversidades é contar com um mapeamento dos ńıveis
de riscos e vulnerabilidades adequadamente categorizadas e que sejam miti-
gadas por meio da adoção de um plano de contingência para cada situação.
Além disso, quando o uso da infraestrutura se aproxima de sua capacidade
instalada, há necessidade de avaliar e propor um plano de ampliação de ca-
pacidade, uma vez que ganhos de produtividades se dariam apenas de forma
marginal, não consistindo solução adequada.

Sabendo que é imposśıvel prever e mitigar todos os riscos, cabe tentar iden-
tificar os mais significativos de cada subsistema visando estabelecer um rol de
caminhos cŕıticos, principais problemas, posśıveis impactos em paralização,
e de alguma forma estabelecer planos para as situações mais suscet́ıveis à
riscos.

Com esse objetivo, pretende-se destacar os portos e terminais que apresen-
tam menores folgas de capacidade durante os seis meses da safra, e portanto
maior risco de entraves crônicos, com ênfase naqueles que vem apresentando
ı́ndices de utilização superiores às médias observadas no conjunto do setor.

6 Conclusões

Além de atuar com variáveis e contar com a versatilidade da representação
matricial, existem outras vantagens quando analisados os problemas de trans-
porte utilizando categorias matriciais em série. A maioria das instalações e
véıculos utilizados nos portos do Brasil para movimentar granéis sólidos são
do tipo ”flex” e podem ser utilizados em diversos tipos de produtos. Os re-
sultados alcançados para um produto como a soja podem ser inferidos para
conclusões bastante precisas em relação ao milho, açúcar ou outros cereais
com base no peso espećıfico (t/m3 - fator de estiva) e ângulo de repouso
(graus) desses produtos.

Utilizando a teoria de Sistemas Complexos, matrizes, equações é posśıvel
compor e aprimorar, em curto espaço de tempo, um banco de dados para
cada modal. Estes dados podem ser reunidos em ”famı́lias de caracteŕısticas
semelhantes” e possivelmente potencializados, através de ”análise qualitativa
vertical”.

A abordagem matricial permite visualizar distorções e ampliar o conheci-
mento do pesquisador em relação à significância de pequenas variações nos el-
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ementos utilizados para compor os vetores, ampliando, desta forma o domı́nio
sobre os problemas de transporte.

Além dessa abordagem matricial é posśıvel avaliar a existência de algum
tipo de correlação entre as séries apresentadas no conjunto de vetores, ou até
indicativos de comportamentos inadequados para algumas variáveis.

Quanto maior for o número de vetores por famı́lia, maiores serão as pos-
sibilidades de avaliar a amplitude das variações e a significância de cada
elemento ordenado em sua famı́lia. Além disso, estes vetores de análise per-
mitem correlacionar famı́lias próximas de produtos como soja, milho, açúcar
e outros através de estudos espećıficos.

A abordagem vertical consiste em observar dentro de uma famı́lia de ve-
tores que representam barreiras/atributos homogêneos qual o motivo do com-
portamento diferenciado de um determinado elemento ordenado, em relação
aos demais e buscando justificativas para as variações observadas, compara-
ndo qualitativamente seu comportamento.

Os ńıveis de correlação do atributo com o comportamento da função de
produção de transporte ou o benchmark também podem ser considerados.
No aspecto de qualidade dos serviços esses elementos podem ser utilizados
sob a forma de metas de eficiência a serem alcançadas em relação aos outros
elementos dos vetores.

Utilizando custos padrões, as barreiras podem ser categorizadas segundo
os interesses dos stakhoders e considerando a sua significância. Dessa forma
é posśıvel estabelecer um plano de ação hierarquizado de saneamento dos
entraves.

Finalmente, para fins de planejamento os atributos poderão ser consid-
erados em relação ao tempo, considerando padrões de serviço previamente
programados, ńıveis observados e finalmente os ńıveis desejados visando um
determinado desempenho a ser alcançado com uma infraestrutura dispońıvel
ou a ser implantada.

Nosso principal objetivo neste artigo não é o de oferecer um modelo para
melhorar a precisão do que irá acontecer, e sim o de ampliar a precisão na
gestão loǵıstica da safra ao mesmo tempo em que são incorporados elementos
intervenientes da conjuntura e do mundo que nos rodeia.
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sitração Púbica 23, 1971.

[2] BOGOSSIAN, M.P., AGUIAR, O.A. Gestão e competitividade
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