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O Estado de Santa Catarina possui um grande e diversificado parque 

industrial, uma forte e bem desenvolvida indústria agropecuária e é um 

dos maiores exportadores do país. Entretanto existem ineficiências nas 

cadeias de suprimento decorrenttes de gargalos nos processos 

logísticos, principalmente vinculados à infraestrutura de transportes e 

logística. Os portos catarinenses são a principal porta de 

entrada/saída de bens e riquezas do Estado. Dentro deste contexto, o 

objetivo do trabalho é desenvolver uma tipologia de classificação de 

estruturas de apoio aos portos (EAP) e classificar um empreendimento 

logístico que atende uma região portuária com base nos indicadores 

operacionais, econômicos e nos fluxos de cargas. No presente artigo 

serão propostas: as considerações e classificações de uma estrutura de 

apoio aos portos, a tipologia de uma EAP que atende o Porto de Itajaí, 

os elementos para a caracterização da mesma e sua relevância para a 

região estudada.  

 

Palavras-chaves: plataformas logísticas, competitividade, estudo de 

caso, estrutura logísticas de apoio aos portos  
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1. Introdução  

Santa Catarina é um Estado com um grande e diversificado parque industrial, uma forte e bem 

desenvolvida indústria agropecuária e é um dos maiores exportadores do país, sendo um dos 

Estados com maior diversificação de cadeias produtivas do país. Entretanto existem 

ineficiências nas cadeias de suprimento decorrentes de gargalos nos processos logísticos, 

principalmente vinculados à infraestrutura de transportes e logística. Para tal, é importante 

analisar empreendimentos logísticos que funcionem como estruturas de apoio aos principais 

terminais de carga e descarga de mercadorias no Estado de Santa Catarina. Essa análise visa 

estudar as características dos empreendimentos, seus processos logísticos, sua 

operacionalidade e relevância econômica, para compreendê-los e possibilitar uma 

classificação, a fim de identificar e eliminar estes gargalos, proporcionando uma maior 

eficácia e melhor comunicação nas cadeias de suprimentos envolvidas.  

Neste trabalho primeiramente são identificadas as características da região estudada, sua 

infraestrutura logística, principais cadeias produtivas, sua malha logística e do porto em 

questão. Em seguida, são expostas definições e conceitos sobre estruturas de apoio logístico, 

para posterior construção e definição de estruturas de apoio aos portos abrangendo seus 

modelos conceituais e respectivos fundamentos teóricos. Na sequência, apresenta-se um 

empreendimento logístico da região, suas características, funcionamento, cadeias atendidas e 

relevância, para assim poder determinar sua tipologia na classificação proposta e apresentar 

sua importância econômica para o porto da região. Por fim, são apresentadas as conclusões e 

os encaminhamentos para pesquisas futuras. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Plataformas Logísticas 

Com o fenômeno das operações globalizadas, as organizações precisam buscar novas 

soluções para poderem crescer e sobreviver. Este mercado tem como características estar 

eletronicamente conectado e ser dinâmico por natureza. Para se inserir e firmar no mercado 

globalizado, Lima et al. (1998) afirmam que é preciso dispor de uma infraestrutura avançada 
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formada pela combinação de três fatores: uma malha básica de transportes de qualidade que 

forneça diversas alternativas de transporte; uma rede de telecomunicações que garanta a 

integridade e a transmissão em tempo real de dados e informações; e tecnologias de 

informação, fundamentais para o tratamento e disposição dos dados. Varella et al. (2011) 

apontam que uma adequada infraestrutura física e um ambiente institucional, fiscal e 

regulatório capaz de potencializar a coordenação e a sincronia entre os diversos agentes e 

segmentos da cadeia de valor, em conjunto com os três fatores supracitados, potencializará a 

atratividade de clientes que procuram serviços para agilizar os processos de seus bens na 

cadeia de suprimentos. 

A Europa foi a pioneira na implantação das Plataformas Logísticas, onde após o 

estabelecimento da primeira plataforma logística em Sogaris, França por volta de 1960, outras 

inúmeras instalações similares apareceram em países da Europa, como Dinamarca, França, 

Alemanha, Grécia, Itália e Holanda, a fim de promover melhores condições logísticas 

(Branski et al., 2011). O uso de plataformas logísticas no mundo vem crescendo 

consideravelmente e se torna uma opção estratégica de negócio frente ao crescimento 

desordenado das grandes regiões. (Carvalho et al., 2011) Carvalho (2010) afirma que as 

Plataformas Logísticas foram concebidas, inseridas e apoiadas por um sistema inteligente de 

transmissão de informações, projetadas para não criar impactos ambientais em seu entorno e 

fomentadoras de empregos e receitas para as regiões que as abrigam. Atualmente os grandes 

terminais e plataformas terrestres utilizam intensivamente sistemas inteligentes e integrados 

nas suas operações, conhecidos como sistemas de informação logística. A coordenação de tais 

processos, com o objetivo comum de planejar soluções globais e sustentáveis para os sistemas 

logísticos de transporte, de mercadorias e de pessoas representa o principal desafio na 

abordagem macrologística contemporânea, e as plataformas logísticas podem ser meios 

importantes para alcançar estes objetivos.  

 

2.2 Porto-Plataforma 

Os portos têm uma função vital na logística desempenhando importantes papéis e operando 

em múltiplas. Neste contexto, ao abordar as plataformas logísticas, faz-se necessário 

apresentar características bem como a articulação entre um porto e uma plataforma logística. 

Um porto pode ser definido como a interseção de diferentes modos de transporte, um dos 
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atuantes de uma cadeia logística, cujo objetivo é permitir a circulação de mercadorias entre os 

agentes dessa cadeia. Eles não apenas tem o papel prático de manipular carga e passageiros, 

como também são elos entre diferentes regiões de um mesmo país e entre países. Um efeito da 

globalização econômica é o aumento dos fluxos de mercadorias que circulam por um navio de 

um continente para outro, abrindo novas perspectivas e aumentando a competitividade. Para 

Silva (1999), a concorrência entre os portos se dá sobre algumas frentes, dentre elas: na 

eficácia interna do porto, visto como uma máquina capaz de fazer circular fluxos de 

mercadorias cada vez maiores em um tempo cada vez menor, e com custos sempre mais 

baixos e competitivos. A evolução da logística portuária, segundo Almotairi e Lumsden 

(2011), pode ser caracterizada conforme a Figura 1. 

 

Figura 1: Evolução da Logística Portuária (adaptado de Almotairi e Lumsden, 2011) 

 

Fonte: adaptado de Almotairi e Lumsden, 2011 

 

Na infraestrutura do transporte marítimo, os elementos fundamentais são os portos e os 

terminais, estruturados com equipamentos para carga e descarga de mercadorias, de armazéns 

para estocagem e do que é chamado de "retroporto", que é a estrutura necessária para permitir 
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a saída ou chegada das mercadorias na área portuária, compreendendo, ainda, as vias de 

acesso rodoferroviárias, aquaviárias ou aéreas. 

 

2.3 Estruturas de apoio logístico aos portos 

Desde que o modelo desenvolvimento de portos em três gerações produzido pelo UNCTAD 

foi apresentado em 1990, mudanças tecnológicas, mudanças de mercado (globalização 

acentuada, comunicação instantânea) e nas práticas trabalhistas estreitaramnas relações entre 

os provedores de serviços, as industrias, os operadores logísticos e os consumidores finais. 

(Pettit e Beresford, 2009). Novas funções desempenhadas pelos portos ampliam a área de 

abrangência dos serviços portuários e das infraestruturas acerca de sua região. Grande parte 

dos portos se localiza em centros urbanos com deficiência de áreas e instalações, 

impossibilitados de crescer em volume de atividade. Uma alternativa para aumentar a 

atratividade e a renda dos mesmos é melhorar o nível de serviço ao cliente, buscando a 

redução dos custos. Isso pode ser alcançado quando a região portuária é bem atendida com 

estruturas de apoio logístico aos portos. Isto é possível através da inserção de um hinterland 

(área ou distrito junto às bordas de uma costa ou rio, próximas a um porto e que possuem 

armazéns e equipamentos para o embarque e desembarque de cargas, bem como 

acessibilidade aos modais) apropriado, aliado a uma plataforma logística eficaz. 

Estas estruturas de apoio aos portos visam contribuir para o funcionamento como portos-

plataforma, onde as atividades de carregamento e descarregamento são concomitantes com 

outros serviços logísticos, diminuindo as distâncias e tempos nas movimentações de cargas 

para outras tarefas, buscando uma melhoria nos processos através de uma maior eficiência e 

menores tempos de resposta. Para Robinson (2002 apud Almotairi e Lumsden, 2011) os 

portos e suas estruturas de apoio (EAPs) são elementos participantes das cadeias de valores, 

sendo importante que os serviços por estas oferecidos agreguem valor aos produtos e sejam 

percebidos pelos participantes da cadeia de valores. 

 

3. Estudo de Caso 

 

3.1 Metodologia 
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O método de pesquisa e coleta de dados atribui-se ao processo que leva ao conhecimento do 

fenômeno objeto de estudo podendo, portanto, ser classificado em quatro tipos: método 

dedutivo, método indutivo, método descritivo e método hipotético-dedutivo. A natureza da 

pesquisa refere-se, de acordo com Cauchick (2010), quanto à abordagem da mesma, podendo 

esta ser categorizada em três tipos: quantitativa, qualitativa ou a combinação de ambas 

(abordagem combinada). A partir destas afirmações, determinou-se que esta pesquisa será 

conduzida de maneira descritiva e qualitativa, de forma exploratória. De acordo com Gil 

(1991), o caráter exploratório desta pesquisa se justifica visto que a pesquisa irá explorar o 

assunto em variadas vertentes para posterior relato e melhor compreensão do objeto de 

estudo. Descritiva pois “a pesquisa qualitativa é um guarda chuva que abriga uma série de 

técnicas de interpretação que procuram descrever, decodificar, traduzir e qualquer outro termo 

relacionado com o entendimento e não com a frequência de ocorrência das variáveis de 

determinado fenômeno” (Van Maanen, 1979 apud Cauchick, 2010).  

O processo de pesquisa constituiu-se no levantamento literário como primeiro passo de 

pesquisa, para, em conseguinte, apresentar uma definição sobre as estruturas de apoio aos 

portos (EAP) e construir uma tipologia de classificação de acordo com as características dos 

diferentes tipos de estruturas, para posteriormente classificar o empreendimento logístico 

objeto de estudo. Apesentada a definição e a estrutura tipológica das EAPs, foi conduzida 

uma entrevista em forma de questionário semiestruturado com os responsáveis pela 

organização. A construção do questionário foi feita através da concepção, valoração e revisão 

das características do empreendimento. Foram contemplados aspectos físicos, geográficos e 

estratégicos, variáveis a serem consideradas no seu planejamento estratégico (Infraestrutura 

de TI integradora; Intermodalidade; Acessibilidade ao consumidor; Acessibilidade às cadeias 

produtivas), serviços oferecidos, cadeias de suprimentos que atendem, perspectivas futuras, 

parâmetros básicos de avaliação de desempenho, relevância para o funcionamento do porto, 

entre outros elementos. A análise dos dados obtidos permitiu delinear como fatores principais 

para a caracterização das EAPs sua relevância no contexto operacional (como seus processos 

auxiliam a rede logística do porto em questão) e econômico (vantagens e benefícios 

econômicos resultantes) da região portuária onde o mesmo está inserido. Cauchick (2010) 

apresenta uma proposta metodológica de conteúdo e condução de estudos de caso, que neste 

estudo pode ser estruturada de acordo com a Figura 2: 
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Figura 2: Etapas de condução do Estudo de Caso (adaptado de Cauchick, 2010) 

 

Fonte: adaptado de Cauchick, 2010 

 

3.2. Caracterização da região e suas Cadeias produtivas principais 

Localizado na região Sul do país, o Estado possui área total de 95.442,9 km², limitando-se ao 

norte com o Estado do Paraná, ao sul com o Estado do Rio Grande do Sul, a leste com o 

Oceano Atlântico e a oeste com a Argentina. O Estado possui 293 municípios e sua população 

estimada, em 2009 era de 6.118.743 de habitantes (IBGE, 2010). Estrategicamente localizado 

entre as região sudeste (região mais industrializada do país) e os demais países da América do 
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Sul, apresenta um papel de grande importância como agente integrador do Mercosul. Sua 

economia baseia-se na agropecuária, na atividade industrial (principalmente setor metal-

mecânico) e extrativismo de minérios (carvão e a bauxita), sendo bem distribuída a 

participação na economia do Estado (CULTURAL, 2012).  De acordo com o FIESC (2010), 

os dez produtos principais exportados pelo Estado de Santa Catarina são os mostrados na 

Tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1: Dez principais produtos exportados por Santa Catarina 

10 Principais Produtos 2009 2010 Var. % 

FOB 
US$ FOB Part. % US$ FOB Part. % 

Pedaços e miudezas, 

comestíveis de Frango 

221.817.792 15,63 251.580.995 15,95 +13,42 

Fumo não manufaturado 127.166.080 8,96 113.366.584 7,19 -10,85 

Motocompressor hermético 68.967.132 4,86 104.311.130 6,61 +51,25 

Carnes de Frango, não 

cortadas 

51.851.946 3,65 73.348.763 4,65 +41,46 

Outras carnes de suíno, 

congelados 

57.926.644 4,05 61.636.428 3,91 +6,4 

Preparações Alimentícias e 

conservas de Frangos 

63.821.271 4,5 61.609.975 3,91 -3,46 

Carnes de outros animais 37.794.722 2,66 55.760.792 3,54 +47,54 

Blocos de cilindros, 

cabeçotes, etc. p/ motores 

29.084.764 2,05 55.089.819 3,49 +89,41 

Motor elétrico trifásico 750w 25.490.578 1,8 37.049.821 2,35 +45,35 

Motor elétrico trifásico 75kw 48.222.040 3,4 32.353.894 2,05 -32,91 
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Total 10 principais produtos 732.142.969 52 846.108.201 54 +15,57 

Total demais produtos 686.707.588 48 731.139.386 46 +6,49 

Total 1.418.850.557 100 1.577.247.587 100 +11,16 

 Fonte: (FIESC, 2010) 

 

3.3 Porto de Itajaí e a Infraestrutura Logística da Região Adjacente 

O porto de Itajaí é gerido pela Superintendência do Porto de Itajaí, autarquia municipal da 

Prefeitura Municipal de Itajaí. Está localizado no município de Itajaí, à margem direita do 

Rio Itajaí-Açú, a 3,2km da barra, no Estado de Santa Catarina. Segundo o Ministério dos 

Transportes (2007), sua área de influência é formada pelo Estado de Santa Catarina, 

acrescida de algumas regiões produtoras dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás 

(estes, basicamente, para escoamento de grãos), São Paulo e Rio Grande do Sul. Sua 

acessibilidade se dá pelos modais rodoviário, marítimo e aeroviário, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Acessibilidade ao Porto de Itajaí 

Acesso 

Rodoviário 

 A BR-101, duplicada neste trecho norte e a mais importante rodovia da 

malha rodoviária catarinense, fica distante 10km do porto; 

 As SC-470 e BR-470 ligam Itajaí a todo o Oeste Catarinense, passando 

por Blumenau, Lages e demais regiões; 

 Via SC-486, atingindo Brusque, estabelecendo ligação com a malha 

rodoviária restante do estado;  

 Proporciona deslocamento a todas as regiões do Brasil e Mercosul. 

Acesso 

Ferroviário 

 Não há. 

Acesso 

Marítimo 

 A barra, na embocadura do rio Itajaí-Açu, é fixada por dois molhes, 

norte e sul, e contém a largura mínima de 100m e profundidade de 10m;  

 O canal de acesso é constituído de um trecho externo e outro interno, 
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com profundidades de 10m, respectivamente. O canal da barra possui 

cerca de 1,5km de comprimento e largura de 100m a 150m, e a interna, 

3,2km, com largura variando entre 100m e 230m. 

Acesso 

Aeroviário 

 Próximo do aeroporto internacional Victor Konder, localizado no 

município de Navegantes (distante 20km por via rodoviária) e a menos 

de 100km de distância de outros dois grandes aeroportos (Florianópolis 

e Joinville). 

 Fonte: adaptado de Ministério dos Transportes, 2011 

Segundo o Porto de Itajaí (2012), o Complexo Portuário do Rio Itajaí opera com uma rede 

infraestruturas de apoio aos portos, com terminais portuários e retroportuários, portos secos, 

empresas de apoio logístico e outras prestadoras de serviço que garantem as condições de 

atendimento aos seus consumidores. Suas instalações públicas possuem: 

 

• Capacidade estática total para armazenagem de cargas congeladas para 160 mil toneladas 

com 170 mil posições para pallets; 

• Capacidade total de armazenagem de contêineres cheios e vazios para 135 mil TEUs ( 

container padrão de 20 pés), ocupando área de 2.780.000 m²; 

• Disponibilidade para 7,8 mil tomadas para contêineres refrigerados (reefer container); 

• Área total de 212,8 mil m² para armazenagem coberta divididos em 22 armazéns. 

• Centro Integrado de Atendimento (CIA) – edificação localizada defronte ao Porto para 

abrigar os escritórios das entidades: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa); Departamento de Marinha Mercante, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ambulatório e agência do 

Banco do Brasil. 

 

Além do Porto de Itajaí (formado pelo Porto Público e pela APM Terminals Itajaí, empresa 

privada), o complexo portuário possui outros terminais (que também dispõem de serviços 

especializados): Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes, Terminal Portuário 

Braskarne, Trocadeiro Terminal Portuário, Poly Terminal S/A e Teporti Terminal Portuário 

Itajaí S/A (Porto de Itajaí, 2012). 
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3.4 Caracterização e tipologia da estrutura de apoio aos portos estudada 

Para este estudo foi analisado um empreendimento logístico localizado na região da Foz do 

Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina, pertencente à região do Porto de Itajaí. Foram 

considerados os elementos caracterizadores da estrutura logística (baseados nas suas 

instalações atuais, portfólio de clientes, serviços oferecidos e no planejamento estratégico 

futuro) através de visita e entrevista in loco direta e semiestruturada com os gestores do 

empreendimento. Isso possibilitou o levantamento detalhado de suas instalações, 

operacionalidade, os aspectos caracterizadores da estrutura logística de apoio ao Porto de 

Itajaí, as cadeias de suprimentos atendidas e o contexto econômico onde a mesma está 

inserida, para assim classificar o mesmo dentro da tipologia de classificação de estrutura de 

apoio aos portos.  

 

O planejamento estratégico do empreendimento foi concebido através de uma análise 

embasada principalmente nos itens de localização e movimentação de cargas do porto de 

Itajaí. Através dos estudos de Carvalho (2010), Branski et al. (2011) e Varella et al. (2011) 

caracterizou-se o empreendimento logístico conforme o Quadro 2 abaixo:  

 

Quadro 2: Elementos para a caracterização da empreendimento objeto de estudo 

Localização Localizada na Região da Foz do Itajaí pela sua 

capilaridade modal e localização (na meia altura do 

litoral catarinense). 

Tamanho Médio a Grande porte. 

Gestão Privada. 

Modos de Transporte 

(tipologia) 

Intermodal. Aeroviário, marítimo e rodoviário;  

Intermodalidade Sim, em implantação. Atualmente opera apenas com o 

viário. 
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Principais Empresas e 

Mercadorias 

Rede farmacêutica e de equipamentos hospitalares, 

concessionárias de veículos e transporte de cargas 

refrigeradas 

Serviços Oferecidos Aduaneiros, de segurança, transporte, rastreamento e 

serviços de apoio. 

 Fonte: os autores 

As principais variáveis de análise estratégica do empreendimento analisado são caracterizadas 

conforme Quadro 3  

 

Quadro 3: Elementos para a caracterização da empreendimento objeto de estudo 

Integração Infraestrutura de TI integradora: Sim, o ambiente provê uma estrutura 

de TI integrada entre os agentes e a empresa. Plataforma WEB 

(plataforma virtual, intranet e extranet) interligada com o sistema da 

Receita Federal. 

Acessibilidade às cadeias produtivas: via porto de Itajaí e rodovias 

adjacentes. 

Intermodalidade: Há a utilização conjunta de mais de um modal e 

equipamentos para auxiliar nas operações;  

Acessibilidade ao mercado consumidor: Existente e ampla, 

capilaridade do modal rodoviário e ligação direta com a BR 101 e a 

SC-486; 

Serviços 

oferecidos 

Gestão de transporte: Integração com transportadoras (via Plataforma 

WEB), equipamentos próprios de rastreamento, uso de RFID/NFC; 

Armazenagem: Armazéns adequados às cargas manuseadas 

(refrigeração, segurança, localização dentro do armazém, área para 

materiais com maior valor agregado, entre outros); 

Processamento de cargas: Sim. 

Serviços de desembaraço: Sim. Empreendimento vinculado a um fiel 
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depositário na Receita Federal. 

Parâmetros 

operacionais 

Lead time: É capaz de lidar com embarque e desembarque não 

programado (emergencial) em prazos de 48 horas; 

Confiabilidade: Serviços de segurança oferecidos pela organização e 

próprios em casos específicos, terceirizados para operações padrão; 

Custos logísticos: Concentrados, oferece serviços de transporte e 

armazenagem em diferentes vertentes.  

 Fonte: os autores 

O empreendimento logístico atende clientes que se utilizam o porto de Itajaí, além de atender 

diretamente os berços do porto caso necessário. Possui área de armazenamento de 87.878m² e 

obras em andamento de expansão de mais 17.089m², totalizando 104.967m². Seu ambiente 

possui instalações e armazéns com infraestrutura adequada para realizar transbordo de cargas, 

operações de picking/packing, consolidação e desconsolidação de cargas, distribuição e 

despacho, serviços que visam atender um público definido (as cadeias produtivas com 

interesse na região). Dentre as cadeias de suprimentos atendidas, há destaque para as 

relacionadas à indústria do metal-pesado (veículos, máquinas, motores) e principalmente às 

que atendem a rede farmacêutica e de manipulação química, sendo esta atualmente a mais 

representativa das cadeias clientes do empreendimento. Dentre seus principais clientes estão 

empresas como Chery Motors, Roche, Siemens, Sebrace, WEG, General Eletric, Philips, New 

Holland, Souza Cruz e Intelbrás.  

O empreendimento objeto de estudo pode ser categorizado na tipologia proposta como uma 

estrutura de apoio aos portos de categoria Terminais e Plataformas Logísticas, sendo uma 

Plataforma Logística tipo Porto Seco. Provém uma vasta maioria de serviços logísticos 

disponíveis em um único local, atendendo as principais cadeias de suprimento da região 

(metal-mecância e agroindustrial), além da cadeia farmacêutica. A expansão da área utilizada 

e a construção de um novo parque com foco numa cadeia de suprimentos específica 

corroboram com a premissa de que estas estruturas são fundamentais para a evolução dos 

serviços prestados pela região portuária e o gargalo estrutural que a mesma apresenta. A 

localização do mesmo permite uma rápida acessibilidade aos principais modais de transporte 

da região e atende as cadeias de suprimentos focos do empreendimento de maneira 
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satisfatória. Sua infraestrutura e seu portfólio de operações logísticas servem de apoio a 

clientes pré-definidos, oferecendo em um único lugar uma gama de serviços logísticos que 

auxiliam suas operações no porto de Itajaí, promovendo uma vantagem competitiva aos seus 

clientes, e delega atividades para zonas mais afastadas dos berços do porto. Como resultado, 

possibilita uma utilização mais eficiente dos berços disponíveis, diminui o tempo de espera, 

aumenta a segurança e confiabilidade das operações e expande a área de influência portuária.  

 

4. Conclusões 

As estruturas de apoio aos portos do tipo Terminas e Plataformas Logísticas promovem uma 

resposta mais rápida ao mercado de forma equilibrada, em um ambiente próprio para que as 

atividades operacionais relacionadas a sua área de abrangência se desenvolvam com melhor 

sincronia e eficácia e contribuem para um melhoramento dos processos logísticos da região 

portuária, facilitando o escoamento das cargas atendidas pelo porto de Itajaí, alavancando 

vantagens logísticas, estruturais e tecnológicas, resultando numa maior competitividade para 

seus usuários.  

Classificou-se o empreendimento objeto de estudo dentro da tipologia proposta como uma 

estrutura de apoio aos portos (EAP) de categoria Terminais e Plataformas Logísticas, do tipo 

Plataforma Logística subtipo Porto Seco. Isso é possível pois o mesmo oferece uma gama de 

serviços conjuntos em um único espaço, poupando tempo, evitando outros deslocamentos e 

trazendo para o cliente as facilidades esperadas para estes processos e uma agilidade ímpar, 

não obtida no uso segmentado dos serviços oferecidos. Isso promove uma vantagem 

competitiva para seus clientes e, para a região adjacente ao porto, auxilia na operacionalidade 

do porto, desafoga a região dos berços e alavanca o crescimento econômico para regiões mais 

afastadas do cais.  

Portanto, constatou-se que a presença do empreendimento logístico na região é de grande 

importância econômica, pois ao descentralizar as operações logísticas portuárias, o 

empreendimento trouxe para a região onde se localiza empregos, desenvolvimento 

socioeconômico e infraestrutura logística, algo que a região em torno do Porto de Itajaí não 

mais pode suprir pois encontra-se saturada após diversos anos de operações localizadas nas 

proximidades do porto. Corrobora o fato de já estar em execução um novo parque logístico no 

mesmo terreno do empreendimento estudado, a fim de atender novos mercados, em especial o 
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tecnológico. O sucesso das operações foi possível em parte por causa das características do 

empreendimento e a visão de longo alcance dos seus gestores, ao confiar na descentralização 

das atividades portuárias para zonas adjacentes ao porto. 
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