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Resumo 

MAGALHÃES, M. L; PEQUENO, J. A. Identificação e análise dos impactos 

causados pelos gargalos logísticos na movimentação de produtos no Porto Seco Centro 

Oeste. 2015. 57 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) 

– Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiás, 2015. 

Quando se fala em logística de movimentação de produtos, o termo gargalos 

logísticos está intrínseco, uma vez que não há um só sistema que não possua pelo menos uma 

restrição, por mínima que seja, e que provoque alguma interferência em suas funções. Sendo 

assim, este trabalho visa identificar e analisar os gargalos logísticos existentes no Porto Seco 

Centro Oeste, bem como avaliar os impactos que os mesmos causam na logística de 

movimentação de produtos. Para isso, utilizou-se dos princípios da Teoria das Restrições para 

a metodologia de análise destes gargalos, com o intuito de entender a relação de causa e 

consequência associada à logística de movimentação de produtos, como também para induzir 

algumas propostas de soluções que visam eliminar ou minimizar estas restrições do sistema. 

Palavras-chaves: Gargalos logísticos. Porto Seco. Teoria das Restrições. 

 

  



Abstract 

MAGALHÃES, M. L; PEQUENO, J. A. Identification and analysis of the 

impacts caused by logistical bottlenecks in the movement of goods in Porto Seco Centro 

Oeste. 2015. 57 pages. End of Course Paper (Majoring in Civil Engineering) – Civil 

Engineering School, Federal University of Goiás, Goiás, 2015. 

When it comes to the product handling logistics, the term "bottlenecks" is 

essential. It can be explained by considering that there is no system without at least one 

constraint, no matter how small the constraint is, which will interfere in their functions. Thus, 

this paper aims to identify and analyze the existing bottlenecks in Porto Seco Centro Oeste, as 

well as to assess the impacts that the bottlenecks have on the product handling logistics. To 

achieve this goal in this assignment, it was used the principles of the Theory of Constraints as 

the methodology to analyze these bottlenecks. The utilization of this principle was done in 

order to understand the relationship between the cause and the consequence associated with 

the product handling logistics, and also to induce some proposed solutions that aim to 

eliminate or minimize these system’s restrictions. 

Keywords: bottlenecks. Porto Seco. Theory of Constraints. 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO 

Este capítulo apresentará a introdução do trabalho, mostrando os problemas 

relacionados com o assunto abordado, os objetivos – gerais e específicos – almejados, além 

das metas e um resumo da metodologia utilizada no desenvolvimento. 

1.1  INTRODUÇÃO 

A produção agroindustrial brasileira continua em crescimento mesmo durante o 

período atual de crise econômica mundial, porém este crescimento encontra obstáculos 

ligados ao escoamento e armazenagem da produção, uma vez que os modos de transportes 

utilizados nem sempre são eficientes e não há lugares com capacidade suficiente para estocar 

toda a demanda produzida (IBGE, 2014).  

Foi baseado nesse contexto que foi criado o Porto Seco Centro Oeste em 

Anápolis, Goiás, mesclando a capacidade de interligação de transporte intermodal bem como 

a grande área designada para o recebimento dos mais variados produtos, se tornado assim, um 

importante centro logístico no interior do Brasil (PORTO SECO, 2014). 

Porém, quando se fala em escoamento da produção, existem vários fatores que 

interferem direta e indiretamente na forma como a mesma é transportada, armazenada e 

manuseada ao longo do processo de escoamento. Dentre esses fatores, pode-se citar a falta de 

infraestrutura dos modos de transportes bem como da estrutura viária, o alto custo tributário 

cobrado, a qualidade do serviço prestado pelo transportador e/ou armazenador e o elevado 

custo de operação (CAPDEVILLE, 2009). 

Os fatores citados anteriormente fazem parte de um grupo denominado de 

gargalos logísticos, que podem ser entendidos como as deficiências estruturais e legais 

existentes em todo o processo de escoamento, armazenagem e distribuição de produtos em 

todo o território nacional (CAPDEVILLE, 2009).  

Estes gargalos são os principais causadores do aumento do custo da mercadoria, 

uma vez que o tempo de realização de todo o processo aumentará acarretando em despesas 
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adicionais; diminuindo assim, a competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo 

(ALBAN, 2002).  

Em 2007, o Brasil ocupava o 22º lugar em exportações, com um volume de US$ 

137,5 bilhões, mas o país, assim como outros países mundo afora, vem perdendo potencial 

competitivo, principalmente para países emergentes como a China e Taiwan (Geography Iq, 

2007). 

Os custos relativos à movimentação e escoamento da produção, bem como ao 

transporte, manuseio e estocagem das mercadorias, são considerados os aspectos que 

constituem os entraves mais significativos e mais prejudiciais ao bom funcionamento da 

cadeia logística, restringindo a manutenção da competitividade de algumas das maiores 

empresas exportadoras do Brasil (HIJJAR, 2004). 

Estes custos, incorporam-se diretamente ao preço final das mercadorias, o que 

representa, em nível nacional, um acréscimo de 17% a 20% do PIB (Lima, 2006; CENTRAN, 

2007ª). 

Estudos do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPEAD indicam que os custos logísticos no 

Brasil aumentaram em 27,6% entre 2004 e 2006 devido a deficiências infra estruturais, ou 

seja, rodovias esburacadas, ferrovias ineficientes e insuficientes e portos obsoletos (CEL, 

2006). 

Seguindo na mesma linha, o Centro de Excelência em Engenharia de Transportes 

– CENTRAN (2007ª) indica que os custos de transporte representam, em média, 32% dos 

custos logísticos, demonstrando a importância de um sistema de transporte (rodovias, 

ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos) eficiente para o desenvolvimento econômico. 

Considerando o cenário descrito, faz-se conveniente um estudo para identificar e 

analisar os gargalos enfrentados pelo Porto Seco Centro Oeste, possibilitando o embasamento 

de futuros projetos e políticas que visem elimina-los, ou ao menos minimiza-los, tornando o 

produto nacional mais competitivo no mercado globalizado, já que estas deficiências têm 

contribuído para a manutenção, em altos patamares, do custo de se produzir no Brasil, o 

chamado “Custo Brasil”, deixando o país menos atraente para grandes importadores. 
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Dessa forma, este trabalho tem como objetivo identificar e analisar os impactos 

causados pelos gargalos logísticos na movimentação de produtos no Porto Seco Centro Oeste. 

1.2 OBJETIVOS 

Para realizar esse trabalho com eficiência, os objetivos foram divididos em 

objetivo geral e específicos. 

 Objetivo Geral 1.2.1

Perante as informações apresentadas anteriormente, e com base no tema proposto, 

o objetivo principal deste trabalho é determinar e analisar os impactos causados pelos 

gargalos logísticos na movimentação de produtos no Porto Seco Centro Oeste. 

 Objetivos Específicos 1.2.2

Concomitantemente com a execução do objetivo geral será feito a identificação e 

caracterização dos gargalos logísticos existentes no Porto Seco Centro Oeste, bem como a 

avaliação das possíveis soluções para tal problema. Além disso, tem-se como objetivos 

específicos a caracterização do objeto de estudo, a criação de redes semânticas para porto 

organizado e para porto seco, e a definição de diretrizes como forma de injeção segundo a 

Teoria das Restrições buscando diminuir os efeitos causados pelos gargalos no Porto Seco 

Centro Oeste. 

1.3 METAS 

Para alcançar os objetivos, tanto geral quanto específicos, serão feitas visitas ao 

Porto Seco Centro Oeste, localizado na cidade de Anápolis, Goiás, com o intuito de coletar 

dados e informações sobre todo o sistema que rege a movimentação de produtos ligados ao 

porto. Também serão utilizadas teorias para a identificação e classificação dos gargalos, 

relacionando-os aos impactos causados em toda a estrutura de movimentação dos produtos do 

Porto Seco. 



Identificação e análise dos impactos causados pelos gargalos logísticos na movimentação de produtos...        15 

J. A. Pequeno, M. L. Magalhães 

 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia para identificação e análise de gargalos logísticos na 

movimentação de produtos será constituída das seguintes etapas: 

 Revisão Bibliográfica 1.4.1

Segundo o Art. 2º, I, da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, define-se porto 

organizado como: “O construído e aparelhado para atender as necessidades de navegação, de 

movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo 

tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária”. Enquanto que 

a Receita Federal define Porto Seco como: “Recintos alfandegados de uso público, situados 

em zona secundária, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e 

despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro”. Assim, com as 

definições já apresentadas, e com base nas etapas da Teoria das Restrições e na definição de 

Gargalos Logísticos, pretende-se adquirir conhecimentos e fundamentos acerca do assunto, de 

forma a embasar a pesquisa feita in loco, quanto à própria análise. 

 Ações para Análise de Gargalos Logísticos em Portos Secos 1.4.2

Nesta etapa serão feitas diversas ações, descritas a seguir, que visam identificar e 

analisar os gargalos logísticos aplicados ao caso do Porto Seco Centro Oeste, seguindo o 

raciocínio das seguintes sub-etapas: 

 Sub-Etapa 1: Definição do Objeto de Estudo; 

 Sub-Etapa 2: Coleta de dados; 

 Sub-Etapa 3: Desenvolvimento da Árvore de Realidade Atual; 

 Sub-Etapa 4: Elaboração de Diagrama de Dispersão de Nuvem; 

 Sub-Etapa 5: Elaboração da Árvore de Realidade Futura; 

 Sub-Etapa 6: Desenvolvimento de Árvore de Pré-requisito; 

 Sub-Etapa 7: Desenvolvimento da Árvore de Transição; 

 Sub-Etapa 8: Reavaliação da Situação do Sistema. 

 Considerações Finais  1.4.3

Por fim, serão apresentados os objetivos alcançados com a pesquisa realizada, 

bem como os fatores limitantes para a sua realização. Pretende-se também, apresentar 
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sugestões para futuros trabalhos relacionados a este tema, permitindo assim, comparações 

futuras com o presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentadas definições de um porto organizado, 

especificando e detalhando suas estruturas, com o objetivo de correlacionar as características 

deste com as de um porto seco, uma vez que há muito em comum entre os dois. Ademais, será 

explicitada a diferença entre zonas primárias e secundárias. No entanto, o foco desta parte do 

trabalho é a conceituação de um porto seco, a explicação a respeito do que é um gargalo 

logístico, além da exposição da teoria usada para estudar e analisar esses gargalos. 

2.1 DEFINIÇÃO DE PORTO ORGANIZADO 

Segundo a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, define-se porto organizado 

como:  

Bem público construído e aparelhado para atender as necessidades de navegação, de 

movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, 

e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. 

(BRASIL, 2013, Art. 2º parágrafo I). 

As funções no porto organizado são exercidas de forma integrada e harmônica, 

pela Administração do Porto, denominada autoridade portuária, e as autoridades aduaneira, 

marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima. (ANTAQ, 2014). 

Os portos organizados se situam em zonas primárias. A definição de zona 

primária e zona secundária está explicitada abaixo: 

 Definição de zona primária 2.1.1

Zona primária é a zona de passagem obrigatória por onde todas as mercadorias e 

veículos devem entrar no país deles. São pontos exclusivos de entrada e saída de veículos e 

mercadorias, com controle aduaneiro permanente e ostensivo. Abrange a área terrestre ou 

aquática, contínua ou descontínua, que é ocupada pelos portos alfandegados, área terrestre, 

que é ocupada pelos aeroportos alfandegados, além da área adjacente aos portos de fronteira 

alfandegados e respectivas estações aduaneiras. (BRASIL, 1980) 
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 Definição de zona secundária 2.1.2

Uma zona secundária, segundo a Secretaria de Informação Legislativa do Senado 

Federal regulamenta no decreto nº 84.853 de 01 de julho de 1980, “é a área que compreende à 

parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo 

correspondente. ” 

2.2 ESTRUTURA DE UM PORTO ORGANIZADO 

Um Porto Organizado pode ser dividido em: estrutura física, administrativa e 

operacional, as quais serão descritas posteriormente.  

 Estrutura Física  2.2.1

Com base no Inciso II, do mesmo artigo citado anteriormente, define-se área do 

porto organizado toda a área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as 

instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. As 

instalações portuárias são constituídas por ancoradouros, docas, cais, pontes, e píers de 

atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, bem como 

pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto tais como guias-correntes, quebra-

mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela 

Administração do Porto. 

Nas fotografias 2.2.1.1 e 2.2.1.2, podem-se observar a distribuição dos elementos 

físicos em um porto: 
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Fotografia 2.2.1.1 - Estrutura de um porto organizado. 

 

Fonte: www.jornalcana.com.br 

Fotografia 2.2.1.2 – Cábrea do Porto Madeiro, Buenos Aires. 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 Estrutura Administrativa 2.2.2

Existem quatro entidades administrativas, que estão inseridas nesta estrutura 

portuária, as quais são denominadas de: Companhias Docas, Grupo Executivo para 

Modernização dos Portos (GEMPO), Conselho de Autoridade Portuária (CAP) e Órgão 

Gestor de Mão-de-obra (OGMO). 
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Companhias Docas 

 São companhias vinculadas a Governo Federal por meio da Secretaria Especial 

de Portos para gestão dos portos ainda vinculados ao governo. (PORTO SEM PAPEL, 2014). 

No Brasil existem 18 Portos Públicos Marítimos que são administrados pelas Companhias 

Docas, dentre os quais podemos citar o Porto de Santos (CODESP), o Porto do Rio de Janeiro 

(CDRJ), o Porto de Vitória (CODESA) e o Porto de Fortaleza (CDC) (SECRETARIA DE 

PORTOS, 2014). 

Grupo Executivo para Modernização dos Portos (GEMPO) 

Tem a finalidade de coordenar as providências necessárias à modernização do 

Sistema Portuário Brasileiro; elaborando e monitorando as medidas exigidas para que se 

cumpram tais exigências, bem como acelerar a implementação de medidas de 

descentralização da execução dos serviços portuários prestados pela União; adotar 

providências para o estabelecimento do novo ordenamento das relações entre trabalhadores e 

usuários dos serviços portuários e adotar medidas visando o efetivo funcionamento dos 

OGMOs e dos CAPs (DECRETO Nº 1467, 1995). 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP) 

É um órgão consultivo da administração do porto, instituídos em todos os portos 

organizados por força do art. 20 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e que possui as 

seguintes competências:  

 Alterações do regulamento de exploração do porto; 

 Alterações no plano de desenvolvimento e zoneamento do porto; 

 Ações para promover a racionalização e a otimização do uso das                    

instalações portuárias; 

 Medidas para fomentar a ação industrial e comercial do porto; 

 Ações com objetivo de desenvolver mecanismos para atração de cargas; 

 Medidas que visem estimular a competitividade; 

 Outras medidas e ações de interesse do porto (SECRETARIA DE 

PORTOS, 2014). 

Órgão Gestor de Mão-de-obra (OGMO) 
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É um órgão criado pela Lei dos Portos, que tem por finalidade as seguintes 

funções: 

 Administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário e do 

trabalhador portuário-avulso; 

 Manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o 

registro do trabalhador portuário avulso; 

 Promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador 

portuário, inscrevendo-o no cadastro; 

 Selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso; 

 Estabelecer o número de vagas, a forma e a periocidade para acesso ao 

registro do trabalhador portuário avulso; 

 Expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; 

 Arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos 

pelos operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador 

portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e 

previdenciários (ANTAQ, 2014). 

 Estrutura Operacional 2.2.3

Dentro da estrutura portuária existe uma gama de empresas prestadoras de 

serviços, que em conjunto com a administradora portuária, oferecem os serviços necessários à 

operação do porto. Dentre os profissionais que se encaixam nessa estrutura, podem-se citar: o 

operador portuário que é o responsável pelas operações alfandegadas portuárias dentro das 

áreas dos portos organizados, estando ligado diretamente a movimentação de cargas. Os 

práticos que são profissionais técnicos especializados, com grande conhecimento marítimo e 

náutico, que orientam os comandos dos navios nas manobras de entrar e saída dos portos e 

passagens pelos canais de navegação. Os rebocadores são pequenas embarcações dotadas de 

motores de grande potência e utilizadas no auxílio das manobras dos grandes navios na 

entrada, atracação e saída dos portos (KEEDI E MENDONÇA, 2000). 

Nas figuras 2.2.3.1 e 2.2.3.2 abaixo, notam-se o operador portuário manuseando o 

maquinário para deslocamento de contêineres e os práticos guiando a rota de um navio 

cargueiro, respectivamente: 
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Figura 2.2.3.1 - Deslocamento de contêiner feito por um operador portuário. 

 

Fonte: www.brasilsalvage.com.br 

 

Figura 2.2.3.2 - Prático guiando navio cargueiro. 

 

Fonte: www.informegeral.com.br 

2.3 DEFINIÇÃO DE PORTO SECO 

Portos secos são terminais intermodais terrestres, ligados por estradas, vias férreas 

e/ou aéreas. Caracterizados como recintos alfandegados de uso público, ficam situados em 

zona secundária, preferencialmente, adjacente aos portos/aeroportos, às regiões produtoras ou 

consumidoras, localização estratégica, visando encurtar distâncias ampliando as 
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possibilidades de comercialização de mercadorias. Neles, são executadas operações de 

movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, sob 

controle aduaneiro, como é explicitado na figura 2.3 (RECEITA FEDERAL, 2011). 

Figura 2.3 - Porto Seco Centro Oeste.   

 

Fonte: webfoliomarlaequel.blogspot.com 

As operações de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle 

aduaneiro, assim como a prestação de serviços conexos, em porto seco, sujeitam-se ao regime 

de concessão ou de permissão. A execução das operações e a prestação dos serviços conexos 

serão efetivadas mediante o regime de permissão, salvo quando os serviços devam ser 

prestados em porto seco instalado em imóvel pertencente à União, caso em que será adotado o 

regime de concessão precedida da execução de obra pública (RECEITA FEDERAL, 2011). 

No porto seco são também executados todos os serviços aduaneiros a cargo da 

Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho aduaneiro de 

importação e de exportação (conferência e desembaraço aduaneiros), permitindo, assim, a 

interiorização desses serviços no País. A prestação dos serviços aduaneiros em porto seco 

próximo ao domicílio dos agentes econômicos envolvidos proporciona uma grande 

simplificação de procedimentos para o contribuinte (RECEITA FEDERAL, 2011). 
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2.4 ESTRUTURA DE PORTO SECO 

Assim como portos tradicionais, os portos secos também podem ter suas 

estruturas subdividas em estruturas físicas, administrativas e operacionais, que são descritas a 

seguir: 

 Estrutura Física 2.4.1

Diferentemente de um porto tradicional, um Porto Seco não dispõe de algumas 

instalações que visam atender a demanda advinda de hidrovias ou de mares/oceanos. Sendo 

assim, tem mais instalações voltadas para esse objetivo específico. 

Como não existe uma norma que regulamenta o padrão para a estrutura desse tipo 

de porto, cada um possui as instalações que mais se adequada ao padrão de mercadorias que 

circula pelos terminais, às modalidades de transporte que estão interligadas. 

As instalações mais comuns em Portos Secos no Brasil são: 

 Vias de circulação interna; 

 Pátio para contêineres;  

 Pátio para armazenagem de veículos; 

 Estacionamento para carretas; 

 Armazéns cobertos;  

 Armazéns refrigerados (reefers); 

 Silos graneleiros; 

 Área de apoio para despachantes; 

 Área alfandegada; 

 Estação de convivência de caminhoneiros; 

 Complexos farmoquímicos; 

 Ramais ferroviários; 

 Balança rodoviária. 

 

Nas fotografias 2.4.1.1 e 2.4.1.2, é possível visualizar silos graneleiros e o 

armazém destinado a estocagem de cargas do Porto Seco Centro Oeste, característicos de um 

porto seco: 
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Figura 2.4.1.1 – Silos graneleiros do Porto Seco Centro Oeste. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 2.4.1.2 – Armazém de estocagem de cargas do Porto Seco Centro Oeste. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Estrutura Administrativa 2.4.2

Assim como foi descrito na estrutura física do Porto Seco, também não há um 

padrão definido para a estrutura administrativa, porém existem alguns órgãos que ajudam na 

fiscalização das mercadorias, bem como da regularização de todos os documentos necessários 
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para que se possam despachar os produtos armazenados no Porto Seco. Dentre esses órgãos, 

podem-se citar: 

 Escritórios da Secretaria da Receita Federal (RFB) (Figura 2.4.2); 

 Escritório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

 Escritório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);  

 Escritório da Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ). 

Na figura 2.4.2 abaixo está a placa do escritório da Secretaria da Receita Federal 

dentro do Porto Seco Centro Oeste: 

Figura 2.4.2 - Escritório da Secretaria da Receita Federal. 

 

Fonte: www.jornalopcao.com.br 

2.5 DEFINIÇÃO DE GARGALOS LOGÍSTICOS 

Um gargalo é o pescoço de uma garrafa ou outra vasilha com entrada estreita. Este 

conceito nos dá a ideia de um estreitamento de uma via de passagem. No entanto, o termo 

Gargalo ou Bottleneck tem sido utilizado na área de logística para indicar uma “Instalação, 

função, departamento ou recurso que impede a produção, pois sua capacidade é inferior ou 

idêntica à demanda” (CELAM; FIESP; ASLOG, sem data), um obstáculo, ponto de 

congestão. Nesse sentido, gargalo se refere a um componente ou tarefa que impede que um 

sistema apresente melhor desempenho.  

Portanto, no transporte de cargas, gargalo é qualquer obstáculo que impede que o 

transporte seja feito com maior eficiência (LISBOA, 2009). Como consequências dele 

http://www.jornalopcao.com.br/
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ocorrem grandes filas na frente do centro de trabalho (Pinho International Logistics, sem 

data), atravancando a fluidez da cadeia logística do produto, o que dificulta o processo 

produtivo. Para que uma cadeia logística possa funcionar corretamente, ou seja, entregar os 

produtos demandados no tempo e local certos ao menor custo possível, é preciso que os 

produtos possam fluir eficientemente. Isso exige boa interação entre os elementos da cadeia 

(BUENO, 2007). 

 Classificações dos gargalos 2.5.1

Existem várias formas de se classificar gargalos, como pode ser vista na tabela 

2.5.1, que apresenta a categorização dos gargalos de uma cadeia logística de transporte e suas 

descrições. 

Tabela 2.5.1 - Classificação dos gargalos. 

 

Fonte: PENAFORTE, 2009 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TECNOLÓGICOS

Modernidade e inadequação dos equipamentos;

Idade da frota elevada;

AMBIENTE 

INSTITUCIONAL

•

Culturais (burocracia, comportamentos orportunísticos);

Operacionais (falta de integração entre concessionárias e entre modos de transporte).

Gerenciais (ineficiência - desconhecimento de mecanismos e ferramentas de 

gerenciamento e de gestão de recursos humanos e materiais);

AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL

•
Política (políticas ineficientes ou inexistentes, falta de incentivo à intermodalidade, 

priorização de um modo de transporte - matriz modal);

•
Institucional (estrutura de governança, conflitos contratuais e número de operadores, 

falta de política integrada entre agências e órgãos governamentais);

Legais (propriedade/direito de passagem, tráfego mútuo, legislação ambiental);

Alto custo de capital.

Sistemas de comunicação e informação ineficientes.

Regulatórias (postos de vistoria, tempo de reação das autoridades, dificuldades nas PPP's).

SOCIOAMBIENTAIS

INFRAESTRUTRAIS

Condições das instalações (armazéns, terminais de carga e de transbordo, instalações 

portuárias).
•

Condições da estrutura viária (extensão, capacidade, abrangência, qualidade/estado de 

conservação e continuidade/ligação das vias; Intersecção das vias utilizadas pelo 

transporte de cargas com meio urbano);

•

Invasões de área de domínio;

Entraves burocráticos para obtenção de licenças ambientais;

Ineficiência energética.

Custo de operação elevado (preço de combustíveis, frete, carga tributária entre estados e 

entre modos, custo com seguros);
•

ECONÔMICOS
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2.6 TEORIA DAS RESTRIÇÕES 

Criada na década de 70, a Teoria das Restrições surgiu com o estudo do físico 

israelense Eliyahu Goldratt, quando ele se envolveu com problemas na logística de produção. 

A partir de então, Goldratt elaborou um método de administração da produção conhecido 

como TOC. A TOC (Theory of Constraints) é uma ferramenta para gerenciamento de 

sistemas produtivos que trabalha com ações que visam atingir um objetivo específico, 

denominado meta (SEGeT, 2007). 

É habitual afirmar que “todo sistema possui pelo menos uma restrição ou que toda 

corrente possui sempre um elo mais fraco” (MARTINS, 2002). Restrição é qualquer fator que 

funcione como um entrave para que se alcance um desempenho satisfatório em relação à meta 

estabelecida. Assim, as restrições dentro dos transportes são os efeitos que causam uma 

ineficiência no sistema (SEGeT, 2007).  

A metodologia proposta por Goldratt busca identificar os gargalos do sistema, 

definir os impactos dos mesmos sobre o sistema e ajudar a propor soluções, relacionando o 

impacto dela sobre o gargalo (MARTINS, 2002). 

Cabral (2007) entende que a “TOC disponibiliza um roteiro estruturado que 

auxilia no desenho de cenários, formula estratégias e define soluções para os gargalos dos 

sistemas produtivos”, ou seja, ela se configura como uma ferramenta que ajuda na 

identificação de restrições e adoção de soluções em sistemas, podendo ser aplicada aos 

transportes.  

Um processo que visa aprimorar a TOC na análise de restrições físicas surgiu 

embasado nesse raciocínio inicial, sempre conduzindo os esforços em direção à meta de 

qualquer sistema (SEGeT, 2007). Esse processo é constituído por cinco (5) atividades: 

(SIMPEP, 2006) 

1. Identificar a(s) restrição(s) do sistema: Identificar todas as restrições do 

sistema. As restrições físicas são mais facilmente detectadas, já as restrições de 

mercado fogem do controle das empresas e, na maioria das vezes, a real situação é 

uma política interna da entidade. 

2. Decidir como explorar a(s) restrição(s) do sistema: Tirar o máximo 

proveito das restrições para obtenção de melhores resultados. 
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3. Subordinar tudo o mais à decisão acima: Estabelecer o que fazer com os 

demais recursos não restritivos. Assim, subordinar qualquer outro evento à decisão 

anterior significa que todos os demais recursos não restritivos devem ser utilizados 

na medida exata demandada pela forma empregada de exploração das restrições. 

4. Elevar a(s) restrição(s) do sistema: Procurar maneiras de aumentar a 

capacidade da restrição, fazendo investimentos que possam aumentar a capacidade 

do recurso restritivo. 

5. Se uma restrição for quebrada em alguma etapa anterior, deve-se voltar 

à primeira etapa. Evitar que a inércia cause uma restrição no sistema: a partir da 

elevação da restrição na 4ª etapa, deve-se voltar a 1ª etapa, pois com a modificação 

da restrição, todo o sistema deve ser reavaliado, pois o gerenciamento de todos os 

recursos é feito com base na restrição. 

Essa análise visa identificar a restrição mais crítica, sendo que as outras restrições 

estão conectadas a ela de uma forma ou de outra. Desta forma, o intuito da TOC é explicitar 

todos as restrições do sistema, estabelecendo as relações existentes que as interligam. Feito 

isso, torna-se possível eliminar ou ao menos amenizar os efeitos decorrentes das restrições 

solucionando apenas a mais crítica. Isso acontece porque existe um efeito cadeia, onde o 

solucionamento de uma restrição desencadeia na eliminação ou amenização das subsequentes 

a ela. (SIMPEP, 2006) 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA PARA A ANÁLISE DE 

GARGALOS LOGÍSTICOS 

Neste capítulo será apresentada a metodologia para realização de análise de 

gargalos logísticos, que é dividida em oito etapas que estão descritas abaixo: 

3.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Tem-se como objetivo desta etapa a definição do objeto de estudo que nesse caso 

corresponde a um determinado porto seco a ser analisado. Para tanto, serão utilizadas redes 

semânticas de portos organizados e portos secos, que explicitam e esmiúçam as estruturas que 

os compõem. Assim, é possível fazer as análises necessárias acerca de tal tema em um espaço 

geográfico previamente determinado. 

3.2 COLETA DE DADOS 

O objetivo da segunda etapa é fazer a identificação dos gargalos logísticos 

existentes na movimentação de produtos no porto seco em estudo. Para tanto, diversos 

métodos de coletas de dados podem ser usados, desde observações, fotografias, vídeos, 

pesquisas, entrevistas, até visitas ao local estudado. 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA ÁRVORE DE REALIDADE ATUAL 

Nesta etapa, os gargalos encontrados na etapa anterior são analisados e 

classificados de acordo com as definições encontradas na revisão bibliográfica teórica. Assim, 

com base na Teoria das Restrições, esta etapa ajuda a entender quais são os problemas 

existentes no sistema e as influências que uns tem sobre os outros.  

3.4 ELABORAÇÃO DE DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE NUVEM 

A quarta etapa se refere à elaboração do diagrama de dispersão de nuvens. Este 

diagrama tem como objetivo identificar as restrições reais que afetam o sistema. Assim, 
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busca-se entender o gargalo crítico do sistema e propõe soluções através de pré-requisitos e 

requisitos. Esta ferramenta auxilia a definição do resultado desejado, a chamada meta, 

decidindo assim quais as restrições que interferem com maior ênfase para que a meta não seja 

atingida. 

3.5 ELABORAÇÃO DA ÁRVORE DE REALIDADE FUTURA 

A quinta etapa consiste em estabelecer possíveis medidas/objetivos, as chamadas 

injeções, que possam neutralizar ou diminuir a influência dos gargalos no sistema de 

movimentação de produtos do porto seco em estudo a partir de efeitos desejáveis que possam 

surgir no sistema em estudo. 

3.6 DESENVOLVIMENTO DE ÁRVORE DE PRÉ-REQUISITO 

O objetivo desta etapa é identificar os obstáculos existentes nas etapas que levam 

a injeção proposta. Assim, o desenvolvimento da árvore de pré-requisitos busca associar a 

injeção que se deseja implementar com os requisitos necessários para que esta implementação 

seja executada.  

3.7 DESENVOLVIMENTO DA ÁRVORE DE TRANSIÇÃO 

Com base nas demais etapas, definem-se ações específicas para que sejam 

superados os obstáculos de cada injeção através da árvore de transição, tendo como principal 

ferramenta a Teoria das Restrições (TOC). 

3.8 REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA 

Após completar todas as etapas anteriores, é necessário realizar uma reavaliação 

da situação do sistema, uma vez que o processo logístico é dinâmico e a extinção ou 

amenização de algum gargalo pode causar o surgimento de novos gargalos em pontos 

diferentes da cadeia, ou ainda potencializar os já existentes. 
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CAPÍTULO 4 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE 

GARGALOS NO PORTO SECO CENTRO OESTE: ESTUDO 

DE CASO 

O capítulo 4 trata do estudo de caso, abordando as ações para identificação e 

análise de gargalos no porto seco de Anápolis. Inicialmente, é feita a definição detalhada da 

área de estudo, seguida das análises feitas nas etapas descritas no capítulo anterior. 

4.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Primeiramente são apresentadas as redes semânticas 4.1.1 e 4.1.2 de portos 

organizados e de portos secos com suas subdivisões, respectivamente, buscando esclarecer e 

detalhar a composição das estruturas que os formam, embasando e tornando mais fácil a 

compreensão do que é o objeto de estudo escolhido. Essas redes semânticas podem ser vistas 

a seguir: 
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Fluxograma 4.1.1 – Rede semântica de um porto organizado. 
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Um porto seco, assim como um porto organizado, também pode ter sua estrutura 

dividida em estrutura física, administrativa e operacional, como pode ser visto na rede 

semântica 4.1.2 adiante: 
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 Fluxograma 4.1.2 – Rede semântica de um porto seco.   
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O objeto de estudo em questão é o Porto Seco Centro Oeste S/A, que se situa na 

cidade de Anápolis, Goiás. O Porto Seco é o quinto maior entre as 71 áreas secundárias 

existentes no Brasil, tanto em tamanho, quanto em movimentação de cargas. É considerado 

um “corredor do comércio exterior” do estado e possui uma área de 500 mil m², que são 
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divididos em áreas específicas para o mercado interno e outras para o mercado externo, 

conforme é descrito como segue. 

Áreas para Mercado Interno  

 234.000 m² de área de mercado interno; 

 14.801,61 m² de armazéns de mercado interno; 

 15.333,31 m² moderno terminal de minério; 

 Pátio para armazenagem de até 18.500 veículos nacionalizados; 

 Silos graneleiros com capacidade para armazenar 44.000 toneladas; 

 Escritórios da Secretaria da Receita Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e Secretaria da Fazenda Estadual; 

 Área exclusiva de apoio para despachantes com completa infraestrutura; 

 Estação de convivência para caminhoneiros, dotada de lanchonete, ambulatório 

médico, cinema, lan-house, salão de jogos, brinquedoteca e área verde com 

preservação do cerrado; 

 Restaurante. 

Áreas para Mercado Externo 

 128.000 m² de área alfandegada; 

 33.140,10 m² de terminal de contêineres; 

 9.719,08 m² de armazéns alfandegados; 

 737,82 m² de terminal reefer (refrigerado); 

 1.769,36 m² de complexos farmoquímicos, com monitoramento eletrônico de 

temperatura; 

 Pátio para armazenagem de até 6.000 veículos em trânsito alfandegário; 

 03 ramais ferroviários, com 2,4 km de extensão; 

 Moegas rodoviárias e ferroviárias. 

O pátio para armazenagem de veículos do mercado interno pode ser visto na 

imagem 4.1 adiante: 
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Fotografia 4.1 – Pátio de mercado interno para armazenagem de veículos. 

 

Fonte: portosecocentrooeste.com.br. 

 Foi implantado em uma região logisticamente estratégica: a 55 km de Goiânia, 

capital do estado de Goiás, a 159 km de Brasília, capital federal, e aproximadamente 

equidistante de todos os portos marítimos do Brasil. Além disso, abrange mais de 140 milhões 

de pessoas em um raio de 1.000 quilômetros, que correspondem a 70% do mercado consumir 

brasileiro. 

A seguir, há uma relação das distâncias entre este terminal e algumas das 

principais cidades que contribuem para a movimentação de produtos no Brasil e o mapa 

geográfico 4.1.1 de fronteiras primárias: (PORTO SECO, 2014) 

 Uberlândia: 368 km; 

 Belo Horizonte: 819 km; 

 Palmas: 839 km; 

 Campo Grande: 884 km; 

 São Paulo: 942 km; 

 Cuiabá: 980 km; 

 Santos: 1.012 km; 

 Rio de Janeiro: 1.224 km; 

 Vitória: 1.331 km; 
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 Salvador: 1.522 km; 

 São Luiz: 1.982 km; 

 Manaus: 3.430 km. 

Mapa 4.1.1 – Mapa geográfico de fronteiras primárias. 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Porto Seco Centro Oeste 

 

O posicionamento do Porto Seco Centro Oeste ainda garante acesso ainda a três 

rodovias federais, que cortam Anápolis: as BRs 060 (São Paulo/Brasília), 153 

(Brasília/Belém) e 414 (Anápolis/Niquelândia). Além disso, existem dois ramais ferroviários 

que fazem parte do sistema de movimentação de cargas do Porto Seco, a ferrovia Centro 

Atlântica e a ferrovia Norte Sul, que tem o município de Anápolis como marco zero da 

interligação entre as duas ferrovias.  (PORTO SECO, 2014). 

A ilustração 4.1.2 mostra o mapa que indica a localização, a área de abrangência 

do Porto Seco e as ferrovias nacionais: 
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Mapa 4.1.2 – Mapa da localização e abrangência do Porto Seco Centro Oeste e das ferrovias nacionais. 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Porto Seco Centro Oeste. 

Os portos secundários surgiram devido a uma dificuldade de expandir a estrutura 

e a capacidade dos portos marítimos. Pensando em desafogar as zonas primárias, a Receita 

Federal interiorizou as cargas. Dessa maneira, as mercadorias que tem como destino o interior 

do pais, passaram a ser fiscalizadas no interior. Essas cargas são consumidas na região da 

zona secundária na qual foram fiscalizadas, ou são redistribuídas para outras regiões do país – 

que é o caso do Porto Seco de Anápolis, localizado em um trevo logístico. 

Para chegar ao Porto Seco Centro Oeste, as cargas importadas chegam ao Brasil 

pelo modal aéreo, pelo hidroviário ou pelo rodoviário e devem escolher entre rodovias e 

ferrovias para terminar o itinerário. Ao chegar em Anápolis, passam por fiscalização dos 
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órgãos responsáveis – este é um gargalo comum na maioria dos portos secos (não é o caso do 

porto estudado), pois os órgãos anuentes costumam funcionar em dias específicos e trabalham 

por agendamento, ocasionando em um tempo maior para liberação – sendo obrigatório ser 

vistoriado pela Receita Federal, independente das características da carga.  

Já a Anvisa é responsável por fiscalizar os alimentos e medicamentos. No caso de 

existência de qualquer tipo de madeira junto a carga – o que é muito recorrente no comércio 

exterior, devido a presença dos paletes, importantes para auxiliar a movimentação e o 

transporte dos produtos – é necessário passar pelo MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento). Só após a liberação que a carga fica disponível para distribuição e 

consumo. Esse fluxo de carga está representado na ilustração 4.1. 

Fluxograma 4.1 – Fluxo da carga do mercado exterior. 

Importação

Consumo / Revenda

Exportação

Hidroviário

Rodoviário

Porto Seco Centro Oeste

Órgãos anuentes

Rodovias

Ferrovias

Aéreo

 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Porto Seco Centro Oeste. 

No entanto, nem todas as cargas passam pelo processo de interiorização para os 

portos secos. Essa operação é mais comum e vantajosa para mercadorias de alto valor 

agregado. Isso acontece, primeiramente, porque é interessante para os donos da carga que ela 

chegue rapidamente ao seu destino final. O tempo de espera para a carga ser liberada no porto 

de Santos pode chegar a mais de 10 dias, e é justamente para reduzir esse tempo que as cargas 
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são diretamente repassadas para as zonas secundárias, onde os portos não trabalham com a 

capacidade máxima – como os litorâneos – e a liberação pode acontecer com alguns dias a 

menos.  

Em segundo lugar, os serviços prestados nos portos secos são mais especializados. 

As cargas são manuseadas e armazenadas de diferentes formas, de acordo com suas 

especificações – produtos frágeis são operados por equipamentos preparados para isso, 

enquanto medicamentos ficam armazenados em armazéns refrigerados com temperatura 

controlada – diferente do que acontece em portos da zona primária, que recebem milhares de 

cargas semanalmente, o que dificulta o tratamento adequado a cada mercadoria específica.  

Entretanto, esses serviços especializados e o frete do transporte da carga para o 

interior do país em DTA – trânsito aduaneiro – aumentam o custo da logística como um todo. 

Esse aumento é mais significativo para cargas com baixo valor agregado, por isso essa 

operação não é rentável nesses casos e esse tipo de mercadoria é movimentado com menor 

frequência nos portos secos. Já para os produtos com alto valor agregado, esse aumento é 

compensatório se comparado com o ganho de tempo para liberação do porto e com a garantia 

de melhores serviços prestados.  

O Porto Seco é, ainda, âncora da Plataforma Logística Multimodal de Goiás e do 

Aeroporto Cargueiro de Anápolis, ambos a uma distância de menos de 1 km das instalações 

do terminal (PORTO SECO, 2014). 

A Plataforma Logística Multimodal de Goiás oferece-se para ser o centro de 

serviços de logística integrada com oportunidades de ganhos e que contribui para consolidar 

os polos de desenvolvimentos aumentando a competividade de toda a região. Esta 

infraestrutura de transportes relacionada com o DAIA – Distrito Agroindustrial de Anápolis – 

e o Porto Seco Centro Oeste e com a adequação do Aeroporto Civil de Anápolis para um 

aeroporto de cargas formatam um nó estratégico de distribuição de cargas de abrangência 

nacional e internacional (SEGPLAN, 2014). 

4.2 COLETA DE DADOS 

A segunda etapa consiste em identificar os gargalos logísticos, chamados também 

de efeitos indesejáveis, existentes no sistema. Estes efeitos foram identificados a partir de 
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pesquisas a respeito de qual o caminho as cargas percorrem, desde a entrada no país, até a 

distribuição ao consumidor final. Além disso, visitas feitas ao local de estudo, entrevistas e 

fotografias tiradas no local possibilitaram a realização de observações do funcionamento 

interno do Porto Seco Centro Oeste. Com todo esse material, fez-se uma análise e os gargalos 

listados na tabela 4.2.1 a seguir foram identificados como influentes na movimentação de 

produtos do empreendimento. 

Tabela 4.2.1 – Efeitos indesejáveis. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DA ÁRVORE DE REALIDADE ATUAL 

Nesta etapa, os gargalos são descritos, classificados e, posteriormente, 

relacionados entre si, através de um mapa das relações entre os efeitos que foi traçado, 

chamado de árvore de realidade atual.  
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1. Ferrovia Norte-Sul Inacabada: Atualmente a principal ferrovia do país 

não está totalmente finalizada, não sendo possível escoar carga até o ponto final de 

seu trajeto – Belém, PA – sendo necessário transferir a carga dos vagões para 

caminhões terminarem o itinerário. Esse processo de transferência aumenta o 

tempo de deslocamento da mercadoria e, consequentemente, o custo final do 

produto. 

2. Entrada Principal do DAIA Restrita: O trevo entre a BR-153 e a entrada 

com DAIA ainda é um ponto de restrição, visto que em casos de acidentes a via de 

acesso ao Porto Seco fica parcialmente ou totalmente obstruída.  

3. Entrada Alternativa Ineficiente: Há uma estrada que passa ao fundo do 

Porto Seco, mas que atualmente não se encontra asfaltada, o que a torna inviável 

para o tráfego de veículos pesados (caminhões), não sendo utilizada pelos usuários 

do Porto Seco. Essa via poderia ser uma alternativa para amenizar o tráfego da GO 

– 060, aumentando a eficiência logística, reduzindo o tempo de deslocamento da 

carga e o custo final do produto. 

4. Aumento do Custo do Frete: Devido a fatores políticos, econômicos e 

infraestruturais, as despesas para a movimentação de cargas passa a sofrer um 

aumento considerável, o que implica automaticamente no aumento do frete, visto 

que este é um dos principais modos de se fazer o despacho de mercadorias.  

5. Aumento do Tempo de Deslocamento: A carga leva um tempo muito 

maior do que o ideal para ser transportada desde a chegada em um porto primário 

até seu destino final. Isso ocorre devido à soma de vários gargalos que reduzem a 

eficiência do sistema em diversos pontos e aumentam o custo final do produto. 

6. Trânsito Intenso: Este item está relacionado principalmente à época de 

alta safra, na qual há um aumento da demanda da frota de caminhões para que toda 

a carga seja transportada dentro de um prazo estipulado. 

7. Interferência do Eixo da Ferrovia Norte-Sul com a Entrada do Porto 

Seco: Há 2 pontos – entrada principal e terminal de minérios – em que o eixo da 

rede ferroviária está no mesmo nível do eixo da rede rodoviária. Essa interferência 

causa obstrução da via rodoviária quando os vagões estão em funcionamento. Com 

isso, os motoristas dos caminhões devem esperar a passagem da locomotiva para 

seguir viajem, causando um acréscimo no tempo de deslocamento da carga. 
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8. Alto Custo Logístico: Muitos fatores fazem com que a logística do 

transporte de cargas fique mais onerosa do que poderia ser, se todos os gargalos 

fossem minimizados. Além disso, o custo logístico das mercadorias que passam 

pelo Porto Seco Centro Oeste é mais alto que o das outras, pois existe uma despesa 

adicional relacionada ao serviço prestado pela empresa, que manuseia a carga com 

os cuidados adequados, armazena e agiliza a parte documental, reduzindo as 

dificuldades encontradas por quem segue o tramite normal. 

9. Falta/Deficiência do Modal Hidroviário: A hidrovia Tocantins - 

Araguaia poderia ser uma forma alternativa de fazer a movimentação de cargas 

enquanto a Ferrovia Norte-Sul não é finalizada, porém há um trecho (Pedral do 

Lourenço) em que a navegação se torna obstruída, tornando-se assim um ponto de 

restrição, inviabilizando a utilização imediata da hidrovia. Na fotografia 4.2.9 é 

possível visualizar a dificuldade de executar a passagem de embarcações: 

Fotografia 4.3.9 – Pedral do Lourenço. 

 

Fonte: http://www.brasil247.com/pt/247/tocantins247/128453 

10. Aeroporto de Cargas Inacabado: O aeroporto de Anápolis ainda não se 

encontra finalizado, uma vez que houve alterações no projeto, sendo mais um fator 

que contribui para uma menor movimentação de produtos.  

11. Elevado Risco: Este item refere-se aos casos de cargas que possuem um 

alto valor agregado e que são de extrema importância para seus importadores, 



Identificação e análise dos impactos causados pelos gargalos logísticos na movimentação de produtos...        44 

J. A. Pequeno, M. L. Magalhães 

 

assim deve-se haver uma operação bastante exigente no deslocamento de tal 

mercadoria. 

12. Alto Custo de Pedágios: Em algumas das rodovias brasileiras já se tem 

implantados vários pedágios, e as taxas para caminhões possuem altos valores, 

implicando assim em um aumento considerável no custo de deslocamento da 

mercadoria. 

13. Aumento do Preço do Diesel: O aumento do preço do combustível é um 

incremento no aumento do custo logístico do transporte de cargas. Além disso, 

gera revolta dos caminhoneiros, que recentemente - fevereiro de 2015 - realizaram 

paralisações em todo o território nacional, bloqueando estradas e afetando a 

distribuição de suprimentos e combustível em muitas cidades. As principais 

reivindicações da classe eram a redução do preço do diesel e o preço do frete 

tabelado.  

14. Alto Custo de Tributação: Este item está relacionado diretamente às 

políticas governamentais, visto que o governo partilha de ideias muitas das vezes 

divergentes as ideias dos exportadores/importadores, sendo cobrados impostos 

e/ou taxas que acabam influenciando no valor final do produto. 

15. Infraestrutura Rodoviária Deficiente: Como o modal rodoviário é um 

dos pontos principais na movimentação de cargas do Porto Seco, é necessário 

destacar as péssimas condições das rodovias brasileiras, que acarretam diretamente 

no processo, tais como os atrasos durante o trânsito da mercadoria. 

16. Obrigatoriedade da passagem da carga por vários órgãos: A carga que 

chega ao Porto Seco deve, obrigatoriamente, passar pela ANVISA, Receita Federal 

e MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, as 

mercadorias que serão distribuídas para os clientes também passam pela SeFaz – 

Secretaria de Estado da Fazenda. Isso faz com que aumente o tempo de 

deslocamento da carga dentro do Porto Seco Centro Oeste. É caracterizado um 

gargalo burocrático institucional, pois falta uma política integrada entre agências e 

órgãos governamentais. 

A pesquisa foi feita através da Matriz de Relação, onde foi preenchida por 

pesquisadores da área de transporte e logística. A seguir, têm-se as instruções para o 

preenchimento da matriz e a ilustração 4.2.2 exemplificando como deve ser feito: 
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1.  Na primeira coluna, bem como na primeira linha, da matriz estão os 

dezesseis gargalos identificados (trata-se de uma matriz transporta). Assim sendo, 

é necessário preencher os elementos abaixo e acima da diagonal principal. 

2.  Sempre que um gargalo tiver relação de causa e efeito com outro é 

necessário que o pesquisador coloque um “X” no campo. Caso não haja relação de 

causa e efeito, o campo deve ser deixado em branco. 

3.  As relações de causa e efeito não existem necessariamente nas duas 

direções, por exemplo: o alto valor do pedágio causa o aumento do valor do frete, 

mas o contrário não é válido. 

4.  Não há a necessidade de justificar a relação entre os gargalos. 

Tabela 4.3.1 – Exemplo de preenchimento da matriz de efeitos dos gargalos. 

 

Fonte: PENAFORTE, 2009. 

Seis especialistas da área preencheram as matrizes e, a partir desses 

preenchimentos, tem-se a matriz resultante, que nada mais é do que a soma dos resultados de 

cada matriz individual respondida pelos técnicos. Não foi feita uma análise para quantificar 

qual seria a amostra ideal para se ter um nível de confiança e um erro estimado, portanto, não 

é uma amostra probabilística. A tabela 4.2.3 apresenta o resultado final do preenchimento de 

tal matriz. 
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Tabela 4.3.2 - Matriz de Relação Resultante. 
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Ferrovia Norte-Sul 

Inacabada 1 6 4 2 1 5 1 1 2

Entrada Principal do 

DAIA  Restrita 4 2 6 4 3 2 2 1

Entrada Alternativa 

Ineficiente 1 1 3 4 4 2 2

Aumento do Custo do 

Frete 6 1

Aumento do Tempo de 

Deslocamento 4 2 6 5 1

Trânsito Intenso 4 6 6 5

Interferência do Eixo 

da Ferrovia Norte-Sul 

com a Entrada do Porto 
1 5 3 3 3 2

Alto Custo Logístico 2 1

Falta/Deficiência do 

Modal Hidroviário 6 1 3 5 1 2 1

Aeroporto de Cargas 

Inacabado 4 5 3 4 1 2 1 2

Elevado Risco 5 5 1 1 3

Alto Custo de Pedágios 5 1 5 2

Aumento do Preço do 

Diesel 5 6 1 4

Alto Custo de 

Tributação 4 6 2 1

Infra-estrutura 

Rodoviária Deficiente 3 3 6 6 4 5 2 4 5

Obrigatoriedade da 

passagem da carga por 

vários órgãos
6 6 1 5 1 2
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Apenas as células que foram marcadas pela maioria dos técnicos, ou seja, as que 

possuíam 4 ou mais concordâncias entre os pesquisadores foram utilizadas para a execução da 

árvore de realidade atual, como pode ser visto no fluxograma 4.2. 

Fluxograma 4.3 - Árvore de Realidade Atual. 

Ferrovia 

Norte-Sul 

Inacabada

Interferência do 

Eixo da Ferrovia 

Norte-Sul com a 

Entrada do 

Porto Seco

Falta/

Deficiência 

do Modal 

Hidroviário

Aumento do 

Custo do 

Frete

Aumento do 

Tempo de 

Deslocamento

Infraestrutura 

Rodoviária 

Deficiente

Obrigatoriedade de 

Passagem da Carga 

por Vários Órgãos

Trânsito 

Intenso

Alto Custo 

Logístico

Entrada 

Principal do 

DAIA 

Restrita

Entrada 

Alternativa 

Ineficiente

Elevado 

Risco

Aeroporto de 

Cargas 

Inacabado

 

4.4 ELABORAÇÃO DE DIAGRAMA DE DIPERSÃO DE NUVEM 

Nesta etapa foi identificado gargalo crítico, ou seja, aquele que interfere 

diretamente no objetivo a ser alcançado. Assim, tem-se que o objetivo principal é fazer o 

transporte de cargas com um menor custo logístico, e que para este ser atingido devem-se 

superar os requisitos e pré-requisitos existentes. 

Assim, primeiramente define-se a ideia básica – injeção – que neste caso 

corresponde a “Estratégias para Melhorar o Transporte de Cargas”, uma vez que a partir desta 

injeção consegue-se resolver os pré-requisitos “Melhoria na Infraestrutura dos Modais 
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Utilizados para o Transporte de Cargas” e “Aumento da Eficiência na Logística do Transporte 

de Cargas”. Com base na resolução dos pré-requisitos citados anteriormente, os requisitos 

“Diminuição do Custo do Frete” e “Diminuição do Tempo de Deslocamento” também são 

atendidos em um “efeito cadeia”, o que resulta no alcance da meta desejada já citada acima. O 

fluxograma 4.3 exemplifica o Diagrama de Dispersão de Nuvem obtido. 

Fluxograma 4.4 - Diagrama de Dispersão de Nuvem. 

Injeção: 

Promover Estratégias 

para Melhorar o 

Transporte de Cargas

Pré-Requisito 1: 

Melhoria da 

Infraestrutura dos 

Modais Utilizados para 

o Transporte de Cargas

Pré-Requisito 2: 

Aumento da Eficiência 

na Logística do 

Transporte de Cargas

Requisito 1: 

Diminuição do 

Custo do Frete

Requisito 2: 

Diminuição do 

Tempo de 

Deslocamento
Meta: 

Transporte de 

Cargas com um 

Menor Custo 

Logístico
 

4.5 ELABORAÇÃO DA ÁRVORE DE REALIDADE FUTURA 

Na quinta etapa fez-se a comparação entre os gargalos encontrados na situação 

atual, os chamados efeitos indesejáveis, com os efeitos desejáveis. A tabela 4.4 exemplifica 

essa comparação, listando cada efeito desejável ao oposto do efeito indesejável. 
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Tabela 4.5 - Efeitos Indesejáveis x Efeitos Desejáveis.  

 

Assim, com base na tabela 4.4 e de acordo com a Árvore de Realidade Atual, 

determinam-se as injeções necessárias para a otimização do sistema, obtendo-se assim a 

Árvore de Realidade Futura. As injeções propostas foram baseadas nos pré-requisitos 

nomeados no Diagrama de Dispersão de Nuvem e suas aplicações interferem em várias 

frentes do sistema, tendo influência em mais de um efeito desejável que por sua vez contribui 

para mais efeitos desejáveis. O fluxograma 4.4 retrata como as injeções agem no sistema: 
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Fluxograma 4.5 - Árvore de Realidade Futura. 

Ferrovia 

Norte-Sul 

Acabada

Desvio do Eixo 

da Ferrovia 

Norte-Sul com a 

Entrada do 

Porto Seco

Modal 

Hidroviário 

como Modal 

Alternativo/

Auxiliar

Diminuição 

do Custo do 

Frete

Diminuição do 

Tempo de 

Deslocamento

Infraestrutura 

Rodoviária 

Eficiente

Facilidade na 

Passagem da 

Carga

Trânsito 

Livre

Baixo Custo 

Logístico

Entrada 

Principal do 

DAIA Ampliada

Entrada 

Alternativa 

Eficiente

Baixo Risco

Aeroporto de 

Cargas Ativo

Injeção 1: 

Ampliação 

da Entrada

Injeção 2: 

Investimentos na 

Infraestrutura 

Viária

Injeção 2: 

Investimentos na 

Infraestrutura 

Viária

Injeção 3: 

Simplificação 

do Processo 

Operacional

 

4.6 DESENVOLDIMENTO DE ÁRVORE DE PRÉ-REQUISITO 

Nesta etapa, entendem-se quais os obstáculos existentes para que cada injeção 

apresentada no item anterior seja aplicada. Por isso, faz-se necessário o uso da Árvore de Pré-

Requisitos para a identificação destes obstáculos. A tabela 4.5 ilustra esta identificação: 
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Tabela 4.6 - Árvore de Pré-Requisito. 

 

Assim, com base na Árvore de Pré-Requisito, tem-se que o obstáculo da Injeção 1 

está relacionado à falta de apoio governamental para a melhoria da Entrada do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA). O obstáculo da Injeção 2 é referente à dificuldade em 

incentivar o Governo, em todos os seus âmbitos, a investir na infraestrutura dos diferentes 

modais de transporte, mas também na falta de iniciativa das empresas privadas do ramo do 

transporte em formar parcerias público-privado, as chamadas PPP’s. Já o obstáculo da 3ª 

Injeção consiste na mudança do atual sistema de tramitação e liberação de carga. 

4.7 DESENVOLVIMENTO DA ÁRVORE DE TRANSIÇÃO 

Diante das análises feitas através das etapas apresentadas anteriormente, entende-

se que a Injeção 2 (“Investimentos na Infraestrutura Viária”) seja a principal ação a ser 

aplicada para que se possa atingir a meta de efetuar um Transporte de Cargas com um Menor 

Custo Logístico, uma vez que a sua implementação tem um impacto direto no sistema como 

um todo, alterando vários gargalos por meio do chamado efeito em cadeia. Entretanto, as 

Injeções 1 e 3 (“Melhoria da Entrada” e “Simplificação do Processo Operacional”) também 

possuem uma importância considerável para a otimização de todo o processo logístico, visto 

que ambas auxiliam o desenvolvimento da implementação da Injeção 1, bem como 

influenciam na resolução ou amenização dos demais gargalos existentes no processo de 

movimentação de cargas.  

4.8 REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA 

É importante ressaltar que a partir da aplicação de tais ações, deve-se sempre 

reavaliar o sistema, uma vez que a resolução de um ou mais gargalos pode ocasionar a 

aparição de novos gargalos em pontos distintos do processo, ou a intensificação de gargalos já 
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existentes, fazendo-se necessário uma fiscalização constante ao longo de todos os processos 

do sistema. 

Dessa forma é possível garantir a manutenção dos efeitos positivos conseguidos 

com a aplicação das etapas anteriores, fechando um ciclo em busca da melhoria contínua com 

a redução dos efeitos causados pelos gargalos logísticos. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo do 

desenvolvimento das etapas da metodologia descrita no capítulo anterior, bem como algumas 

discussões pertinentes sobre tais resultados. 

Diante dos gargalos logísticos encontrados no Porto Seco Centro Oeste e das 

relações existentes entre eles, definiu-se que o gargalo crítico do sistema de movimentação de 

cargas foi o Alto Custo Logístico. Assim, entendeu-se que a principal injeção a ser implantada 

no sistema seria “Investimentos na Infraestrutura Viária”, entretanto esta injeção engloba 

diversos tipos de investimentos e faz-se necessário evidenciar como esta injeção deverá ser 

implantada. 

A partir da matriz de relação resultante, observa-se que a Infraestrutura 

Rodoviária Deficiente possui várias relações com os demais gargalos, sendo o assim o 

principal foco da implantação da Injeção 2. Tem-se que a duplicação das BR’s 060, 153 e 414 

deve ser efetivada em toda a extensão das BR’s citadas, além da melhoria do piso asfáltico 

existente atualmente. 

Ademais, o fato da Ferrovia Norte-Sul estar inacabada também possui várias 

relações com outros gargalos logísticos, sendo também alvo direto da implantação da injeção 

“Investimentos na Infraestrutura Viária”. Logo, faz-se necessário o investimento para a 

finalização da Ferrovia Norte-Sul até seu ponto final ao Norte do país, assim como se deve 

ampliar a malha ferroviária para o Sul do país, visto que o objetivo principal desta ferrovia se 

baseia em ligar o Brasil de Norte a Sul para facilitar o transporte de cargas no interior 

brasileiro. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais referentes ao estudo 

desenvolvido, destacando a importância do assunto em questão. As limitações encontradas 

durante o processo de elaboração do trabalho também serão abordadas, bem como sugestões 

acerca do tema para trabalhos futuros. 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho proposto possuía o objetivo de identificar e analisar os impactos 

causados pelos gargalos logísticos na movimentação de produtos no Porto Seco Centro Oeste, 

utilizando-se da ferramenta gerencial chamada de Teoria das Restrições.  

Assim, foram identificados dezesseis gargalos logísticos existentes atualmente no 

processo de movimentação de cargas, e a partir de uma metodologia para a análise dos 

mesmos, composta por oito etapas, definiram-se as relações de causa e consequência entre 

cada gargalo, bem como as influências de cada um no processo como um todo. 

A partir da aplicação da metodologia, entendeu-se que o “Alto Custo Logístico” 

foi considerado o gargalo crítico do sistema, e que a injeção a ser adotada para a otimização 

do processo de movimentação de cargas seria “Investimentos na Infraestrutura Viária”, uma 

vez que tal ação possui uma relação direta com a maioria dos gargalos existentes e a partir de 

um efeito em cadeia consegue-se solucionar ou amenizar os efeitos indesejáveis do sistema. 

6.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

É importante ressaltar algumas limitações encontradas ao decorrer da elaboração 

do trabalho, tais como: 

 Escassez de trabalhos técnico-científicos sobre Porto Seco; 

 Escassez de trabalhos técnico-científicos sobre gargalos logísticos no processo de 

movimentação de cargas; 
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 Falta de disponibilidade de coleta de informações com usuários dos serviços 

oferecidos pelo Porto Seco Centro Oeste; 

 Ausência de informações mais detalhadas sobre o processo interno da movimentação 

de cargas no Porto Seco Centro Oeste. 

6.3 SUGESTÕES 

Como sugestões para trabalhos futuros acerca de tal tema, têm-se: 

 Expansão das redes semânticas de portos organizados e portos secos, buscando maior 

detalhamento das subestruturas, facilitando a análise e a compreensão sistêmica do 

funcionamento interno e externo; 

 Análise dos gargalos logísticos referentes a um modo de transporte específico – como 

o hidroviário, ferroviário, rodoviário ou aéreo – utilizado para a movimentação de 

cargas no Porto Seco Centro Oeste; 

 Análise dos impactos causados pelos gargalos logísticos na movimentação de um 

produto específico utilizando-se dos serviços oferecidos pelo Porto Seco Centro 

Oeste; 

 Identificação e análise dos gargalos no processo interno do sistema de logística do 

Porto Seco Centro Oeste; 

 Realizar questionários com os usuários do sistema, além dos órgãos fiscalizadores e 

dos responsáveis pelo empreendimento, buscando ampliar a lista de gargalos, uma 

vez que outros pontos de vista darão mais consistência e imparcialidade ao trabalho; 

 Implantação das injeções e análise dos resultados no porto seco Centro Oeste. 
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