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Resumo 

O transporte marítimo é o principal modal utilizado no comércio internacional brasileiro, diante de tal 

representatividade, os portos se tornaram centros irradiadores do crescimento e desenvolvimento da região onde se 

localizam. Mas para bem exercerem sua função de elo entre os modais de transporte, necessitam ser competitivos e 

atrair o interesse dos donos de carga e demais usuários dos serviços portuários. Atualmente a movimentação de cargas 

via portos no Estado de Santa Catarina, nas diversas cadeias logísticas, não existe um padrão previamente definido, 

onde cada ator adota os procedimentos que considera adequados para o manuseio da carga, ou seja, não existe um 

padrão que seja utilizado como referência por todos. Para tanto, existe uma necessidade de que em uma cadeia 

logística portuária, envolvendo vários atores, sejam adotados padrões de operação. Neste contexto, surge a 

preocupação com a garantia de qualidade na movimentação das cargas que passam pelos portos. Nesta pesquisa, será 

desenvolvido um estudo de caso na SC Parcerias e Participações S/A (SCPAR), empresa e holding considerada o 

braço empreendedor do Governo Estadual de Santa Catarina, responsável pela gestão dos portos públicos de SC e 

pela atividade portuária no Estado. O objetivo deste estudo é construir um modelo de avaliação para apoiar a gestão do 

processo de padronização da qualidade da movimentação de cargas nos portos catarinenses, aplicado aos operadores 

portuários da cadeia logística da madeira. A pesquisa é exploratória, com base em um estudo de caso desenvolvido 

junto ao setor Portuário Catarinense e utiliza uma abordagem qualitativa e quantitativa. Serão utilizadas entrevistas 

semiestruturadas para geração de dados primários ao estudo, e os dados secundários por meio da revisão de literatura, 

operacionalizada com base no instrumento de intervenção Knowledge Development Process - Constructivist (ProKnow-

C). Como instrumento de intervenção para a construção do modelo, será utilizada a metodologia multicritério de auxílio 

à decisão - construtivista (MCDA-C). Como resultados parciais, apresentou-se a seleção dos Portfólios Bibliográficos 

sobre os temas base a revisão de literatura da pesquisa. Ainda, espera-se contribuir primeiramente para os estudos de 

Avaliação de Desempenho no Setor Portuário que, apesar de ser um campo bastante explorado, ainda existe uma 

carência de estudos que consideram o contexto específico de cada porto e suas características no design do modelo. 

Além disso, essa pesquisa irá apresentar constribuições de caráter prático para a SCPAR, portos e outras organizações 

do setor, especialmente a outras gestoras e reguladoras da atividade portuária. 
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