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O presente projeto situa-se na área da pesquisa operacional. Tem-se por objetivo elaborar 
um modelo de apoio à tomada de decisão para avaliação de potenciais áreas de investimento 
industrial em zonas retro-portuárias, através dos métodos de análise de multicritério (MCDA), e 
analisar os impactos causados ao público alvo.  

Em situações de incertezas, a teoria de utilidade multi-atributo auxilia o tomador de 
decisão na seleção da melhor alternativa, de acordo com os critérios estabelecidos (SALVE, G et 
al.). Escolheu-se como escopo regiões portuárias e retro-portuárias, pois portos de contêineres 
tem obtido um papel essencial na facilitação dos processos da logística global. Na era da cadeia 
global de suprimentos, a indústria de apoio portuário tem enfrentado desafios de diferentes 
frentes, em um ambiente de negócios com crescente competividade. (HA, M et al.).   

Pretende-se identificar os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades das regiões 
retro-portuários do estado de Santa Catarina, e efetuar análises de sensibilidade e simulações que 
sirvam de referência para um planejamento estratégico, voltado ao desenvolvimento urbano e 
industrial, de caráter sustentável, das regiões de interesse. 

Executou-se uma revisão literária sobre indicadores de desempenho (KPI´s), utilizados a 
nível global para medir a eficiência e eficácia de terminais portuários; e para identificar os 
principais métodos de modelo multicritério utilizados. Realizou-se um estudo de campo em quatro 
municípios do Estado de Santa Catarina com características retro-portuárias, visando a elaboração 
de uma matriz SWOAT. Estabeleceram-se parcerias com instituições e organizações de caráter 
público e privado. Levantou-se uma seleção de KPI´s para análise de desempenho portuário. 
Inqueriu-se e levantaram-se indicadores considerados adequados para analise das áreas retro-
portuárias de Santa Catarina. Adaptou-se o modelo AHP para iniciais simulações dos indicadores 
levantados.  
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Ao terminar a primeira fase do projeto conheceu-se o cenário catarinense no referente à 
atividades industriais e de suporte portuário. Abriu-se caminho para a segunda fase da pesquisa, 
que será de caráter em empírico, na qual, por meio das parcerias efetuadas, serão realizados 
estudos de caso e simulações que permitam concluir a matriz SWOT, e servir de parâmetro para as 
análises de sensibilidade, visando finalmente o objetivo de elaborar de um plano estratégico para a 
otimização dos recursos e processos existentes e a atração de novos investimentos. 
 
 
 
Fig 1: Ilustração de uma hierarquia de decisão em um dos artigos estudos, no qual  aplicou-se o 
método AHP para selecionar a melhor localização para instalação de um porto de contêineres 
no Oeste da África  

 

 

 Fonte: GOHOMENE et al. (2015). 
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