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1. Resumo 

 

Este trabalho analisa o impacto das transformações do porto de Santos na 

vida de seus trabalhadores, em especial as novas demandas por capacitação. 

Seu foco é a carga geral movimentada em contêineres, o que implica na 

análise sobre a modernização portuária no Brasil. A metodologia 

desenvolvida baseou-se em pesquisas bibliográficas quanto aos meios e 

exploratória quanto aos fins. Por meio de entrevistas com trabalhadores 

portuários e líderes sindicais da categoria, procurou-se coletar informações 

em relação ao trabalho antes e depois desse avanço. Os resultados apontam 

que o modelo em vigor apresenta resistências por parte dos trabalhadores. 

As experiências vividas antes da modernização, onde o modelo de 

governança lhes fornecia alto poder sobre o mercado de trabalho que 

controlavam, agora, num contexto onde novos atores privados colocam o 

foco na elevação da produtividade, guiados pela competitividade global, 

esterilizam suas ações e comprometem suas percepções sobre a qualificação 

e a competência requeridas pelas novas tecnologias. 

 

2. Introdução 

O porto de Santos é o maior e mais importante porto da América 

Latina, ocupando áreas em três municípios da Baixada Santista: Cubatão, 

Santos e Guarujá. Atualmente, conta com aproximadamente 12 km de cais e 

movimenta, por ano, mais de 60 milhões de toneladas de cargas diversas. 

Ele está localizado a 70 km da cidade de São Paulo e é servido por duas 
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ligações ferroviárias, duas estradas que o ligam à capital, além de uma 

estrada para o sul do país. 

O início das atividades portuárias em Santos está diretamente ligado à 

fundação da cidade. Naquela época, o porto era apenas um conjunto de 

trapiches de madeira que atravessavam trechos do mangue, chegando até a 

beira d'água, possibilitando a atracação de navios de pequeno porte. Os 

navios maiores apresentavam sérios problemas para atracação e, com muita 

frequência, encalhavam ao se aproximarem dos trapiches. 

Santos foi elevada à condição de vila por Brás Cubas em 1546, 

tornando-se uma excelente alternativa para o ancoro de embarcações que se 

dirigiam ao sul das terras que estavam sendo colonizadas. No final do século 

XVIII, devido ao ‘segundo ciclo do açúcar’ experimentado pelo interior de São 

Paulo, a Vila de Santos foi incluída na economia nacional, obtendo melhorias 

na infraestrutura de transportes e preparando a região para o ciclo do café. 

Como consequência do Bloqueio Continental decretado por Napoleão 

Bonaparte em 1806, a Inglaterra, parceira comercial de Portugal, sugeriu, 

em 1808, ao príncipe D. João, a transferência de sua Corte para o Brasil, 

abrindo os portos brasileiros ao livre comércio. 

Posteriormente, em 1822, o Brasil foi declarado independente de 

Portugal e, em 26 de janeiro de 1839, Santos foi elevada à categoria de 

cidade. Em 1864, iniciou-se a construção da Estrada de Ferro São Paulo 

Railway, a primeira ligação ferroviária entre o Porto de Santos e o restante 

da Província. Como os produtores de café estavam dispersos geograficamente 

no interior do estado e o principal consumidor era o mercado externo, o 

porto de Santos tornou-se o ponto nodal dessa relação de produção e 

distribuição.  

As condições do porto de Santos, porém, ainda eram muito precárias. 

Somente em 1888, após quase vinte anos de processos lentos e 

tumultuados, foi publicado o Decreto 9.979 autorizando o contrato para a 

concessão que permitia a execução de obras e melhoramentos no porto. Por 

haver vencido o processo licitatório, a firma que se tornou responsável pela 

promoção das obras e pela exploração das instalações portuárias era a 

Gaffrée, Guinle & Cia. Em 1892, mesmo ano em que ela foi transformada em 



uma sociedade anônima com o nome de Companhia Docas de Santos (CDS), 

o primeiro trecho do novo porto, com 260 metros de extensão, foi 

inaugurado. 

Em 1909 a Cia. Docas já tinha construído 4.720 metros de cais, 26 

armazéns internos e 15 externos, 1 armazém frigorífico, 23 pátios cobertos, 

2 tanques de óleo combustível e 38.300 m de linha férrea. Ao longo dos 

anos, a Cia. Docas de Santos foi executando obras de melhoramento do 

Porto e, em 1980, quando o prazo de 90 anos da concessão imperial dada à 

CDS foi encerrado, ela entregou a sua sucessora um complexo portuário com 

11.837 metros de cais, ferrovia, usina elétrica própria (Itatinga), 53 

armazéns, 96 tanques de combustíveis e químicos, vários pátios e 

instalações especializadas, sistema de telecomunicações, microfilmagem, 

processamento de dados e 13.357 funcionários. 

Quem assumiu o controle do porto de Santos, então, foi a Companhia 

Docas do Estado de São Paulo (CODESP), sociedade de economia mista 

criada pelo Governo Federal, de capital majoritário da União. 

A modernização portuária no Brasil, a partir de 1993, toma aspectos 

prioritários na medida em que o avanço tecnológico possibilitou a outros 

portos no mundo, entre eles os latino-americanos, reduzir custos, aprimorar 

serviços e apresentar alto índice de qualidade. É, pois, no bojo desta 

demanda que é colocada a modernização do porto de Santos como maior 

porto da América Latina e principal porta de comunicação marítima do 

Brasil. A robótica e as demais tecnologias de ponta contribuem para o 

aumento da competitividade, possibilitam a melhoria de qualidade e 

reduzem custos. No que se refere ao trabalho, elas são responsáveis pelas 

mudanças drásticas que vêm ocorrendo na estrutura e nas características 

do mesmo, o que demanda novas competências do trabalhador no setor 

portuário. 

 

3. Objetivos 

O objetivo do projeto é identificar as novas tecnologias no porto de 

Santos a partir da implantação da Lei 8.630 de Modernização dos Portos e, 



assim, estabelecer as demandas por qualificação e a percepção dos 

trabalhadores sobre tais demandas. 

           

4. Metodologia 

O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa bibliográfica e 

exploratória, por meio da qual se elaborou um mapeamento da atual 

tecnologia existente nas empresas operadoras de contêineres no porto de 

Santos e entrevistas com trabalhadores que atuaram antes e continuam 

atuando depois da implantação das novas tecnologias. Privilegiaram-se, além 

dos trabalhadores, os líderes dos trabalhadores no sindicato dos avulsos, 

por serem eles formadores de opinião da categoria. As entrevistas semi-

estruturadas objetivaram identificar a percepção dos trabalhadores sobre os 

aspectos de qualificação e de competências existentes no período que 

antecede a mudança e posterior a ela. 

 

5. Desenvolvimento 

O porto de Santos é o que mais movimenta contêineres no país e, nos 

últimos cinco anos, movimentou em média 40% do total geral de carga 

conteinerizada em portos brasileiros. 

O contêiner é um equipamento naval, intermodal, de dimensões 

padronizadas, reutilizável, destinado ao transporte seguro de carga. Ele 

surgiu por volta de 1950 e, na década de 80, a movimentação de cargas em 

contêineres já estava amplamente difundida, principalmente nos países 

desenvolvidos. No Brasil, porém, isso só se instaurou de forma significativa a 

partir da Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, conhecida como Lei de 

Modernização dos Portos. Ela dispõe sobre a exploração do porto organizado, 

as instalações, operações, operadores e trabalhadores portuários, além de 

órgãos responsáveis por sua administração. Antes dessa lei, o porto era 

administrado pelo Estado, o que significava pouco investimento na 

infraestrutura portuária. No artigo 1º do Capítulo I, a Lei 8.630 estabelece 

que “cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto 

organizado”, sendo que no parágrafo 2º desse mesmo artigo, fica 

estabelecido que “a concessão do porto organizado será sempre precedida de 



licitação realizada de acordo com a lei que regulamenta o regime de 

concessão e permissão de serviços públicos” (FRANCO, 1993). Como 

consequência, hoje, no porto de Santos, 80% das operações são realizadas 

por empresas privadas. 

 Uma vez que a carga geral deixou de ser transportada em sacos, caixas 

de madeira, entre outros, para ser transportada em contêineres, diversas 

mudanças tiveram de ser feitas nas operações portuárias. Os contêineres, 

por serem grandes e de difícil manuseio, exigem a utilização de 

equipamentos especializados, como portêineres, diferentes tipos de 

guindastes, empilhadeiras etc. 

 A seguir, são elencados alguns desses principais instrumentos de 

movimentação de carga no porto de Santos. O portêiner (quay side container 

crane) é um equipamento encontrado em terminais portuários para 

embarque e desembarque de contêineres em navios. Ele é formado por um 

quadro de apoio que pode percorrer o comprimento de um cais ou pátio e 

por uma plataforma móvel chamada spreader. O spreader pode ser abaixado 

até a altura do contêiner e, por meio de um mecanismo twistlock, prende-se 

aos 4 cornercastings (castanhas) superiores do contêiner para, então, poder 

movimentá-lo. A operação do portêiner é realizada por um único operador, 

que fica em uma cabine móvel suspensa controlando a movimentação. O 

equipamento tem a capacidade de movimentar entre 20 a 30 contêineres por 

hora, reduzindo o tempo de atracação dos navios. 

O transtêiner é um equipamento rolante em estrutura de pórtico. Ele 

se desloca sobre pneus ou trilhos. O transtêiner sobre trilhos (rail mounted 

gantry crane) é conduzido por um operador à frente e outro atrás ao longo 

dos trilhos. Esse tipo de equipamento tem a capacidade de içar um contêiner 

de 20 pés, um de 40 pés, ou até mesmo dois contêineres de 20 pés. Já o 

transtêiner sobre pneus (rubber tyred gantry crane) é utilizado 

principalmente para empilhar e estocar contêineres de 20 pés no pátio até 

uma altura máxima de seis unidades. 

 O guindaste de bordo (jib crane) geralmente é constituído por uma 

torre equipada com cabos e roldanas e é usado para levantar e baixar 



contêineres e/ou mercadorias. O operador pode girar a lança 360º, além de 

suspendê-la e abaixá-la por meio de joysticks e/ou alavancas. 

 O aranha (straddle carrier) é utilizado para retirar os contêineres do 

costado do navio, empilhando-os até a quarta altura no pátio de 

armazenagem. Cada aranha é manipulado por um operador em uma cabine 

com joystick. 

 O reach stacker é utilizado para movimentar contêineres em pequenas 

distâncias, além de empilhá-los. 

 Observa-se que a utilização desses equipamentos tem como estratégia 

básica o aumento de carga geral movimentada por contêineres visando à 

elevação da eficiência do processo operacional. Além disso, esses 

equipamentos são dependentes de sistema informatizado que garanta o 

sucesso das operações, pois:  

Para movimentar uma carga é necessário ter a informação de onde 

ela está, para onde ela dever ir, como ir, todas estas são 
informações operacionais. Mesmo com a disponibilidade e todas 

estas informações há a possibilidade da movimentação da carga 

não ocorrer, pois o processo depende também de averiguar a 
disponibilidade e status de informações administrativas: 

autorização de entidades, averiguação de pagamentos entre outras. 

Resumindo, no ambiente portuário a correta gestão das 
informações é tão crítica quanto à gestão dos recursos físicos para 

manipulação de cargas. (DE SORDI, 2005) 

 

A movimentação de contêineres está relacionada a esse fluxo 

informacional, pois a retirada destes de um navio implica em um sistema 

que conhece sua carga e seu destino, que orienta o seu deslocamento dentro 

do terminal, ou diretamente para um veículo de transporte. 

Anterior ao uso dessas novas tecnologias, a mercadoria era colocada 

nos navios pelos próprios braços dos estivadores, que carregavam nas 

costas, entre outros produtos, sacos de até 60 quilos. Também existiam 

guindastes que auxiliavam o embarque e desembarque de carga, porém, 

nada tão moderno quanto os equipamentos de hoje. Os trabalhadores 

portuários não precisavam ser escolarizados para exercerem sua função. Era 

necessário, apenas, que soubessem realizar o trabalho. 

O maquinário empregado no porto hoje requer treinamento do 

operador. A tecnologia da informação está diretamente ligada à 



modernização portuária, o que implica em novas competências, e novas 

qualificações. A própria Lei 8.630, em seu artigo 57, estabelece que o 

trabalhador portuário deve buscar a multifuncionalidade, de forma a 

“adequá-lo aos modernos processos de manipulação de cargas e aumentar a 

sua produtividade” (FRANCO, 1993). 

A análise teórica que trata dos conceitos de qualificação e competência 

é extensa, mas em sua maioria converge para a constatação de que os dois 

conceitos estão sendo resgatados a partir das transformações em curso no 

mundo do trabalho e que não são novos. São conceitos que não podem ser 

percebidos ou entendidos a partir de uma única dimensão, pois são 

multidimensionais, refletindo em aspectos associados ao indivíduo, ao 

indivíduo na sociedade, ao indivíduo no trabalho, o que implica compreendê-

los na mudança do fluxo de suas diversas transformações. Portanto, os 

componentes sociais que estão presentes na formação do trabalhador têm 

peso na qualificação e na competência por ele desenvolvidas.  

Qualificação, segundo Manfredi (1998), é um conceito 

multidimensional associado à formação de capital humano, e que a partir 

dos anos 1950 e 1960 foi articulado com os processos de desenvolvimento 

socioeconômico. Nesse sentido, a qualificação torna-se um conceito 

“ancorado em enfoques macroeconômicos que privilegiam dimensões 

relativas ao desenvolvimento econômico, crescimento e diversificação do 

mercado formal de trabalho e suas relações com os sistemas de educação 

escolar” (MANFREDI, 1998, p. 5). 

 A autora considera que no Brasil, a partir dos anos 1990, os estudos 

sobre qualificação e competência vêm fortalecendo a idéia de que as novas 

exigências, face à introdução de novas tecnologias no meio produtivo, vão ao 

encontro de necessidades que pressupõem aumento da escolaridade básica, 

capacidade de adaptação a novas situações, de visão global e sistêmica sobre 

as novas tarefas, capacidade de abstração e de seleção das informações que 

orientam os processos operacionais. Indo nessa mesma direção, Zarifian 

(apud Costa, 2007, p. 26) afirma que “[...] a competência não deveria, assim, 

remeter a um indivíduo isolado, mas antes a uma rede de comunicação e de 

co-responsabilidades, que remeteria a um coletivo de trabalho”. A noção de 



competência, aqui, se apresenta como um conceito multidimensional 

associando-se a ideia de qualificação. 

Essa noção de qualificação e competência reúne e direciona ao 

conceito de qualificação o “saber” e o “saber fazer” e ao conceito de 

competência o “saber ser” e o “saber estar”. No “saber ser” e “saber estar”, 

estão reunidos os comportamentos dirigidos às atividades do trabalho, como 

iniciativa, capacidade de trabalhar em grupo, aderir a novos valores de 

qualidade e resultado fora e dentro do trabalho. Já no “saber” e “saber 

fazer”, estão reunidas as habilidades ligadas à prática, técnica e à ciência 

adquiridas formalmente (educação formal e treinamento) e/ou por meio da 

experiência prática ou profissional.  

Nessa perspectiva, os dois conceitos são resultantes da experiência 

vivida, e da história individual ou coletiva dos trabalhadores. Se a 

transformação impacta negativamente as suas condições de vida (salário 

decrescente, desemprego), é possível que a percepção desses conceitos tenha 

um viés defensivo impedindo o avanço da própria qualificação e da 

competência. 

Entrevistas realizadas com representantes do sindicato de 

trabalhadores avulsos (que são os formadores de opinião) revelaram as suas 

percepções sobre a os conceitos de competência e qualificação no trabalho 

portuário. Buscou-se nessas entrevistas a percepção dos trabalhadores, 

privilegiando, assim, suas práticas no trabalho e fora dele, as maneiras de 

lidarem e reagirem às novas exigências relativas às demandas no trabalho, 

antes e depois da introdução das novas tecnologias. Adotou-se uma análise 

quantitativa das falas, de forma a aferir as hipóteses e elaborar conclusões. 

Procurou-se tratar de temas sem referência aos conceitos, para que fosse 

possível privilegiar as idéias, as experiências, os valores subjacentes aos 

discursos. 

A noção de trabalho em grupo antes das novas tecnologias: 

[...] pela nossa organização de distribuição de funções, eu era 

carteira branca e pleiteei para ser um estivador matriculado, aí de 
matriculado eu pleiteava para ser estivador, eu pegava a minha 

carteirinha preta, eu passava três anos fazendo os meus círculos de 

amizade com todos os trabalhadores da turma, praticamente com 
todos os estivadores para quando, após os três anos, eu ia mandar 

de mestre, aí naquele três anos que eu ia mandar de mestre eu já 



sabia as pessoas que me deram trabalho, então quando você 

entrava na estiva você tinha aqueles 3 anos que tinha saber tudo o 

que tinha no navio, trabalhar , conhecer as pessoas para que 
quando você fosse mandar de mestre você soubesse as pessoas que 

você ia levar, cada 80 dias no decorrer do ano a gente mandava de 

mestre, você tinha aquele círculo de amizade, você tinha mais 
entrosamentos e a gente era bem mais unido antigamente, com a 

vinda do OGMO, aí tudo acabou. (Depoimento do primeiro 

secretário do sindicato, 2010) 

 

  O relacionamento interpessoal e a liderança se caracterizavam 

formalmente pela via da estrutura organizacional do porto na época. Era o 

sindicato que organizava o trabalho e essa organização (estrutura 

hierárquica, relações de poder etc.) estava toda sob o controle dos próprios 

trabalhadores. A ausência de um sistema que integrasse as relações de 

trabalho era própria do tipo de trabalho manual oriundo da base técnica da 

época. A modernização trouxe novos atores para a gestão do porto como, por 

exemplo, o OGMO (Órgão Gestor de Mão-de-Obra), representante dos 

operadores portuários privados que passou a racionalizar o uso da mão-de-

obra no trabalho, implantando a escala de trabalho eletrônica (o objetivo era 

criar rodízios no trabalho controlados por computador), o que retirou dos 

trabalhadores o seu controle sobre o trabalho, culminando no sentimento de 

que “tudo acabou”. Observa-se que as variáveis incluídas nas noções de 

competência como saber consensar, desenvolver idéias em prol de uma visão 

coletiva adequada às novas estruturas, saber reagir aos obstáculos que se 

apresentam, não aparecem, pois a perda de poder sobre o controle do 

trabalho impede que essa visão se apresente. Quanto ao comprometimento 

no trabalho, o depoimento a seguir é esclarecedor: 

O operador vê o estivador com potencial, mas não quer remunerar. 
Só vê o lado dele, explora. Eles querem modernizar o porto, querem 

melhorar a sua meta anual, mas não valorizam o trabalho. Quem 

quer explorar são os representantes dos proprietários dos 
operadores, são os supervisores, os gerentes as chefias. (Depoimento 

do segundo secretário do sindicato, 2010) 

 

O engajamento como elemento básico contido nos conceitos de 

competência não aparece no discurso, já que as relações de trabalho foram 

afetadas negativamente pelas novas formas de governança (a presença de 

operadores privados nas atividades portuárias), onde o antagonismo entre 



capital e trabalho se apresenta sob a forma de perda de poder dos 

trabalhadores.  

 O trabalhador que está no porto desde 1990 percebe a qualificação e a 

competência a partir de outro enfoque: 

Hoje, com essas novas tecnologias, para um trabalhador fazer bem o 

seu trabalho, ele precisa ter consciência, ele precisa se conscientizar 
que ele precisa ver a realidade. Porque do jeito que a coisa está indo, 

o trabalhador portuário está perdendo campo de trabalho e tem 

muitos que não se conscientizam, acham que não precisam, então eu 
diria que um trabalhador portuário teria que assumir essa 

responsabilidade, tomar a posição dele e lutar pelo espaço dele, pois 

com as privatizações ele vem perdendo o espaço dele. Hoje, segundo 
o nosso sindicato, tem 3000 a 3200 trabalhadores entre força 

supletiva e associada. Hoje, o trabalhador portuário precisa se 

qualificar porque está aí a multifuncionalidade que é o seguinte: se 
você não trabalhar na turma, você pode operar um guincho, uma 

empilhadeira de pequeno porte ou em diversas funções. Hoje, eu não 

sei precisar se a multifuncionalidade já começou. O trabalhador no 

fundo quer trabalhar e a multifuncionalidade ajuda nisso. A 
multifuncionalidade vai eliminar o trabalhador que não procurou se 

formar, se qualificar, e ficou obsoleto para o novo trabalho. Eu acho 

que tanto os trabalhadores como o sindicato ficaram parados e 
ficaram obsoletos. (Trabalhador avulso que iniciou no porto em 

1991. Depoimento em 2010) 

 
Embora não tenham sido mencionados de forma direta o “saber” e o 

“saber fazer”, juntamente com o “saber ser”, eles parecem ser indispensáveis 

para viabilizar-se no posto de trabalho. O depoimento acima mostra a 

necessidade de aumento do domínio das técnicas. Ser multifuncional é 

entendido como uma maneira indispensável de adaptação às mudanças e o 

caminho mais curto para a sobrevivência do trabalhador.  

 

6. Resultados 

Os resultados apontam que o modelo em vigor vai além da demanda 

pretendida pelo capital, pois é percebido pelos trabalhadores, a partir das 

experiências vividas antes da modernização, onde o modelo de governança 

lhes fornecia alto poder sobre o mercado de trabalho que controlavam e que, 

agora, num contexto onde novos atores privados colocam o foco na elevação 

da produtividade, guiados pela competitividade global, esterilizam suas 

ações. Verificou-se que os conceitos de qualificação e competência, adotados 

pelas empresas no porto, se referem à utilização positiva dos aspectos 

subjetivos do trabalhador sem considerar aspectos sociais e históricos da 



estrutura do trabalho que influencia a sua percepção sobre os modelos de 

competência e qualificação que se pretende implantar. Não foi verificada 

nenhuma evidência que permitisse concluir que “saber ser”, e “saber estar” 

tenham, na percepção dos trabalhadores, sua origem no posto de trabalho 

enriquecido. Pelo contrário, é guiado pelo trabalho passado que lhes dava 

segurança e estabilidade. 

 

7. Considerações Finais  

O mundo do trabalho portuário, diante da abertura de mercado e da 

elevação abrupta da competição, alterou significativamente os processos, os 

fluxos de operação, a tecnologia e, por consequência, o perfil do trabalhador. 

Essa verificação nos levou a identificar e analisar a dimensão social 

envolvida na questão da competência, de forma a verificar como os 

trabalhadores portuários têm vivenciado, na prática, o modelo de 

qualificação e competência que emerge do ambiente de tecnologia e os novos 

modelos de gestão portuária.  

Finalmente, pode-se concluir que os conceitos de qualificação e 

competência trazem para a gestão portuária elementos favoráveis para uma 

abertura mais democrática do diálogo sobre transformações importantes que 

devem fazer parte da agenda da relação capital-trabalho. 
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