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Resumo:  
Aproximadamente 95% do comércio exterior brasileiro são realizados por via marítima, principalmente por contêineres. O 
presente trabalho tem por objetivo medir a eficiência relativa das operações dos terminais de contêineres do Mercosul nos 
anos de 2002, 2003 e 2004, utilizando a técnica Data Envelopment Analysis (DEA) nos modelos CCR e BCC, com cinco 
inputs (número de guindastes, número de berços, número de funcionários, área do terminal, número de equipamentos de 
pátio) e dois outputs (quantidade de TEU (do inglês, twenty foot equivalent unit) movimentado e a média de movimentação 
de contêineres por hora por navio). A unidade de análise é composta por 15 terminais de contêineres brasileiros, 6 
terminais argentinos e 2 uruguaios. Além da técnica de DEA, foi utilizada a Regressão Tobit para verificar as variáveis que 
mais influenciam a eficiência e, também, um estudo qualitativo focando quatro terminais. Devido os terminais operarem 
com retorno variável de escala, decidiu-se utilizar o modelo BCC. Pela análise pôde-se observar eficiência em 14 terminais 
nos três anos abrangidos, sendo 10 do Brasil, 3 da Argentina e 1 do Uruguai. Na análise de benchmarking, os terminais de 
Zarate, Rio Cubatão e Teconvi foram os que mais serviram de referência para os terminais ineficientes. Através da 
Regressão Tobit, seja utilizando o índice de eficiência do modelo CCR seja o do modelo BCC, a variável número de 
equipamentos de pátio não apresentou significância estatística. Tal resultado surpreende, pois os executivos dos terminais 
de contêineres ressaltaram que esta variável é importante para a eficiência das operações dos terminais
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