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MODELO REGULATÓRIO

Desempenho – o que é?
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“Desempenho é um termo sujeito a inúmeras variações semânticas e conceituais,
embora existam alguns consensos majoritários em torno de uma definição”

Projeto Processo

Esforço

Desempenho

Resultado

Empresa
Tarefa

Atuação de
objetos
únicos

Ambiente observado com
variáveis controladas para
resolver certo problema

CONSTRUCTO

Fonte: GesPública, http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia_indicadores_jun2010.pdf

Desempenho pode ser “visto” – Porto de Cingapura
•
•
•
•
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1,2 bilhões de toneladas  1o maior do mundo em toneladas e 2o em TEU
Metade do suprimento anual de óleo cru para navegação, ou bunker, com cerca de 25 milhões de toneladas
20% do tráfego mundial de contêineres, cerca de 25 milhões de TEU
Suas linhas regulares ligam mais de 600 portos, em 123 países

Fator Regulação: Escopo e significado
Enquanto
houver Estado,
haverá
regulação!

A regulação
poderá afetar o
desempenho
dos portos!
Como medir
desempenho?
Fonte: OCDE (1997), OECD Report on Regulatory Reform, Paris..
OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
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Onde está a regulação de acordo com o Decreto 8.033/13
Artigos 1o ao 4o

Ministério dos
Transportes, Portos e
Aviação Civil – MTPA
(Poder Concedente)

ANTAQ
(Agência Reguladora)
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• Elabora o PGO
• Disciplina os PDZ
• Define regras para os regulamentos dos portos públicos
• Aprova os EVTEA
• Aprova mudança de titularidade (portos públicos e privados)
• Analisa as transferências de controle societário e titularidades (portos
públicos e privados)
• Analisa propostas de investimentos não previstos nos portos públicos e
privados
• Media conflitos: entre arrendatários e Autoridade Portuária
• Media conflitos: em apelação entre operadores de portos públicos

Autoridade Portuária
(Administrador)

• Estabelece as regras de operação nos portos públicos
• Julga conflitos entre os agentes que atuam nos portos públicos

• Pode receber novos poderes, de acordo com os contratos de gestão

Regulação: Algumas percepções do mercado– simples assim!

1.
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O mercado funciona e não gosta de regulação!

2. Exceto quando o mercado não funciona, quando, neste caso, quer
regulação!
3. A regulação é boa apenas quando faz o que o mercado quer!
6. O mercado deve se autorregular!
7. Exceto quando o mercado fica tão grande e poderoso, quando então
precisa de regulação!

Regulação: Algumas recomendações
•

Explicitar, em todas as políticas de Governo, a mensuração dos resultados das ações

•

Revisar sistematicamente os “ESTOQUES REGULATÓRIOS”

•

Usar a Regulação aplicada às Políticas de Governo (Regulação objetiva!)

•

Avaliar ANTES, DURANTE e DEPOIS da aplicação da regulação  usar instrumentos objetivos e claros

•

Usar o AIR sempre que possível (Nível 1 ou Nível 2): Regular X Não Regular

•

Aderir ao “Open Government”  transparência e participação dos interessados e impactados pela regulação

Fonte: http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/49990817.pdf
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MODELO PORTUÁRIO BRASILEIRO

Modelo de Gestão em portos brasileiros

11

Porto Organizado

Terminais Privados

DOCAS

Dentro dos Portos
Organizados

DELEGADOS
1 AUTORIZAÇÃO

Fora dos Portos
Organizados

Portos Organizados – Estrutura atual
AUTORIZAÇÃO
ESTADUAL
SUAPE

DELEGAÇÃO
ESTADUAL
ITAQUI

DELEGAÇÃO
MUNICIPAL

MACAPÁ

CABEDELO
RECIFE
SÃO SEBASTIÃO
PARANAGUÁ E
ANTONINA
IMBITUBA
PORTO ALEGRE
PELOTAS
SÃO FRANCISCO DO
SUL

COMPANHIAS
DOCAS

CDP

Santarém
Belém
Vila do Conde

CDC

Fortaleza

FORNO
ITAJAÍ
CODERN

Areia Branca
Natal
Maceió

CODEBA

Salvador
Aratu
Ilhéus

CODESA

Vitória
Barra do Riacho

CDRJ

Niterói
Rio de Janeiro
Itaguaí
Angra dos Reis

RIO GRANDE
MANAUS
MACAPÁ
ITAJAÍ
PORTO VELHO

CODESP

Santos
Laguna

Modelo de Gestão em portos brasileiros
Modelos
observados
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Formas de atuação por modelo

Infraestrutura

Superestrutura

Operação portuária

SERVICE PORT

Pública

Pública

Pública

TOOL PORT

Pública

Pública

Private

Pública*

Privada

Privada

LANDLORD PORT

Infraestrutura

Operação

Mão de Obra

Terminais arrendados

Market Share Navegação – Companhias Docas, Portos Delegados e TUP
Movimentação Total
Cia Docas
Portos Delegados
TUPs

Longo Curso

143,3
20%
466,4
66%

119,1
23%

Cia Docas

95,4
14%
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Portos Delegados

TUPs

jan a ago 2017

73,9
14%

329,8
63%
jan a ago 2017

Milhões t

17,0
12%

Cabotagem

Cia Docas

Portos Delegados

4,6
12%

Portos Delegados

107,4
76%

TUPs

5,3
14%

Navegação Interior
16,9
12%

Cia Docas

Milhões t

TUPs

jan a ago 2017

jan a ago 2017
Milhões t

28,7
74%
Milhões t

Market Share Perfil de Carga – Companhias Docas, Portos Delegados e
TUP
Granel Sólido

89,9
20%

Cia Docas
Portos Delegados

312,4
68%

TUPs

17,0
12%

Granel Líquido
Cia Docas

54,1
12%
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18,4
12%

Portos Delegados

111,0
76%

TUPs

jan a ago 2017

jan a ago 2017
Milhões t

Contêineres
Cia Docas

jan a ago 2017

4,8
14%

Carga Geral
19,3
29%

Portos Delegados
TUPs

Milhões t

Cia Docas

31,7
47%

Portos Delegados

16,0
24%

23,7
67%

TUPs

6,9
19%

jan a ago 2017
Milhões t

Milhões t

Evolução – Companhias Docas, Portos Delegados e TUPs „2010-2016‟
Cia Docas

Portos Delegados

TUPs

TOTAL

1.100

19%

Milhões t
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Planejamento: Como funciona o planejamento
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INTEGRAÇÃO
Visão Nacional

Visão de portos e clusters

Visão Porto e Cidade

Plano Nacional
(PNLP)

Plano Mestre

Plano Local (PDZ)

Capacidade e acessos

Poligonais e impactos

Projeção de demanda (previsão)
e alocação de carga

PNLP

Master
Plans

PGO
Locação
Meio ambiente
...

PDZ

PROCESSO DE OUTORGA

DESEMPENHO DE PORTOS BRASILEIROS – GT ANTAQ

Departamento de Coordenação e Governança das Estatais - DEST

VISÃO

MISSÃO
Aperfeiçoar a atuação do Estado

Governança e boas práticas de gestão
nas empresas estatais federais.
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Empresa Estatal
Empresas públicas, soc. de economia
mista, suas subsidiárias e controladas

Além disso, o DEST possui atuação ampla em quatro grandes áreas:

a) Atos societários:

instrução de voto em Assembleia Geral de Acionistas, criação de empresas e assunção de controle

acionário;

b) Política de pessoal:

quadro de pessoal, acordos coletivos, plano de cargos e salários, plano de funções e patrocínio

de fundos de pensão;

c) Avaliação:

monitoramento das estatais em várias perspectivas, tais como desempenho econômico-financeiro,
governança corporativa, gestão de riscos, controles internos, planejamento estratégico e orçamentário, pessoas,
relacionamento com cliente/sociedade; e

d) Orçamento das estatais não dependentes: Orçamento de Investimento (OI), Programa de Dispêndio
Global (PDG) e Política de Aplicação de Recursos.

DEST e Compromissos de Metas e Desempenho
Escolha das Metas

Alinhamento
Estratégia x Tática

Definição de Papéis
CONSAD:
Pacto e
Acompanhamento
CONFIS:

Critérios de Priorização

Fiscalização e
Validação
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Monitoramento e
Avaliação
Maior integração
SEP x DOCAS

Convergência de
Objetivos

Compromissos de Metas e Desempenho
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Execução de Políticas
Públicas
Eficiência Operacional

Metas
Empresariais
Anuais
(Nível Estratégico)

Compromissos

Desempenho
Econômico-Financeiro

Bonificação Anual

Expansão Empresarial
Sustentabilidade SócioAmbiental

SEP x DOCAS

Condução de Ações de
Gestão

Metas de Gestão
Trimestrais

(Nível Tático)

Modernização da
Gestão
Gestão de Projetos
Estruturantes

Honorário Variável

Projeto de Modernização da Gestão Portuária - PMGP
CODESP
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CDRJ

CDP

100 reuniões realizadas

114 reuniões realizadas

66 processos identificados
- 33 em Logístico Portuários
- 33 em Gestão Interna

60 processos identificados
- 30 em Logístico Portuários
- 30 em Gestão Interna

59 processos identificados
- 29 em Logístico Portuários
- 30 em Gestão Interna

120 profissionais envolvidos

180 profissionais envolvidos

85 profissionais envolvidos

110 reuniões realizadas

320 oportunidades de melhoria
- 146 em Sistemas
- 123 em Processos
- 40 em Pessoas
- 11 em Infraestrutura
Fonte: Deloitte – Projeto Modernização da Gestão Portuária

379 oportunidades de melhoria
- 143 em Sistemas
- 159 em Processos
- 38 em Pessoas
- 39 em Infraestrutura

235 oportunidades de melhoria
- 55 em Sistemas
- 119 em Processos
- 46 em Pessoas
- 15 em Infraestrutura

Seleção de Indicadores na ANTAQ
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Missão: Proposição de sistema para acompanhamento do desempenho
portuário de portos públicos e privados no Brasil
Problema: Como aplicar os indicadores para PO, TUP, AP e outros?
Eficiência

• Mais entregas (outputs) para dada quantidade de insumos (inputs)  maior
competitividade dos produtos nacionais frente ao mercado internacional.

Aferição

• A aferição de qualidade dos serviços públicos prestados é uma atividade inerente da
regulação setorial e da fiscalização.

Publicação

• Facilitar o controle social sobre a efetividade dos serviços e, ainda, sobre a própria
eficiência da agência.

Grupo de Trabalho ANTAQ sobre Indicadores
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Base Legal: TCU
I - item 9.3.2 do Acordão TCU nº 2.676/2012: PARÂMETROS MÍNIMOS  ARRENDAMENTOS
9.3.2 Com base na sua competência estabelecida no art. 27, inciso IV, da Lei nº 10.233/2001 e no art. 12, inciso VIII, da Resolução Antaq nº 2.240/2011, envie ao Tribunal, no
prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação detalhado com cronograma e responsáveis por cada ação, para regulamentação

dos parâmetros mínimos de
qualidade e de produtividade para a prestação do serviço portuário adequado, a serem exigidos nos contratos de arrendamento de áreas e
instalações portuárias;

II - item 9.4 do Acordão TCU nº 2.200/2015: PARÂMETROS DE DESEMPENHO  PRORROGAÇÃO
ANTECIPADA
9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que regulamente, por meio de normativo específico, a

aplicação dos parâmetros de

desempenho nos termos aditivos de prorrogação antecipada, contemplando regras relacionadas, entre outras, à definição, à revisão, à atualização
dos índices de eficiência e às penalidades aplicáveis em casos de descumprimento, observadas as diretrizes de modernização e aperfeiçoamento a serem previstas
na Portaria SEP/PR 349/2014;

III - item 9.4 do Acordão TCU nº 787/2016: QULIDADE E PRODUTIVIDADE  ARRENDAMENTOS
9.4. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com supedâneo no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno
do TCU, que envie, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação, com cronograma, para regulamentação

dos parâmetros mínimos de qualidade e de
produtividade para a prestação do serviço portuário adequado a serem exigidos nos contratos de arrendamento de áreas
e instalações portuárias, com base no disposto no inciso IV do artigo 27 da Lei 10.233/2001 e no inciso VIII do artigo 12 da Resolução-Antaq 2.240/2011;

Grupo de Trabalho ANTAQ sobre Indicadores
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Base Legal: Leis e Decretos
Lei 10.233/2001:
Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes Terrestre e Aquaviário:
II – regular

ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as atividades de prestação de
serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a:
a) garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas;
b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades
delegadas, arbitrando conflitos de interesses e impedindo situações que configurem competição imperfeita ou infração da ordem econômica.

Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:
XXVI - fiscalizar

a execução dos contratos de concessão de porto organizado e de arrendamento de
instalação portuária, em conformidade com o disposto na Lei na qual foi convertida a Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012; (grifo nosso)
Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação, adotarão as normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas de
outorga previstos nos arts. 13 e 14, visando a que:

I – a exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte se exerçam de forma adequada,
satisfazendo as condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
prestação do serviço, e modicidade nas tarifas;
Lei 12.815/2013 (Lei dos Portos)
Art. 5º São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas relativas:

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade da atividade prestada,
assim como às metas e prazos para o alcance de determinados níveis de serviço;

Grupo de Trabalho ANTAQ sobre Indicadores
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Base Legal: Normas ANTAQ
Resolução Normativa ANTAQ nº 07/2016, disciplina e regula a exploração de áreas e instalações portuárias delimitadas pela poligonal do
porto organizado

Art. 2º Para efeitos desta Norma, consideram-se:
XXII - serviço adequado: serviço afeto a operação portuária que satisfaz as condições de regularidade, pontualidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas e preços, e

atende aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros

definidores da qualidade da atividade prestada, assim como às metas e prazos para o alcance de determinados níveis de serviço, conforme dispuser o
contrato e a regulamentação vigentes;

Art. 4º A exploração de áreas e instalações portuárias operacionais está condicionada ao compromisso, por parte das arrendatárias, bem como dos titulares de outros
contratos, de prestação de serviço adequado aos usuários, observando, quando compatível com a destinação da área:

V - as metas e indicadores para aferição dos objetivos definidos no projeto do empreendimento, tendo como referência padrões
estabelecidos no contrato e na regulamentação vigentes;

VI - a prestação de informações sobre a atividade, quando solicitadas, à administração do porto, à ANTAQ e ao poder concedente, com vistas
ao acompanhamento da execução do contrato; e
§ 1º As condições estabelecidas no presente artigo deverão ser apuradas e acompanhadas periodicamente, por

meio de indicadores que possibilitem a
avaliação, pela administração do porto, do desempenho operacional, inclusive ambiental, da arrendatária ou contratada.

INSTRUÇÃO
NORMATIVA

3

NOTA
TÉCNICA

2

1

Resultados do GT ANTAQ:
Proposta para acompanhamento do Desempenho Portuário

CONJUNTO DE
INDICADORES

MCDA-C

MODELAGEM
ANTAQ

OUTRO?

SISTEMA

Indicadores – Base do Modelo Futuro
Indicadores

Critérios de seleção dos indicadores
I.

Seletividade ou Importância

II.

Simplicidade ou Clareza

III. Representatividade e Confiabilidade
IV. Investigativos
V.

Conceito
Indicadores são atribuições de valor a objetivos ou
situações, de acordo com medidas de desempenho,
observando critérios de avaliação como, por exemplo,
eficácia, efetividade e eficiência (GesPública).

Comparabilidade

VI. Estabilidade
VII. Custo Efetividade
VIII. Disponibilidade

Medidas de Desempenho com visão da Gespública
Desempenho =
esforço empreendido na direção do
resultado a ser alcançado

Contratos,
gestão...
Modicidade de
preços e tarifas

Mercado

Socioambiental

Produtividade

A gestão do desempenho inicia-se com
o planejamento prévio de parâmetros
de medição por meio de indicadores

Tem-se, então, medidas padronizadas às
quais os indicadores estarão
relacionados

Qualidade do
serviço
prestado

Medidas de Desempenho

Dimensões do
Desempenho
Portuário

Situação
EconômicoFinanceira

GT
específico
sobre
custos

Monitoramento e Acompanhamento do Desempenho Portuário
Dimensão Mercado

Monitoramento e Acompanhamento do Desempenho Portuário
Dimensão Produtividade

Ambiente de dados da Antaq e Painéis específicos

Extração de
dados
Corporativo

SAMA

Bases de dados
ANTAQ (MS SQL)

SDP

Transformação
de dados

Outorga

Dashboards (QlikView)

Painel das Navegações: Informações de Sistemas Externos
•
•
•
•
•

Escalas
Rotas
Movimentação
Fretes
Market Share

Estatístico Aquaviário: http://web.antaq.gov.br/anuario

Estatístico Aquaviário - Indicadores

• Ranking Movimentação
• Nº de Atracações

• Consignação Média
• Prancha Média Geral e
Operacional
• Tempos Médios
(Atracação, Operação,
Estadia e outros)
• Evolução da Prancha
Média

Obrigado
Fernando Serra
Gerente de Estatística e Avaliação de Desempenho da ANTAQ
fernando.serra@antaq.gov.br
+55 (61) 2029-6690

