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RESUMO 

 

De acordo com a Teoria dos Stakeholders as organizações devem gerenciar os 
grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados pelo alcance dos seus objetivos. 
As firmas com alta capacidade de gerenciamento destes atores adotam técnicas 
específicas abordadas em conceitos gerenciais relacionados a comunicação, 
negociação, marketing, formulação de estratégia, proatividade, recursos e 
stakeholder-serving. Nos portos, os gestores estão sendo cada vez mais acionados 
para tratar as necessidades destes atores. Porém, em função da grande quantidade 
e da limitação de recursos, os gestores devem definir quais são os mais relevantes, 
ou seja, aqueles denominados como stakeholders primários. Neste contexto, esta 
pesquisa tem como objetivo geral analisar a influência do gerenciamento dos 
stakeholders na competitividade dos portos do ponto de vista dos gestores 
portuários, e como objetivos específicos identificar os atores mais relevantes, assim 
como mapear os métodos atuais utilizados pelos gestores e as lacunas existentes 
no gerenciamento destes atores. A contribuição teórica desta pesquisa está baseada 
nos graus de influência que os stakeholders possuem sobre as organizações e a 
existência de lacunas no gerenciamento da relação da firma com os mesmos. A 
principal contribuição empírica está ligada a falta de estudos direcionados para o 
gerenciamento dos stakeholders nos portos brasileiros. Realizou-se um estudo 
qualitativo do tipo exploratório, com o método de estudo de caso múltiplo aplicado 
nos Portos de Itajaí e Paranaguá, ranqueados entre os melhores portos públicos do 
Brasil. Na primeira fase da pesquisa foram identificados os stakeholders primários na 
opinião de experts do setor portuário, sendo validados na segunda fase pelos 
gestores dos portos estudados. Os dados foram agrupados nas sete habilidades 
gerenciais prescritas por Freemann (1984) e analisados com o auxílio do software 
Atlas TI. Os resultados demonstraram que o gerenciamento dos stakeholders 
influencia na competitividade dos portos e os entrevistados destacaram a existência 
de práticas utilizadas para a melhoria do relacionamento com estes atores como 
reuniões, Conselhos, Diretorias, planos e ferramentas operacionais, além de lacunas 
no gerenciamento como a ausência de um instrumento formal de planejamento 
estratégico, sistemas de gestão, e a descontinuidade de algumas ações. O 
pesquisador identificou uma nova habilidade gerencial denominada relacionamento 
e elencou os principais fatores que afetam a competitividade dos portos, bem como 
os aspectos potencializadores destes fatores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário para os próximos anos demonstra um quadro de grandes desafios 

para as organizações. A tecnologia da informação em processo de modernização, o 

crescimento da competitividade, os consumidores exigentes e a disputa por recursos 

têm exigido que as organizações mudem significativamente o seu modo de 

administrar os negócios. Freeman e Reed (1983) já projetavam um panorama que 

obrigaria as organizações a operarem em redes dinâmicas e abertas, buscando a 

complementaridade nas atividades realizadas e o desenvolvimento de parcerias.  

A Teoria dos Stakeholders, abordada inicialmente por Freeman (1984), vem 

sendo utilizada pelas organizações para orientar as ações dos gestores frente ao 

ambiente dinâmico e cada vez mais complexo. Inicialmente eram considerados 

alguns atores como governos, comunidade local, mídia, entre outros, responsáveis 

por influenciar ou serem influenciados pelo comportamento organizacional. A partir 

deste enfoque teórico outros estudos ganharam espaço entre acadêmicos e 

profissionais da área da gestão como um novo modelo gerencial que considera, 

além dos acionistas, também os funcionários, fornecedores e clientes, como outros 

potenciais interessados nas atividades de uma empresa (CLARKSON, 1995). 

Os stakeholders eram pouco estudados anteriormente, mas considerados na 

definição dos objetivos das empresas. Donaldson e Preston (1995) indicam que o 

entendimento da gestão dos stakeholders é um dos fatores determinantes da 

vantagem competitiva e da performance superior das organizações. 

Dentro do sistema portuário a abordagem dos stakeholders também é 

relevante. As empresas dependem de uma logística de suporte eficaz para torná-las 

mais competitivas diante da internacionalização da produção e do consumo. Os 

portos constituem-se em estruturas centrais para o comércio internacional de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (ANDRADE, 1995). No sistema portuário 

diversos atores (stakeholders) assumem papéis fundamentais no âmbito do setor e 

possuem interesses específicos que afetam as atividades portuárias (NOTTEBOOM; 

WINKELMANS, 2001). 
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O setor portuário movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano, 

apesar de todas as dificuldades que enfrenta com a inadequação dos processos, a 

alta burocracia e as tarifas elevadas (CECATTO, 2007). Oliveira (2006) enfatiza que 

o desenvolvimento do comércio internacional está estreitamente ligado à questão 

portuária, uma vez que a quase totalidade das mercadorias que circulam pelo 

mundo são transportadas em navios e movimentadas através dos portos. 

O desenvolvimento da competitividade dos portos refere-se à utilização dos 

recursos da atividade portuária com vistas à obtenção de resultados. Além disso, diz 

respeito e envolve todos os agentes ou entidades cujas atividades dependem ou se 

relacionam com o porto. A gestão portuária para a elevação da competitividade 

envolve a realização de investimentos em infraestrutura, equipamentos e a busca da 

eficiência nos serviços prestados. Considera, também, as opções mais adequadas 

de políticas portuárias, o estabelecimento de condições de acessibilidade, a 

operação e a segurança nos portos e os acessos marítimos. (CALDERINHA, 2007). 

Neste ambiente em constante mudança onde os portos operam, grandes 

pressões são impostas sobre o seu papel tradicional, estando interligadas 

principalmente a existência de stakeholders que exercem grande influência sobre a 

atuação dos portos (VERHOEVEN, 2010).  

Para Dooms (2011), tais pressões são impostas por agentes do mercado, 

como transportadoras, operadores de terminais e operadores logísticos. Estes 

agentes veem os portos como apoiadores para alcançar seus próprios objetivos, 

essencialmente relacionados ao lucro, mas muitas vezes também os veem como um 

incômodo burocrático. O governo delega a responsabilidade pelo gerenciamento do 

porto às autoridades portuárias, concedendo-lhes diferentes graus de autonomia de 

gestão, mas mantendo o controle através de posições majoritárias. Existe também 

as pressões de grupos de interesse da sociedade tais como ONGs, comunidades 

locais e os cidadãos, que veem a autoridade portuária como o ponto focal para 

reclamações sobre externalidades negativas geradas pelo porto. 

Com base neste cenário destaca-se que o tema gerenciamento dos 

stakeholders para o desenvolvimento da competitividade tem sido foco de debates e 

pesquisas realizadas no exterior e no Brasil (FREEMAN; REED, 1983; FREEMAN, 

1984; CLARKSON, 1995; DONALDSON; PRESTON, 1995; ARGENTI, 1997; 

MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; FROOMAN, 1999; ELIAS; CAVANA, 2000; 
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HILLMAN; KEIM, 2001; JAWAHAR; MCLAUGHLIN, 2001; BUYSSE; VERBEKE, 

2003; ALEXANDER; MIESING; PARSONS, 2005; FREEMAN; MCVEA, 2005; 

SABINO et al., 2005; FRIEDMAN; MILES, 2006; HOFFMANN; PROCOPIAK; 

ROSSETTO, 2007; HOFFMANN; PROCOPIAK; ROSSETTO, 2008; TEIXEIRA; 

DOMENICO, 2008; ZAKHEM, 2008; WICKHAM; WONG, 2009; ROCHA; 

GOLDSCHIMDT, 2010; NORO; FABRA; MANHAGO, 2011; SANTOS; WHITMARSH; 

MONTEIRO, 2011; PAVÃO et al., 2011), porém não foram identificadas no Brasil 

pesquisas com este tema direcionadas para o aumento da competitividade do 

sistema portuário. 

Analisando o contexto exposto, este trabalho tem a seguinte pergunta de 

pesquisa: na visão dos gestores portuários, o gerenciamento dos stakeholders 

influencia a competitividade dos portos? 

A presente pesquisa é composta inicialmente por uma parte introdutória e 

pela definição dos objetivos gerais e específicos. Na sequência é apresentada a 

justificativa e o referencial teórico com a revisão dos principais conceitos 

relacionados ao tema da pesquisa, composto por cinco itens. Nos três primeiros 

itens são estudados os conceitos relacionados a Teoria dos Stakeholders e as 

classificações existentes, bem como as estratégias que podem ser definidas para se 

estabelecer o relacionamento com estes atores. O quarto item do referencial teórico 

apresenta os principais conceitos de competitividade. No quinto item é destacada a 

fundamentação do sistema portuário e a sua importância no âmbito da economia e 

da competitividade das organizações, além das principais legislações que envolvem 

o setor portuário brasileiro e os fatores relacionados à competitividade deste setor. 

No último item do referencial teórico são aprofundados os conceitos relativos ao 

gerenciamento dos stakeholders portuários, pois entende-se que o estudo destes 

conceitos contribuirá para a melhor compreensão dos níveis de influência dos 

stakeholders na competitividade do sistema portuário (DOOMS, 2011). Na próxima 

seção são descritos os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa e, na 

sequência, as informações sobre as organizações em estudo. Por fim, são 

detalhadas as análises dos dados coletados por meio das entrevistas, concluindo o 

trabalho com as considerações finais. 
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Neste item será apresentado o objetivo geral desta pesquisa, bem como os 

objetivos específicos que nortearão os limites do trabalho. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a influência do 

gerenciamento dos stakeholders na competitividade dos portos do ponto de vista 

dos gestores portuários. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Visando a contribuição para o alcance do objetivo geral, foram definidos os 

objetivos específicos, expostos a seguir: 

 Identificar os stakeholders primários do sistema portuário brasileiro com 

base em Clarkson (1995). 

 Mapear os métodos atuais utilizados pelos gestores dos portos para 

gerenciar os seus stakeholders, utilizando como referência as habilidades 

gerenciais prescritas por Freeman (1984). 

 Verificar as lacunas no gerenciamento dos stakeholders portuários que 

afetam a competitividade dos portos de acordo com as habilidades 

gerenciais prescritas por Freeman (1984) 

Os objetivos específicos foram definidos com base nos três níveis de análise 

preconizados por Freeman (1984) para definição da capacidade das empresas em 

gerenciar os seus stakeholders: racional, processo e transacional. O encadeamento 

destes três níveis de análise e o seu entendimento é apresentado no item 2.3. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A Teoria dos Stakeholders tem servido de referência para as organizações e 

o meio acadêmico como uma importante ferramenta para a tomada de decisões 

estratégicas (FREEMAN, 1984; FROOMAN, 1999), como um instrumento de 

governança corporativa (FREEMAN; REED, 1983; FRIEDMAN; MILES, 2006) e no 

desenvolvimento da competitividade das firmas (WINKELMANS; NOTTEBOOM, 

2002; WINKELMANS, 2008; WICKHAM; WONG, 2009; DOOMS, 2011). 

As relações entre as organizações e seus stakeholders devem ser 

cuidadosamente analisadas e vistas como importante elemento estratégico, pois são 

diretamente responsáveis pela evolução do desempenho das organizações 

(HILLMAN; KEIM, 2001). Por outro lado, as informações encontradas na literatura 

sobre a capacidade de gestão dos stakeholders demonstram que ainda há muito a 

ser estudado e aprofundado (PAVÃO, 2012). 

Alexander; Miesing; Parsons (2005) relataram que estudar a Teoria dos 

Stakeholders se tornou mais relevante a partir da falência de grandes organizações 

norte-americanas como Enron, WorldCom e Tyco. Estas Organizações tinham em 

comum o objetivo de atender as expectativas apenas dos acionistas, negligenciando 

outros grupos de stakeholders.  

Desta forma, os respectivos graus de influência dos stakeholders sob as 

organizações (FREEMAN, 1984) e a existência de lacunas no gerenciamento das 

relações da firma com os stakeholders (BRITO; TERRA, 2009) são razões que 

justificam o interesse na adoção deste tema e que se caracteriza como a 

contribuição teórica do pesquisador. 

Quanto ao setor portuário, escolhido para o desenvolvimento deste estudo, 

além de ser a área de atuação profissional do pesquisador há mais de dez anos, é 

um importante segmento para os países emergentes e tem apresentado um elevado 

grau de dependência do setor industrial neste tipo de transporte (WINKELMANS, 

2001). Segundo Alderton (2005), os portos são considerados o principal elo da 

cadeia logística no transporte de mercadorias, além de serem agentes estratégicos 

do crescimento econômico mundial. 
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Cecatto (2007) ressalta que os pesquisadores que desenvolveram estudos 

nos últimos anos estimaram que aproximadamente 95% do volume total de cargas 

comercializadas internacionalmente passam por portos marítimos. O autor afirma 

que um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil, o 

transporte marítimo, ainda não tem todo o seu potencial devidamente utilizado. Sua 

importância está diretamente ligada a intermodalidade, à geração de novos 

empregos, ao aumento na movimentação de cargas no país e ao fortalecimento do 

setor de logística no mercado nacional.  

Esta pesquisa justifica-se também pela falta de estudos sobre gerenciamento 

dos stakeholders direcionados para análise da sua influência na competitividade do 

sistema portuário brasileiro. É uma das principais lacunas consideradas que contará 

com a contribuição empírica do autor, já que os estudos realizados até o momento 

foram aplicados em outros setores produtivos do país.  

É um fator considerado representativo, pois segundo Winkelmans (2008) o 

aumento da competitividade dos portos demanda uma gestão sobre as ações dos 

diferentes stakeholders inseridos no sistema portuário.  

Alcançar um bom equilíbrio entre os interesses dos diversos stakeholders 

está se tornando uma verdadeira obrigação no âmbito da gestão portuária moderna 

(WINKELMANS; NOTTEBOOM, 2007). 

Em relação a possibilidades de novas pesquisas, estudos recentes realizados 

sobre gestão de stakeholders em portos recomendam um aprofundamento na 

análise da forma como os gestores portuários se comunicam e fazem o 

gerenciamento do relacionamento com os stakeholders do sistema portuário, dada a 

complexidade e a importância do setor. (NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002; 

WINKELMANS; NOTTEBOOM, 2007; AERTS, 2012; DOOMS; VERBEKE; 

HAEZENDONCK, 2012). 

Outro aspecto em evidência é o fato de os portos em estudo possuírem 

atualmente destaque no cenário nacional. Em uma pesquisa divulgada pela Revista 

Exame (2012) os Portos de Itajaí e Paranaguá estão entre os quatro melhores 

portos públicos brasileiros em relação aos indicadores de infraestrutura, percentual 

de movimentação de carga e índice de potencial de crescimento. 
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Destacadas estas premissas, é possível afirmar que existem algumas lacunas 

que precisam ser preenchidas. Esta afirmação justifica o interesse do pesquisador 

em contribuir para o avanço dos estudos das ciências sociais aplicadas. 

 

 

  



16 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados à 

temática desta pesquisa. Inicialmente serão apresentados os conceitos relacionados 

ao entendimento do tema gerenciamento dos stakeholders e suas classificações.  

Também será apresentada a conexão deste tema com o sistema portuário e as suas 

influências na competitividade deste setor. 

 

2.1 A TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 

O termo stakeholders originou-se na literatura de gestão em 1963 quando a 

palavra foi citada em um memorando internacional da Stanford Research Institute 

(FREEMAN, 1984). O conceito inicial da palavra foi utilizado como sendo “aqueles 

grupos sem cujo apoio a organização deixaria de existir”, enfatizando o 

entendimento do conceito de stockholder ou acionista, onde o foco originalmente 

dado pela empresa eram os acionistas, sendo posteriormente substituído pela visão 

de satisfazer as necessidades dos seus públicos de interesse estratégico. 

Segundo Freeman (1984), considerado o precursor do assunto, o conceito 

mais apropriado para o entendimento do termo stakeholders é a definição de 

qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da 

organização.  

Harrison (2005) apresenta como exemplos de stakeholders os clientes, 

colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, 

comunidade, entre outros.  

Freeman (1984) elabora um mapa que representa os grupos e os indivíduos 

que podem afetar e serem afetados pelo propósito da organização. A FIG. 1 

apresenta um exemplo de categorização segundo o autor. 
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Figura 1 – A firma e seus stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fonte: Freeman (1984), adaptado pelo autor. 

 

O conceito da maioria dos stakeholders destacados na FIG. 1 é bem difundido 

até os dias de hoje. Os clientes são, geralmente, os stakeholders mais estudados 

pelas organizações por serem a razão de existir das empresas. Já a mídia demanda 

cuidados especiais em função da possibilidade de exposição da imagem das firmas, 

tanto de forma positiva como negativa. O governo possui grande influência na 

atuação das organizações, pois atuam com um papel de regulamentação na atuação 

dos setores empresariais. 

Os fornecedores são um importante elo na cadeia produtiva da empresa, 

sendo responsáveis pelo fornecimento de produtos e serviços necessários para a 

operação das empresas. Os grupos de interesses especiais trabalham para 

defender os interesses sociais e a força destes grupos têm crescido muito. 

Atualmente temos visto muitas ONGs de grande representatividade como o 

Greenpeace. Os concorrentes são outras organizações que buscam participação no 

mesmo mercado de atuação da firma. Já as organizações de comunidades locais 

são indivíduos ou empresas que estão localizadas ao redor das instalações da firma. 

O QUADRO 1 sintetiza três estudos que representam diferentes relações de 

categorias de stakeholders: a primeira tentativa é uma proposta de Freeman (1984) 

de sistematizar os conceitos neste tema; a segunda é um estudo importante que 

considera o enfoque descritivo do conceito (JAWAHAR; MCLAUGHLIN, 2001); e a 

terceira, um estudo quantitativo de classificação de categorias de stakeholders 

(BUYSSE; VERBEKE, 2003). 
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Quadro 1 – Categorias de stakeholders 

 

FREEMAN (1984) 
Donos, Comunidade financeira, Consumidores, Empregados, Concorrentes, 
Fornecedores, Governo, Associações comerciais, Grupos ativistas, Grupos 
de defesa dos consumidores, Grupos políticos, Sindicatos 

JAWAHAR; 
MCLAUGHLIN 

(2001) 

Acionistas, Credores, Consumidores, Empregados, Fornecedores, Governo, 
Associações comerciais, Grupos ambientais, Comunidade 

BUYSSE; 
VERBEKE (2003) 

Acionistas, Instituições financeiras, Consumidores internacionais, 
Consumidores locais, Empregados, Concorrentes internacionais, 
Concorrentes locais, Fornecedores internacionais, Fornecedores locais, 
Agências públicas locais, Governo Nacional (e Regional), Organizações não 
governamentais Signatários internacionais, Mídia 

 

Fonte: Freeman (1984); Jawahar e Mclaughlin (2001); Buysse e Verbeke (2003), adaptado pelo autor. 

 

Como pode ser percebido, os autores apresentam diferentes proposições de 

stakeholders. Freeman (1984) com os grupos de defesa dos consumidores e grupos 

de ativistas; Jawahar e McLaughlin (2001) com os grupos ambientais; e Buysse e 

Verbeke (2003) com os diferentes tipos de fornecedores, signatários internacionais e 

mídia. Também são identificados grupos de stakeholders comuns entre os autores 

como consumidores, empregados, governo e proprietários. Na próxima seção serão 

apresentadas diferentes abordagens de classificação dos stakeholders. 

 

2.2 OS STAKEHOLDERS E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Diversos autores classificam os stakeholders com métodos diferentes e 

complementares que levam em consideração critérios específicos para a 

determinação como o grau de importância, a complexidade, o nível de influência, os 

seus atributos, os interesses e os poderes.  

Segundo Rocha e Goldschimidt (2010), na visão baseada na gestão dos 

stakeholders a organização é vista como o centro de uma relação com diversos 

públicos de interesse e o alcance da vantagem competitiva advém da gestão 

superior do relacionamento e comunicação com esses públicos interessados. Os 

stakeholders podem ser classificados como internos e externos, conforme ilustrado 

na FIG. 2. 



19 
 

Figura 2 – Stakeholders internos e externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Do autor (baseado em ROCHA; GOLDSCHIMIDT, 2010) 

 

Os stakeholders internos constituem-se nos proprietários, diretores, gerentes 

e funcionários, ou seja, é a composição da força de trabalho da empresa. Os demais 

são considerados stakeholders externos porque estão ao redor da organização, mas 

fora do seu domínio. A visão baseada na gestão dos stakeholders pode gerar uma 

série de vantagens como a manutenção da satisfação destes atores, evitar 

inserções negativas na mídia, prevenir eventuais processos jurídicos e receber apoio 

nos momentos que estiver enfrentando alguma dificuldade. (ROCHA; 

GOLDSCHIMIDT, 2010). 

Outra classificação atribuída aos stakeholders foi definida por Clarkson 

(1995), segundo o qual os stakeholders se diferenciam em primários e secundários, 

conforme apresentado no QUADRO 2. 
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Quadro 2 – Graus de influência dos stakeholders 

 

Stakeholders 

primários 

Sem uma contínua participação destes a organização não conseguiria 
sobreviver como acionistas, investidores, empregados, fornecedores, clientes 
e governo, havendo um alto grau de interdependência entre a empresa e os 
mesmos. 

Stakeholders 

secundários 

Aqueles que podem influenciar ou serem influenciados pela organização, 
porém não é essencial a sua sobrevivência, ficando em segundo plano, 
embora não diga respeito às atividades vitais para sobrevivência da 
organização, a negligência das relações secundárias por parte dos gestores 
pode prejudicar o funcionamento da empresa. São exemplos a 
mídia, universidades e ONGs. 

Fonte: Clarkson (1995), adaptado pelo autor. 

 

O modelo de Clarkson (1995) considera a complexidade das relações entre a 

organização e os grupos de interesse que possuem diferentes direitos, objetivos, 

expectativas e reponsabilidades. A incapacidade da organização em atender de 

maneira satisfatória as expectativas de um dos grupos envolvidos pode 

comprometer não apenas o sucesso e sobrevivência da organização, mas também 

todo o sistema onde ela está inserida.  

Essa abordagem também é utilizada por Atkinson e Waterhouse (1997), pois 

acreditam que os stakeholders primários são aqueles sem os quais a organização 

não poderia sobreviver e os secundários têm algum grau de importância, mas não 

comprometeriam diretamente as ações da organização. Para Freeman; Harrison; 

Wicks (2007) os stakeholders primários são aqueles grupos fundamentais para a 

sustentabilidade da empresa, sem os quais a empresa não sobreviveria. 

É importante considerar um aspecto em relação a definição dos níveis de 

importância dos stakeholders para as Organizações. A quantidade de stakeholders 

de uma organização pode ser muito extensa, e por restrições de recursos 

financeiros ou de tempo disponíveis para gerenciá-los a alta administração deve ter 

uma clara noção de quais stakeholders são essenciais para a sua sobrevivência e 

para os negócios da sua empresa, de tal forma que seja mantido um relacionamento 

contínuo com estes stakeholders. (CLARKSON, 1995).  

Nas visões de Mitchell; Agle; Wood (1997), é fundamental a percepção que os 

gestores das organizações podem ter em relação a determinados stakeholders, 

considerando-os relevantes por meio dos atributos de poder, de legitimidade e de 
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urgência. Segundo os autores, o poder é definido com base no relacionamento entre 

os stakeholders, avaliando se um stakeholder consegue que outro faça algo que ele 

nunca faria. A força pode ser caracterizada como coercitiva, utilitária ou regulatória. 

A legitimidade é definida como a percepção de que as ações de uma empresa são 

desejáveis ou apropriadas conforme certos sistemas sociais de normas, valores e 

crenças. A urgência consiste em verificar se o stakeholder necessita de uma 

atenção imediata. A FIG. 3 representa a combinação destes atributos. 

 

Figura 3 – Atributos dos stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Mitchell; Agle; Wood (1997), adaptado pelo autor. 

 

Nas áreas um, dois e três há apenas um atributo, o que demonstra que o 

stakeholder tem baixa importância, enquanto que nas áreas quatro, cinco e seis 

acumulam-se dois atributos. O maior grau de importância concentra-se na área sete, 

pois se localizam a combinação dos três atributos e o dinamismo entre eles. Mitchell; 

Agle; Wood (1997) denominaram de stakeholders latentes aqueles que estão 

representados nas áreas de um a três, nas quais existe somente um atributo. Nas 

áreas quatro, cinco e seis estão os stakeholders que têm dois atributos, chamados 

de stakeholders expectantes. Os stakeholders enquadrados na área sete foram 

chamados de definitivos. 

Com base nas três classes de stakeholders (latentes, expectantes e 

definitivos), Mitchell; Agle; Wood (1997) citaram três outras propostas desenvolvidas 

para definir o grau de importância dos stakeholders: 
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 a importância do stakeholder será baixa quando apenas um atributo dos 

stakeholders é percebido pelos gestores como existente. Em função da 

escassez de tempo e de recursos para gerenciar os stakeholders a 

empresa não priorizará políticas direcionadas aos stakeholders latentes; 

 a importância do stakeholder será moderada quando dois atributos dos 

stakeholders são percebidos pelos gestores como existentes; 

 a importância do stakeholder será alta quando três atributos dos 

stakeholders são percebidos pelos gestores como existentes. Os autores 

destacaram que as organizações devem estabelecer políticas 

direcionadas para o gerenciamento destes stakeholders. 

 

Mitchell; Agle; Wood (1997) afirmaram, também, que mesmo que grupos ou 

indivíduos sejam identificados como importantes stakeholders e por consequência 

devam receber maior atenção da organização, essa priorização somente ocorrerá 

caso o gestor perceba aqueles stakeholders como importantes. 

O fato de um stakeholder não ter um elevado grau de poder, interesse ou 

influência não significa que o mesmo deva ser desprezado, mesmo que alguns 

destes apresentem menor impacto no processo de formulação das estratégias das 

empresas eles não podem ser ignorados. Cada stakeholder deve receber um 

tratamento diferenciado e estar inserido no dia a dia da organização. (ELIAS; 

CAVANA, 2000). 

Outra proposta de classificação foi desenvolvida por Harrison (2005) com a 

apresentação de uma visão a partir da identificação dos interesses e do poder que 

os stakeholders possuem sobre a empresa. Nesta visão, conforme pode-se observar 

na FIG. 4, o autor afirma que existem três tipos de interesse por parte dos 

stakeholders: interesse social, econômico ou em propriedade. Além disso, podem 

existir três tipos de poderes sob a influência dos stakeholders: poder formal, 

econômico ou político. 
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Figura 4 – Classificação dos stakeholders: interesse X poder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Harrison (2005), adaptado pelo autor. 

 

Estas formas de classificação podem contribuir para os gestores 

compreenderem melhor as necessidades dos stakeholders e identificar aqueles que 

necessitam de maior aproximação e, consequentemente, uma estratégia de 

relacionamento e comunicação mais efetiva (WICKHAM; WONG, 2009). 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO COM OS STAKEHOLDERS 

 

Freeman (1984) afirmou que é possível definir a capacidade das empresas 

em gerenciar os seus stakeholders a partir de três níveis de análise: racional (mapa), 

processo e transacional. Para o autor, as organizações que entendem e 

implementam essas relações e equilibram os interesses dos stakeholders para 

alcançar os seus objetivos possuem alta capacidade de gestão dos stakeholders. A 

FIG. 5 apresenta o encadeamento destes níveis de entendimento que levam as 

organizações a gerenciarem melhor os seus stakeholders. 
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Figura 5 – Etapas para melhorar o gerenciamento dos stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012 a partir dos conceitos de Freeman (1984). 

 

O encadeamento da FIG. 5 demonstra que inicialmente as organizações 

devem identificar os seus stakeholders e mapear os riscos percebidos. A segunda 

perspectiva compreende a definição de ações para gerenciar as relações da 

organização com os seus stakeholders. Na última perspectiva está o entendimento 

do conjunto de operações e negócios entre a organização e seus stakeholders e a 

forma com que estas interfaces estão adequadas. Conforme Freeman (1984), os 

três níveis (racional, processos e transacional) devem ser utilizados para a 

compreensão dos processos que uma organização necessita para gerir seus 

stakeholders e compreender os processos empregados para se relacionar com eles. 

Friedman e Miles (2006) afirmaram que a gestão adequada dos stakeholders 

se faz essencialmente através de um bom relacionamento com os mesmos. A 

organização deve se relacionar com os stakeholders considerando suas 

particularidades e não apenas buscar entender como atuam individualmente. 

Geralmente as razões principais que levam as organizações gerenciarem o 

relacionamento com os stakeholders é a busca pela maximização dos lucros em 

longo prazo. É importante, também, gerenciar esta relação para a melhor 

compreensão dos regulamentos governamentais e para gerir os riscos empresariais 

(FRIEDMAN; MILES, 2006). 

A capacidade das organizações gerenciarem os seus stakeholders é 

classificada por Freeman (1984) em sete técnicas gerenciais, não sequenciais, 

abordadas em conceitos prescritivos. A explicação do autor é de que as 
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organizações com alta capacidade de gestão dos stakeholders teriam em suas 

atividades gerenciais o relacionamento com múltiplos stakeholders, associados a 

habilidades específicas relacionadas a comunicação, negociação, marketing, 

formulação de estratégia, proatividade, recursos e stakeholder-serving, destacando 

os seguintes entendimentos: 

1) Processo de comunicação: as organizações com alta capacidade de 

gerenciar os seus stakeholders projetam e implementam processos de 

comunicação com múltiplos stakeholders. 

2) Negociação: as organizações com alta capacidade de gerenciar os seus 

stakeholders negociam explicitamente com os seus stakeholders sobre 

questões críticas e procuram gerar acordos voluntários. 

3) Marketing: as organizações com alta capacidade de gerenciar os seus 

stakeholders difundem, aproximam e ampliam a abordagem do marketing 

para servir a múltiplos stakeholders. Estas organizações utilizam as 

técnicas de marketing para melhor identificar e compreender as 

necessidades e expectativas dos stakeholders. As pesquisas de marketing 

são ferramentas utilizadas para obter-se um melhor entendimento dos 

grupos de stakeholders. 

4) Formulação de estratégia: as organizações com alta capacidade de 

gerenciar os seus stakeholders rompem barreiras dentro do processo de 

formulação estratégica, envolvendo e considerando as necessidades dos 

stakeholders durante o planejamento de médio e longo prazo da 

organização. 

5) Proatividade: as organizações com alta capacidade de gerenciar os seus 

stakeholders são proativas, antecipando as preocupações com os 

stakeholders e tentando influenciar o ambiente dos mesmos. 

6) Recursos: as organizações com alta capacidade de gerenciar os seus 

stakeholders alocam recursos de forma coerente visando o atendimento 

das necessidades e as preocupações dos stakeholders. Destaca-se a 

importância de destinar os recursos para os stakeholders de maior 

impacto, ou seja, aqueles que são cruciais para o sucesso da empresa. 
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7) Stakeholder-serving: Gestores das organizações com alta capacidade de 

gerenciar os seus stakeholders pensam em termos de como servir os seus 

stakeholders. Nesta tratativa, os stakeholders são tratados como a razão 

de existir da organização. 

Assim, com base na abordagem de gerenciamento dos stakeholders Freeman 

e Reed (1983) propõem uma generalização da abordagem de marketing, 

entendendo as necessidades de cada stakeholder, de maneira similar a uma análise 

de consumidor. Propuseram, também, que as organizações estabelecessem 

processos de negociação com seus stakeholders, buscando acomodá-los 

politicamente às expectativas das organizações.  

O relacionamento com os stakeholders exige que as ferramentas de 

comunicação sejam entendidas e dominadas, além de serem criadas considerando 

as especificidades de cada stakeholder (ROCHA; GOLDSCHIMIDT, 2010). Esse 

conjunto de ações propostas por Freeman e Reed (1983) mostraram como os 

stakeholders podem influenciar a formulação de estratégias dentro das organizações 

ou mesmo determinar qual a sua missão e visão organizacional. 

Os aspectos de proatividade consideram as ações realizadas pela 

organização além do atendimento a requisitos legais, mas principalmente assumindo 

um papel de liderança em relação as preocupações com a comunidade do entorno, 

políticas de responsabilidade socioambiental e envolvimento dos stakeholders para 

atingir objetivos de benefícios comuns (VERHOEVEN, 2010). Incluem-se como 

ações de proatividade a implantação de sistemas de gestão integrados como a 

adequação às normas ISO 9001 (gestão da qualidade), ISO 14001 (gestão 

ambiental) e ISO 16001 (responsabilidade social). 

As estratégias de controle de recursos são externalizadas ao determinar se a 

organização obtém recursos e se pode utilizá-los da maneira que deseja, sendo 

úteis para verificar se outros podem exercer controle sobre uma organização 

(FROOMAN, 1999). 

Por fim, com a visão de stakeholder-serving os gestores das organizações 

podem ser mais sensíveis ao ambiente externo, atuando principalmente como porta-

voz corporativo, participante de políticas sociais e de recursos humanos para 

melhoria da relação com os stakeholders (FREEMAN, 1984). 
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Em outra visão, Frooman (1999) utilizou a teoria de recursos para gerar 

quatro tipos de estratégias de influência sobre os stakeholders (retenção, uso, direto 

e indireto) e os tipos de relações (poder da firma, alta interdependência, baixa 

interdependência e poder dos stakeholders) entre as organizações e seus 

stakeholders. Em relação aos quatro tipos de estratégia de influência as 

organizações devem se posicionar no sentido de mudar o seu comportamento 

(retenção) ou estabelecendo exigências junto à parte interessada (uso), 

considerando que o próprio stakeholder manipula o fluxo de recursos (direto) ou 

quando esta manipulação é feita por um aliado (indireto). Esta proposta de Frooman 

(1999) pode ser melhor entendida analisando o QUADRO 3. 

 

Quadro 3 – Tipos de estratégias de influência e de relações com os stakeholders 
 

 

 

 

A organização é 
dependente do 
stakeholder? 

O stakeholder é dependente da organização? 

 Não Sim 

Não 
Indireta / Retenção  

(Baixa interdependência) 

Indireta / Uso  

(Poder da organização) 

Sim 
Direta / Retenção  

(Poder do stakeholder) 

Direta / Uso  

(Alta interdependência) 

 

Fonte: Frooman, (1999), adaptado pelo autor. 

 

Nesta abordagem de Frooman (1999), quando a relação é de baixo nível de 

dependência da organização em relação ao stakeholder, o stakeholder utiliza as 

estratégias de influência indireta e de retenção de recursos. Quando a relação for de 

alto nível de dependência o stakeholder utiliza as estratégias de influência direta e 

de uso. Por outro lado, quando o relacionamento é caracterizado pelo poder da 

organização, o stakeholder utilizará a estratégia de influência indireta e de uso. Por 

fim, quando a relação for marcada pelo poder do stakeholder ele utilizará a 

estratégia de influência direta de retenção de recursos. 

Para Teixeira e Domenico (2008), algumas medidas sequenciais podem ser 

implantadas pela organização para gerenciar os seus stakeholders, são: 

 identificar os stakeholders relevantes para a organização (internos ou 

externos); 
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 fazer um diagnóstico dos stakeholders relevantes que afetam 

positivamente a empresa;  

 desenvolver estratégias genéricas que envolvam os stakeholders 

apoiadores para que possam defender a empresa contra os não-

apoiadores; 

 implementar as estratégias genéricas com o apoio de táticas específicas 

para cada stakeholder relevante. 

Com base na interpretação dos estudos dos autores citados é evidente que 

as organizações sofrem influências de diversos stakeholders com características 

diferentes, e que existe a necessidade das organizações desenvolverem estratégias 

para gerenciar o relacionamento com os stakeholders visando a melhoria da sua 

competitividade. Para que uma estratégia seja eficaz é importante as organizações 

saberem lidar com os grupos que ela afeta ou que pode ser afetada em curto e 

longo prazos. (FREEMAN, 1984). 

Tendo em vista que o gerenciamento dos stakeholders é uma ferramenta 

importante para o aumento da competitividade das organizações (WINKELMANS; 

NOTTEBOOM, 2007), no próximo item serão apresentados os principais conceitos 

relacionados à competitividade. 

 

2.4 A COMPETITIVIDADE 

 

Autores como Barney (2002); Dooms (2011); Kupfer e Hasenclever (2002); e 

Possas (1999) dedicaram grande parte de suas obras a definição de técnicas e 

considerações relacionada à dinâmica do ambiente externo e os desafios criados à 

competitividade das organizações. Muitos deles partiram do conceito apresentado 

por Porter (1990) sobre as cinco forças que modelam a estratégia; poder dos 

clientes e fornecedores, ações da concorrência, possibilidade de entrada de novos 

concorrentes ou de produtos ou serviços substitutos. 

Barney (2002) ressaltou que a competitividade de uma organização e sua 

sustentabilidade transcorre da capacidade de desenvolvimento de estratégias que 
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gerem valor e que outras empresas não conseguem reproduzir ou consideram que 

seja muito dispendioso copiar.  

A competitividade também pode ser compreendida pela participação no 

mercado, alcançado por uma organização em determinado momento no tempo 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2002). A participação no mercado expressa o quanto 

uma empresa possui de vendas, produção ou receita realizada para um determinado 

mercado. 

Entretanto, Possas (1999) considera a participação no mercado um indicador 

do sucesso alcançado por uma organização no passado. Segundo o autor, é 

necessário haver uma melhor avaliação sobre o potencial que uma empresa possui 

de atingir resultados consistentes no futuro. 

Nesta mesma direção, Kupfer e Hasenclever (2002) destacaram a 

competitividade como a eficiência alcançada pela organização em um cenário de 

competição, pois reflete sua capacidade de diferenciar-se dos concorrentes. 

Organizações eficientes são mais capazes de ofertarem produtos e serviços 

diferenciados ao mercado do que os seus concorrentes, significando uma maior 

probabilidade de manterem suas participações de mercado.  

Com base nesta visão a competitividade foi definida como a capacidade da 

organização formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam 

ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 

Nessa abordagem é importante ressaltar que as estratégias de uma 

organização devem estar alinhadas com as ações de competição dos demais 

concorrentes, ou seja, a organização deve fazer escolhas estratégicas adequadas à 

dinâmica competitiva do mercado, caso contrário poderá estar ofertando algo 

distante do que o mercado espera (POSSAS, 1999). O autor argumenta que as 

fontes de vantagem competitiva podem surgir a partir de certas capacidades da 

organização ou de facilidades geradas pelos traços particulares de um determinado 

mercado. 

Segundo Hamel e Prahalad (1993), a competitividade é o que faz uma 

empresa ser mais lucrativa do que outra. Já Rea e Kerzner (1997) conceituam 

vantagem competitiva como uma medida relativa, que indica a posição de uma 
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empresa em relação aos seus concorrentes. Para os autores, uma empresa que 

possui um produto de baixa qualidade, mas que é reconhecida como a melhor oferta 

disponível pelos clientes desfruta de vantagem competitiva sobre os demais 

competidores. De forma equivalente, é possível existir uma empresa que ofereça um 

produto de alta qualidade, mas que se posiciona em relativa desvantagem 

competitiva. Robbins (2000) sintetiza a noção de vantagem competitiva como a 

capacidade ou circunstância que confere a uma empresa uma vantagem relativa 

sobre suas rivais. 

A competitividade pode ser vista tanto como causa quanto como efeito de 

uma dinâmica que proporciona crescimento e desenvolvimento, não só das 

organizações, como um fator endógeno, mas do próprio sistema econômico 

(BARNEY, 2002). 

O tema competitividade tem sido muito abordado no âmbito do setor portuário 

brasileiro, principalmente a partir da promulgação da Lei 8.630 e com a revogação 

da mesma pela Medida Provisória (MP) nº 595 de 2012. Estes marcos foram criados 

visando a modernização dos portos brasileiros com a atração de investimentos e a 

redução de custos, aumentando a competitividade do setor. Na próxima seção será 

apresentado o contexto do sistema portuário e a sua importância no 

desenvolvimento da economia e da competitividade do setor industrial. 

 

2.5 O SISTEMA PORTUÁRIO 

 

O mercado passa constantemente por mudanças em função do fenômeno da 

globalização econômica, o que gera uma competitividade acirrada entre as 

empresas. O processo de planejamento e de gestão da cadeia produtiva se tornou 

importante para o sucesso das organizações neste mercado. Para Souza et al. 

(2010), as empresas podem reduzir os seus custos por meio da minimização das 

ineficiências e pelo melhor uso das infraestruturas, otimizando toda a cadeia de 

suprimentos, além de potencializar a inserção de um país no cenário internacional 

com elevado nível de competitividade. 
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No campo da logística a competitividade é impulsionada por meio do 

gerenciamento da movimentação, armazenagem e distribuição de materiais e 

produtos. O tratamento da logística de forma estratégica e o alinhamento das 

decisões às estratégias da empresa podem ser decisivos para o bom desempenho 

organizacional. (LAMBERT; STOCK, 1993). 

Os meios de transporte têm um papel muito importante que é o de buscar o 

rompimento de barreiras, geradas em função do afastamento geográfico das 

regiões. É através dos meios de transporte que o escoamento da produção e a 

comercialização de produtos são permitidos. Caixeta e Martins (2001) declararam 

que os transportes têm a função básica de proporcionar elevação na disponibilidade 

de bens, pois colocam as mercadorias em locais onde não estariam disponíveis. 

Neste contexto, os portos têm como uma das principais funções atender à 

necessidade de movimentação de diversos tipos de cargas como granéis sólidos e 

líquidos, carga geral e contêineres. São considerados o principal elo da cadeia de 

transporte de mercadorias, além de ser agentes estratégicos do crescimento 

econômico mundial (ALDERTON, 2005). Mesmo com a evolução histórica da visão 

de meros pontos de carga e descarga de bens, os sistemas portuários continuam 

evoluindo com sua infraestrutura, modelos de gestão e outros aspectos como a 

operação e o meio ambiente visando atender a complexos industriais que crescem a 

cada ano que passa. 

No Brasil o sistema portuário utiliza o conceito de porto organizado, que 

significa um conjunto de instalações situadas dentro de um espaço físico delimitado 

e contam com o que se chama de Autoridade Portuária, regulamentado pela 

Constituição Federal de 1988 que determina que o espaço de um porto organizado e 

a exploração das atividades portuárias são de propriedade e direito da União. 

Entretanto, estes direitos podem ser delegados aos Estados e Municípios que 

instituem autarquias para a administração do porto. A FIG. 6 apresenta a relação 

dos principais portos brasileiros. 

 

  



32 
 

Figura 6 – Principais portos brasileiros  

Fonte: Ministério dos Transportes e Secretaria de Portos – Governo Federal 

 

Publicações da Secretaria de Portos demonstram que a costa brasileira 

possui cerca de 8,5 mil quilômetros navegáveis, movimentando anualmente cerca de 

700 milhões de toneladas, respondendo por mais de 95% dos transportes das 

exportações do país. Devido a importância do sistema portuário para a economia 

brasileira na próxima seção será apresentada uma síntese da Lei 8.630 de 1993 e a 

Medida Provisória 595 de 2012 que foram instituídos para elevar a competitividade e 

modernizar a estrutura portuária brasileira em curto, médio e longo prazos. 
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2.5.1 A Lei N.º 8.630/93 (Lei dos Portos), a Medida Provisória 595 e a Lei N.º 
12.815/13 do Sistema Portuário Brasileiro 

 

Para que se possa entender a configuração atual dos portos brasileiros cabe 

destacar um breve histórico sobre a evolução do modelo deste setor no Brasil. As 

principais mudanças e modernizações do setor portuário brasileiro foram iniciadas 

com a extinção da Empresa de Portos do Brasil (Portobrás), até então entidade 

promotora do chamado sistema portuário brasileiro. A gestão da Portobrás ocorreu 

entre 1975 e 1993 e foi criada no governo de Ernesto Geisel (1974-1979), mas 

abandonada diante da crise de dívida do Brasil. 

Na ocasião em que o setor perdeu a sua formatação sistêmica e o seu 

planejamento centralizado permitiu a concorrência entre os portos no cenário 

nacional. Estas mudanças foram consolidadas com a promulgação e a 

implementação da Lei nº 8.630, de 25/2/93. 

A Lei 8.630 de 1993, denominada Lei dos Portos e também conhecida como a 

Lei de Modernização dos Portos, foi criada para promover a modernização dos 

portos brasileiros, dispondo sobre o regime jurídico da exploração dos portos 

organizados e das instalações portuárias e proporcionou outras providências, como 

retirar o Estado das operações portuárias, permanecendo este apenas na sua 

administração, enquanto as operações são realizadas por empresas privadas.  

A criação da Lei dos Portos é considerada um marco institucional para o 

sistema portuário brasileiro, pois permitiu o aumento da participação privada na 

movimentação e armazenagem de cargas. Para Lacerda (2008), este marco gerou a 

capacitação dos portos do Brasil para atender de maneira mais efetiva o aumento do 

comércio exterior brasileiro apresentado recentemente. 

A forma de trabalho nos portos brasileiros é definida pela Lei 8630/93. Nela 

são declarados vários atores como relevantes para a operação de um porto e 

algumas regras de trabalho são estabelecidas como nos casos da mão-de-obra 

avulsa, do Órgão Gestor de Mão-de-Obra (OGMO), da Autoridade Portuária, do 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP) etc.. As autoridades públicas federais 

também tem um papel definido em Lei, ou seja, com base nesta Lei, todos esses 

são essenciais. Outros atores como os importadores, exportadores, transportadores 
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e armadores embora não possuam participação individual contínua, são essenciais 

como coletividade, senão os portos não teriam cargas para movimentar. 

Entre os principais objetivos e expectativas relacionadas a Lei 8.630, 

destacam-se:  

 permitir a exploração da operação de movimentação portuária pelo setor 

privado; 

 promover investimentos em superestruturas, modernização da operação, 

aquisição de equipamentos novos e mais produtivos pelo setor privado; 

 reduzir o tempo de espera e de permanência dos navios; 

 permitir a exploração de cargas de terceiros em terminais de uso privativo, 

antes limitados às cargas próprias; 

 promover a concorrência intra e entre terminais e entre portos, por meio do 

arrendamento das instalações e de terminais a empresas privadas; e 

 adequar a quantidade de mão-de-obra na operação portuária, com a 

quebra do monopólio dos sindicatos de trabalhadores portuários avulsos 

no fornecimento e escalação da mão-de-obra para as operações 

portuárias, que passam para uma nova entidade, o OGMO, formado por 

operadores portuários, com participação minoritária dos trabalhadores, 

segundo os novos processos tecnológicos e produtivos.  

A Lei dos Portos permitiu que as operações portuárias passassem a ser 

realizadas pela iniciativa privada, por intermédio dos operadores portuários, pessoas 

jurídicas pré-qualificadas para a execução da operação portuária na área do porto 

organizado, podendo explorar a totalidade do porto ou apenas arrendar terminais ou 

serviços.  

Em nível local as mudanças no setor portuário com a implantação da Lei 

8.630 implicaram na reestruturação das instituições públicas exploradoras dos 

portos, denominadas Autoridade Portuária. A administração portuária foi 

descentralizada, transferindo-a aos estados ou municípios autonomia administrativa 

e financeira, salvo os casos dos portos ainda sob jurisdição federal. As Autoridades 

Portuárias desempenham, principalmente, a função de entidade reguladora local, 
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gestora de patrimônio e administradora portuária. Competem também aos 

administradores portuários as seguintes tarefas:  

 pré-qualificar os operadores portuários; 

 planejar a utilização da área do porto organizado; e 

 fiscalizar as operações e arrecadar tarifas, previamente homologadas pelo 

CAP, entre outras atribuições definidas na Lei 8.630/93. 

O CAP foi criado com o objetivo de regulamentar a exploração dos portos, 

sendo composto por representantes de todos os setores participantes da atividade 

portuária. A luz do que dispõe a lei 8.630/93, o CAP não tem competência sobre a 

entidade exploradora do porto, mas sim atua como um órgão consultivo com 

algumas competências de aprovação e homologação. 

Devido a falta de um órgão específico responsável pela regulação do setor 

portuário brasileiro foi instituída, por meio da Lei nº 10.233 de 05/06/2001, a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), uma entidade integrante da 

Administração Federal indireta. Entre as principais atribuições da ANTAQ estão: 

 estabelecer normas e padrões a serem observados pelas autoridades 

portuárias; 

 indicar os presidentes dos Conselhos de Autoridade Portuária; 

 atuar como instância de recurso em questões referentes a solicitações de 

arrendamentos de áreas e instalações portuárias; 

 celebrar atos de outorga de concessão de portos públicos e de 

autorização para terminais de uso privativo; 

 supervisionar e fiscalizar as atividades das Administrações Portuárias; 

 elaborar normas e regulamentos relativos à prestação de serviços 

portuários; e 

 propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas do setor. 

Mesmo havendo uma tendência de redução dos investimentos públicos para 

a infraestrutura dos portos brasileiros em decorrência da transferência de parte 

dessa responsabilidade para o setor privado, a Lei 8.630 não elimina por completo a 

participação financeira do poder público no setor portuário. O Governo continua 
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podendo investir em projetos inovadores, de aumento significativo de produtividade 

e de novas atividades, além de projetos ambientais, de segurança, intermodais e de 

acessos terrestres e marítimos.  

Os investimentos feitos pelo governo são planejados por meio da formulação 

de políticas públicas e pela execução de medidas, programas e projetos de apoio ao 

desenvolvimento da infraestrutura dos portos marítimos brasileiros. Em 07/05/2007 o 

Governo Federal instituiu, por meio da medida provisória em 07/05/2007, a 

Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). Além do 

estabelecimento das políticas públicas para os portos brasileiros, compete também à 

SEP/PR a participação no planejamento estratégico e a aprovação dos planos de 

outorgas, tudo isso visando assegurar segurança e eficiência ao transporte marítimo 

de cargas e de passageiros. 

A SEP/PR é responsável pela gestão de 34 portos públicos marítimos, sendo 

que destes 16 encontram-se delegados, concedidos ou tem sua operação 

autorizada aos governos estaduais e municipais. Os outros 18 marítimos são 

administrados diretamente pelas Companhias Docas.  

As Companhias Docas são sociedades de economia mista que tem como 

acionista majoritário o Governo Federal e, portanto, estão diretamente vinculadas à 

Secretaria de Portos. Estes 34 portos respondem pelo escoamento de 95% das 

exportações do país e, portanto, representam um elo importante na cadeia logística 

das empresas. A FIG. 7 apresenta os principais portos brasileiros e o formato de 

administração dos mesmos. 

No final de 2012 a Lei 8.630 foi revogada. Em 06 de dezembro de 2012 a 

Presidenta da República adotou a Medida Provisória nº 595 que dispõe sobre a 

exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre 

as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. 
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Figura 7 – Forma de administração dos principais portos brasileiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Portos - SEP – Presidência da República 

 

Por se tratar de uma medida provisória, a MP 595 é um instrumento 

legislativo, sujeito a posterior aprovação no Congresso Nacional. Tem força de lei 

por um período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Ao final do 

período, pode ser convertida em lei ou, caso rejeitada, não poderá ser 

reapresentada, salvo na próxima legislatura. 

Em 16/05/2013 a MP 595 foi aprovada pelo Congresso Nacional e pelo 

Senado Federal, sendo posteriormente sancionada pela Presidenta da República e 

convertida na Lei n.º 12.815 de 05 de junho de 2013. A Lei 12.815 que tem como 

objetivo tornar os portos brasileiros mais modernos e competitivos por meio da 

atração de investimentos privados e com a redução de custos, possui as seguintes 

diretrizes: 
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I. expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da 

superestrutura que integram os portos organizados e instalações 

portuárias; 

II. garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e preços praticados no 

setor, da qualidade da atividade prestada e da efetividade dos direitos dos 

usuários; 

III. estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão dos portos 

organizados e instalações portuárias, à valorização e à qualificação da 

mão de obra portuária, e à eficiência das atividades prestadas; 

IV. promoção da segurança da navegação na entrada e saída das 

embarcações dos portos; e 

V. estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e 

assegurando o amplo acesso aos portos organizados, instalações e 

atividades portuárias.  

Entre as principais mudanças geradas com a implementação da Lei 12.815 

estão a eliminação da distinção entre movimentação de carga própria e carga de 

terceiros, a organização do arranjo institucional do setor com a definição clara de 

competências para a SEP e para a ANTAQ e a pactuação de metas de desempenho 

entre a SEP e as Companhias Docas. Tais medidas objetivam principalmente a 

expansão da economia e da competitividade do país. 

Na próxima seção será abordada a importância de se investir constantemente 

na melhoria da estrutura do sistema portuário para elevar a sua competitividade e 

quais ações podem gerar vantagens competitivas para os portos em relação a sua 

atuação. 

 

2.5.2 Competitividade do Sistema Portuário Brasileiro 

 

A operação portuária pode ser definida como o conjunto de todas as 

operações para realizar a passagem da mercadoria, desde o transporte marítimo até 

o transporte terrestre e vice-versa. A operação portuária moderna se assemelha a 

uma atividade de produção de eventos, como um show, no qual uma grande 

http://www.multiterminais.com.br/
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quantidade de participantes (espectadores no show, cargas no porto) terá que ser 

satisfatoriamente atendidos pela equipe de produção, dentro de um prazo 

determinado e com certos padrões de qualidade e preço que tornem o evento viável, 

maximizando o uso das instalações existentes e tornando-as adequadas para o 

máximo de sucesso do evento. (ANTAQ, 2011). 

Os portos brasileiros enfrentam atualmente um grande aumento da demanda 

por seus serviços em razão do crescimento das importações e, principalmente, das 

exportações por via marítima (LACERDA, 2008). Em função disso, o trabalho 

portuário que antes residia na força muscular do trabalhador passou para uma 

escala na qual é praticamente impossível, e até mesmo perigoso, o uso de força 

humana na movimentação das cargas. Evoluiu para um estágio tecnológico com uso 

de equipamentos cada vez mais possantes e velozes.  

Com este processo de evolução os portos estão cada vez mais disputando 

seu espaço no mercado, precisando explorar vantagens competitivas adquiridas ao 

longo dos anos. Segundo Andrada e Ferreira (2006), estas vantagens podem ser 

agrupadas em dois pontos principais: facilidades marítimas, terrestres e 

administração portuária. Para os autores, as vantagens com as facilidades 

decorrentes da infraestrutura terrestre e aquaviária estão relacionadas à 

profundidade do canal de acesso que atendem aos navios de grande porte e mais 

desenvolvidos, aos acessos terrestres que permitem de maneira eficiente a entrada 

e saída de mercadorias no porto, a disponibilidade de berços maiores, a automação 

dos processos portuários e a otimização dos custos deste sistema. No que tange a 

estes diferenciais portuários, a administração portuária visa o atendimento ao cliente 

e à sociedade como fatores primordiais. Conforme os mesmos autores, os clientes 

são tratados como a razão de existir e a sua satisfação deve ser atingida por meio 

da flexibilização das atividades e pela busca de parcerias na gestão. Além disso, o 

porto deve promover uma visão de preocupação com o meio ambiente e com o 

desenvolvimento sustentável da região onde está situado. O QUADRO 4 apresenta 

os principais fatores que geram vantagens competitivas para os portos no contexto 

destes dois pontos apresentados. 
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Quadro 4 – Vantagens competitivas no sistema portuário 
 

Facilidades marítimas e terrestres Administração portuária 

Profundidade do calado Estruturas enxutas 

Número e tamanho de berços Estruturas voltadas para o cliente portuário 

Especialização dos berços (terminais) Atuação comercial 

Área de estocagem Forte marketing 

Fatores de produção adequados Preservação do meio ambiente 

Custos operacionais Parcerias privadas 

Acessos terrestres adequados Interfaces adequadas 

 

Fonte: Andrada e Ferreira (2006), adaptado pelo autor. 

 

Mesmo com a visível evolução dos portos brasileiros, os avanços ainda são 

considerados insuficientes quando são comparados com os principais portos dos 

países desenvolvidos. Nas áreas comuns dos portos ainda existem sérios 

problemas, pois trens, caminhões e transporte público compartilham o mesmo 

espaço na entrada dos portos. Além disso, os serviços de dragagem são 

interrompidos frequentemente, ou por falta de recursos da autoridade portuária, ou 

por questionamentos judiciais de empresas envolvidas no processo de licitação 

promovido pela autoridade portuária (ANDRADA; FERREIRA, 2006). 

A competitividade do sistema portuário brasileiro foi impulsionada com a 

implementação da Lei nº 8.630/93, onde determinou a extinção do monopólio da 

administração dos portos na operação portuária, transferida aos operadores 

portuários privados dentro do porto. Paralelamente foi implantado um mercado 

competitivo entre os portos, anteriormente conduzido pela administração 

centralizada do setor portuário no Brasil. 

A MP 595, revogando a Lei nº 8.630/93, dispõe sobre novo regime de 

exploração dos portos organizados, instalações portuárias e as atividades 

desempenhadas pelos operadores portuários. Explicita, no seu Art. 3º, o objetivo de 

aumentar a competitividade e o desenvolvimento do País com o aprimoramento do 

marco regulatório. Com este refinamento, a medida provisória pretende garantir 
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maior segurança jurídica e, sobretudo, maior competição no setor portuário 

brasileiro. 

De acordo com Notteboom e Winkelmans (2002), para o desenvolvimento da 

competitividade os principais fatores críticos de sucesso atuais de um porto estão 

relacionados com: 

 a sua capacidade de integrar o porto em redes; 

 sua flexibilidade dentro de uma abordagem integrada; e 

 a ausência de um grande espaço de tempo entre o desenvolvimento da 

infraestrutura necessária e o crescimento esperado da demanda portuária. 

Considerando que, conforme Winkelmans (2008), o aumento da 

competitividade dos portos requer uma gestão sobre as ações dos diferentes 

stakeholders inseridos no sistema portuário, na próxima seção este tema será 

explorado de maneira mais aprofundada. 

 

2.6 O GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS PORTUÁRIOS 

 

O desenvolvimento portuário é uma questão de necessidade global, pois as 

mudanças econômicas em todo o mundo são principalmente estruturais e não 

acidentais. Saber como lidar com isso, portanto, representa uma importante 

vantagem competitiva. Necessita, porém, a capacidade de lidar com um número 

crescente de agentes econômicos e um grau crescente de complexidade no 

comércio. Não é de admirar que muitos portos necessitem de grandes 

transformações, até mesmo em termos de uma mudança na cultura empresarial, que 

no contexto final inclui uma abordagem relacional junto aos stakeholders 

(NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002). 

O aumento da necessidade de uma gestão eficaz do relacionamento com os 

stakeholders é um fator relativamente normal dado a globalização e a abertura da 

economia. Estas mudanças estruturais estão empurrando os portos marítimos a lidar 

de uma maneira diferente com novos tipos de atores sociais, políticos e econômicos. 

Como tal, o gerenciamento da relação com os stakeholders revela-se uma peça 

fundamental na operação e no desenvolvimento de um porto (DOOMS, 2011). 
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Os administradores portuários estão cada vez mais sendo acionados para 

tratar o dilema de como conciliar as reivindicações de vários stakeholders, 

certamente, quando se trata de desenvolvimento do porto e, especialmente, em 

relação a sua expansão (AERTS, 2012). 

Para Dooms; Verbeke; Haezendonck (2012), as tradicionais forças e 

fraquezas internas como tal já não determinam o sucesso de um porto. Portos 

modernos precisam se desenvolver dentro de um mundo repleto de sinergia com 

outros meios de transporte, operadores logísticos, entre outros. O sucesso de um 

porto, portanto, depende da capacidade de se integrar em uma rede de relações 

empresariais e comunitárias.  

Em termos de gestão de stakeholders, isso implica que o porto (autoridade 

portuária) precisa se manifestar como um dos stakeholders e, principalmente, sendo 

indutor da prática de relacionamento para aumento da sua competitividade 

(NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002). Desta forma, o processo de criação de valor 

para os portos depende do suporte dado para os diferentes grupos de stakeholders, 

considerando as suas especificidades (DOOMS, 2011). 

Estes grupos de stakeholders possuem papéis específicos na interveniência 

do setor. De acordo com Winkelmans (2008), os diferentes stakeholders do sistema 

portuário são todos os indivíduos ou grupos que têm interesse ou são afetados pelas 

atividades portuárias. Estes indivíduos ou grupos podem ser classificados em duas 

categorias, stakeholders interno e externo. Esta classificação é ilustrada na FIG. 8 e 

mostra um porto como uma coalizão de grupos de interesse com base na visão mais 

ampla sobre os stakeholders.  

Os stakeholders internos fazem parte da autoridade portuária, representados 

pelos gestores dos portos, funcionários, membros do conselho de administração e 

acionistas. Os funcionários são interessados em seus salários, condições de 

trabalho e no desenvolvimento pessoal. Uma boa gestão de recursos humanos está 

atenda a motivação e recompensa dos seus funcionários (AERTS. 2012).  

Os verdadeiros acionistas de uma autoridade portuária público são os seus 

contribuintes, que desejam que os investimentos públicos em infraestrutura portuária 

de órgãos do governo local, regional, nacional ou internacional gerem mais 

empregos e renda para a região do entorno do porto. 
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Figura 8 – O Porto como um elo entre os stakeholders 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     = O “Porto” ou a “Comunidade Portuária” como percebida por muitas entidades externas. 
 
Fonte: Notteboom e Winkelmans (2002), adaptado pelo autor. 

 

As mudanças no ambiente econômico fazem os stakeholders externos se 

perguntarem sobre o seu verdadeiro papel no processo competitivo. As relações 

inter-organizacionais econômicas e contratuais com os stakeholders externos são 

caracterizadas por duas formas de interação: físico (isto é, relacionado com a 

transferência física de carga) e incorpóreo (MARTIN; THOMAS, 2001). O último tipo 

de interação consiste em formas contratuais, de supervisão ou troca de informações. 

As interações entre as autoridades portuárias e os principais stakeholders do porto 

são, principalmente, de um tipo incorpóreo. Por exemplo, os operadores portuários 

envolvidos em operações físicas estão relacionados com a autoridade portuária 

através de contratos de concessão. 

Os atores do mercado na função de execução contemplam os importadores, 

exportadores, órgãos de gestão de mão-de-obra avulsa, os operadores de 

transporte ferroviário, rodoviário e de cabotagem, as companhias de navegação e 
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seus agentes, os agentes internacionais de carga e demais prestadores de serviços 

logísticos, como os práticos, os rebocadores, os embarcadores e consignatários de 

cargas, entre outros. Estes stakeholders, em destaque, acompanham a evolução do 

porto com maior dedicação, porque a atividade portuária pode influenciar nos 

resultados de seus negócios. (DE LANGEN, 2002). 

Ainda analisando estes atores do sistema portuário, a administração pública 

inclui os diferentes departamentos de governo em nível local, regional, nacional e 

internacional. Os stakeholders responsáveis pelas políticas públicas não incluem 

apenas os departamentos governamentais responsáveis pelos aspectos de 

transporte e assuntos econômicos. A escassez de recursos como a terra e, o próprio 

meio ambiente, tem aumentado o envolvimento de órgãos ambientais e autoridades 

governamentais que organizam o território no entorno portuário, em particular no 

caso dos planos de expansão do porto (GOSS, 1990). 

Os stakeholders da comunidade incluem os grupos comunitários ou 

organizações da sociedade civil, o público em geral, a imprensa e outros. Estes 

grupos estão preocupados com a evolução do porto, principalmente sobre seus 

programas de expansão, por razões de bem-estar. As comunidades prestam muita 

atenção nos acontecimentos do porto tanto para a obtenção e distribuição de 

informações sobre as tendências das atividades quanto para os planos de 

desenvolvimento e expansão (WINKELMANS, 2008).  

Segundo Notteboom e Winkelmans (2002) os grupos comunitários podem ter 

um grande impacto sobre os programas de desenvolvimento do porto. A renovação 

da orla das áreas mais antigas do porto é importante para que se reestabeleça uma 

ligação física entre a atividade portuária e outras funções econômicas, como o lazer, 

a habitação, entre outros. As autoridades portuárias devem seguir esta demanda 

como uma oportunidade para formar uma base sólida para o diálogo com os 

stakeholders da comunidade, resultando em uma melhor sintonia e o respeito 

mútuo. Como tal, os projetos de reabilitação de balneários podem ajudar a ativar a 

aceitação pública e a sensibilização perante a atividade portuária. 

Conforme Argenti (1997), a gestão das relações com os stakeholders visa 

manter o equilíbrio entre os vários grupos existentes no macroambiente das 

organizações e auxilia no entendimento dos direitos de cada ator envolvido. Para 

Aerts (2012), como a gestão dos portos é caracterizada por decisões complexas e 
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confrontada com muitos stakeholders, alcançar um equilíbrio entre todos os 

interesses existentes se torna uma tarefa importante para os gestores portuários.  

Muitos administradores portuários estão cientes do fato de que o 

comportamento socialmente responsável pode ser a base para uma vantagem 

competitiva, tanto no que tange o mercado quanto nas relações de políticas 

públicas. A gestão das relações com os stakeholders tem laços estreitos com a 

gestão sustentável, ou seja, o desenvolvimento portuário sustentável não é possível 

sem uma abordagem com os stakeholders de maneira equilibrada e integrada 

(NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2001). 

Os administradores portuários devem ouvir e se comunicar abertamente com 

os stakeholders sobre as suas respectivas preocupações e contribuições, além de 

tratar com transparência os riscos que assumem por causa de seu envolvimento na 

atividade portuária e no desenvolvimento portuário. No entanto, este princípio não 

implica que todos os stakeholders devem ser igualmente envolvidos em todos os 

processos e decisões (NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002). Os mesmos autores 

afirmam que para gerenciar a relação com os stakeholders os administradores 

portuários devem inicialmente definir quais são os stakeholders mais relevantes e 

posteriormente decidir sobre o papel atribuído a cada um deles nos processos de 

tomada de decisão. 

Para que a gestão do relacionamento com os stakehoders seja bem sucedida 

é necessário realizar um planejamento de longo prazo equilibrado e definir 

processos de desenvolvimento estruturados (DE LANGEN, 2002). A autoridade 

portuária poderá envolver todos os stakeholders, desde o início de um projeto de 

desenvolvimento do porto, pois a vantagem é que nenhum deles se sentirá excluído. 

No entanto, é inevitável que o início das negociações seja lento.  

Uma maneira alternativa é a autoridade portuária elaborar internamente 

planos detalhados, desta forma os stakeholders serão envolvidos no processo 

quando estes planos ganharem maturidade. A força desta abordagem é que os 

stakeholders serão confrontados com os planos de desenvolvimento apenas quando 

os mesmos estiverem concretos, então haverá menos espaço para os stakeholders 

apresentares alternativas irrealistas. No entanto, alguns dos stakeholders podem 

não se sentir à vontade, pois uma abordagem de cima para baixo pode dar a 

impressão de que as decisões já tenham sido tomadas, deixando o processo de 
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participação dos stakeholders apenas como uma mera formalidade. (WINKELMANS, 

2008). 

Uma estratégia eficaz de gestão do relacionamento com os stakeholders não 

é possível sem estruturas de governança do porto bem definidas. A estrutura de 

governança corporativa deve reconhecer os direitos dos stakeholders e incentivar a 

cooperação ativa e a participação dos mesmos na geração de valor. (BROOKS; 

REW; STUART, 2001). 

As autoridades portuárias devem desenvolver processos organizacionais e 

culturas empresariais que melhorem a satisfação dos stakeholders. Os 

administradores portuários têm a obrigação de lidar com os diversos stakeholders de 

maneira transparente, pois as políticas portuárias modernas e processos de decisão 

devem enfatizar a interdependência entre os vários stakeholders inseridos no setor. 

(DE LANGEN, 2002). 

As relações positivas e de apoio mútuo entre os stakeholders incentivam a 

confiança e estimulam os esforços de colaboração que levam ao ganho relacional, 

ou seja, geram ativos organizacionais decorrentes da familiaridade e do trabalho em 

equipe. O conflito e a desconfiança entre os stakeholders estimulam a negociação 

formal, o que resulta em burocracia, atrasos e aumento de custos. A negociação 

formal surge muitas vezes quando os stakeholders exigem uma garantia de 

indenização pelos riscos incorridos ou danos. Os administradores portuários devem 

trabalhar em cooperação com outras entidades, público e privadas para assegurar 

que os riscos e danos decorrentes das atividades portuárias sejam minimizados e, 

quando não evitados, possam ser adequadamente compensados. (AERTS, 2012).   

De acordo com Notteboom e Winkelmans (2002), políticas de compensação 

muitas vezes desempenham um papel crucial na gestão de relacionamento dos 

stakeholders, em especial em relação a grupos comunitários. Infelizmente, em 

muitos casos, os pedidos de indenização estão sujeitos a rodadas de negociação 

altamente politizadas, caracterizados por falta de confiança e da ausência de 

acordos sólidos. Nestas circunstâncias as autoridades portuárias e departamentos 

do governo podem ser instigados a utilizar compensações como uma ferramenta de 

neutralização, pelo menos temporariamente, enquanto os grupos comunitários 

podem usar as rodadas de negociações como uma ferramenta para consolidar a sua 

posição como interlocutores legítimos no desenvolvimento de debates portuários. 
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Os gestores portuários devem reconhecer e, sempre que possível monitorar 

ativamente os interesses legítimos de todos os stakeholders, ou seja, eles devem ter 

os interesses de determinados agentes devidamente mapeados para a tomada de 

decisão e operação. Eles devem examinar todas as reivindicações e críticas com 

cuidado antes de julgar a sua validade. Em ações específicas e na tomada de 

decisão os gestores portuários devem dar uma atenção considerável aos interesses 

daqueles grupos que estão mais intimamente e criticamente envolvidas. 

(NOTTEBOOM, 2002). 

Este exercício de equilíbrio está longe de ser fácil, pois os objetivos da gestão 

portuária as vezes são convergentes aos objetivos de determinados grupos. O 

interesse comum dos stakeholders de qualquer porto é a sobrevivência do mesmo, 

mas é demasiadamente simplista assumir que todos os stakeholders percebam a 

importância do porto desta forma e que possuam os mesmos objetivos (UNCTAD, 

1985). Conflitos de interesses entre os diferentes stakeholders podem existir, 

conforme apresentado no QUADRO 5. 

 

Quadro 5 – Conflitos de objetivos entre stakeholders de um porto 

N.º Objetivo dos stakeholders portuários Ator Comentários 

1 Maximizar o rendimento Autoridade Portuária 
Conflito com o 

objetivo 8 

2 Maximizar os lucros líquidos Companhia marítima  

3 Operar pelo menor custo Companhia marítima  

4 Maximizar o nível de emprego Sindicatos  

5 
Independência nacional como um 

transporte marítimo seguro 
Governo  

6 
Promover o desenvolvimento econômico 

regional 
Governo  

7 
Maximizar a qualidade do serviço para os 

transportadores 
Autoridade Portuária  

8 Minimizar o tempo do navio no porto Autoridade Portuária 
Conflito com o 

objetivo 1 

9 Alcançar a autonomia financeira Todos  

10 
Minimizar o custo total do transporte 

marítimo 
Transportadores 

Conflito com o 
objetivo 16 

11 
Maximizar o retorno sobre o capital 

investido 
Autoridade Portuária  

12 
Minimizar os investimentos de capital 

necessários 
Governo 

Conflito com o 
objetivo 13 

13 Assegurar a proteção ambiental Grupos de Pressão 
Conflito com o 

objetivo 12 

14 Minimizar o custo de utilização do porto Armador  

15 Minimizar os atrasos de carga Transportadores  

16 Maximizar os níveis de remuneração Sindicatos 
Conflito com o 

objetivo 10 

Fonte: Notteboom e Winkelmans (2002), adaptado pelo autor. 
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O QUADRO 5 demonstra que os objetivos dos atores de um porto podem ser 

divergentes, como por exemplo os objetivos finais ou primários de grupos de 

pressão ambientais são muitas vezes conflitante com os da autoridade portuária. O 

governo geralmente persegue objetivos socioeconômicos, com vista a um aumento 

da importância social do sistema portuário nacional através de uma política portuária 

ativa. Os objetivos das indústrias e operadores portuários normalmente dizem 

respeito a maximização dos lucros, crescimento, aumento na participação de 

mercado, produtividade, etc.. 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia utilizada para explorar 

melhor os dados das entrevistas, bem como os critérios utilizados para a escolha 

dos casos em estudo e o formato da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado para identificar e 

analisar as evidências relacionadas ao gerenciamento dos stakeholders em relação 

a competitividade dos portos brasileiros. Em função da acessibilidade do 

pesquisador e da representatividade no setor portuário brasileiro nesta pesquisa 

foram estudados os portos de Itajaí e de Paranaguá, localizados respectivamente 

nos Estados de Santa Cataria e do Paraná. Esta pesquisa possui o enfoque 

qualitativo e o tipo exploratória, sendo a estratégia utilizada o estudo de caso 

múltiplo.   

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa qualitativa tem sido utilizada para explorar determinadas questões 

que dificilmente os pesquisadores que recorrem a métodos quantitativos conseguem 

abordar (POUPART, 2010). Godoy (1995) destaca como características importantes 

dos trabalhos qualitativos a utilização do ambiente natural como fonte direta de 

dados, o pesquisador como instrumento fundamental, o caráter exploratório e o 

enfoque indutivo. 

Os estudos que utilizam a abordagem qualitativa tem caráter exploratório, ou 

seja, há o estímulo dos entrevistados a pensarem sem restrição sobre determinado 

tema, objeto ou conceito. É uma pesquisa de caráter indutivo, pois o pesquisador 

desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos 

dados. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2001). 

A pesquisa do tipo exploratória também tem como finalidade pesquisar algo 

pouco investigado ou desconhecido (COLLIS; HUSSEY, 2005), além de prover o 

pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em 

perspectiva e buscar compreender o estado da arte nas situações em que a prática 

se antecipa à teoria (BECKER; KLADIS; HOPPEN, 1997).  
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Nesta visão, conforme citado no item 1.2, ainda que o tema gerenciamento 

dos stakeholders não seja desconhecido, não foram identificados estudos que 

analisem esta abordagem em relação à competitividade do sistema portuário 

brasileiro, apenas em portos no exterior. 

Nesta pesquisa foi utilizado o método de estudo de caso múltiplo, pois tem 

sido utilizado nos últimos anos por muitos pesquisadores por possibilitar o 

estabelecimento de comparações e a obtenção de resultados mais expressivos 

(GODOY, 1995) e convincentes (YIN, 2001). Godoy (1995) reforça que esta técnica 

utiliza procedimentos de replicação que contribuem para o desenvolvimento de 

explicações teóricas cada vez mais reconhecidas. 

Yin (2005) considera o estudo de caso múltiplo uma estratégia de mais 

pesquisa abrangente, completa e robusta do que o estudo de um único caso e 

recomenda que atividades preliminares e sequenciais sejam realizadas para garantir 

o sucesso da pesquisa, em destaque a (1) análise e desenvolvimento da base 

teórica; (2) seleção dos casos a serem estudados; (3) desenvolvimento do protocolo 

de coleta de dados; (4) condução dos estudos de casos; (5) elaboração dos 

relatórios de casos individuais; (6) realização do cruzamento dos dados; (7) 

desenvolvimento das conclusões; (8) ajuste da teoria com base nas conclusões; e 

(9) desenvolvimento do relatório de casos cruzados. 

Segundo Yin (2005), esta sequência de atividades ao ser executada de 

maneira adequada pode auxiliar os pesquisadores na obtenção de resultados mais 

precisos e conclusivos. Com base neste autor, no próximo item será apresentado o 

método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

3.2 MÉTODO 

 

Utilizando como referência a sequência de atividades sugeridas por Yin 

(2005) para atender aos objetivos propostos e ilustrar as principais fases deste 

estudo foi desenvolvida a FIG. 9, como a figura da pesquisa. 
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Figura 9 – Figura de pesquisa 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A fundamentação teórica transcorreu durante toda a pesquisa servindo de 

base para cada etapa da mesma. A delimitação do problema de pesquisa 

compreende a fase preparatória do trabalho, onde foram definidos os objetivos, 

pergunta de pesquisa e os limites do pesquisador.  

 

3.2.1 Fase I: exploratória e elaboração do protocolo de entrevistas 

 

Durante a fase I da pesquisa foram mapeados pelo pesquisador e validados 

por experts da área portuária os stakeholders primários do segmento portuário, 

sendo estes utilizados como base das entrevistas na fase de coleta de dados.  
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O enfoque deste estudo foi direcionado para estes stakeholders em função no 

alto grau de interdependência existente entre estes atores e as organizações 

(CLARKSON, 1995). O conceito de stakeholders primários definido por Clarkson 

(1995), além de direcionar a gestão dos stakeholders para os atores que influenciam 

diretamente na sobrevivência da organização permite um entendimento mais claro 

do conceito e direciona para terminologias similares aplicadas ao setor portuário, 

como o termo órgãos intervenientes. 

Outro aspecto considerado foi a quantidade extensa de stakeholders inseridos 

no sistema portuário. Segundo Clarkson (1995), por restrições de recursos 

financeiros e de tempo para gerenciar todos os stakeholders a alta administração 

deve ter uma clara noção de quais stakeholders são essenciais para a sua 

sobrevivência e para os seus negócios, de tal forma que seja mantido um 

relacionamento contínuo e aprimorado com estes mais relevantes. De acordo com  

Notteboom e Winkelmans (2002) os gestores portuários devem definir quais são os 

stakeholders mais relevantes para o porto e definir estratégias específicas para o 

gerenciamento destes atores. 

Entre os especialistas que contribuíram para esta validação participaram 

gestores de órgãos intervenientes do sistema portuário como ANTAQ, Receita 

Federal e SEP, além de gestores de portos, advogados, consultores e professores 

que atuam na área portuária, conforme QUADRO 6. 

 

Quadro 6 – Relação de experts da área portuária 

Experts Atividade Profissional 

Fernando Fonseca Gerente de Regulação Portuária - ANTAQ 

Frederico Bussinger  Fundador do ILOS e Presidente do Porto de São Sebastião 

Ismar Henriques Silveira Consultor de Empresas – SENAI/SC - DR 

Jackson Corbari Inspetor-Chefe da Receita Federal em Paranaguá 

Jairo Romeu Ferracioli Coordenação de Estágio do Curso de Logística - UNIVALI 

Jorge Ernesto Sanchez Ruiz Coordenador Geral de Acessos Portuários – SEP/PR 

Nelson Ludovico Proprietário do Instituto de Comércio Exterior 

Osvaldo Agripino de Castro Júnior Sócio da Agripino, Dutra & Schiessl Advogados 

Ramires Fogaça Consultor de Empresas – SENAI/SC - Itajaí 

Reneide Garcia Gerente de Marketing - CODERN 

Ricardo Moisés de Almeida Platchek Sócio da Tussi & Platchek Advogados Associados 

Samir Keedi Professor da Aduaneiras, consultor e autor 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a validação dos stakeholders primários pelos experts da área portuária, 

o pesquisador elaborou uma tabela contendo a relação destes atores com base em 

uma pesquisa em artigos científicos e análise de documentos de portos brasileiros e 

do exterior, além de relatórios publicados por órgãos que atuam na regulamentação 

do setor portuário. Esta tabela desenvolvida pelo pesquisador foi enviada por e-mail 

para os experts da área portuária onde assinalaram quais atores foram considerados 

os mais relevantes e quais foram avaliados como stakeholders secundários. 

Após o recebimento das respostas, o pesquisador tabulou os dados e 

atualizou a relação de acordo com a opinião dos experts da área portuária. Esta 

relação foi utilizada durante a operacionalização da fase II da pesquisa. 

Paralelamente, para a realização das entrevistas, foi elaborado o protocolo de 

entrevista estruturado como ferramenta de suporte para condução das entrevistas. 

Yin (2005) afirma que a existência de um protocolo de estudo está relacionada à 

organização dos dados e à confiabilidade do estudo. Sendo assim, todos os passos 

realizados pelo pesquisador devem ser registrados. O protocolo é mais do que um 

instrumento. Ele contém o instrumento, mas também os procedimentos e regras que 

deverão ser seguidos. Por este motivo, é recomendado principalmente em estudos 

de casos múltiplos. 

O protocolo é uma das táticas principais para se aumentar a confiabilidade da 

pesquisa e deve ser utilizado para orientar o pesquisador na condução do estudo de 

caso exploratório (YIN, 2001). Para Hair et al. (2005), com o protocolo de entrevistas 

o entrevistador pode fazer perguntas relacionadas que não foram previamente 

imaginadas e que não estavam inicialmente incluídas. Essa abordagem pode gerar 

informações inesperadas e esclarecedoras, auxiliando nas descobertas.  

Além das entrevistas foi realizada uma análise documental, observações 

presenciais do pesquisador e participação em eventos. Tais ações permitem 

assimilar, de forma empírica, parte da cultura e dos valores, conhecer melhor a 

gestão, dificuldades e oportunidades bem como checar informações coletadas 

formalmente (TRIPODI; FELLIN; MEYER, 1981).  
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3.2.2 Fase II: exploratória/descritiva 

 

As entrevistas em profundidade foram conduzidas pelo pesquisador junto aos 

gestores dos portos, pois estes possuem grande conhecimento da atividade 

portuária. Segundo Koche (1997), as pesquisa exploratórias devem prever 

entrevistas com pessoas que possuam experiências práticas com o problema 

pesquisado. 

Hair et al. (2005) afirmaram que a entrevista em profundidade é uma sessão 

de discussão individual entre um entrevistador treinado e um entrevistado, sendo 

que os entrevistados são cuidadosamente escolhidos por deterem conhecimentos 

privilegiados acerca do tema e da organização em estudo. Para os mesmos autores, 

uma vantagem deste método é a de que o pesquisador tem a oportunidade de 

explorar em profundidade questões levantadas durante a entrevista. 

Todos os entrevistados dos Portos de Itajaí e Paranaguá já ocuparam ou 

ocupam atualmente cargos de gestão nos portos pesquisados, além de possuírem 

vasta experiência na área portuária e de logística (QUADRO 7). 

 

Quadro 7 – Perfil dos gestores entrevistados 

Entrevistado 
Código 

Referência 
Porto Cargo Formação 

Tempo 
de porto 

1 PR-ACT Paranaguá 
Assessor da Diretoria 

Técnica 
Engenheiro 
Mecânico 

38 anos 

2 PR-MEO Paranaguá 
Assessora Técnica 

(já atuou como 
Diretora Técnica) 

Engenheira 
Portuária 

25 anos 

3 PR-LTS Paranaguá 

Chefe do 
Departamento de 

Operações 
Portuárias 

Engenheiro 
Eletricista e 

Engenheiro de 
Segurança do 

Trabalho 

35 anos 

4 PR-PDA Paranaguá Diretor Técnico 
Engenheiro Civil e 

Matemático 
02 anos 

5 IT-HCM Itajaí Diretor Executivo 
Administrador de 

Empresas 
33 anos 

6 IT-FMV Itajaí 

Assessor de 
Planejamento (já 

atuou como 
Superintendente) 

Administrador de 
Empresas e 
Economista 

37 anos 

7 IT-AHC Itajaí 
Gerente de 

Integração Portuária 

Técnico de 
Segurança do 

Trabalho 
26 anos 

8 IT-SAS Itajaí 
Diretor de Integração 

Portuária 
Técnico em 

Contabilidade 
32 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Todas as entrevistas foram realizadas e gravadas nas estações de trabalho 

dos gestores, permitindo que as atividades e a forma de trabalho dos mesmos 

fossem analisadas pelo pesquisador. A soma de todas as entrevistas realizadas 

totalizaram mais de 10h de gravação, não sendo contabilizadas neste somatório os 

diálogos e registros feitos de maneira informal, realizados durante os momentos de 

visitação às instalações dos portos. Cabe ressaltar que os dados repassados 

informalmente foram considerados pelo pesquisador na fase de análise dos dados. 

Além das entrevistas, o pesquisador realizou visitas nas áreas administrativas 

e operacionais dos portos estudados. Nos locais onde ocorre a movimentação de 

cargas e nos demais ambientes relativos aos processos de operação portuária pôde-

se observar o trabalho de alguns stakeholders envolvidos no processo portuário. 

Estas visitas foram acompanhadas por um dos gestores entrevistados que orientou 

o pesquisador quanto ao funcionamento das atividades e formas de gerenciamento 

dos seus stakeholders. As observações presenciais permitem ao pesquisador 

adquirir um melhor conhecimento das empresas pesquisadas no que tange os 

aspectos de gestão, as dificuldades e oportunidades de aprofundamento das 

entrevistas (TRIPODI; FELLIN; MEYER, 1981). 

Durante as entrevistas foram cedidos pelos gestores portuários ao 

pesquisador documentos com informações importantes para a análise dos dados a 

respeito da gestão dos stakeholders dos portos estudados. Entre os documentos 

coletados destacam-se materiais publicitários e folders contendo informações sobre 

as caraterísticas dos portos, procedimentos e manuais internos, registros de 

correspondências e e-mails comprovando a troca de informações entre os portos e 

seus stakeholders. 

Além das entrevistas também foram consideradas durante a coleta de dados, 

as observações realizadas pelo pesquisador nos ambientes administrativos dos 

gestores e nas áreas operacionais, assim como a documentação disponibilizada 

pelos entrevistados. Esta combinação de vários métodos de abordagem é conhecida 

como triangulação e, segundo Allport (1993), por auxiliar na compreensão da 

realidade da pesquisa é praticamente o único teste que pode ser aplicado para a 

validade das pesquisas qualitativas. 
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3.2.3 Análise 

 

O método adotado para analisar os resultados da pesquisa foi a análise de 

conteúdo, utilizando como base as entrevistas realizadas com os gestores dos 

portos de Itajaí e Paranaguá. Este método, conforme Bardin (1977), permite o 

entendimento de significados e informações que estão além do que efetivamente é 

comunicado, sendo interpretados por meio de procedimentos que envolvem a 

categorização dos conteúdos através de palavras, frases e parágrafos. 

Na análise de conteúdo são utilizados procedimentos sistematizados e 

objetivos para descrição do conteúdo das mensagens. Nesta etapa, a pesquisa foi 

dividida em cinco fases:  

1) Preparação das informações: consistiu na identificação das diferentes 

amostras de informação a serem analisadas. Para isto todos os materiais 

foram lidos e as entrevistas transcritas. 

2) Transformação do conteúdo em unidades: uma vez lidos e preparados os 

dados foram submetidos ao processo de transformação do conteúdo em 

unidades. A natureza das unidades de análise necessita ser definida pelo 

pesquisador (MORAES, 1999). As unidades foram criadas como palavras, 

frases, temas ou mesmo os documentos em sua forma integral. 

3) Categorização: a categorização foi procedimento de agrupamento dos 

dados considerando a parte comum existente entre eles e baseou-se nos 

sete conceitos prescritivos Freeman (1984), em que as organizações com 

alta capacidade de gestão dos stakeholders têm em seus relacionamentos 

com os públicos interno e externo habilidades relacionadas a 

comunicação, negociação, marketing, formulação de estratégia, 

proatividade, recursos e stakeholder-serving.  

A categorização baseada nestes conceitos prescritivos foi adotada pelo 

autor em função da necessidade de aprofundamento em novos estudos 

sobre a capacidade de gestão dos stakeholders (PAVÃO, 2012); 

4) Descrição: definidas as categorias e tendo os materiais identificados o 

resultado da pesquisa foi apresentado. A descrição é o primeiro momento 

desta apresentação. Moraes (1999) enfatiza que o momento da descrição 
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é, sem dúvida, de extrema importância na análise de conteúdo. É o 

momento de expressar os significados captados nas mensagens 

analisadas; e  

5) Interpretação: esta fase consistiu em buscar uma compreensão mais 

aprofundada do conteúdo das mensagens. A interpretação foi realizada 

não apenas sobre os conteúdos manifestos pelos autores. Ao ler texto 

está se fazendo uma interpretação. Porém, na análise de conteúdo este 

processo se realiza com maior profundidade e este esforço de 

interpretação não se faz apenas sobre os conteúdos manifestados pelos 

autores, mas adicionalmente sobre os ocultados consciente ou 

inconscientemente (MORAES, 1999), ou seja, também por meio de 

observações e documentos coletados. 

Nesta fase foi utilizado o software Atlas TI para apoiar na organização e 

tratamento das informações. O software foi desenvolvido pela Universidade Técnica 

de Berlin como parte de um projeto multidisciplinar (1989-1992). A sigla “Atlas”, 

traduzido do Alemão, significa “arquivo para tecnologia, o mundo e a linguagem 

cotidiana”, e a sigla “TI” significa “interpretação de texto” (BANDEIRA-DE-MELLO, 

2006). 

O software Atlas TI permite a análise e o gerenciamento de diferentes tipos de 

documentos, como textos, áudios, vídeos, homepages, entre outros. A ferramenta 

possui os seguintes elementos: 

 unidade hermenêutica e outros documentos, onde são dispostos todos os 

dados e elementos de análise, além dos documentos primários; 

 citações, que são os principais trechos extraídos dos documentos 

primários; 

 códigos e memorandos, criados durante a interpretação do pesquisador 

para organizar os dados em conceitos ou categorias e descrever o 

histórico da pesquisa; 

 ilustrações gráficas, que apresentam as imagens gráficas associadas aos 

códigos gerados. 
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O software foi adotado nesta pesquisa para auxiliar na interpretação dos 

dados, agrupamento das informações coletadas e demonstração gráfica do 

resultado das análises. De acordo com Bandeira-de-Mello (2006), a utilização deste 

tipo de software contribui para complementar a análise, interpretação e 

compreensão dos dados coletados pelo pesquisador. 

 

3.2.4 Justificativa dos portos em estudo 

 

Na fase inicial da pesquisa foram definidos os casos estudados seguindo 

como critérios de seleção a representatividade dos portos no cenário brasileiro, as 

características de navegação e de gestão dos portos, os tipo de cargas 

movimentadas e a acessibilidade do pesquisador. 

As Organizações em estudo nesta pesquisa são os Portos de Itajaí/SC e de 

Paranaguá/PR. Estes portos foram escolhidos devido as suas representatividades 

no cenário atual do setor portuário brasileiro. Ambos apresentam posições de 

destaque no que tange os indicadores relacionados à movimentação de cargas, 

conforme apresentado na TAB. 1. 

 

Tabela 1 – Ranking dos melhores Portos Públicos Brasileiros 
 

Portos 
Extensão 
total dos 
berços 

Quanto movimentou 
da carga total do 
Brasil em 2010 

Potencial de 
crescimento (nota 

de 0 a 10) 

Resultado 
geral (nota 
de 0 a 10) 

Santos/SP 11.563m 28,4% 3,76 7,61 

Itaguaí/RJ 2.200m 1,7% 10 5,68 

Paranaguá/PR 3.033m 4,9% 1,16 4,18 

Itajaí/SC 1.106m 6,5% 0,21 3,89 

Vitória/ES 3.210m 4,1% 0,03 3,73 

Rio de Janeiro/RJ 6.700m 4,8% 0,23 3,64 

Rio Grande/RS 5.842m 6,3% 1,52 3,47 

Suape/PE 2.570m 3,5% 2,32 3,32 

São Francisco do Sul/SC 1.120m 3,5% 0,18 3 

Pecém/CE 1.600m 2,4% 1,98 2,64 

Salvador/BA 2.092m 3,5% 0,08 2,49 

Manaus/AM 1.066m 3,5% 0,21 2,2 

Fonte: Revista Exame, 2012. 
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Esta pesquisa apresentou os Portos de Itajaí e de Paranaguá entre os quatro 

melhores portos públicos do Brasil. O método aplicado pela Revista Exame (2012) 

apresenta o ranqueamento dos melhores portos públicos brasileiros em relação aos 

indicadores de infraestrutura, percentual de movimentação de carga e índice de 

potencial de crescimento.  

Com o resultado de 4,18 e 3,89, os portos de Paranaguá e Itajaí alcançaram o 

3º e o 4º lugar, respectivamente, no ranqueamento dos melhores portos públicos 

brasileiros, estando à frente de outros portos de grande representatividade como o 

Porto de Rio de Janeiro, Rio Grande e Suape. 

Os portos estudados também foram selecionados por possuírem 

características diferentes. O Porto de Itajaí, além de ser um porto fluvial, possui a 

sua gestão municipalizada, enquanto o Porto de Paranaguá é um porto marítimo e a 

sua gestão foi delegada ao Estado.  

O tipo de carga movimentada também se difere entre os portos, em Itajaí a 

predominância é de cargas conteinerizadas, já em Paranaguá a maior incidência é 

de granel sólido. Portos com características diferentes podem utilizar técnicas 

distintas para gerenciar os seus stakeholders (WINKELMANS, 2008). 

 

 

 

  



60 
 

 

4 OS CASOS ESTUDADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os portos em estudo, junto a uma descrição 

sobre suas principais características, histórico de desenvolvimento e tipos de cargas 

movimentadas. 

 

4.1 O PORTO DE ITAJAÍ 

 

Alguns registros relatam que os primeiros estudos técnicos para viabilização 

do Porto de Itajaí datam de 1905 e foram conduzidos pela “Comissão de 

Melhoramentos dos Portos e Rios”. Entretanto, somente por volta de 1914 foram 

construídos 700m lineares do molhe Sul e, posteriormente, realizadas outras obras, 

incluindo as do molhe Norte. Inicialmente as operações do porto eram impulsionadas 

pelas cargas de madeira, oriundas das regiões Oeste, Meio Oeste e Planalto de 

Santa Catarina e exportadas pelo Porto de Itajaí (PORTO DE ITAJAÍ, 2012). 

Ao término dos anos 60 o ritmo de extração da madeira começou a diminuir, 

revertendo a tendência de crescimento desde o início do século. A partir deste 

período o Porto de Itajaí passou a diversificar suas operações, começando a operar 

cargas de açúcar, produtos congelados e, em seguida, os contêineres, que 

atualmente respondem pela principal vocação do Porto. Atualmente, o Porto de Itajaí 

ocupa a segunda posição na movimentação de contêineres entre os portos 

brasileiros (ABRATEC, 2012). 

Constituído pelo Porto Público de Itajaí e demais terminais portuários 

instalados nas margens direita e esquerda da foz do Rio Itajaí, o complexo portuário 

de Itajaí é atualmente a principal opção para os exportadores e importadores que 

operam em Santa Catarina e um dos principais complexos do Brasil. O complexo 

portuário de Itajaí está localizado na cidade de Itajaí, próximo a um dos principais 

entroncamentos rodoviários do Sul do Brasil, distante apenas poucos quilômetros da 

BR-101 e BR-470. A posição geográfica o coloca no centro da Região Sul, 

englobando no raio de 600Km as capitais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná e São Paulo, além de outros importantes municípios desses quatro Estados, 
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que congregam 46% do PIB nacional. A FIG. 10 apresenta a localização do 

complexo portuário de Itajaí. 

 

Figura 10 – Localização do Porto de Itajaí/SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.google.com.br, 2012. 

 

A Autoridade Portuária do Porto de Itajaí é delegada ao município por 

convênio entre Município e União e exercida pela Superintendência do Porto de 

Itajaí, autarquia municipal criada em junho de 2000 para assegurar as condições 

operacionais e garantir a infraestrutura terrestre e aquaviária para os terminais que 

compõem o complexo. A estrutura administrativa da Autoridade Portuária do Porto 

de Itajaí é composta por uma Superintendência e por cinco Diretorias: Diretoria 

Administrativo-Financeira, Diretoria Técnica, Diretoria Executiva, Diretoria Comercial 

e Diretoria de Integração Portuária.  

O complexo portuário de Itajaí possui uma bacia de evolução de 1,1 mil 

metros de extensão, 400m de largura e profundidade de 10,5m. O canal interno tem 

comprimento de 3,2 mil metros, largura variando entre 120m a 150m e profundidade 

de 10,5m. O canal externo tem a extensão de 3,3 mil metros, largura de 120m e 

profundidade de 11,3m. O Porto de Itajaí possui planos de investimento que prevê o 
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aprofundamento dos canais de acesso e bacia de evolução para permitir o 

atracamento de navios de maior porte. 

Além do Porto Público e da área arrendada a APM Terminals Itajaí, o 

complexo portuário de Itajaí possui a Portonave S/A – Terminais Portuários de 

Navegantes, Terminal Portuário Braskarne, Trocadeiro Terminal Portuário, Poly 

Terminais S/A e Teporti Terminal Portuário Itajaí S/A. Na FIG. 11 é apresentada uma 

imagem panorâmica do Complexo Portuário de Itajaí. 

 

Figura 11 – Visão panorâmica do Complexo Portuário de Itajaí/SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.portoitajai.com.br, 2012. 

 

Essa rede de apoio logístico, formada por terminais portuários e 

retroportuários, portos secos, empresas de apoio logístico e outras prestadoras de 

serviços, contam ainda com a seguinte estrutura física no complexo portuário: 

 capacidade estática total para armazenamento de cargas congeladas para 

160 mil toneladas ou 150 mil posições pallets; 

 capacidade total de armazenagem de contêineres cheios e vazios para 

140 mil Twenty Foot Equivalent (TEU), referindo-se à Unidade Equivalente 

de Transporte; 

 96 mil tomadas para contêineres reefer; 
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 área total de 465 mil metros quadrados para armazenagem coberta, 

divididos em 28 armazéns. 

Nos últimos anos as principais mercadorias movimentadas pelo Porto de Itajaí 

foram: madeira e derivados, frangos congelados (sendo o maior porto exportador do 

Brasil), cerâmicos, papel kraft, máquinas e acessórios, tabacos, veículos, têxteis, 

açúcar e carne congelada. Merece destaque a movimentação de contêineres, que 

coloca o Porto de Itajaí entre os portos do país com maior produtividade (ABRATEC, 

2012). 

Ao longo dos anos, com o surgimento de novos terminais no Porto 

Organizado de Itajaí, houve um impacto significativo no aumento das operações de 

movimentação de cargas, conforme se observa na FIG. 12: 

 

Figura 12 – Evolução da movimentação do Porto de Itajaí em TEU. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.portoitajai.com.br, 2012. 

 

Como se percebe, o crescimento foi gradativo até o final de 2008, quando 

devido a enxurrada e a destruição do cais do Porto de Itajaí e ao assoreamento dos 

canais de acesso e bacia de evolução ocorreu uma drástica retração nos volumes 

movimentados. Mesmo com as limitações físicas, os berços atingidos pelas 

enchentes de 2008 e 2011 foram refeitos e as movimentações do Porto continuaram 

a crescer ainda com um volume mais expressivo. O Complexo Portuário do Itajaí 
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encerrou o ano de 2012 com a marca histórica e o recorde de movimentação anual 

superior a 1 milhão de TEUs. 

A perspectiva da Administração do Porto de Itajaí é que estes números 

cresçam ainda em maior velocidade principalmente considerando a implementação 

da MP 595, pois com os investimentos previstos e a abertura de novas áreas de 

concessão, mais terminais privados irão operar no Complexo Portuário de Itajaí, 

aumentando a produtividade e diminuindo os custos de operação, o que atrairá mais 

clientes para o porto. 

 

4.2 O PORTO DE PARANAGUÁ 

 

O Porto de Paranaguá teve início a sua história em 1872 com a administração 

privada. Em 1917 o Governo do Estado do Paraná passou a administrar o Porto de 

Paranaguá aportando grandes investimentos ao ponto de torná-lo o maior porto 

graneleiro da América Latina (PORTO DE PARANAGUÁ, 2012). 

O Porto de Paranaguá é administrado pela Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina (APPA), que é uma autarquia pública, criada pelo Governo do 

Paraná em 1947. A APPA é responsável por gerir os portos paranaenses através de 

um convênio celebrado entre o Estado do Paraná e a União com validade de 25 

anos. A administração da APPA é composta por um Superintendente, quatro 

diretorias e uma procuradoria: Diretoria Empresarial, Diretoria Técnica, Diretoria 

Financeira, Diretoria do Porto de Antonina e Procuradoria Jurídica do Porto. 

O Porto está localizado na cidade de Paranaguá, no Estado do Paraná, na 

margem sul da baía de Paranaguá. Esta localização se caracteriza como um abrigo 

natural e seguro para as embarcações, em função da tranquilidade das águas da 

baía. A FIG. 13 apresenta a localização do Porto de Paranaguá. 
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Figura 13 – Localização do Porto de Paranaguá/PR. 
 

Fonte: www.google.com.br, 2012. 

 

O Porto de Paranaguá faz parte de uma grande rede de transporte no Estado 

do Paraná e no Sul do Brasil. Possui uma extensa malha rodoviária que liga o Porto 

de Paranaguá com os corredores Leste, Central e Oeste da Região Sul e, também, 

com o corredor de exportação do Mercosul. O acesso ao porto se faz pela BR-277, 

ligando Paranaguá a Curitiba e conectando a BR-116 pelas rodovias PR-408, PR-

411 e PR-410. 

Segundo dados da APPA (2012), a área de atuação do Porto abrange mais 

de 800.000km², compreendendo o Estado do Paraná e parte dos Estados de São 

Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 

Rondônia. Também inclui o Paraguai, que possui um entreposto de depósito de 

mercadorias no Porto. As exportações do Estado do Paraná que passam pelo Porto 

de Paranaguá têm como principal destino a comunidade europeia (40,70%), seguida 

pelos Estados Unidos, Porto Rico (25,50%) e pelo Mercosul (14,89%). 

Com uma área de 424,50km2 do Porto Organizado, a estrutura física do Porto 

de Paranaguá conta com um pátio de triagem com capacidade para estacionamento 

de 1.400 caminhões que chegam a Paranaguá com destino às moegas do complexo 
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graneleiro, sendo este uma das principais vocações do Porto. Na FIG. 14 é 

apresenta uma imagem do pátio de triagem do Porto de Paranaguá. 

 

Figura 14 – Visão panorâmica do Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá/PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.portosdoparana.pr.gov.br, 2012. 

 

O Porto de Paranaguá conta também com uma malha ferroviária administrada 

pela concessionária América Latina Logística (ALL), formando um corredor com 

extensão de 2,2 mil quilômetros, transportando principalmente granéis agrícolas, 

fertilizantes e combustíveis. Além disso, possui uma linha de oleoduto com 90km de 

extensão para derivados de petróleo, interligando o terminal de inflamáveis do Porto 

de Paranaguá, operado pela Transpetro - Petrobrás, com a refinaria Getúlio Vargas 

em Araucária. 

A estrutura física do Porto de Paranaguá possui como instrumentos de apoio 

para a operação de cargas uma subestação de recepção com tensão de 13,8KV e 

outra sobressalente, 1.400 tomadas para contêineres refrigerados, água potável em 

todos os berços de atracação, tomadas para abastecimento de navios com óleo 

bunker no cais de inflamáveis e através de barcaças, área alfandegada, armazéns 

para carga geral solta e para manutenção de equipamentos, monitoramento do 

balizamento do canal de acesso ao Porto por meio de sistema eletrônico Navlink. 

O Porto de Paranaguá tem como vocação principal a movimentação de granel 

sólido, granéis líquidos e carga geral, este último composto por congelados, além de 
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papel e derivados, terminal de contêineres e de veículos. Os produtos agrícolas e 

seus subprodutos ocupam a maior parte desta fatia (granéis sólidos), seguindo-se o 

de fertilizante, sal, trigo e minério. Atualmente o Porto de Paranaguá possui cerca de 

50 operadores portuários responsáveis pela movimentação de toda a carga operada 

no Porto. Na FIG. 15 é apresentada uma imagem panorâmica do Porto de 

Paranaguá, com destaque a estrutura física do Complexo do Corredor de 

Exportação. 

 

Figura 15 – Visão panorâmica do Porto de Paranaguá/PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.portosdoparana.pr.gov.br, 2012. 

 

O Porto de Paranaguá possui o “Complexo do Corredor de Exportação” que é 

composto por vários silos horizontais e verticais, dentro de áreas e retro-áreas do 

Porto, subdivididos em quatro grandes grupos. O grupo principal é o complexo 

graneleiro da APPA, localizado no corredor Leste, que se interliga a outros sete 

terminais, entre arrendados e privados. A conexão entre estes terminais ocorre 

através do sistema de múltipla integração de terminais que se acessam pelo sistema 

de eixo principal de uso comum, a cada um dos seis ship-loaders distribuídos em 

três berços de atracação.  

Com esta estrutura, o Porto de Paranaguá tem se firmado como um 

importante elo da cadeia logística brasileira e os números de movimentação além de 
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expressivos vêm apresentando crescimento contínuo nos últimos anos, conforme se 

observa na FIG. 16.  

 

Figura 16 – Movimentação de Cargas nos Portos do Paraná (toneladas) – 2005 a 2012 

 

Fonte: ANTAQ, 2012. 

 

Como pode-se perceber, a movimentação de cargas no ano de 2012 obteve o 

maior volume registrado na história dos Portos do Paraná, com grande destaque a 

movimentação de soja, farelos, açúcar, milho na exportação e de fertilizantes e 

derivados de petróleo na importação (APPA, 2012). 

Nos últimos quatro anos o Porto de Paranaguá apresenta um crescimento 

contínuo na movimentação total de cargas. O ano de 2012 obteve resultados 

também favoráveis, os portos de Paranaguá e Antonina fecharam o ano com mais 

de 40 milhões de toneladas movimentadas. Em termos percentuais, a movimentação 

de cargas dos Portos do Paraná em 2012 corresponde a um aumento de 8% em 

relação à movimentação de 2011. Destaca-se a participação e aumento da 

movimentação de açúcar, contêineres com predominância das exportações, farelo 

de soja, fertilizantes, milho e soja (ANTAQ, 2013). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo contempla a análise dos resultados obtidos, iniciando com a 

apresentação dos resultados das fases I e II e, posteriormente, serão apresentados 

os resultados relativos às habilidades gerenciais preconizadas por Freeman (1984), 

além da apresentação de uma nova habilidade identificada pelo pesquisador. Por 

fim, serão descritos os fatores que demonstram a influência dos stakeholders na 

competitividade do sistema portuário. 

 

5.1 FASE I: OS STAKEHOLDERS PRIMÁRIOS NA VISÃO DOS EXPERTS 

 

A relação dos stakeholders primários do setor portuário foi mapeada pelo 

pesquisador e validada por experts da área, por considerar este procedimento o 

primeiro passo importante para o processo de gerenciamento dos stakeholders 

(NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002; TEIXEIRA; DOMENICO, 2008). 

Nesta fase, inicialmente foram elencados alguns stakeholders considerados 

relevantes pelo pesquisador com base em estudos de artigos e pesquisas em sites 

de portos brasileiros. Este levantamento considerou a identificação dos stakeholders 

dos portos no Brasil, por este ser o foco desta pesquisa. Segundo Winkelmans 

(2008), os stakeholders dos portos em um país podem sofrer variações em relação a 

outros países em função das legislações aplicáveis, características econômicas, 

sociais e políticas locais. 

A relação dos stakeholders desenvolvida foi dividida em stakeholders internos 

e externos, sendo em seguida enviada por e-mail para a análise dos experts 

(APÊNDICE A). Entre os experts envolvidos neste processo foram recebidas 

respostas de profissionais que atuam na área portuária como professores, 

advogados, consultores, empresários, pesquisadores e funcionários de órgãos 

públicos vinculados ao setor portuário (ANTAQ, SEP, portos e outros). 

As respostas dos experts foram analisadas considerando o número de 

repetições dos apontamentos onde eram destacados os stakeholders primários e 
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secundários do sistema portuário. Nesta análise foram consideradas sugestões de 

inclusões de stakeholders não mapeados previamente pelo pesquisador e que 

tenham sido citados por mais de um expert da área portuária. No QUADRO 8 é 

destacada a relação dos stakeholders considerados pela análise dos experts 

consultados. Conforme já destacado na metodologia da pesquisa, esta relação de 

stakeholders primários foi utilizada como base para o protocolo e aprofundada 

durante as entrevistas com os gestores portuários. 

Para a maioria dos experts e gestores portuários considerados nesta 

pesquisa os órgãos intervenientes do sistema portuário são aqueles que intervêm 

diretamente na operação portuária e pode influenciar a sua competitividade. Para 

eles, estes são considerados os stakeholders mais importantes de um porto. 

Para alguns experts os entrepostos aduaneiros, os agentes marítimos e os 

despachantes aduaneiros são considerados stakeholders de grande importância no 

sistema portuário por poderem intervir diretamente na operação de um porto. Por 

este motivo o pesquisador incluiu estes atores na relação apresentada no QUADRO 

8. 

Também foi relatado pelos experts que as características de um porto podem 

influenciar na definição dos stakeholders primários. No Porto de Itajaí, por exemplo, 

a importância do Município é muito grande; já no Porto de Paranaguá é o Estado, 

pois estes portos são administrados pelo Município e Estado, respectivamente. 

Outro aspecto de destaque com relação a opinião dos experts é que esta 

relação pode variar dependendo do momento em que porto está passando. As 

comunidades locais, por exemplo, foram consideradas stakeholders secundários, 

mas em função de eventuais exigências, localização ou manifestações, esta 

definição pode mudar devido a interferência na operação do porto. 

Alguns experts declararam que determinados stakeholders devem ser 

considerados primários porque sua atuação está regulamentada em lei, além de 

terem atuação direta na operação de um porto. São exemplos desta citação o 

OGMO, a ANTAQ, a SEP, a praticagem e os operadores portuários. 
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Quadro 8 – Os stakeholders primários na visão dos experts da área portuária. 
 

 

Stakeholders Primários Secundários 
S

ta
k
e
h

o
ld

e
rs

 

In
te

rn
o
s
 Administradores portuários 10 1 

Funcionários 9 2 

Membros dos Conselhos 4 7 

Acionistas 6 5 

S
ta

k
e
h

o
ld

e
rs

 E
x
te

rn
o

s
 

Importadores 9 2 

Exportadores  9 2 

Armadores 11   

Praticagem 6 5 

Operadores portuários 9 2 

Fornecedores 5 6 

Outros tipos de transporte 6 5 

Comunidades locais   11 

ONGs   11 

Imprensa   11 

Governo Municipal 3 8 

Governo Estadual  2 9 

Governo Federal 7 4 

Órgãos ambientais 5 6 

Instituições financeiras 2 9 

Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO 6 5 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA 

8 3 

Secretaria de Portos – SEP 7 4 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
ANTAQ 

7 4 

Receita Federal 8 3 

Polícia Federal 5 6 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA 

6 5 

Sindicatos 3 8 

Concorrentes 3 8 

Parceiros 3 8 

Outros: 

Entrepostos aduaneiros 

Agentes marítimos 

Despachantes aduaneiros 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Além de destacarem os principais atores inseridos no setor portuário, alguns 

experts sugeriram estudos complementares a serem considerados pelo pesquisador. 

Como exemplos, destacam a necessidade de aprofundamento na interpretação da 

Lei 8.630, proposto por Jackson Corbari, Inspetor-Chefe da Receita Federal em 

Paranaguá e a substituição do termo modais de transporte por modo de transporte, 

sugerido por Samir Keedi, professor da Aduaneiras. 

Na próxima seção serão apresentadas as percepções dos gestores em 

relação aos stakeholders primários identificados, bem como a relação atualizada 

com base nas suas visões. 

 

5.2 FASE II - OS STAKEHOLDERS PRIMÁRIOS NA VISÃO DOS GESTORES 
DOS PORTOS 

 

Durante a fase II da pesquisa, com o auxílio do protocolo de entrevistas que 

trazia os conceitos relativos aos stakeholders (FREEMAN, 1984; CLARKSON, 1995) 

e a relação dos atores mais relevantes do setor portuário, o primeiro ponto abordado 

nas entrevistas com os gestores foi a validação da relação dos stakeholders 

primários validada pelos experts.  

Esta fase foi inserida na pesquisa por se considerar importante validar a visão 

dos experts em relação às características dos dois portos pesquisados, além de 

poder contextualizar os gestores quanto ao enfoque do estudo e com os conceitos 

utilizados durante as entrevistas. 

Inicialmente, antecedendo a sequência de questionamentos do protocolo de 

entrevistas, o pesquisador apresentou a relação de stakeholders para os gestores 

contextualizando a importância desta classificação e apontando os conceitos 

relacionados à stakeholders primários e secundários.  

O conceito utilizado e apresentado para os gestores sobre stakeholders 

primários durante as entrevistas foi o mesmo apresentado no referencial teórico e 

utilizado na fase I, o qual considera aqueles que sem uma contínua participação a 

organização não conseguiria sobreviver, ou seja, os stakeholders que a organização 

apresenta elevado grau de interdependência (CLARKSON, 1995).  
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Durante a explicação, o pesquisador solicitou aos gestores para analisarem a 

relação de stakeholders e verificarem a falta de algum stakeholder relevante ou a 

existência de algum ator desta relação que não deveria ter sido considerado. 

Todas as considerações apontadas pelos gestores dos portos entrevistados a 

respeito da relação de stakeholders validadas pelos experts foram registradas pelo 

pesquisador e posteriormente consideradas na revisão da relação dos atores 

envolvidos no sistema portuário com elevado grau de interveniência. 

A maioria dos entrevistados percebe a existência de stakeholders com 

maiores graus de relevância no segmento portuário. É notável, de acordo com os 

depoimentos, que o nível de influência de alguns stakeholders é tão relevante que 

os mesmos são capazes de interromper a operação de um porto. 

Alguns stakeholders afetam mais o porto outros menos [...] alguns podem 
interferir direta e outros indiretamente, pedindo alguma coisa, reclamando... 
Nós entendemos que os stakeholders primários são aqueles que intervêm 
direto na operação do porto e podem inclusive parar um porto [...] alguns 
podem trancar tudo se não quiserem autorizar algo, deixar o navio atracar 
ou fazer uma greve. (IT-FMV). 

 

Esta citação reforça a afirmação de que a necessidade em gerenciar o 

relacionamento com os stakeholders não implica que todos eles devem ser 

igualmente envolvidos em todos os processos e decisões, pois os administradores 

portuários devem inicialmente definir quais são os stakeholders mais relevantes para 

o porto (NOTTEBOOM e WINKELMANS, 2002). 

A relação destes atores apresentada para os gestores foi validada com 

poucos apontamentos relacionados à exclusão e inclusão de alguns atores. 

Destaca-se que todos os entrevistados solicitaram a disponibilização da relação de 

stakeholders apresentada pelo pesquisador para utilizarem em pesquisas futuras e 

trabalhos internos voltados a gestão destes atores. Os apontamentos que 

remeteram a retirada de um stakeholder da relação foi o caso dos acionistas, 

justificado pelas características de formatação da estrutura organizacional dos 

portos estudados não apresentarem este ator. O QUADRO 9 apresenta a relação 

dos stakeholders primários indicada na fase I e validada pelos gestores portuários 

entrevistados na fase II. 
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Quadro 9 – Os stakeholders primários na visão dos gestores portuários 
 

Administradores portuários 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA 

Funcionários Órgão Ambiental Estadual 

Importadores Órgão Ambiental Municial 

Exportadores Secretaria de Portos – SEP 

Armadores 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
ANTAQ 

Praticagem Receita Federal 

Comunidades do entorno Polícia Federal 

Operadores portuários Marinha do Brasil 

Outros tipos de transportes 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA 

Governo Municipal (Porto de Itajaí) 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Governo Estadual (Porto de Paranaguá) Entrepostos aduaneiros 

Governo Federal Despachantes aduaneiros 

Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO Agentes marítimos 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um dos stakeholders inseridos na relação após a etapa de entrevistas foram 

as comunidades do entorno do porto. Este ator foi considerado como stakeholder 

secundário pelos especialistas consultados durante a fase de estruturação do 

protocolo de entrevistas. Esta divergência é possível de ser compreendida, já que 

atualmente os portos estudados possuem uma série de ações de aproximação e de 

melhoria no relacionamento com as respectivas comunidades circunvizinhas. 

Também cabe destacar uma citação que ratifica a dinamicidade da definição destes 

atores nos portos: 

Uma questão que é importante reforçar é que está relação não é estática, 
ou seja, pode mudar em função do momento em que o Porto está 
passando. Alguns citados hoje como primários podem ser secundários no 
futuro, ou vice-versa”. (IT-HCM). 

 

Um aspecto que pôde ser observado é que (1) o grau de importância dos 

stakeholders e (2) os métodos utilizados pelos gestores para gerenciar o 

relacionamento com os seus stakeholders (WINKELMANS, 2008) estão diretamente 

relacionados com o tipo de carga movimentada no porto. Isso significa que a 

característica de movimentação de carga do porto é uma variável que deve ser 
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considerada ao se definir os stakeholders primários e os métodos que serão 

adotados para gerenciar o relacionamento com os mesmos. “No caso de Itajaí, em 

relação aos intervenientes, penso que em função da nossa característica, por termos 

grande movimentação de carnes congeladas, [...] o MAPA é importantíssimo. (IT-

HCM)”. 

Outro ponto analisado pelo pesquisador é que o nível de exigência dos 

stakeholders pode variar em função da sua característica de atuação local e devido 

a vocação de movimentação de cargas do porto, ou seja, uma entidade com 

autoridade em determinada área pode fazer cobranças mais rígidas a um porto em 

virtude do nível de exigência regional e pelo tipo de carga movimentada. 

A ANVISA é muito importante para o Porto, porque Paranaguá é um Porto 
graneleiro [...]. Apesar das multas e serem rigorosos, temos uma boa 
relação com a ANVISA. Eles nos ajudam muito. (PR-MEO). [...] eu sempre 
me preocupo mais com a ANVISA, pelo modus operandi da ANVISA como 
um todo. [...] Já mudou muito, mas o perfil deles é um perfil mais difícil de se 
lidar. (IT-HCM). 

 

Winkelmans (2008) destaca que portos que se diferenciam pelo tipo cargas 

movimentadas, pelo acesso marítimo ou fluvial, pela gestão municipal, estadual ou 

privada, entre outros, podem utilizar técnicas distintas para gerenciar os seus 

stakeholders. 

 

5.3 AS HABILIDADES NO GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

 

Conforme já apresentado, esta pesquisa utilizou como base para a 

categorização dos dados os sete conceitos prescritivos de Freeman (1984) que 

representam as habilidades gerenciais que as organizações com alta capacidade de 

gestão dos stakeholders teriam em seus relacionamentos com os públicos interno e 

externo. 

Foi possível evidenciar que os dois portos estudados apresentaram 

indicações de aplicação das sete habilidades gerenciais, prescritas por Freeman 

(1984), para o gerenciamento dos stakeholders portuários. Em alguns casos as 

práticas eram utilizadas de maneira voluntária, outras compulsoriamente, 

principalmente em função da instituição da lei 8.630/93. 
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Entretanto, pôde-se perceber que ao longo dos últimos anos muitas ações 

foram descontinuadas e que beneficiavam diretamente na gestão do relacionamento 

com os stakeholders. Alguns motivos foram apresentados para justificar a 

descontinuidade destas práticas, entre eles as frequentes mudanças nos cargos de 

alta-administração, influência política, desastres naturais e a definição de novas 

prioridades por parte dos atuais gestores. 

A apresentação dos dados enfatiza a existência ou a ausência das 

habilidades gerenciais nos portos pesquisados, trazendo evidências objetivas e 

citações dos entrevistados. Com a geração de ilustrações gráficas do software Atlas 

TI, ferramenta de apoio utilizada para a análise dos dados, o pesquisador também 

apresentará a interpretação dos dados analisados e gerados pelo software. 

As entrevistas serviram para demonstrar nesta fase as habilidades gerenciais 

categorizadas e destacadas em sete seções, onde são apresentados pelo 

pesquisador os pontos fortes, as lacunas, as práticas descontinuadas, citações com 

exemplos de boas práticas e exemplos de ações contrárias às prescrições de 

Freeman (1984). Além disso, também é destacada em uma seção a prática do 

relacionamento, identificada nesta pesquisa como uma nova habilidade gerencial 

que complementa as habilidades citadas anteriormente. 

Nas próximas seções serão apresentados os resultados obtidos durante a 

fase II considerando as categorias criadas com base nas sete habilidades gerenciais 

prescritas por Freeman (1984). Como destacado, também será apresentado os 

fatores que evidenciam a existência e a importância da nova habilidade de 

gerenciamento dos stakeholders, o relacionamento, identificada pelo pesquisador 

durante a triangulação metodológica.  

 

5.3.1 Habilidade gerencial - comunicação 

 

A comunicação foi considerada pelos gestores uma habilidade essencial para 

a manutenção de um bom relacionamento entre o porto e seus stakeholders. Nos 

dois casos estudados, a comunicação ocorre de diversas maneiras, por meios 

formais e informais, práticas voluntárias e obrigatórias e, em alguns casos, com o 

envolvimento da alta-administração. 



77 
 

Entre as práticas de comunicação informal que o porto adota foram relatadas 

pelos entrevistados as reuniões presenciais que acontecem pontualmente entre os 

gestores e os stakeholders, contatos pessoais não agendados para tratar de 

assuntos urgentes relacionados à operação do porto, reuniões cotidianas da equipe 

técnica com as comunidades do entorno e alguns intervenientes e as mensagens 

enviadas por e-mail. 

Alguns meios de comunicação formal são adotados pelo porto de forma 

compulsória como as reuniões do CAP e a comunicação de aspectos relevantes que 

segue procedimentos internos específicos do porto e as regras do ISPS-Code. O 

ISPS-Code é o Código Internacional para proteção de Navios e Instalações 

Portuárias (International Ship and Port Facílity Security Code), que tem como 

objetivo principal tornar os navios e as instalações portuárias mais seguras.  

As reuniões do CAP são obrigatórias e ocorrem mensalmente conforme 

determina a lei 8.630/93.  O Conselho é composto por quatro blocos, o bloco da 

classe dos trabalhadores (trabalhadores portuários e trabalhadores portuários 

avulsos), o bloco dos usuários dos serviços portuários e afins (importadores e 

exportadores, terminais), o bloco dos operadores portuários (administração do porto, 

instalações privadas do Porto, armadores e Operadores Portuários), e pelo bloco do 

Poder Público (Governo Federal, Estadual e Municipal), além dos convidados.  

Para os entrevistados, as reuniões do CAP são importantes para o 

alinhamento da comunicação entre o porto e os principais stakeholders. “[...] Os 

assuntos mais relevantes são discutidos a nível de CAP. (PR-ACT). [...] O que a 

gente faz principalmente no Porto para melhorar esta relação entre o Porto e os 

stakeholders são as reuniões do CAP e as reuniões mensais dos Órgãos 

Intervenientes (IT-FMV”). 

Outros meios utilizados pelos portos estudados para se comunicarem com os 

stakeholders foram citados pelos entrevistados como o site institucional, ferramentas 

“fale conosco”, ouvidoria, departamento de relações públicas e formulários para 

coleta de sugestões e reclamações. 

A principal prática de comunicação com os stakeholders identificada entre os 

portos estudados foi a Reunião dos Órgãos Intervenientes. Esta reunião ocorre 

mensalmente na sede do porto, é voluntária e envolve os principais stakeholders 
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inseridos no setor portuário. Esses comitês formais desempenham um papel 

importante a partir na perspectiva de organização de fluxos de informações e nas 

interações entre os vários stakeholders (DOOMS, 2011).  

Uma vez por mês nós temos uma reunião dos órgãos intervenientes, às 
vezes é feita aqui no nosso auditório, [...] Essa é uma prática específica aqui 
de Itajaí. Hoje é chamada de Reunião dos Intervenientes. Ocorrem de 
Fevereiro a Dezembro uma vez por mês. A reunião é aberta para todas as 
entidades envolvidas no comércio internacional. Participam os 
despachantes, sindicatos, importadores e exportadores, receita federal, 
armadores e outros. (IT-HCM). 

 

Independente do método utilizado para o porto se comunicar com os 

stakeholders, a transparência, a ética e a postura profissional são premissas 

apontadas como fator primordial para a obtenção do sucesso no diálogo entre as 

partes envolvidas. Dooms (2011) afirma que a falta de transparência e ética alimenta 

a suspeita entre os stakeholders portuários, principalmente nos casos que envolvem 

os clientes, onde a possiblidade de existir o favorecimento de algumas empresas em 

relação à política de preços pode levar o porto a grandes problemas econômico-

financeiros. “[...] Tudo ocorre a partir de muita confiança, com uma boa relação. Tem 

que ter tato, não dá pra gente chegar lá e tratar de coisas miúdas (não estratégicas) 

tem que se tratar no varejo. Depende muito da ética profissional e postura. (IT-

HCM)”. 

O envolvimento da alta-administração dos portos no processo de 

comunicação com os stakeholders também foi relatado durante as entrevistas. Nos 

casos de comunicação de aspectos relevantes e estratégicos os gestores realizam 

diretamente as comunicações, utilizando esta habilidade como base para o processo 

de negociação. A citação de um dos entrevistados, destacada abaixo, comprova a 

importância desta habilidade e o indicativo de que os portos a utilizam para contribuir 

no desenvolvimento de uma boa relação com os seus stakeholders. 

[...] hoje em dia nada mais se faz se não tiver comunicação. A atual 

administração do porto de Paranaguá, seguindo orientação superior 

de Governo, abriu diálogo com todas as entidades. O Porto sofria um 

desgaste muito grande. Nós sabemos que institucionalmente cada 

um tem a sua responsabilidade, seu escopo de trabalho. [...] Então 

eu tenho a responsabilidade de fazer este porto aqui gerir, de 

trabalhar intensamente, mas eu sei que eu tenho a Receita Federal, 

eu sei que eu tenho o IBAMA, o IAP, a ANTAQ, ANVISA a SEP, 

todos órgãos que nós temos que trabalhar afinados com eles. Esta 
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administração tem essa visão de ser parceiro dos órgãos. Se faz 

muita reunião com esse povo. (PR-PDA). 

 

Como se percebe, a habilidade gerencial de comunicação esteve evidente 

nos portos estudados por meio de algumas ações pontuais e outras sistematizadas. 

Estas características podem ser melhor observadas na FIG. 17, apresentada a 

seguir com a ilustração das citações e associações entre os códigos gerados. 

 

Figura 17 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Comunicação” presente nos Portos 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um dos objetivos da ilustração é apresentar como foram feitas as ligações 

entre os códigos criados e as citações dos entrevistados. Na FIG. 17 pode ser 

observado o código principal denominado habilidade comunicação, uma das 
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proposições prescritas por Freeman (1984), ligado por outros quatro códigos 

associados à citações similares.   

O número um destacado em todos os códigos ligados ao código principal 

representa a quantidade de conexões existentes entre este com os demais 

apresentados na ilustração. 

O código comunicação adequada destaca que 12 citações relacionadas a 

este tema foram mapeadas pelo pesquisador durante as entrevistas, estando 

associado por meio de uma conexão com o código exemplo de prática de 

comunicação, citado em 16 ocasiões. Neste código, 4 citações foram destacadas 

pelo pesquisador para evidenciar parte dos relatos dos entrevistados que reforçam a 

existência desta habilidade gerencial. 

Entre as citações relacionadas com ao grupo exemplo de ação de 

comunicação foram destacadas as práticas de reunião com os órgãos intervenientes 

e CAP realizadas no Porto de Itajaí, além do setor de relações públicas, as reuniões 

dos intervenientes com a Receita Federal e o CAP, estas últimas localizadas no 

Porto de Paranaguá. 

Ligado ao código principal, o grupo problema de comunicação foi destacado 

com 4 citações dos entrevistados, além de ter sido apontado como uma potencial 

causa para o código ação de comunicação descontinuada, ilustrado na FIG. 17 por 

meio de uma conexão. Foram relatadas 3 citações relacionadas à ação de 

comunicação descontinuada, dentre elas a ouvidoria e a pesquisa de satisfação dos 

clientes, realizadas anteriormente no Porto de Itajaí. 

Cabe reforçar como possíveis causas dos problemas de comunicação, um 

dos agrupamentos ligados ao código principal, o fato de não terem sido identificadas 

ferramentas de comunicação desenvolvidas pelos portos que considerem as 

especificidades de cada stakeholder. Para Rocha e Goldschimidt (2010), as 

particularidades e necessidades de comunicação dos stakeholders são específicas e 

devem ser consideradas no momento da definição dos instrumentos de 

comunicação das organizações. 
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5.3.2 Habilidade gerencial - negociação 

 

A negociação é umas das habilidades gerenciais mais exigidas no processo 

de relacionamento com os stakeholders portuários por ser uma tarefa árdua de 

busca do equilíbrio dos interesses entre as partes envolvidas. Este exercício é 

bastante complexo, dada a existência de uma luta de expectativas entre os diversos 

stakeholders do porto que possuem objetivos próprios e muitas vezes conflitantes 

(WINKELMANS; NOTTEBOOM, 2007). 

Os entrevistados salientaram que a autoridade portuária possui grande 

responsabilidade nas rodadas de negociações. Sempre que possível, procuram 

assumir um comportamento de mediação na busca de sinergia do porto com os 

stakeholders e auxiliam na melhoria da relação entre os próprios stakeholders do 

sistema portuário. Um dos principais objetivos da autoridade portuária, portanto, é 

auxiliar na negociação com os atores envolvidos na operação do porto para gerar o 

benefício coletivo e o desenvolvimento da competitividade do complexo portuário.  

Como conciliadores, as autoridades portuárias devem se posicionar no centro 

das discussões coordenando a negociação de interesses dos principais stakeholders 

dos portos. Estes esforços têm como objetivo a criação de um ambiente pacífico que 

gera a redução das incertezas relacionadas às operações portuárias. (ROWLEY, 

1997). 

Em função da complexidade, as negociações com os stakeholders dos portos 

estudados precisam, em alguns momentos, ser conduzidas pelos próprios gestores. 

“[...] A alta-administração do porto se envolve nestas negociações críticas com os 

stakeholders. (PR-ACT). [...] Os pontos com os grandes órgãos somos nós 

(Diretoria) que tratamos, como com a ANVISA e ANTAQ, por exemplo. (PR-PDA). 

[...] Nós temos contatos diretos com a ANVISA, desde o recebimento de uma 

intimação até a realização de negociações para discutir algum problema. (PR-LTS)”. 

As negociações são realizadas frequentemente de maneira informal pelos 

gestores, o que pode ser considerado um ponto de destaque desta habilidade 

gerencial e também na habilidade de comunicação. Conforme apresentado no 

referencial teórico, a negociação formal normalmente é estimulada pelo conflito e 

pela desconfiança entre os stakeholders, gerando entraves, atrasos e elevação dos 
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custos. A necessidade de formalização nas negociações surge quando os 

stakeholders exigem uma garantia de compensação pelos riscos existentes na 

relação (AERTS, 2012). 

O comportamento que se espera dos gestores é a busca do equilíbrio e da 

pacificação nas negociações com os stakeholders com o objetivo de gerenciar as 

expectativas e reduzir a probabilidade de ações coletivas que afetem a 

competitividade da organização, obtendo assim um ambiente previsível. (FRIEDMAN 

e MILES, 2006). 

O início das negociações geralmente é lento e realizado por longas e 

cansativas tentativas que não devem ser observadas como desvantagens 

(WINKELMANS; NOTTEBOOM, 2007). Mesmo com a intenção de buscar o diálogo 

e o consenso nas negociações, os gestores podem se deparar com momentos onde 

deverão resolver conflitos com os stakeholders (AERTS, 2012). 

[...] Às vezes o Porto quer uma coisa e a Receita Federal exige outra, 

a ANVISA vem com outra que dificulta a nossa vida. (IT-FMV). [...] O 

que não pode acontecer é o excesso de preciosismo e coisas desse 

tipo. Eu estou querendo fazer uma dragagem de aprofundamento, eu 

começo a encontrar dificuldade porque eles falam que isso pode 

prejudicar. [...] (PR-PDA) [...] E esse relacionamento é o pior, porque 

na realidade nós estamos tratando com uma autoridade que tem o 

cunho militar, então esse trato tem que ser muito bem conduzido, 

tem que ter tato. [...] É bem complicado, porque muitas vezes afeta 

na atracação, geram atrasos, as greves também atrapalham. Então 

nestes casos, como somos afetados indiretamente, nós estamos 

sempre envolvidos (IT-HCM). 

 

Em alguns casos relatados pelos entrevistados a liderança do processo de 

negociação com os stakeholders do sistema portuário é exercida por um dos órgãos 

intervenientes. Esta iniciativa é avaliada positivamente pelos gestores, pois além de 

serem envolvidos as discussões geram resultados muito favoráveis para a melhoria 

do desempenho do porto. Também foram expostos vários casos exitosos nas 

negociações realizadas pelos gestores portuários com os stakeholders, como: “[...] 

os contatos com os pescadores estão correndo bem. Eles entendem que a atividade 

deles infelizmente é secundária, e isso foi até bom pra gente porque nos fez refletir 

que realmente as comunidades deles estavam muito abandonadas. (PR-MEO)”.  
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A habilidade gerencial de negociação é vista pelos gestores dos portos 

pesquisados como fundamental para a construção de uma boa relação com os 

stakeholders, e percebem que o papel da autoridade portuária é muito importante, 

quando não visto como uma obrigação. Assim, com base na abordagem de 

gerenciamento dos stakeholders, Freeman e Reed (1983) propõem que as 

organizações estabeleçam processos de negociação com seus stakeholders, 

buscando acomodá-los politicamente às expectativas das organizações. Na FIG. 18 

são apresentados estes atributos em uma representação gráfica. 

 

Figura 18 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Negociação” presente nos Portos 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O código principal habilidade negociação está ligado a quadro códigos que 

agrupam as citações relacionadas a problemas de negociação, exemplo de prática 

de negociação, ação de negociação descontinuada e negociação adequada. Os 
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números destacados ao lado de cada código representam quantas citações estão 

associadas a cada código. 

O grupo negociação adequada, citado em 9 trechos das entrevistas 

conduzidas pelo pesquisador, está associado ao grupo exemplo de prática de 

negociação, ligados por uma seta azul. Este grupo por sua vez possui 10 

comentários relativos a exemplos de práticas de negociação, sendo dois deles 

ilustrado na FIG. 18. 

O agrupamento que unifica os problemas de comunicação além de estar 

ligado ao código principal também possui uma conexão com o grupo ação de 

negociação descontinuada. Esta conexão aponta que os problemas de comunicação 

podem ser considerados como as causas principais da não continuidade de algumas 

práticas de negociação. 

Foi identificada uma ação de negociação descontinuada, a reunião do 

PROHAGE. Esta descontinuidade está relacionada como uma das possíveis causas 

dos problemas de negociação no Porto de Itajaí, muito embora esta prática tenha 

sido substituída atualmente pela reunião dos intervenientes. 

Os gestores dos portos fizeram 9 citações de práticas de negociação 

adequadas, estando estas associadas aos 10 exemplos de práticas de negociação 

mapeadas pelo pesquisador. Na ilustração gerada pelo software Atlas TI foram 

destacadas as reuniões do CAP e as reuniões mensais dos órgãos intervenientes, 

realizadas no Porto de Itajaí. Conforme já mencionada, como o CAP está previsto 

em lei, todos os portos possuem esta prática, inclusive o Porto de Paranaguá. 

Outro exemplo de prática ilustrada na FIG. 18 está associada ao código 

exemplo de prática de negociação é a Diretoria de Integração Portuária criada pelo 

Governo Municipal no Porto de Itajaí. Esta Diretoria responde principalmente pelas 

negociações e defesa dos interesses dos trabalhadores portuários junto a estrutura 

organizacional do porto. Todas as reinvindicações dos trabalhadores são analisadas 

por esta Diretoria e apresentadas à Superintendência do Porto de Itajaí para o 

tratamento das necessidades. Também são discutidas no âmbito desta Diretoria as 

demandas apontadas por outras classes de trabalhadores como os motoristas de 

caminhões que transportam as cargas para o porto, por exemplo. 
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5.3.3 Habilidade gerencial - marketing 

 

A habilidade gerencial marketing foi apresentada pelos gestores como um dos 

grandes desafios que atualmente os portos possuem. Com a implementação da lei 

8.630 a exploração da operação portuária pôde ser realizada e explorada pelo setor 

privado, o que possibilitou a competição intra e entre terminais e entre portos, por 

meio do arrendamento das instalações e de terminais.  

Com base na abordagem de gerenciamento dos stakeholders Freeman e 

Reed (1983) propõem uma generalização da abordagem de marketing, entendendo 

que as necessidades de cada stakeholder devem ser vistas e tratadas de maneira 

similar a expectativa de um consumidor.  

Como já apresentado no capítulo do referencial teórico, a lei 8.630 tem como 

um dos seus objetivos a abertura do mercado no que tange a operação da 

movimentação de cargas no porto, antes centralizado na figura do administrador 

portuário. Este objetivo impulsiona a competição entre os operadores e arrendatários 

e, por consequência, reduz os custos tarifários de movimentação, além de manter a 

infraestrutura de operação moderna e atualizada. 

Para garantir que o porto seja competitivo os gestores precisam estabelecer 

ações que criem este cenário de disputa e, também, devem estar muito atentos ao 

atendimento das expectativas e demandas do mercado (DOOMS, 2011).  

Durante as entrevistas alguns gestores apresentaram indicativos de que 

acompanham as exigências do mercado e analisam estratégias para posicionar 

adequadamente o porto perante a sua concorrência. Os entrevistados indicaram que 

esta habilidade gerencial é aplicada principalmente considerando os aspectos de 

análise e abertura de mercados para a movimentação do porto. 

[...] Nós também estamos estudando a possibilidade de abrir uma 

concorrência para arrendar o outro berço para carga geral, como 

madeira, açúcar, que não fosse carga conteinerizada. E também 

neste caso tem o lado social, porque carga geral tem a necessidade 

de contratar mais pessoas, emprega muita gente, mas a 

rentabilidade é muito baixa (IT-FMV). [...] Nossa maior dificuldade era 

os setores quererem reservar para si a exploração do porto, e a ideia 

não era essa, a ideia era abrir o porto para outros players, não só 

grãos, não só automóveis, porque aquele que opera grãos quer 
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estrutura só pra ele. Nós abrimos o mercado para aqueles que aqui 

querem trabalhar (PR-PDA). 

 

Várias ações foram relatadas pelos entrevistados que apoiam pontualmente 

nas atividades relacionadas ao marketing dos portos como os websites, jornais de 

publicações internas e externas, mensagens em mídias e outras práticas 

coordenadas pelas áreas comerciais e de comunicação. Também foi relatado que 

algumas práticas foram descontinuadas, como as pesquisas de satisfação dos 

clientes e a ouvidoria no Porto de Itajaí. 

Em nenhum dos casos estudados foram apresentados processos 

sistematizados de pesquisa e plano de marketing. Para McDaniel e Gates (2006), as 

pesquisas de marketing são instrumentos importantes que demonstram proatividade 

na análise de determinado mercado e apoio à tomada de decisão.  

Além disso, outro fator que dificulta o desenvolvimento desta habilidade é a 

ausência de um instrumento formal que defina a estratégia do porto por meio de 

análise de cenários, setores, mercados, riscos e que desdobre esta estratégia em 

todos os níveis organizacionais, inclusive aos stakeholders. O planejamento 

estratégico de longo prazo é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento 

da competitividade dos portos e de melhoria na relação com os stakeholders 

(DOOMS, 2011).  

Alguns entrevistados citaram o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 

Porto Organizado (PDZPO) como sendo o instrumento que rege as estratégias do 

porto. Porém, o PDZPO prevê principalmente as questões de delimitação de áreas 

do porto e da cidade e os planos de expansão e de ocupação do Porto Organizado. 

Este tema será mais explorado na próxima seção, onde se destaca a análise da 

habilidade gerencial formulação de estratégia. 

Na FIG. 19 é apresentada a representação gráfica das citações vinculadas 

aos códigos gerados em associação à habilidade gerencial de marketing. Como se 

percebe, há a indicação de poucas citações vinculadas ao marketing dos portos e 

algumas delas estão muito relacionadas com outras habilidades como a 

comunicação e a formulação de estratégia.  
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Figura 19 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Marketing” presente nos Portos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O código principal habilidade marketing está ligado a dois códigos que 

representam as declarações dos entrevistados relacionadas a ausência de ação de 

marketing e a ação de marketing mapeada pelo pesquisador em 8 citações durante 

as entrevistas. As 8 citações dos gestores portuários relacionadas à ação de 

marketing referem-se às práticas de relações públicas, sites institucionais e 

atividades de comercialização e abertura de concorrência para arrendamento de 

berços para movimentação de cargas, conforme destacado na FIG. 19 nas citações 

conectadas a este código. 

A ilustração também apresenta uma contradição existente entre os códigos 

ausência de ação de marketing e ação de marketing, pois na opinião de um 

entrevistado do Porto de Paranaguá o porto não necessita de aproximações 

comerciais com os usuários para aumentar os seus níveis de movimentação de 

carga e acesso de navios, por que se o porto possui a estrutura adequada e 

proporciona boas condições de acessibilidade às embarcações os próprios clientes 
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procuram o porto, dispensando as ações de marketing. Esta citação está destacada 

na FIG. 19 e ligada ao código ausência de ação de marketing. 

A figura também ilustra a contradição que existe nesta citação feita por um 

dos entrevistados no Porto de Paranaguá por outra de um gestor do mesmo Porto 

que, de acordo com o seu relato, a existência de um setor de relações públicas 

atende a todas as demandas e expectativas dos usuários dos serviços portuários 

disponíveis atualmente. 

Esta contradição encontrada durante as entrevistas além de representar uma 

carência no tratamento da habilidade de marketing prescrita por Freeman (1984), 

também demonstra um limitação em termos de boas práticas de proatividade e de 

atendimento às necessidades dos principais stakeholders portuários. Esta citação 

também será apresentada na seção 5.3.5. 

 

5.3.4 Habilidade gerencial - formulação de estratégia 

 

A habilidade gerencial formulação de estratégia, também prescrita por 

Freeman (1984), apresenta um elevado grau de importância no ponto de vista dos 

entrevistados. A opinião dos gestores é que sem um planejamento de longo prazo o 

futuro do porto se torna desconhecido e incerto. Winkelmans (2002) afirma que a 

formulação de estratégias eficazes de longo prazo deve conter a declaração de uma 

visão e missão abrangentes para gerar compromisso positivo com os principais 

stakeholders portuários, e isto poderia ajudar o porto a atingir as suas metas de 

vantagem competitiva.  

Também deve ser considerado o envolvimento dos stakeholders na 

formulação destas estratégias. O posicionamento que define o futuro do porto, 

conforme especificado na intenção estratégica, deve prever a participação e ser 

aceito pelos stakeholders internos e externos. O esforço pessoal e o 

comprometimento dos atores envolvidos no setor portuário só podem ser obtidos se 

os mesmos identificam-se com a intenção estratégica (WINKELMANS, 2002). 

Os gestores que ignoram as preocupações e os interesses dos stakeholders 

na formulação das estratégias assumem riscos, e às vezes prolongadas batalhas 

judiciais (DOOMS; VERBEKE; HAEZENDONCK, 2012). 
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Para alguns entrevistados o planejamento do porto está contido no PDZPO, 

conforme citado na seção anterior. O PDZPO é um documento que, dentre outras 

determinações, a lei 8.630 prevê a criação para todos os portos com o objetivo de 

guiar as tomadas de decisões das autoridades portuárias. Este aspecto representa 

uma lacuna da habilidade gerencial proatividade, pois trata apenas do atendimento a 

uma exigência legal. 

De acordo com a portaria n.º 414/2009 da SEP/PR, o PDZPO deve 

estabelecer o planejamento do porto no horizonte de 10 a 20 anos, considerando as 

previsões de fluxo de cargas, passageiros e navios, aspectos operacionais e 

ambientais, a interação entre o porto e a cidade e o que tange a ocupação e a 

destinação dos espaços do Porto Organizado para a sua expansão. “[...] Nós 

acabamos de aprovar o PDZ-PO do Porto. Os stakeholders participam da 

construção, montagem e decisão do PDZ-PO, através do CAP (PR-ACT)”. 

Nós temos um planejamento do Porto para daqui a 20 anos. Hoje no 

Porto nós temos 20 berços, nós temos um projeto de expansão para 

chegar a 32 berços, mas isso é coisa de longo prazo. Isto está no 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado - 

PDZPO. (PR-PDA). 

 

Alguns entrevistados entendem o PDZPO como um documento que pode ser 

utilizado como base para a formulação de estratégias, mas não representa na 

íntegra o planejamento do porto. “O PDZ-PO de certa forma representa o 

planejamento estratégico do Porto, pois define os limites do Porto e os limites da 

cidade. [...] (PR-MEO)”. Para estes gestores, o PDZPO é o básico que o porto deve 

desenvolver por se tratar de uma exigência legal com base na lei 8.630. É um 

documento macro e dinâmico que prevê as questões de zoneamento e da possível 

expansão do porto. 

Mesmo que o PDZPO não seja considerado o documento que concentra 

todas as estratégias do porto em longo prazo, destaca-se o fato de muitos 

stakeholders dos portos estudados serem envolvidos na construção e validação 

deste documento. Além do corpo técnico dos portos, participam também do 

desenvolvimento do PDZPO os sindicatos, município e comunidades.  

Dooms; Verbeke; Haezendonck (2012) reforçam que ao envolver os 

stakeholders em seus processos de planejamento os gestores portuários podem 
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aumentar a probabilidade de aceitação dos atuais projetos de grande escala e 

também a sua legitimidade, o que pode facilitar o caminho para o desenvolvimento 

da competitividade dos portos. 

Os assuntos de cunho estratégico dos portos são discutidos em diversos 

fóruns como as reuniões dos órgãos intervenientes, reuniões do CAP e demais 

reuniões da Diretoria. Os gestores informaram que durante estas reuniões de 

tomada de decisões são muito utilizadas as percepções das equipes do porto, pois 

são pessoas que possuem muita experiência e podem contribuir nestes momentos. 

A FIG. 20 apresenta as citações relacionadas à habilidade gerencial de formulação 

de estratégias. Como já destacado, grande parte dos gestores remete esta 

habilidade a existência do PDZPO. 

 

Figura 20 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Formulação de Estratégia” presente nos Portos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O código principal habilidade formulação de estratégia está interligado outros 

5 códigos destacados nas caixas de textos realçadas, sendo que um deles aponta a 

existência de 2 citações correlacionadas com o planejamento descontinuado, e outra 

com 4 citações referentes a ausência de planejamento estratégico. Observar na FIG. 

20, também, que os códigos planejamento das ações e PDZPO como instrumento 

de planejamento estão interligados com outros dois códigos. 

As citações relativas à descontinuidade do planejamento estratégico foram 

citadas pelos gestores do Porto de Itajaí, que relataram a existência no passado de 

um processo sistematizado de planejamento estratégico com a declaração das suas 

principais diretrizes estratégicas e o seu desdobramento até as áreas operacionais 

com o auxílio da ferramenta Balanced Scorecard (BSC), esta última também foi 

descontinuada. 

Mesmo com a existência de citações que relatam que os portos estudados 

não possuem práticas relacionadas ao planejamento estratégico, um dos códigos 

gerados agrupa 6 citações relativas a exemplos de planejamento de ações, 

considerando estas ações operacionais e de curto e médio prazo. Este código está 

associado a outro que apresenta 5 citações que consideram o PDZPO como 

instrumento de planejamento. 

Além do PDZPO e ações específicas que remetem ao planejamento das 

atividades dos portos, um dos códigos gerados ilustra que em 5 citações dos 

gestores portuários é demonstrado que há o envolvimento dos stakeholders na 

formulação da estratégia. Na FIG. 20 foram destacadas 3 declarações identificadas 

pelo no decorrer das entrevistas. Estas citações referem-se ao fato de alguns 

stakeholders fazerem parte da composição do CAP, sendo este um comitê decisório 

e que trata os principais assuntos de alta relevância do porto. Além disso, estas 

citações estão direcionadas para o envolvimento dos stakeholders na construção do 

PDZPO. 

Atualmente os dois portos pesquisados não possuem um método estruturado 

de planejamento estratégico, e também demonstra de certa forma, a limitação da 

visão de alguns gestores que o PDZPO substitui o planejamento estratégico, tendo 

em vista que este prevê todas as necessidades de investimentos e projetos de 

expansão dos portos. 
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Adicionalmente, mesmo com a inexistência de um processo sistematizado de 

planejamento estratégico, os gestores portuários demonstraram realizar o 

planejamento de ações operacionais e de expansão da movimentação de cargas, 

conforme se observa no código planejamento de ações com cerca de 6 citações. A 

maior parte destas citações se refere às práticas do PDZPO e CAP. 

 

5.3.5 Habilidade gerencial - proatividade 

 

Alguns autores consideram as políticas de compensação como meios que 

representam a proatividade das organizações, ou seja, os efeitos negativos 

eventualmente gerados pelas empresas aos seus stakeholders podem ser 

equilibrados por medidas compensatórias para minimizar possíveis danos. 

Notteboom e Winkelmans, (2002) afirmam que tais medidas muitas vezes 

desempenham um papel crucial na gestão de relacionamento dos stakeholders, em 

especial em relação a grupos comunitários. 

No transcorrer das entrevistas os gestores apresentaram fatos que 

evidenciam a existência de medidas compensatórias por parte das autoridades 

portuárias, principalmente relacionadas a questões ambientais e sociais, sobretudo à 

favor das comunidades do entorno da localização do porto. 

[...] Temos fazer medidas compensatórias, temos que vigiar 

possíveis impactos que a navegação provoca. [...] Então nós vamos 

oferecer uma medida compensatória em forma de educação 

ambiental e de treinamento para eles virarem de pescadores 

artesanais em pescadores profissionais, com fazenda marinha longs 

line, etc.. [...]. (PR-MEO). 

 

É necessário, segundo Aerts (2012), que os gestores portuários trabalhem em 

conjunto com outras instituições para garantir que os riscos e danos gerados pela 

atividade portuária sejam minimizados e compensados, quando não for possível 

mitigá-los (AERTS, 2012).   

Esta habilidade também é demonstrada pelas organizações que utilizam 

modelos de gestão amplamente difundidos como as normas ISO 9001 (gestão da 

qualidade), ISO 14001 (gestão ambiental) e ISO 16001 (responsabilidade social), 

pois na maioria dos casos não se tratam de fatores compulsórios, mas sim uma 
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forma de se antecipar a potenciais problemas com os stakeholders inseridos no 

mercado (VERHOEVEN, 2010). 

Alguns entrevistados relataram que estas normas ou procedimentos internos 

que buscavam o atendimento a requisitos similares já foram implantados e utilizados 

no porto, porém não foram mantidos em função de outras prioridades identificadas 

pela atual gestão. Em outros casos, ocorreram tentativas de implantação destas 

práticas, mas sem o sucesso esperado, gerando a descontinuidade de algumas 

ações iniciadas. 

Em determinados relatos apresentados foi demonstrado que a habilidade 

proatividade de certa forma não está integralmente disseminada entre os portos, 

pois em alguns casos os stakeholders são percebidos pelos gestores como meros 

limitadores do desenvolvimento do porto e, considerando o papel da autoridade 

portuária, não há a necessidade de gerar uma aproximação com estes atores para 

gerenciar esta relação. “[...] Não existe um contato com o usuário, pois se o porto é 

bom, se o porto oferece condição, dá segurança, dá um bom calado, o navio vem. O 

próprio operador portuário que não tá acostumado a operar com o porto quando 

sabe que o porto é bom, ele vem. [...] Existem órgãos que acabam limitando um 

pouco o desenvolvimento do Porto. Eles têm os seus motivos, estão no papel deles, 

eu não penso muito no meio ambiente [...]. (PR-ACT)”. 

Algumas ações realizadas pelo porto e citadas pelos gestores durante as 

entrevistas não podem ser consideradas práticas proativas como, por exemplo, as 

reuniões do CAP, por se tratarem de reuniões obrigatórias previstas na lei 8.630/93. 

As repostas às reclamações de clientes também foram citadas como práticas 

proativas, porém caracterizam reatividade, pois este tipo de comunicação de 

maneira isolada deve ser considerada tardia e limitada (DOOMS, 2011). Casos 

pontuais foram citados por gestores que afirmaram que algumas práticas foram 

continuadas apenas em função do caráter compulsório. 

Na FIG. 21 são apresentadas as citações identificadas que evidenciam a 

existência de práticas caracterizadas como proativas e também os registros de 

lacunas relacionadas a esta habilidade gerencial.  
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Figura 21 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Proatividade” presente nos Portos 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O código principal habilidade proatividade foi associado aos códigos ação 

reativa, medida de compensação e prática proativa descontinuada, cada um com 4 

citações. Entre as medidas de compensação citadas foram destacadas ações 

relacionadas à educação ambiental, além de investimentos referentes a pesquisas 

arqueológicas para a região do entorno do porto.  

Conforme já destacado, alguns autores (AERTS, 2012; NOTTEBOOM; 

WINKELMANS, 2002) avaliam as medidas compensatórias como importantes para 

os portos e essenciais para os aspectos de proatividade, levando em consideração 

as características da operação destas organizações. A existência de Termos de 

Ajustamento de Condutas (TACs), por exemplo, são normais em portos, pois a sua 

atividade sempre irá gerar algum tipo de impacto na região do entorno. Todavia, este 



95 
 

tipo de medida sempre será considerada reativa porque se pressupõe que alguma 

conduta inadequada necessita de tratamento e/ou compensação. 

Algumas ações apontadas pelos gestores como boas práticas de gestão são 

consideradas ações reativas, o que contradiz a indicação da existência de medidas 

de compensação. O CAP e o PDZPO, por exemplo, são determinados por lei, o que 

obriga os portos a adotarem. 

Além das medidas de compensação, cabe ressaltar que algumas ações e 

práticas preventivas já foram adotadas pelos gestores dos portos no passado, mas 

não estão mais sendo aplicadas. As 4 citações apresentadas no código prática 

proativa descontinuada se referem aos sistemas de gestão da qualidade que os 

Portos de Itajaí e de Paranaguá possuíam e não os mantem na atual gestão.  

Os entrevistados relataram a dificuldade de manter algumas ações proativas 

em funcionamento devido a troca constante dos cargos de alta-administração. 

Sempre que ocorrem mudanças políticas, tanto no Governo Municipal quanto no 

Governo Estadual, as pessoas que ocupam as funções de superintendência, 

diretoria e gerência geralmente são afetadas. 

 

5.3.6 Habilidade gerencial – recursos 

 

De acordo com Freeman (1984), as organizações com alta capacidade de 

gerenciar os seus stakeholders apropriam recursos para o atendimento das 

necessidades dos stakeholders de maior impacto. 

Em relação a este aspecto, os portos pesquisados possuem uma 

característica em comum que é a dependência de recursos financeiros do Governo 

Federal para realizar investimentos de grande impacto. As receitas obtidas pela 

exploração da estrutura portuária são utilizadas para custear as despesas 

administrativas, manutenções e investimentos menores. 

Os recursos próprios dos portos não são utilizados para grandes 

investimentos, pois as receitas provenientes das tarifas cobradas pela utilização do 

porto não são suficientes, por mais que sejam consideradas altas para a operação 

portuária em comparação com países que possuem a infraestrutura logística 
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desenvolvida. Caldeirinha (2007) reforça que a gestão portuária para a elevação da 

competitividade envolve a realização de investimentos em infraestrutura, 

equipamentos e a busca da eficiência nos serviços prestados. 

As necessidades de grandes investimentos são analisadas por meio de 

estudos de viabilidade técnica e econômica e os recursos são provenientes da 

iniciativa privada, através do arrendamento das áreas, do Estado ou do Governo 

Federal. Estes recursos são buscados por meio de articulações técnicas e políticas.  

Ressalta-se que os grandes custos de manutenção dos portos foram 

destinados aos operadores portuários com a implementação da lei 8.630/93, o que 

gerou a redução das despesas da autoridade portuária relacionadas à conservação 

da estrutura física. 

Os gestores portuários entrevistados enfatizaram a importância do 

gerenciamento e planejamento dos recursos para garantir que os mesmos sejam 

destinados às ações que possam gerar valor aos stakeholders dos portos. Apesar 

da importância, não foram identificadas ações sistematizadas para a gestão dos 

recursos dos portos.  Para Barney (1991), a gestão dos recursos é a base para a 

obtenção da vantagem competitiva das organizações. “[...] Hoje acontece assim, 

cada Gerente fala o que vai ser feito no próximo ano em termos de ações e faz um 

acompanhamento físico e financeiro, ou seja, um acompanhamento orçamentário. 

(IT-FMV)”. 

Os gestores citaram alguns exemplos de destinação de recursos do porto 

para atendimento às necessidades e expectativas dos stakeholders. Um caso 

apresentado foi o interesse do porto em aumentar a movimentação de cargas, para 

isso é necessária a manutenção e, quando possível, o aumento da profundidade do 

calado para que os navios possam sempre acessar o canal com segurança e 

permitir o transporte de um volume maior de cargas. Neste caso foram atendidos os 

interesses dos armadores, importadores e exportadores. 

[...] Agora estou bolando um edital para uma consultoria arqueológica 

do canal do Porto, como uma forma de compensação ambiental. 

Contratação de prospecção subquática arqueológica. Esta é uma 

exigência do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). Imagino que o que possa ter lá sejam carcaças de navios. 

Esta ação já serve como exemplo de destinação de recurso para 

atender a exigência de um stakeholder [...]. (PR-MEO).  
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No que tange aos processos de gestão de suprimentos, o porto não possui 

dependência na relação com os seus fornecedores. A única restrição relatada foi o 

atendimento a lei 8.666/93 que estabelece as normas de licitação e contratos da 

Administração Pública, pois segundo os gestores os processos se tornam morosos e 

nem sempre é garantida a qualidade dos bens e serviços adquiridos. Também deve 

ser enfatizado que as grandes demandas de aquisições da autoridade portuária para 

a manutenção da infraestrutura do porto foi direcionada principalmente aos 

operadores portuários com a implantação da lei 8.630/93. 

Mesmo considerando a obrigatoriedade desta ação, um aspecto relevante 

apontado durante as entrevistas pelos gestores são as prestações de contas que o 

porto deve realizar aos órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas do Estado 

e o Tribunal de Contas da União. As auditorias destas instituições têm como objetivo 

realizar a análise da adequação dos processos econômico-financeiros, contratos e 

gestão de pessoas, além de garantir a transparência na gestão dos portos públicos.  

A FIG. 22 destaca as principais referências elencadas pelos entrevistados 

correspondentes a habilidade gerencial recursos, sendo este o código principal 

desta ilustração. Conectados a este código estão realçados outros 3 códigos 

interligados, o gerenciamento de recursos com 9 declarações, a prestação de contas 

com 1 citação e a destinação de recursos para atendimento das necessidades dos 

stakeholders, agrupando 2 citações. O código gerenciamento dos recursos dos 

portos foi citado 9 vezes como uma das principais estratégias para a melhoria da 

gestão dos stakeholders, uma vez que estes recursos podem ser destinados para o 

tratamento de demandas e de necessidades apontadas pelos stakeholders. Este 

código, além de estar interligado com outros 2 códigos apresenta como a principal 

prática relacionada ao gerenciamento de recursos o processo orçamentário, 

existente nos dois portos pesquisados.  

O processo orçamentário é uma exigência legal onde os portos precisam 

provisionar anualmente recursos para a manutenção da autoridade portuária, 

conforme descrito na citação da FIG. 22. Atrelado a este processo está a prática de 

prestação de contas, também compulsório entre os portos estudados. Todos os 

principais processos financeiros, incluindo o orçamento, são auditados por órgãos 

estaduais e federais regulamentadores, como o Tribunal de Contas do Estado e o 
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Tribunal de Contas da União. Tais medidas objetivam a transparência do uso de 

recursos públicos pelos órgãos vinculados ao Governo. 

 

Figura 22 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Recursos” presente nos Portos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foram identificadas 2 citações que evidenciam que os gestores dos portos 

direcionam recursos para atender as necessidades dos seus stakeholders. Uma 

delas está associada a uma prática descontinuada, o BSC, que previa recursos para 

a execução de iniciativas estratégicas e a outra é o orçamento, porém, limitado a 

pequenos investimentos, conforme explicado anteriormente. 
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5.3.7 Habilidade gerencial - stakeholder-serving 

 

Assim como muitas empresas de sucesso pensam em "como servir o cliente" 

ou "como servir os funcionários" é possível generalizar essa filosofia para "como 

servir os stakeholders". Freeman (1984) afirma que a "razão de ser" para a maioria 

das organizações está no ato de servir a alguma necessidade de um ator inserido 

em seu ambiente externo.  

Quando uma organização perde seu senso de propósito e de missão, ou seja, 

quando está centrada apenas nas necessidades internas de seus gestores corre o 

risco de ter uma atuação irrelevante, e o seu espaço poderá ser ocupado pela 

concorrência. Quanto mais se pensa em como servir melhor os stakeholders, a 

possibilidade de prosperidade das organizações ao longo do tempo se torna maior 

(FREEMAN, 1984). 

Esta visão esteve presente em determinados momentos das entrevistas com 

os gestores portuários. Na opinião de alguns dos entrevistados, os administradores 

dos portos devem se preocupar em atender aos interesses dos seus stakeholders, 

ou ao menos àqueles intervenientes que influenciam diretamente na operação do 

porto. 

Para estes gestores, a preocupação com o atendimento às expectativas dos 

stakeholders é evidente, principalmente em relação às demandas oriundas das 

comunidades locais e dos usuários, como os armadores, importadores e 

exportadores de cargas. 

[...] Nós somos responsáveis pelas comunidades do entorno, então 

os nossos processos influenciam diretamente, quando não 

prejudicam. [...] Nós temos problemas com ações trabalhistas, desde 

a época da extinta Portobrás. Tivemos vários problemas com desvios 

de funções. Pessoas foram mantidas no quadro, mas em funções 

diferentes. Outra questão é em relação a promoções. Você passa a 

vida toda sem ter promoções, apenas os acordos coletivos. Este 

problema impacta na situação financeira do porto e na motivação das 

pessoas. Atualmente tem sido tomadas atitudes pontuais. (PR-MEO). 

Manter a segurança do porto é outro objetivo. Isso também é muito 

bom pra todos. Para os trabalhadores, operadores, armadores, 

importadores, exportadores. (IT-FMV). 
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Algumas ações mencionadas pelos gestores como exemplos de atendimentos 

às exigências dos stakeholders são também consideradas medidas compensatórias 

em decorrência das atividades portuárias. Tais medidas objetivam minimizar os 

efeitos negativos ocasionados pela operação do porto, especialmente àqueles 

atrelados aos aspectos socioambientais. Estas ações estão inter-relacionadas entre 

as habilidades gerenciais proatividade e stakeholder-serving. 

Mesmo com as evidências que reforçam a importância de servir os 

shakeholders por que estes são considerados vitais para a sobrevivência das 

organizações (FREEMAN, 1984), alguns entrevistados relataram que uma parte dos 

stakeholders não são atendidos com a devida relevância. “[...] Não me lembro do 

porto ter alguma ação de reconhecimento e estímulo aos stakeholders por gerarem 

melhorias e apoiarem no desenvolvimento da competitividade do porto. [...] 

Atualmente não existem ações para integração do pessoal e aumento da motivação, 

e até meio chato entrar nesse assunto, mas não existe. Já tivemos muita coisa boa. 

(PR-ACT)”. 

Estas citações demonstram que algumas necessidades dos funcionários de 

uma determinada autoridade portuária não são atendidas e interferem diretamente 

na motivação dos mesmos. Os funcionários foram considerados stakeholders 

primários do sistema portuário por terem grande influência sobre a operação dos 

portos e, consequentemente, compreendidos como atores-chave para o sucesso do 

setor. 

Uma prática identificada pelo pesquisador que reflete o oposto da citação 

anterior é a existência da Diretoria de Integração Portuária, instituída em um dos 

portos estudados. O principal objetivo desta Diretoria é a representação e o estudo 

dos interesses de alguns stakeholders, principalmente os trabalhadores portuários. 

Em situações pontuais esta área também apoia outras categorias como os 

motoristas de caminhões e os estivadores.  

A FIG. 23 apresenta algumas citações que registram a existência de ações 

dos gestores em sintonia com a habilidade gerencial stakeholder-serving. Na 

representação gráfica da habilidade stakeholder-serving podem ser observados 3 

agrupamentos ligados ao código principal habilidade stakeholder serving. Em um 

dos códigos gerados 4 citações demonstram o não atendimento de necessidades de 

alguns stakeholders, contradizendo as 19 citações com exemplos de práticas onde 
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os gestores servem os seus principais stakeholders. Os problemas do não 

atendimento as necessidades de alguns atores estão associados aos stakeholders 

internos, neste caso os funcionários dos portos, pois foram identificadas ocorrências 

de passivos trabalhistas e ausência de ações de integração e motivação das 

equipes. Além disso, para alguns gestores do Porto de Paranaguá os índios foram 

considerados limitadores do desenvolvimento do porto, em função de não facilitarem 

as negociações para liberação de licenças ambientais. O não atendimento aos 

interesses dos stakeholders, destacado em um dos códigos, é apontado como uma 

potencial causa da descontinuidade de ações realizadas pelos portos que visavam o 

atendimento das necessidades e expectativas de alguns órgãos intervenientes. Este 

código está interligado a outros dois apresentados. 

 

Figura 23 – Ilustração da Habilidade Gerencial “Stakeholder Serving” presente nos Portos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como exemplo das citações do código prática de servir os stakeholders, 

estão correlacionadas as medidas de compensação, apresentadas na seção 5.3.5 e 
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na FIG. 23, a Diretoria de Integração Portuária presente no Porto de Itajaí e as 

ações de educação ambiental citadas pelos gestores do Porto de Paranaguá. 

 

5.3.8  Relacionamento - habilidade gerencial identificada pelo pesquisador 

 

Uma grande parcela da sociedade percebe o quanto a atividade portuária 

contribui para o desenvolvimento industrial e no crescimento da economia local. 

Entretanto, em muitos casos, o crescimento de um porto gera efeitos negativos para 

a comunidade do entorno, tais como o congestionamento rodoviário, a geração da 

poluição sonora, o prejuízo da paisagem e do ar e do uso da terra escassa.  

Alguns grupos comunitários argumentam que há um claro desequilíbrio entre 

os custos e os benefícios para a comunidade local em terem portos cada vez 

maiores. Este ponto de vista é um terreno fértil para grandes confrontos 

socioeconômicos relacionados ao desenvolvimento de um porto (WINKELMANS, 

2008). 

O gerenciamento de eventuais conflitos pode ser conduzido através de uma 

boa relação com os stakeholders portuários. Esta habilidade é reconhecida como 

uma importante ferramenta para a operação e para o desenvolvimento de um porto, 

considerando os múltiplos atores inseridos neste sistema (DOOMS, 2011). 

Além de terem sido identificadas evidências da existência das habilidades 

gerenciais prescritas por Freeman (1984), o pesquisador também pôde constatar 

diversas citações e constatações de uma nova habilidade gerencial durante as 

entrevistas nos portos que complementa as demais já apresentadas nas seções 

anteriores. 

O relacionamento foi apontado por todos os gestores entrevistados como uma 

habilidade gerencial fundamental para o gerenciamento dos stakeholders portuários. 

Algumas citações apontam que o bom relacionamento com os stakeholders 

influencia positivamente na competitividade do porto. “[...] Para melhorar a 

competitividade do porto se houvesse alguma ação para ser gerada aqui em 

Paranaguá seria a aproximação com os órgãos ambientais e com a Receita Federal, 

pois hoje eles brecam muita coisa, e isso interfere na competitividade do Porto. (PR-

ACT). [...] Podemos afirmar que o sucesso do Porto de Itajaí, até mesmo dos 
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terminais a montante, só é possível graças a esta sinergia que existe entre os 

stakeholders, todos buscando o mesmo objetivo. (IT-HCM)”. 

Por outro lado, eventuais problemas de relacionamento com os stakeholders 

podem afetar negativamente o desenvolvimento dos portos (AERTS, 2012). Foram 

identificadas algumas ocorrências que evidenciam dificuldades na relação entre 

porto e alguns os órgãos intervenientes, principalmente àqueles que estão ligados 

diretamente nos processos de liberação de cargas, aprovação de alvarás e 

licenciamentos, e de grupos com interesses específicos situados na região do 

entorno da área portuária. Algumas citações registradas evidenciam que estes 

problemas podem afetar diretamente a competitividade do sistema portuário. 

[...] Infelizmente estão sendo elementos que podem travar ou fazer 

fluir. Então está sendo um sério problema porque a FUNAI nos 

travou tudo. [...] Nós estamos fazendo um grande esforço para nos 

adequarmos ambientalmente, mas este tem sido um fator de 

limitação para o desenvolvimento do Porto. (PR-MEO). [...] Se a 

gente não olhar no entorno, se a gente não olhar pra comunidade, 

não se faz nada. Toda a vez que você vai fazer uma obra agora 

surge o fator meio ambiente com uma força muito grande. E quando 

você vai buscar as licenças ambientais começa a aparecer tudo isso 

aí. (PR-PDA). 

 

Conforme apresentado na FIG. 24, foram citadas pelos entrevistados várias 

ocorrências de problemas de relacionamento entre o porto e os seus stakeholders. 

Para Notteboom e Winkelmans, (2002), estas ocorrências podem ser justificadas 

devido a existência de interesses conflitantes entre alguns stakeholders. Nestes 

casos a autoridade portuária deve agir como indutor da prática de relacionamento 

para aumento da sua competitividade (AERTS, 2012). Além do código principal nova 

habilidade relacionamento, foram realçados os códigos ação de relacionamento 

descontinuada com 1 citação, confiança como base do relacionamento com 4 

citações, bom relacionamento com 27 citações, exemplo de prática de 

relacionamento com 18 citações e, por fim, problemas de relacionamento com 25 

citações. Os problemas de relacionamento em determinadas ocasiões estão 

relacionados com dificuldades encontradas pelas autoridades portuárias no que 

tange o atendimento a legislações, portarias e resoluções impostas por stakeholders 

com poderes em áreas de influência dos portos, como questões de alfandegamento, 

segurança, acessibilidade, saúde, socioambiental e política. Os problemas de 
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relacionamento são apontados como possíveis causas do código ação de 

relacionamento descontinuada. 

 

Figura 24 – Ilustração da Nova Habilidade Gerencial “Relacionamento” presente nos Portos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em alguns apontamentos os gestores afirmam que determinados 

stakeholders são limitadores do desenvolvimento do porto. Nestes casos, algumas 

ações foram realizadas pelas autoridades portuárias como tentativa de resgatar o 

bom relacionamento, porém sem atingir o êxito desejado. “[...] A situação dos índios 

sim é um problema. [...] Nós estamos tendo reuniões com eles, já pedimos até ajuda 

da SEP, mas não melhorou. [...]. O impasse é recente e acredito que vá melhorar, 

mas os índios não têm pressa. (PR-MEO)”. 

Também foram destacados pelos entrevistados alguns exemplos de ações 

realizadas e estimuladas pelas autoridades portuárias que resultaram na melhoria da 

relação do porto com os seus stakeholders. A maioria das práticas apresentadas 
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neste sentido são consideradas ações proativas, pois não são aplicadas pelo porto 

apenas em decorrência de atendimentos às exigências legais. 

Em negociações mais críticas, onde o risco de afetar a operação portuária é 

maior, os próprios gestores se envolvem nos contatos para garantir que o 

relacionamento seja conduzido de maneira adequada. Estes contatos geralmente 

ocorrem pessoalmente, durante reuniões formais ou em momentos onde a 

formalidade não é considerada um requisito necessário. “[...] Nós temos um bom 

relacionamento com os órgãos governamentais, pois estão nos auxiliando muito 

principalmente nestas questões com os índios e os pescadores. (PR-MEO). [...] Os 

moradores da região podem ser afetados de várias formas, com ruído, barulho, 

acidentes. [...] Hoje o porto se relaciona com a comunidade. (PR-ACT)”. 

A possibilidade de os gestores se relacionarem com os stakeholders por meio 

de contatos informais é considerada um aspecto positivo, pois normalmente a 

formalidade é requisitada em relações onde o ambiente instável provoca a 

insegurança e a burocracia motivada pela formalização minimiza o impacto de 

eventuais riscos existentes nos relacionamentos (AERTS. 2012). 

 

5.4 A INFLUÊNCIA DOS STAKEHOLDERS NA COMPETITIVIDADE DO SISTEMA 
PORTUÁRIO 

 

Dependendo do foco e forma de atuação de cada empresa os stakeholders e 

os seus graus de influência podem variar de organização para organização. O 

importante é entender que a gestão dos stakeholders é um dos caminhos que 

podem ser trilhados pelas empresas na busca pela vantagem competitiva perante os 

seus concorrentes (DOOMS, 2011). 

A afirmação de Winkelmans (2008) onde destaca que a elevação da 

competitividade dos portos depende diretamente da forma como os seus 

stakeholders são gerenciados, também foi constatada durante as entrevistas com os 

gestores dos portos pesquisados. 

De acordo com os entrevistados, alguns stakeholders possuem um papel de 

grande interveniência na operação portuária, sejam aqueles que exercem o papel de 

autoridades setoriais ou outros que possam ser afetados direta ou indiretamente 



106 
 

pela atividade do porto. Em determinados casos, dependendo do nível de 

interferência, estes stakeholders podem influenciar diretamente na atividade 

finalística do porto, trazendo consequências ao acesso de navios e na 

movimentação de cargas. 

A possibilidade de um stakeholder não permitir a atracação de um navio, ou a 

movimentação de uma carga, ou até a mesmo a entrada e saída de mercadorias nas 

áreas alfandegadas de um porto se compara a um eventual impedimento imposto a 

instituições bancárias em realizarem operações financeiras ou no caso de uma 

indústria não obter a autorização para produzir determinado produto em uma 

unidade industrial. Todos estes exemplos têm em comum vários efeitos como a 

redução de receitas, insatisfação dos clientes, diminuição do lucro líquido e, 

consequentemente, a redução da competitividade das organizações. 

(WINKELMANS; NOTTEBOOM, 2007). 

Foram identificadas cerca de 30 citações dos entrevistados onde pode ser 

evidenciado que os stakeholders influenciam diretamente na competitividade dos 

portos. A FIG. 25 apresenta estas constatações e destaca alguns casos onde os 

gestores indicam que determinados atores podem afetar negativamente a 

competitividade do setor portuário. Em algumas citações destacadas os gestores 

afirmam que determinados stakeholders podem parar a operação de um porto e, 

quando a interferência não chega ao ponto de impedir a operação, pode gerar 

grandes dificuldades que refletem consequências diretas ao usuário do serviço 

portuário. 
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Figura 25 – Ilustração da Influência dos Stakeholders na Competitividade dos Portos 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Estas percepções dos gestores fortalecem a importância das habilidades 

gerenciais prescritas por Freeman (1984) e da nova habilidade gerencial identificada 

pelo autor. Conforme já apresentado, tais habilidades auxiliam diretamente na forma 

como as organizações podem gerenciar os seus stakeholders para o aumento da 

sua competitividade. 

Utilizando como base as citações dos entrevistados e alguns autores 

referenciados nesta pesquisa, o pesquisador desenvolveu o QUADRO 10 que 

apresenta os principais fatores que afetam a competitividade dos portos, bem como, 

quais os stakeholders e habilidades gerenciais devem ser desenvolvidas visando a 

potencialização dos fatores competitivos do sistema portuário. 
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Quadro 10 – Fatores competitivos e potencializadores para o desenvolvimento dos portos 
 

Fatores 
Competitivos 

Referencial 
teórico 

Potencializadores 

Stakeholders Habilidades Gerenciais 

Profundidade do 
calado 

Andrada e Ferreira 
(2006) 

Órgãos ambientais, 
Marinha do Brasil, SEP, 

Governos e Comunidades. 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Negociação e 

Relacionamento 

Número e tamanho 
de berços 

Andrada e Ferreira 
(2006) 

Órgãos ambientais, SEP, 
Governos e Comunidades. 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Negociação e 

Relacionamento 

Especialização dos 
berços 

Andrada e Ferreira 
(2006) 

Importadores, 
Exportadores, Operadores 
portuários, Outros tipos de 

transportes e Órgãos 
regulamentadores 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Negociação e 

Relacionamento e Marketing 

Área de estocagem 
Andrada e Ferreira 

(2006) 
Entrepostos aduaneiros e 

Governos 

Formulação de Estratégia e 
Negociação, Relacionamento 

e Stakeholder-serving 

Fatores de produção 
adequados 

Andrada e Ferreira 
(2006); Lambert; 

Stock (1993); 
Winkelmans 

(2008) 

Armadores, Praticagem, 
Operadores portuários, 

Outros tipos de transporte, 
Órgãos regulamentadores 

e fiscalizadores, 
Despachantes e 

entrepostos aduaneiros 

Formulação de Estratégia, 
Relacionamento, 

Negociação, Proatividade e 
Stakeholder-serving 

Custos operacionais 
Andrada e Ferreira 
(2006); Souza et al 

(2010) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Operadores portuários, 
Armadores, Praticagem, 

Governos e Agentes 
marítimos 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Negociação, 

Relacionamento e 
Proatividade 

Acessos terrestres 
adequados 

Andrada e Ferreira 
(2006) 

Outros tipos de 
transportes, Comunidades 

e Governos 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Negociação e 

Relacionamento 

Estruturas enxutas 
Andrada e Ferreira 

(2006) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Operadores portuários, 
Armadores, Praticagem, 

Governos e Agentes 
marítimos 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Negociação, 

Relacionamento e 
Proatividade 

Estruturas voltadas 
para o cliente 

portuário 

Andrada e Ferreira 
(2006); De Langen 

(2002); Domms 
(2011) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Operadores portuários, 
Praticagem, Governos e 
Entrepostos aduaneiros 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Marketing, 

Comunicação, Negociação, 
Relacionamento, 

Proatividade e Stakeholder- 
serving 

Atuação comercial 
Andrada e Ferreira 

(2006); Domms 
(2011) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Operadores portuários e 
Entrepostos aduaneiros 

Comunicação, Negociação, 
Proatividade, 

Relacionamento, Marketing 
e Stakeholder-serving 
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Continuação 

Fatores 
Competitivos 

Referencial 
teórico 

Potencializadores 

Stakeholders Habilidades Gerenciais 

Forte marketing 
Andrada e Ferreira 

(2006); Domms 
(2011) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Operadores portuários e 
Entrepostos aduaneiros 

Comunicação, Negociação, 
Proatividade, 

Relacionamento, Marketing 
e Stakeholder-serving 

Preservação do 
meio ambiente 

Argenti (1997); 
Andrada e Ferreira 

(2006); 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Comunidades e Órgãos 

ambientais 

Recursos, Proatividade, 
Negociação, Formulação de 
Estratégia e Relacionamento 

Parcerias privadas 

Andrada e Ferreira 
(2006); 

Winkelmans 
(2008) 

Administradores 
portuários, Governos, 

Operadores portuários, 
SEP e Órgãos 

regulamentadores e 
fiscalizadores 

Relacionamento, 
Comunicação, Negociação, 
Proatividade e Formulação 

de Estratégia 

Interfaces 
adequadas 

Andrada e Ferreira 
(2006) 

Administradores 
portuários, Operadores 
portuários e Governos 

Recursos, Marketing, 
Comunicação, 

Negociação e 
Relacionamento 

Capacidade de 
integração em redes 

Notteboom e 
Winkelmans 

(2002); 
Winkelmans 

(2008) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 

Outros tipos de 
transportes, Governos 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Comunicação, 

Negociação, Relacionamento 
e Proatividade 

Flexibilidade dentro 
da abordagem 

integrada 

 Notteboom e 
Winkelmans 

(2002) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 

Governos, Órgãos 
regulamentadores, 

fiscalizadores e ambientais 

Comunicação, Negociação e 
Relacionamento 

Desenvolvimento da 
infraestrutura no 

tempo adequado ao 
atendimento da 

demanda 

Notteboom e 
Winkelmans 

(2002); 
Winkelmans 

(2008) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Operadores portuários, 

Governos, Órgãos 
regulamentadores, 

fiscalizadores e ambientais 

Recursos e Formulação de 
Estratégia 

Interligação entre a 
atividade portuária e 

outras funções 
econômicas como o 
lazer e a habitação. 

Winkelmans 
(2008) 

Administradores 
portuários, Funcionários, 
Comunidades, Governos 

Formulação de Estratégia, 
Relacionamento, 

Proatividade e Stakeholder-
serving 

Estrutura de 
governança definida 

Brooks, Rew e 
Stuart (2001); 
Winkelmans 

(2008) 

Administradores 
portuários, SEP e 

Governos 

Formulação de Estratégia e 
Proatividade 

Políticas de 
compensação 

 Notteboom e 
Winkelmans 
(2002); Aerts 

(2012) 

Administradores 
portuários, Comunidades, 

Governos e Órgãos 
regulamentadores, 

fiscalizadores e ambientais 

Recursos, Negociação, 
Relacionamento, 

Proatividade e Stakeholder-
serving 
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Continuação 

Fatores 
Competitivos 

Referencial 
teórico 

Potencializadores 

Stakeholders Habilidades Gerenciais 

Mapeamento dos 
stakeholders 

primários 

 Notteboom e 
Winkelmans 

(2002) 
Administradores portuários 

Formulação de Estratégia, 
Proatividade e Stakeholder-

serving 

Estabelecimento de 
ações que criem um 
cenário de disputas 

por mercado 

Domms (2011) 

Administradores 
portuários, Governos, 

SEP, Operadores 
portuários e Órgãos 
regulamentadores, 

fiscalizadores e ambientais 

Formulação de Estratégia, 
Marketing, Negociação, 

Relacionamento, 
Proatividade 

Existência de um 
instrumento formal 
de planejamento 

estratégico 

Domms (2011); 
Winkelmans 

(2002); 
Winkelmans 

(2008) 

Administradores 
portuários, SEP e 

Governos 

Formulação de Estratégia e 
Proatividade 

Utilização dos 
interesses dos 

stakeholders na 
definição das 
estratégias 

Domms (2011); 
Domms, Verbeke 
e Haezendonck 

(2012) 

Administradores portuários 
e Governos 

Recursos, Formulação de 
Estratégia,  Proatividade e 

Stakeholder-serving 

Existência de 
sistemas de gestão 

Verhoeven (2010); 
Winkelmans 

(2008) 

Administradores 
portuários, SEP e 

Governos 

Recursos, Formulação de 
Estratégia, Proatividade e 

Stakeholder-serving 

Confiança, ética e 
transparência na 
relação entre os 

stakeholders 

Aerts (2012); 

Domms (2011); 
Winkelmans e 

Notteboom (2007) 

Administradores 
portuários, Governos, 

Órgãos regulamentadores, 
fiscalizadores e ambientais 

Comunicação, Negociação, 
Relacionamento, 

Proatividade e Stakeholder-
serving 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No QUADRO 10 observam-se vários fatores que afetam a competitividade 

dos portos e que possuem enfoques distintos como os aspectos de infraestrutura, 

gerenciamento de custos, análise e prospecção de mercados, estrutura de 

governança corporativa, meio ambiente, planejamento, entre outros. Grande parte 

destes fatores foi citada pelos gestores dos portos durante as entrevistas, sendo que 

os mesmos percebem estes fatores como fundamentais para a diferenciação do 

porto no ambiente de competição. Os entrevistados também destacaram que a 

gestão sob os diversos stakeholders inseridos no sistema portuário pode 

potencializar o desenvolvimento da competitividade. 

Destaques, ainda, para cada fator de competitividade dos portos as 

habilidades gerenciais e os stakeholders que podem influenciar no desenvolvimento 

destes fatores. Conforme destacado, dependendo do fator competitivo, a gestão sob 
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determinado stakeholder é mais exigida devido ao seu nível de influência no setor 

portuário e à sua caracterização. Da mesma forma, as habilidades gerenciais 

exigidas para cada fator de competitividade do porto podem variar em função do seu 

enfoque.  

Também deve ser ressaltado que muitos dos fatores apresentados no 

QUADRO 10 foram citados por mais de um autor como fatores diferenciais para o 

desenvolvimento da competitividade dos portos. Em comum, todos os autores 

citaram que não basta os portos se embasar em apenas alguns fatores competitivos 

para poderem se diferenciar no mercado, mas sim devem buscar um equilíbrio entre 

estes fatores para obter um melhor desempenho. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme destacado por Alderton (2005) e verificado nesta pesquisa, os 

portos são considerados um dos principais elos logísticos para o escoamento da 

produção de um país e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico e o 

aumento da competitividade.  

Como no sistema portuário existem vários interesses comuns e conflitantes 

entre os atores envolvidos, os gestores portuários devem cuidadosamente 

considerar as novas situações político-econômicas existentes, pois o sucesso de um 

porto já não depende exclusivamente dos seus próprios desempenhos 

(WINKELMANS, 2008). Nesta ótica, a forma de gerenciar os stakeholders 

determinará o sucesso de um porto, incluindo o desenvolvimento de habilidades que 

auxiliam no gerenciamento das relações (NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002). 

Com os resultados apresentados desta pesquisa pode-se perceber que 

algumas iniciativas relacionadas ao gerenciamento dos stakeholders são aplicadas 

pelos gestores portuários, entretanto, alguns pontos merecem atenção. 

A comunicação e a negociação foram consideradas habilidades gerenciais 

presentes nos portos estudados, sejam por meio de práticas formais (reuniões do 

CAP, reuniões dos órgãos intervenientes, sites, setor de relações públicas, coletor 

de sugestões e reclamações) ou por práticas informais (contatos pessoais, reuniões 

cotidianas, e-mails). Estas práticas, mesmo que informais, são consideradas 

importantes ferramentas para gestão das interações com os stakeholders (DOOMS, 

2011). 

Algumas ações foram descontinuadas como a ouvidoria e pesquisa de 

satisfação dos clientes, além de não haver tratamentos e ferramentas que 

considerem as particularidades de cada stakeholder nas comunicações e 

negociações. Para Rocha e Goldschimidt (2010), as ferramentas de comunicação e 

negociação com os stakeholders devem considerar as necessidades específicas de 

cada ator. 

Os gestores dos portos pesquisados não apresentaram processos 

sistematizados relativos à habilidade gerencial marketing. De acordo com Freeman e 
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Reed (1983), a abordagem de marketing com os stakeholders deve ser tratada pelas 

organizações de forma similar a uma análise das necessidades dos consumidores.  

Tanto no Porto de Itajaí, quanto no Porto de Paranaguá, foram destacadas 

apenas ações pontuais como a existência de websites, jornais, mensagens na mídia, 

entre outras. Podem ser ressaltados os estudos realizados pelos gestores para 

ampliação do escopo de operação dos portos e a abertura de áreas para novas 

concessões, o que influencia diretamente na competitividade do sistema portuário. 

O PDZPO foi apontado como o principal instrumento relacionado à habilidade 

gerencial formulação de estratégia, porém é uma prática compulsória prevista em lei, 

que está limitado a questões de zoneamento e dos planos de expansão dos portos 

em relação à infraestrutura. No Porto de Itajaí, até o ano de 2002, havia a prática 

sistemática de desenvolvimento do planejamento estratégico com a utilização da 

ferramenta BSC para o desdobramento e o monitoramento da implementação da 

estratégia, mas estas ações foram descontinuadas pelos gestores que sucederam 

as funções no porto. 

A proatividade não é considerada uma habilidade gerencial desenvolvida nos 

portos estudados. Apesar da aplicação de algumas medidas de compensação para 

ajustamento de condutas inadequadas, o que para alguns autores são consideradas 

práticas proativas (NOTTEBOOM; WINKELMANS, 2002; AERTS, 2012), algumas 

citações demonstram fragilidades na plena adoção desta habilidade.  

Alguns gestores além de citarem que determinados stakeholders são 

considerados limitadores do desenvolvimento do porto, em função da imposição de 

regras e condicionantes para o seu crescimento, não avaliam como necessária a 

abordagem de marketing e vendas. Na visão de alguns entrevistados, se o porto 

apresentar uma estrutura adequada e atrativa os armadores, os importadores e os 

exportadores procurarão os seus serviços independentemente. 

Um grande número de práticas apresentadas pelos entrevistados está 

atrelado a exigências legais como as reuniões do CAP, PDZPO, orçamento, 

prestação de contas, medidas compensatórias, concessão de áreas, gestão de 

suprimentos, entre outras. Mesmo que sejam práticas que auxiliem no 

gerenciamento dos stakeholders, não demonstram a existência de proatividade, pois 

são compulsórias (VERHOEVEN, 2010).  
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A importância da proatividade neste aspecto se reforça em função de várias 

ações relevantes que tinham como objetivo a melhoria da relação dos portos com os 

stakeholders terem sido descontinuadas, tanto no Porto de Itajaí como no Porto de 

Paranaguá. Como exemplo destas ações destacam-se os sistemas de gestão da 

qualidade, BSC, pesquisas de satisfação dos usuários, ouvidoria e as reuniões do 

PROHAGE. 

A habilidade gerencial recursos é aplicada pelos gestores dos portos 

estudados por meio de duas principais práticas: o planejamento orçamentário e o 

processo de prestação de contas. Neste ponto cabe um destaque para o fato de que 

os portos brasileiros não são competitivos em comparação a maioria dos portos de 

outros países, pois a estrutura física não é atualizada com novas tecnologias, as 

tarifas são muito elevadas, os custos são pouco conhecidos e há grande 

dependência do Governo na realização dos principais investimentos em 

infraestrutura. 

A habilidade gerencial stakeholder-serving é uma das menos praticadas pelos 

portos pesquisados. A iniciativa de querer “servir” os stakeholders é pouco adotada 

pelos gestores, havendo uma relação direta com o aspecto da proatividade, pois 

como se percebe, as ações que permaneceram ativas ao longo dos anos são 

aquelas exigidas por lei.   

Algumas ações foram apresentadas pelos entrevistados demonstrando a 

aplicação parcial da habilidade gerencial stakeholder-serving, como a existência de 

medidas compensatórias, a Diretoria de Integração Portuária no Porto de Itajaí e o 

atendimento a algumas necessidades das comunidades do entorno. Entretanto, não 

foram identificas ações para atendimento às necessidades dos funcionários e 

também práticas sistematizadas que demonstrem a atitude dos portos de querer 

servir os seus stakeholders. 

A visão que alguns entrevistados possuem em relação a determinados 

stakeholders é que estes são atores que limitam o desenvolvimento dos portos. No 

Porto de Paranaguá os principais indicados seriam os índios, a FUNAI, os 

pescadores, os órgãos ambientais e a Receita Federal são, já no Porto de Itajaí 

seriam a ANVISA, o MAPA e a Marinha do Brasil os intervenientes que mais afetam 

o crescimento do porto. Tal visão contradiz a filosofia de servir aos stakeholders, 

conforme preconizado por Freeman (1984).  
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Um ponto de destaque citado por um dos gestores entrevistados contradiz 

várias ações e depoimentos coletados nos portos em relação às iniciativas de 

melhoria no gerenciamento dos stakeholders. Segundo este gestor, se o porto 

possui a infraestrutura adequada, um bom calado e proporciona segurança para as 

cargas, os usuários procuram os serviços deste porto, não sendo necessária a 

realização de ações de marketing e comunicação. A opinião deste gestor contraria a 

visão de Freeman e Reed (1983) que propõem uma generalização da abordagem de 

marketing para o gerenciamento dos stakeholders, abrangendo as necessidades 

destes atores da mesma forma que se analisa as necessidades dos clientes. 

Ainda sobre a citação deste entrevistado, este ponto de vista se destaca 

negativamente frente aos princípios da Teoria dos Stakeholders, em particular as 

habilidades gerenciais prescritas por Freeman (1984), bem como aos objetivos da 

Lei 12.815 onde a competitividade é impulsionada como fator de sobrevivência e a 

busca do atendimento às necessidades dos usuários dos portos. Cabe ressaltar que 

esta citação foi exposta por apenas um dos entrevistados, e que em alguns 

momentos das entrevistas os depoimentos dos gestores apresentavam divergências 

entre as declarações. 

A realização de ações de marketing e comunicação nos portos brasileiros se 

tornou ainda mais importante nos últimos anos a partir do aumento da participação 

privada na movimentação e armazenagem de cargas. Segundo o BNDES (2012), a 

expansão da oferta para o atendimento da demanda é uma diretriz de 

desenvolvimento de longo prazo para o setor portuário brasileiro. 

Com base na publicação do BNDES (2012) foram definidos os princípios 

fundamentais para o desenvolvimento de um novo modelo do setor portuário 

brasileiro que tem como objetivo a elevação da competitividade, destacando entre 

eles (1) promover o aumento da eficiência e novos investimentos, (2) viabilizar e 

estimular o aumento da participação privada, (3) assegurar a preservação dos 

interesses públicos e (4) garantir a isonomia no tratamento dos agentes do setor.  

Estes princípios apresentados são norteadores para o desenvolvimento da 

competitividade dos portos. O relacionamento, identificado nesta pesquisa como 

uma nova habilidade gerencial, tem em sua característica o atendimento destes 

princípios. Além de ser uma habilidade gerencial transversal, o relacionamento tem 

como foco a busca de sinergia entre os atores inseridos no sistema portuário e 
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busca a mediação de conflitos e a potencialização das relações por meio do 

tratamento homogêneo das necessidades. 

A gestão do relacionamento com os stakeholders surge como uma proposta 

de complementação das habilidades gerenciais prescritas por Freeman (1984), pois 

o sucesso de um porto depende da sua capacidade de integração nas redes 

empresariais e comunitárias. Como premissa, esta nova habilidade gerencial 

identificada destaca que os gestores portuários devem não apenas se manifestar 

como um stakeholder, mas principalmente agir como um indutor da prática de 

relacionamento para o aumento da competitividade (NOTTEBOOM; WINKELMANS, 

2002). 

A abordagem da gestão do relacionamento com os stakeholders pressupõe 

também que os gestores portuários tenham previamente mapeados os atores mais 

relevantes inseridos no contexto dos portos, pois por restrição de tempo e de 

recursos não é possível dedicar a mesma atenção para todos (CLARKSON, 1995).  

Por fim, o QUADRO 10 destacou os principais fatores competitivos e os 

aspectos potencializadores para a elevação da competitividade dos portos, pois 

elencou os stakeholders e quais as habilidades gerenciais que devem ser 

desenvolvidas para cada fator competitivo. Ressalta-se que outros fatores 

competitivos podem ser inseridos em função das características do porto e alguns 

fatores podem não ser aplicáveis pelo mesmo motivo. 

Este quadro pode ser considerado um importante instrumento de 

benchmarking e de embasamento para políticas de desenvolvimento do setor 

portuário brasileiro, pois alguns fatores competitivos estão presentes nos portos de 

maior destaque, como o Porto de Roterdã, considerado o melhor do mundo e o 

quarto maior em termos de estrutura e movimentação de cargas (REVISTA EXAME, 

2012).  

Winkelmans (2008) corrobora com o destaque ao Porto de Roterdã e ressalta 

que este é um dos maiores exemplos em termos de segurança e agilidade nas 

operações. Para atingir tal condição, ao longo dos anos foram realizados 

investimentos para a melhoria da infraestrutura, resolução de gargalos no transporte 

rodoviário e ferroviário, atendimento às necessidades de stakeholders, entre outros.  
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Entre os fatores competitivos citados no QUADRO 10, que podem auxiliar no 

desenvolvimento da competitividade dos portos brasileiros e que estão presentes no 

Porto de Roterdã, destacam-se o modelo de gestão que inclui a participação de 

empresas na tomada de decisão, a existência de um instrumento formal de 

planejamento estratégico onde o futuro do porto é traçado com décadas de 

antecedência, a agilidade na realização de novos investimentos como em obras 

constantes de dragagem e o uso de instrumentos modernos como o satélite que 

evita a fila de navios e ajuda na logística do porto (REVISTA EXAME, 2012).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segmento portuário no Brasil passou por profundas mudanças ao longo dos 

últimos anos, ocorrendo uma importante expansão em termos de infraestrutura a 

partir da década de 90, principalmente em função do estabelecimento da Lei 8.630, 

permitindo o aumento da eficiência da operação portuária (ALDERTON, 2005).  

Conforme o volume de cargas movimentadas aumentava e a inserção do país 

no mercado internacional se fortalecia, a capacidade instalada dos berços, pátios, 

acessos e a infraestrutura de modo geral necessitavam de mais investimentos. Com 

as restrições de capacidade e os investimentos não acompanhando a evolução da 

demanda, os serviços foram perdendo qualidade e o preço médio pago pelos 

usuários se tornava elevado (LACERDA, 2008). 

Estes problemas se agravaram à medida que outros entraves se 

apresentavam atrelados a limitadores do marco regulatório. Há ausência de uma 

estrutura de gestão e de governança definida, indefinição de responsabilidades 

principalmente em relação ao planejamento do setor e no estabelecimento de 

políticas e fiscalizações. No ranking de 2011, divulgado pelo Fórum Econômico 

Mundial, o setor portuário brasileiro caiu da posição de 123º para 130º em termos de 

competitividade em relação aos demais países do mundo (BNDES, 2012).  

Para Andrada e Ferreira (2006), o momento atual é propício e latente para 

mudanças no setor portuário brasileiro. Com a aprovação da MP 595 e a 

implantação da Lei 12.815 o fator competitividade é a maior prioridade do Governo 

Federal e permite que os portos recebam mais investimentos, diminua os seus 

custos, aumentem a produtividade e, consequentemente, atraiam mais usuários 

para os seus serviços. 

As considerações finais apresentadas nesta pesquisa são resultados de um 

estudo de caso múltiplo realizado nos Portos de Itajaí e de Paranaguá, sendo estes 

importantes complexos portuários que se destacam no ranking dos melhores portos 

públicos do Brasil (REVISTA EXAME, 2012). O objetivo principal da pesquisa de 

analisar a influência do gerenciamento dos stakeholders na competitividade dos 

portos, do ponto de vista dos gestores portuários, compreendeu uma análise de 
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conteúdo a partir de entrevistas com gestores, documentos fornecidos e 

observações in loco, caracterizando a triangulação metodológica. 

No intuito de identificar os stakeholders primários do sistema portuário 

brasileiro utilizaram-se como base as definições de Clarkson (1995) e a opinião de 

experts do sistema portuário e dos gestores dos portos pesquisados. Para estes 

atores a diferenciação entre os stakeholders primários e secundários se faz 

necessária em função dos seus níveis de influência na operação dos portos. 

Aqueles que possuem o atributo de interveniência na operação de um porto devem 

ser considerados como stakeholders primários e suas necessidades precisam ser 

compreendidas e utilizadas na definição das estratégias para o desenvolvimento da 

competitividade do porto. 

Neste contexto, durante as fases I e II da pesquisa pôde-se perceber que o 

nível de influência dos stakeholders sobre os portos pode apresentar variações em 

função da (1) vocação de tipo de carga movimentada pelo porto; (2) se o acesso ao 

porto é por via marítima ou fluvial; (3) a responsabilidade pela gestão do porto é 

municipal, estadual ou privada; e (4) pela característica de atuação local do 

stakeholder. Segundo Winkelmans (2008), portos com características diferentes 

podem utilizar técnicas distintas para gerenciar os seus stakeholders. 

As diferentes práticas de gerenciamento dos stakeholders identificadas no 

decorrer da pesquisa se justificam em função de os portos estudados possuírem 

características específicas. Enquanto o Porto de Itajaí tem como principal vocação a 

movimentação de cargas conteinerizadas, o acesso aos berços de atracação se faz 

pelo Rio Itajaí e a responsabilidade pela gestão foi delegada ao Governo Municipal, 

o Porto de Paranaguá tem como vocação principal a movimentação de granel sólido, 

granéis líquidos e carga geral, acesso marítimo e a gestão delegada ao Governo 

Estadual.  

A partir da identificação dos stakeholders mais relevantes foram mapeados os 

métodos atuais utilizados pelos gestores dos portos para o gerenciamento dos 

stakeholders portuários. Além disso, foram identificadas as lacunas relativas à 

gestão dos stakeholders. Este levantamento foi realizado à luz da Teoria dos 

Stakeholders, mais precisamente com referência às habilidades gerenciais 

prescritas por Freeman (1984). Os três níveis de relação (racional, processos e 

transacional) propostos por Freeman (1984), permitiram o levantamento e a 
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compreensão dos dados da pesquisa para analisar os níveis de influência dos 

stakeholders na competitividade dos portos. 

As habilidades gerenciais de Freeman (1984) demonstram-se presentes nos 

portos pesquisados, principalmente a partir de exemplos de práticas destacadas 

pelos entrevistados. Estas práticas foram utilizadas para a melhoria do 

relacionamento com os stakeholders, como a existência de reuniões específicas 

com alguns órgãos intervenientes, constituição de Conselhos e Diretorias, além da 

formatação de planos e ferramentas operacionais. 

Entretanto, algumas lacunas também foram identificadas durante as 

entrevistas no que tange o gerenciamento dos stakeholders, como a ausência de um 

instrumento formal de planejamento estratégico, o sistemas de gestão e a 

descontinuidade de algumas ações que contribuíam para a melhoria do 

relacionamento dos portos com os atores inseridos no setor portuário. 

Adicionalmente, o relacionamento se apresentou como uma nova habilidade 

gerencial fundamental para o gerenciamento dos stakeholders portuários, 

complementando as demais habilidades prescritas por Freeman (1984). O desafio 

de tornar um porto competitivo faz com que os gestores desenvolvam novas 

ferramentas que promovam a sinergia e apoiem o gerenciamento das relações com 

os stakeholders portuários (NOTTEBOOM e WINKELMANS, 2002). 

Diante do desafio, os administradores portuários devem assumir o papel de 

indutor da prática de relacionamento, visando o equilíbrio na relação entre os grupos 

existentes e auxiliando no entendimento dos direitos e deveres de cada ator 

envolvido (AERTS, 2012). O papel de indução neste processo considera o 

tratamento adequado aos funcionários, a ética, a transparência e o bom senso 

durante as rodadas de negociação para proporcionar a confiança entre os atores do 

sistema portuário, além de conduzir de maneira responsável as relações com o meio 

ambiente e com a sociedade. 

Com base nos resultados apresentados, no objetivo geral e na pergunta de 

pesquisa concluiu-se que o gerenciamento dos stakeholders portuários influenciam 

diretamente na competitividade dos portos e que os Portos de Itajaí e de Paranaguá 

possuem algumas práticas destinadas ao gerenciamento dos stakeholders 

portuários, principalmente aquelas relativas às habilidades gerenciais comunicação, 
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negociação e relacionamento. Entretanto, para todas as habilidades gerenciais 

foram identificadas lacunas ou práticas descontinuadas que comprometem o 

gerenciamento adequado dos stakeholders e o desenvolvimento da competitividade 

do sistema portuário. 

Os resultados gerados e as conclusões apresentadas revelam importantes 

contribuições para a administração estratégica no que tange a identificação das 

necessidades de desenvolvimento das habilidades gerenciais prescritas por 

Freeman (1984) e da nova habilidade relacionamento identificada pelo pesquisador.  

Destacam-se, também, como importantes resultados gerados, os principais 

fatores que afetam a competitividade dos portos brasileiros e os aspectos 

potencializadores que direcionam os gestores portuários a desenvolverem práticas 

para a melhoria das suas ações relativas ao gerenciamento dos stakeholders. 

Em função de o método qualitativo demandar mais tempo para a realização 

da pesquisa, este estudo apresentou como limitações a (1) utilização das 

habilidades gerenciais prescritas por Freeman (1984) como principal referência e 

ponto central para a coleta de dados durante as entrevistas, levantamento de 

documentos e observações; (2) busca de informações e embasamento em apenas 

dois portos brasileiros; e (3) entrevistas realizadas junto aos gestores, o que não 

proporciona a visão de outros atores do setor portuário. 

Neste sentido, para a continuidade dos estudos e tratamento das limitações 

desta pesquisa, sugere-se que sejam considerados outros referenciais em conjunto 

com as habilidades gerenciais prescritas por Freeman (1984), como por exemplo, os 

atributos de poder, legitimidade e urgência propostos por Mitchell; Agle; Wood 

(1997), a classificação dos stakeholders por interesse e poder proposta por Harrison 

(2005) e os tipos de estratégias de influência e de relações desenvolvidas por 

Frooman (1999). 

Outra sugestão é que um número maior de portos seja considerado em 

pesquisas futuras, pois como apresentado, as características de cada porto podem 

influenciar a forma de gerenciamento dos stakeholders, no que tange os tipos de 

carga movimentada (vocação), as características de acessibilidade (marítimo, fluvial 

ou lacustre), o formato da gestão (municipal, estadual ou privado) e o nível de 

exigência dos órgãos intervenientes locais. 
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Por fim, é sugerida que além do envolvimento dos gestores dos portos, seja 

considerada a participação de outros atores do sistema portuário na coleta de 

dados, em especial aqueles que representam o papel de usuários deste tipo de 

transporte como os importadores, exportadores e armadores. Este formato permitirá 

uma comparação entre as percepções dos gestores e clientes podendo ser 

avaliadas eventuais distorções de entendimento e aplicação dos métodos de 

gerenciamento dos stakeholders. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: VALIDAÇÃO STAKEHOLDERS 
PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS 

 

Prezado Senhor: 

 

Meu nome é Maicon Lacerda sou acadêmico do curso de Mestrado em Administração na 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e estou desenvolvendo uma pesquisa com a seguinte 

temática: “O Gerenciamento dos Stakeholders: Uma abordagem competitiva do sistema portuário 

brasileiro”. Aplicarei a minha pesquisa nos portos de Itajaí e Paranaguá, localizados nos Estados de 

Santa Catarina e Paraná, respectivamente. 

No estágio inicial do meu trabalho, pretendo definir quem são os stakeholders primários e os 

secundários dos portos pesquisados, tendo como base os seguintes conceitos: 

 

Stakeholders: Qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da 

organização (FREEMAN, 1984). 

 

Stakeholders primários: Sem uma contínua participação destes a organização não conseguiria 

sobreviver, havendo um alto grau de interdependência entre a empresa e os mesmos (CLARKSON, 

1995). 

 

Stakeholders secundários: Aqueles que podem influenciar ou serem influenciados pela organização, 

porém não são essenciais para a sua sobrevivência. Embora não diga respeito às atividades vitais 

para sobrevivência da organização, a negligência das relações secundárias por parte dos gestores 

pode prejudicar o funcionamento da empresa. (CLARKSON, 1995). 

Considerando a sua experiência na área portuária, solicito a gentileza de indicar quais são os 

stakeholders primários e secundários da relação apresentada abaixo. 

Agradecemos pela colaboração com a pesquisa e permanecemos a disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Maicon Lacerda  

Mestrando em Administração - UNIVALI   

maiconlacerda_adm@hotmail.com                                               

 Prof.ª Dra. Dinorá Eliete Floriani  

Orientadora – UNIVALI 

dinora@univali.br  

mailto:maiconlacerda_adm@hotmail.com
mailto:dinora@univali.br
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STAKEHOLDERS 
Assinalar com um “X” 

Primários Secundários 

St
a

ke
h

o
ld

er
s 

In
te

rn
o

s Administradores portuários   

Funcionários   

Membros dos Conselhos   

Acionistas   

St
a

ke
h

o
ld

er
s 

 

Ex
te

rn
o

s 

Importadores   

Exportadores    

Armadores   

Praticagem   

Operadores portuários   

Fornecedores   

Transportadores de outros modais   

Comunidades locais   

ONGs   

Imprensa   

Governo Municipal (Porto de Itajaí)   

Governo Estadual (Porto de Paranaguá)   

Governo Federal   

Órgãos ambientais   

Instituições financeiras   

Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO   

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA   

Secretaria de Portos – SEP   

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ   

Receita Federal   

Polícia Federal   

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA   

Sindicatos   

Concorrentes   

Parceiros   

Outros (caso identifique a ausência de algum stakeholder): 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

  



133 
 

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

) Informações do Respondente e do Porto 

 

1. Dados do Porto 

Nome do Porto:  

Número de funcionários:  

Administração:  

Superintendente:  

Localização:  

Principais cargas: 

 

 

 

 

2. Dados do Respondente 

Nome:  

Cargo ou função:   

Tempo que trabalho no porto:   

Formação:   

 

 

B) Principais conceitos 

Stakeholders: Qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos 

objetivos da organização (FREEMAN, 1984). 

 
Stakeholders primários: Sem uma contínua participação destes a organização não 

conseguiria sobreviver, havendo um alto grau de interdependência entre a empresa e os 

mesmos (CLARKSON, 1995). 

 
Stakeholders secundários: Aqueles que podem influenciar ou serem influenciados pela 

organização, porém não são essenciais para a sua sobrevivência. Embora não diga respeito 

às atividades vitais para sobrevivência da organização, a negligência das relações 

secundárias por parte dos gestores pode prejudicar o funcionamento da empresa. 

(CLARKSON, 1995). 



134 
 

C) Stakeholders primários dos portos 

 

Administradores portuários 

Funcionários 

Acionistas 

Importadores 

Exportadores  

Armadores 

Praticagem 

Operadores portuários 

Outros tipos de transportes 

Governo Municipal (Porto de Itajaí) 

Governo Estadual (Porto de Paranaguá) 

Governo Federal 

Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

Secretaria de Portos – SEP 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ 

Receita Federal 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Entrepostos aduaneiros 

Despachantes aduaneiros 

Agentes marítimos 

Outros: 
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D) Gerenciamento dos Stakeholders 

1. COMUNICAÇÃO 

As organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders projetam e 

implementam processos de comunicação com múltiplos stakeholders. 

 

- Como ocorre a comunicação com os stakeholders? 

- Plano de comunicação, balanço anual, relatórios, informativos, jornais, site, intranet, etc. 

- Atinge todos os stakeholders. 

- Informações que são divulgadas pelos meios de comunicação. 

- Informações claras e facilmente compreendidas. 

- Discussão e comunicação de valores e princípios organizacionais. 

- Entendimento dos valores e princípios organizacionais assegurados. 

- Envolvimento da alta-administração na comunicação com os stakeholders. 

- Comunicação de decisões e resultados 

- Recebimento e tratamento de reclamações, denúncias e sugestões. 

 

2. NEGOCIAÇÃO 

As organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders negociam 

explicitamente com os seus stakeholders sobre questões críticas e buscam acordos 

voluntários. 

 

- Realiza negociações com stakeholders? Quais? 

- Responsáveis pela condução das negociações. 

- Método de negociação. 

- Propósito das negociações. 

- Negociações com alinhamento de interesses. 

- Envolvimento da alta-administração nas negociações. 

 

3. MARKETING 

As organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders difundem e 

aproximam o marketing para servir a múltiplos stakeholders. 

 

- Comunicação da marca e serviços. 

- Clareza, autenticidade e conteúdo adequado nas mensagens divulgadas. 

- Avaliação dos níveis de conhecimento da marca e serviços (pesquisas, top of mind). 
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- Divulgação dos canais de relacionamento. 

- Avaliação de satisfação dos clientes 

 

4. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

As organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders consideram os 

interesses dos mesmos no processo de formulação estratégica da organização. 

 

- Processo formal de formulação da estratégia. 

- Definição de Missão, Visão, Valores e Políticas. 

- Comunicação de estratégias, metas e planos de ação para os stakeholders. 

- Identifica dos stakeholders primários no intuito de conhecer e analisar suas expectativas. 

- Considera as necessidades dos stakeholders no processo de formulação das estratégias. 

- Envolvimento dos stakeholders primários no processo de formulação das estratégias. 

 

5. PROATIVIDADE 

As organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders são proativas, 

antecipando as preocupações com os stakeholders e tentando influenciar o ambiente dos 

stakeholders. 

 

- Decisões antecipadas para atender as necessidades dos stakeholders. 

- Discute com stakeholders em momentos de crises e situações adversas. 

- Atendimento aos aspectos socioambientais. 

- Relacionamento com a comunidade. 

- Prevenção de acidentes e incidentes. 

- Compensações para neutralizar eventuais danos. 

- Existência de Termos de Ajustes de Conduta – TAC, sanções, passivos trabalhistas ou 

ambientais, conflitos de qualquer natureza. 

 

6. RECURSOS 

As organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders alocam recursos 

de forma coerente com as preocupações das partes interessadas. 

 

- Existência de planejamento orçamentário. 

- Recursos alocados para atender as preocupações e necessidades dos stakeholders. 

- Localização dos fornecedores do porto. 

- Nível de dependência em relação aos fornecedores. 
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- Estado de conservação dos equipamentos e outros bens patrimoniais do porto. 

- Prestação de contas para os stakeholders. 

 

7. STAKEHOLDER-SERVING 

Gestores das organizações com alta capacidade de gerenciar os seus stakeholders pensam 

em termos de stakeholders a que serve. 

 

- No porto se pensa em como servir os stakeholders? 

- Reconhecimentos aos stakeholders que buscam soluções para os problemas do porto. 

- Estímulos para o alcance de metas. 

- Atenção à família dos funcionários do Porto. 

- Ações de integração entre os funcionários do Porto. 

- Ações de integração com os stakeholders do Porto? 

- Ações que o Porto precisa implantar para melhorar a sua relação com os stakeholders. 

 

E) Competitividade do Sistema Portuário 

- Influência dos stakeholders na competitividade dos portos. 

- Problemas que os stakeholders podem gerar para a competitividade dos portos. 

- Benefícios que os stakeholders podem proporcionar para a competitividade dos portos. 
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APÊNDICE C – UNIDADES FORMATADAS PARA ANÁLISE COM O 
SOFTWARE ATLAS TI 

 

 

Entrevistado: IT-AHC 

 

 

Entrevistado: IT-FMV 
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Entrevistado: IT-HCM 

 

 

 

Entrevistado: IT-SAS 
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Entrevistado: IT-ACT 

 

 

 

Entrevistado: IT-LTS 
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Entrevistado: IT-MEO 

 

 

Entrevistado: IT-PDA 
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APÊNDICE D – CÓDIGOS ELABORADOS COM O SOFTWARE 
ATLAS TI 

 

 

Code: Ação de comunicação descontinuada 

Created: 12/02/13 12:55:39 by Super 

Modified: 12/02/13 21:05:34 

Families (1): Habilidade Comunicação 

Quotations: 3 

 

Code: Ação de marketing 

Created: 12/02/13 12:40:38 by Super 

Modified: 12/02/13 21:39:32 

Families (1): Habilidade Marketing 

Quotations: 8 

 

Code: Ação de negociação descontinuada 

Created: 12/02/13 13:48:45 by Super 

Modified: 12/02/13 21:35:28 

Families (1): Habilidade Negociação 

Quotations: 1 

 

Code: Ação de relacionamento descontinuada 

Created: 12/02/13 13:49:02 by Super 

Modified: 12/02/13 22:50:33 

Families (1): Nova Habilidade Relacionamento 

Quotations: 1 

 

Code: Ação reativa 

Created: 12/02/13 12:56:20 by Super 

Modified: 16/02/13 22:15:44 

Families (1): Habilidade Proatividade 

Quotations: 4 

 

Code: Afetam negativamente a competitividade 

Created: 12/02/13 14:00:09 by Super 

Modified: 16/02/13 22:16:19 

Families (1): Competitividade 

Quotations: 16 

 

Code: Ausência de ação de marketing 

Created: 12/02/13 14:30:19 by Super 

Modified: 16/02/13 22:13:47 

Families (1): Habilidade Marketing 

Quotations: 1 

 

Code: Ausência de planejamento estratégico 

Created: 12/02/13 14:33:46 by Super 

Modified: 12/02/13 21:45:13 

Families (1): Habilidade Formulação de Estratégia 

Quotations: 4 

 

Code: Bom relacionamento 

Created: 12/02/13 12:10:45 by Super 

Modified: 12/02/13 22:52:52 
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Families (1): Nova Habilidade Relacionamento 

Quotations: 27 

 

Code: Comunicação adequada 

Created: 12/02/13 12:34:44 by Super 

Modified: 12/02/13 21:42:08 

Families (1): Habilidade Comunicação 

Quotations: 12 

 

Code: Confiança como base do relacionamento 

Created: 12/02/13 13:55:24 by Super 

Modified: 12/02/13 22:51:46 

Families (1): Nova Habilidade Relacionamento 

Quotations: 4 

 

Code: Descontinuidade de ações que atendiam aos interesses dos 

stakeholders 

Created: 12/02/13 14:37:01 by Super 

Modified: 12/02/13 22:17:33 

Families (1): Habilidade Stakeholder Serving 

Quotations: 2 

 

Code: Destinação de recursos para stakeholders 

Created: 12/02/13 12:53:32 by Super 

Modified: 16/02/13 22:16:19 

Families (1): Habilidade Recursos 

Quotations: 2 

 

Code: Envolvimento dos stakeholders na formulação da estratégia 

Created: 12/02/13 12:47:07 by Super 

Modified: 12/02/13 21:49:35 

Families (1): Habilidade Formulação de Estratégia 

Quotations: 5 

 

Code: Exemplo de prática de comunicação 

Created: 12/02/13 12:44:55 by Super 

Modified: 12/02/13 21:07:46 

Families (1): Habilidade Comunicação 

Quotations: 16 

 

Code: Exemplo de prática de negociação 

Created: 12/02/13 12:44:47 by Super 

Modified: 12/02/13 21:36:09 

Families (1): Habilidade Negociação 

Quotations: 10 

 

Code: Exemplo de prática de relacionamento 

Created: 12/02/13 12:11:10 by Super 

Modified: 12/02/13 22:56:17 

Families (1): Nova Habilidade Relacionamento 

Quotations: 18 
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Code: Gerenciamento de recursos 

Created: 12/02/13 12:51:19 by Super 

Modified: 12/02/13 22:04:45 

Families (1): Habilidade Recursos 

Quotations: 9 

 

Code: Medida de compensação 

Created: 12/02/13 15:01:48 by Super 

Modified: 12/02/13 21:57:11 

Families (1): Habilidade Proatividade 

Quotations: 4 

 

Code: Não atendimento aos interesses dos stakeholders 

Created: 12/02/13 14:32:21 by Super 

Modified: 16/02/13 22:14:46 

Families (1): Habilidade Stakeholder Serving 

Quotations: 4 

 

Code: Negociação adequada 

Created: 12/02/13 12:32:45 by Super 

Modified: 12/02/13 21:36:09 

Families (1): Habilidade Negociação 

Quotations: 9 

 

Code: Os stakeholders influenciam a competitividade do porto 

Created: 12/02/13 12:02:49 by Super 

Modified: 16/02/13 22:15:44 

Families (1): Competitividade 

Quotations: 10 

 

Code: PDZPO como instrumento de planejamento 

Created: 12/02/13 13:56:29 by Super 

Modified: 12/02/13 21:49:35 

Families (1): Habilidade Formulação de Estratégia 

Quotations: 5 

 

Code: Planejamento das ações 

Created: 12/02/13 13:58:18 by Super 

Modified: 12/02/13 21:46:34 

Families (1): Habilidade Formulação de Estratégia 

Quotations: 6 

 

Code: Planejamento descontinuado 

Created: 12/02/13 12:49:56 by Super 

Modified: 12/02/13 15:43:39 

Families (1): Habilidade Formulação de Estratégia 

Quotations: 2 

 

Code: Prática de servir os stakeholders 

Created: 12/02/13 12:29:21 by Super 

Modified: 12/02/13 22:12:05 

Families (1): Habilidade Stakeholder Serving 

Quotations: 19 
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Code: Prática proativa descontinuada 

Created: 12/02/13 12:50:22 by Super 

Modified: 12/02/13 15:47:07 

Families (1): Habilidade Proatividade 

Quotations: 4 

 

Code: Prestação de contas 

Created: 12/02/13 14:35:10 by Super 

Modified: 12/02/13 22:04:32 

Families (1): Habilidade Recursos 

Quotations: 1 

 

Code: Problema de comunicação 

Created: 12/02/13 12:14:30 by Super 

Modified: 12/02/13 21:42:18 

Families (1): Habilidade Comunicação 

Quotations: 4 

 

Code: Problema de negociação 

Created: 12/02/13 13:44:45 by Super 

Modified: 12/02/13 21:35:28 

Families (1): Habilidade Negociação 

Quotations: 6 

 

Code: Problema de relacionamento 

Created: 12/02/13 12:11:57 by Super 

Modified: 16/02/13 22:14:06 

Families (1): Nova Habilidade Relacionamento 

Quotations: 25 

 

Code: Stakeholders primários 

Created: 12/02/13 12:03:59 by Super 

Modified: 12/02/13 12:03:59 

Quotations: 14 

 

Code: Stakeholders secundários 

Created: 12/02/13 12:43:50 by Super 

Modified: 12/02/13 12:43:50 

Quotations: 2 

 

 

 



 

APÊNDICE E – FAMÍLIAS DE CÓDIGOS GERADAS COM O SOFTWARE ATLAS TI 
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APÊNDICE F – RELATÓRIO DAS CITAÇÕES DESTACADAS COM O SOFTWARE ATLAS TI 
 

 

 

 

 

 


