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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento ético dos gestores no ambiente 

portuário, foi feito um estudo sobre o que é ética e posteriormente como se ela estava 

existindo por parte dos gestores que atuam no ambiente portuário. 

Ao fazer a analisar dos gestores deparamos em diversos momentos com contrates 

sobre o comportamento dos lideres, muitos são éticos e bons profissionais, porém 

encontramos diversos lideres que são vistos como tiranos e não possuem nenhuma ética com 

os seus liderados, tratando-os de modo agressivo, a fim de demonstrar que é o dono da 

situação.   

O presente estudo também aborda a história do Porto de Santos, o inicio da mão de 

obra portuária, como os lideres trabalhavam comandando as suas equipes no inicio das 

atividades portuárias e como lideram atualmente. 

Ser um líder ético ou ter um em sua empresa faz com que haja um desenvolvimento 

em cadeia, pois se o líder trabalhar com ética com seus subordinados, estes executarão suas 

tarefas com o máximo de prazer e agilidade, a ética traz ao ambiente de trabalho harmonia e 

torna o ambiente sadio onde todos tendem a sentir prazer em trabalhar naquele local.   

 

Palavras Chaves: Ética, Liderança, Porto de Santos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the ethical behavior of managers in the port 

environment; a study was done on what is ethical and later as if it was there by managers 

working in the port environment. 

By doing the analysis of managers, we found in many times contrasts with the 

behavior of leaders. Professionals are ethical and good, but we find that many leaders are seen 

as tyrants and have no ethics with their subordinates. 

This study also discusses the history of the Port of Santos, the onset of labor port, as 

the leaders worked commanding their teams at the beginning of port activities and how they 

lead today. 

Being an ethical leader or have one in your company means there is a development 

chain, because the leader is working ethically with their subordinates, they will perform their 

duties with maximum pleasure and agility, ethics brings harmony to the workplace and makes 

healthy environment where everyone tends to feel happy to work there. 

 

Keywords: Ethics, Leadership, Port of Santos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Quando falamos em ética profissional, visamos um conjunto de valores e atitudes 

aplicados no ambiente de trabalho. O bom funcionamento entre as relações entre a empresa, 

seus lideres e colaboradores. 

Segundo Paranhos, Walkyria (2010). O profissional deve ter conhecimento e dar 

aplicatividade a Missão, Visão e Valores, bem como as políticas da empresa.  

Manter-se atualizado no código de ética, fazendo que os funcionários estejam ali para 

somar, podendo estes expressar suas opiniões as quais serão ouvidas e valorizadas e por vezes 

serão aplicadas, dessa forma a confiabilidade envolve todos na empresa. 

Será necessário que todos os gestores bem como os subordinados sejam treinados, 

para que o código de ética seja praticado, logo, um bom programa de treinamento será eficaz 

para obtenção de bons resultados. 

Não podendo esquecer a aplicabilidade aos novos funcionários. Ter um programa 

extensivo a nível gerencial, com coordenadores e supervisores, com o intuito de desenvolver 

os dilemas éticos na empresa. 

Os gestores deverão elaborar um treinamento em que os colaboradores poderão aplicar 

as suas habilidades e raciocínio. 

Para Paranhos, Walkyria (2010). Ressalta que é necessário um sistema de controle 

interno e externo da empresa para verificar e detectar conduta antiética, conhecido por muitos 

como auditoria. Atualmente a empresas adotaram comitês com essa finalidade. Esse sistema, 

denominado de auditoria ética, visa ao cumprimento das normas éticas do código de conduta, 

certificando que houve aplicação das políticas específicas, sua compreensão e clareza por 

parte de todos os funcionários. 

Uma empresa estável, com pessoas qualificadas, treinadas, satisfeitas, seguras, forma 

um conjunto de integridade e cooperação. 

Através das qualidades que capacitam o homem, são encontradas as virtudes. As 

pessoas com equidade tendem fazer as coisas certas de forma correta, tem conteúdo, valor e as 

empresas devem ter esse olhar para essas pessoas, pois, certamente também tem um 

comportamento ético. As pessoas tendo consciência do esforço ético tomam as decisões mais 

precisas e corretas. 

O caráter tem tudo haver com ética. Toda vez que praticamos o bem, nos tornamos 

mais virtuoso pelas boas ações.  
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A empresa que já tem em sua estrutura a ética como parte de seus valores, consegue 

solidificar seus pilares, pois conscientiza os colaboradores da importância de ser ético num 

ambiente de trabalho.   

Nem todos os lideres têm ética, e estes são apenas chamados de Líder, porque 

conseguiram o cargo por alguma competência ao trabalho, mas não são efetivamente um 

profissional com a qualificação para liderar pessoas. Muitos ainda acham que ser Líder é 

mostrar o seu poder (cargo) como nos tempos passados, e estes acabam tendo atitudes iguais 

aos lideres que antigamente eram chamados de Chefe, porém os tempos mudaram e essas 

mudanças vieram à frente das organizações, o Líder moderno precisa desenvolver uma 

combinação de atributos que abranjam habilidades e competências na condução de pessoas. 

A visão que se tem do chefe é de uma figura administrava, pois este tem visão a curto 

prazo, já o líder procura inovar, prioriza as pessoas, faz planejamentos e tem perspectiva no 

futuro.  

As pessoas que lideram nas empresas possuem influências éticas sobre as pessoas. É 

de suma importância esse processo, fazer com que atinjam metas comuns. O conhecimento 

para com os liderados é de vital importância. 

A escolha do tema deu-se até por nossa vivência no mercado de trabalho e passando 

por situações em que o líder não teve uma postura ética em determinadas situações, e, 

analisando o perfil de cada Gestor, sentimos a necessidade de explorar o tema. 

 

1.1 Objetivo geral  

Apresentar medidas de liderança nas organizações, com ênfase, na área portuária. 

 

1.2 Objetivo específico 

Apresentar elevação no desempenho das Lideranças dentro das organizações, para ter 

um resultado maior de homogenidade de conhecimentos. 

Desenvolver postura ética e profissional para com seus subordinados, delegando 

funções com clareza e transparência. 

 Promover o desenvolvimento de sua equipe e conduzi-la a construção de um time de 

alta performance. Preparar a equipe para as constantes mudanças, inovações da organização e 

do mercado. 

Utilização do autoconhecimento para o aumento da capacidade de seus colaboradores, 

para atingirem suas metas e obter resultados dentro da organização. 
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1.3 Metodologia 

A elaboração deste estudo não é um método, mas é a escolha de um objeto a ser 

estudado. Por ser único analisa os indivíduos e suas condutas. Entretanto quando há mais de 

um caso pesquisado, a individualidade de cada caso é preservada e o numero de casos em si 

não é considerado significativo. 

Este estudo irá abranger a técnica de pesquisa através de levantamentos em revista,  

manual de operador portuário, matérias da grade curricular do nosso curso de MBA, artigos 

ciêntificos, google acadêmico, referências bibliograficas, obras publicadas que abordavam o 

tema, consulta em materiais sobre o tema e informações sobre nossa vivência profissional. 

O objetivo desse estudo é ressaltar a ética profissional dos lideres, a sua importância 

perante suas equipes, além de ser fundamental para o desenvolvimento das organizações.    

 A partir de modelo e fato ocorridos durante à vivência profissional em terminal 

portuário que se encontra no Porto de Santos.  
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2. Entendendo o que é Ética e o que é Moral 

Farias, Adriana (2012). Define a Ética é um ramo da filosofia que lida com o que é 

moralmente bom ou mau, certo ou errado. As palavras ética e moral têm a mesma base 

etimológica: a palavra grega ethos e a palavra latina moral, ambas significam hábitos e 

costumes. 

A ética, como expressão única do pensamento correto conduz à ideia da 

universalidade moral, ou ainda, à forma ideal universal do comportamento humano, expressa 

em princípios válidos para todo pensamento normal e sadio. 

O termo ética assume diferentes significados, conforme o contexto em que os agentes 

estão os agentes envolvidos. Uma definição particular diz que a “ética nos negócios é o estudo 

da forma pela qual normas morais pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da 

empresa comercial. Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo de como o 

contexto dos negócios cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa moral que atua 

como um gerente desse sistema” (NASH, Laura, 1993 apud Farias, Adriana). 

Outro conceito difundido de ética nos negócios diz que “é ético tudo que está em 

conformidade com os princípios de conduta humana; de acordo com o uso comum, os 

seguintes termos são mais ou menos sinônimos de ético: moral, bom, certo, justo, honesto” 

(BAUMHART, Raymond apud Farias, Adriana) 

 

2.1 Liderança & Ética 

O Líder precisa ser seguro, saber aonde quer chegar com objetivos claros, possuir o 

conhecimento claro entre o certo do errado. Ter habilidade no tratar, ser capaz de interferir 

sem insistência. 

O tratamento para com os subordinados é uma arte constante, lidar com pessoas, gente 

é uma técnica. 

Não colocar medo em seus subordinados e sim que tenham a liberdade de expressão 

no que acha verdadeiro ou falso. 

Um bom líder é aquele que consegue estimular os funcionários, "vender" os objetivos 

à equipe, e favorecer um bom clima no ambiente de trabalho. (Albuquerque, 2003) 

A ética que vem sempre de cima para baixo são consideradas as de níveis de direção. 

Geralmente seus estilos e modos tendem a ser copiados, são referências. A cultura da 

organização prove da diretoria. 
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A presença de um diretor geralmente aos olhos dos empregados é notada pela forma 

de falar, profissionalismo, objetividade, boas maneiras, transparências e respeito às pessoas. 

Já a ética de gestão de pessoas os líderes precisam agir com naturalidade na influência 

sobre as pessoas. 

Tudo tem início no processo seletivo da empresa. A busca por uma boa contratação 

será refletida em toda a empresa e também em seu patrimônio futuro. 

Nota-se que é muito mais importante nas empresas o cumprimento de legislação 

trabalhista, acordos sindicais do que propriamente a ética na gestão de pessoas. 

A pessoa que faz a seleção tem que ter cuidados profissionais especiais na hora da 

seleção, porque ao contratar um candidato ou futuro colaborador, este pode ocasionar 

mudanças na organização de formas positivas como também negativas. 

O retorno de um processo seletivo é de suma importância, faz com que as pessoas se 

sintam humanizadas, mesmo dizendo que não foi possível dessa vez, porém seus currículo e 

contatos estariam na empresa para que em nova oportunidade, fossem chamados. Dessa 

forma, a expectativa que foi criada diminui, porém, não foi descartado completamente. 

E quando na há essa comunicação do avaliador com o candidato, encontramos um 

profissional sem ética. Já que na maioria das vezes o candidato está desempregado ou a 

procura de uma melhor qualificação ficando na expectativa por um retorno por parte da 

empresa. É lamentável, mas ocorre isso todos os dias. 

Hoje a área de recrutamento e seleção tem muitas ferramentas para reter talentos, o 

que presenciamos é que existem profissionais despreparados com pouca experiência e com 

pouca ética e percepção nestes cargos, e acabam fazendo um prejudicial processo de seleção. 

Existem métodos diversos para avaliar perfil de candidatos e tentar reter aquele que 

mais condiz com a solicitação do gestor. 

 

2.2 Estilos de liderança  

Com o decorrer dos tempos foram efetuados estudos sobre os estilos de liderança. E 

foram obtidos vários perfis de liderança. (DAVIS & NEWSTRON, 2002, p.156) 

- Liderança autocrática: Focado apenas nos afazeres. Conhecida também como 

autoritária ou diretiva. Não escuta os liderados, toma a decisão individualmente. Estilo 

dominador e pessoal nas criticas e elogios de seus liderados. 
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- Liderança democrática: Também conhecida como participativa ou consultiva. Neste 

tipo de liderança existe a participação dos liderados nas decisões. O Líder consulta e debate 

com os liderados as diretrizes a serem tomadas. E dessa forma o trabalho flui melhor. O Líder 

faz parte do grupo de trabalho. 

- Liderança liberal: que tem como lema deixar fazer. Os liderados têm mais liberdade 

nas suas tarefas e execução das mesmas, porém, só com uma equipe madura, porque não 

necessita de liderança constante. Não é a melhor liderança, os líderes podem deixar passar 

erros, sem ser notado, sem ser corrigido, negligente.  

- Liderança paternalista: são aquela onde os líderes e seus liderados têm relações como 

se fossem pai e filhos. O lado bom é que não se costuma ter conflitos até mesmo por causa da 

relação que é mantida. Profissionalmente não é um estilo bom, a equipe tem que mostrar 

resultados e equilíbrio. 

É bem complexo definir os estilos de liderança, porque eles provem da personalidade e 

comportamento do ser humano.   

No momento o maior desafio da liderança não é saber qual é seu estilo, e sim como 

agir, diante de tantas transformações no mundo corporativo. Como lidar com as exigências 

das pessoas, as expectativas, motivações e frustrações. 

O líder tem que desempenhar bem o seu papel, saber dos objetivos e aonde quer 

chegar. Ser um professor para o liderado iniciante, e um treinador para aquele que tiver 

conhecimento, delegando e distribuindo tarefas.   

O líder tem que conhecer seus liderados, entender de pessoas, está além de dominar 

técnica. Com a evolução do capital intelectual, avanços de tecnologia, a geração mais recente 

vem com muito mais conhecimento e isso influencia muito na forma de lidar do líder com 

seus liderados. O líder hoje tem que saber diferenciar os valores humanos em forma de 

reconhecimento, remuneração compatível, motivador, ter visão estratégica e auto-realização. 

As organizações para se manterem hoje no mercado de forma competitiva, contam 

com líderes atuantes a frentes dos concorrentes. 
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Para Chiavenato (2000), a teoria das relações humanas, constatou a influência da 

liderança sobre o comportamento das pessoas. Existem três principais teorias sobre a 

liderança.  

• Traços da personalidade. Segundo esta teoria o líder 

possui características marcantes de personalidade que o 

qualificam para a função. 

• Estilos de liderança. Esta teoria aponta três estilos de 

liderança: autocrática, democrática e liberal.  

• Situações de liderança (teoria Contingencial:). Nesta 

teoria o líder pode assumir diferentes padrões de 

liderança de acordo com a situação e para cada um dos 

membros da sua equipe. 

 

2.3 Liderança 

Segundo estudos Chiavenato, Idalberto (2004), as lideranças são baseadas nos 

conceitos a seguir: 

É o processo de dirigir o comportamento das pessoas rumo ao alcance de alguns 

objetivos. Dirigir, nesse caso, significa levar as pessoas a agir de uma certa maneira ou a 

seguir um curso particular de ação. (Friedman, M.; Rosenman, R. H.)  

É uma tentativa, no âmbito da esfera interpessoal, dirigida por um processo de 

comunicação, para a consecução de alguma meta. (Wagner III, J. A.; Hollenbeck, J. R.) 

É uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida por meio do 

processo de comunicação para a consecução de objetivos. Os elementos que caracterizam a 

liderança são, portanto, quatro: a influência, a situação, o processo de comunicação e os 

objetivos a alcançar. (Belcher, D. W.; Atchison, ; T. J.) 

É a habilidade de influenciar pessoas para o alcance de objetivos. (Jones, B) 

É uma função das necessidades existentes em uma determinada situação e consiste em 

uma relação entre um indivíduo e um grupo. Nesses termos, o conceito de liderança repousa 

em uma relação que existe quando um líder é percebido por um grupo como o possuidor ou 

controlador dos meios para a satisfação de suas necessidades. (Lee, T. W. et all) 
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Uma lista de habilidades de liderança críticas para o sucesso na economia global deve 

incluir as seguintes competências: 

1. Flexibilidade cultural: nos negócios internacionais, essa habilidade se refere à 

atenção e à sensibilidade cultural. Por outro lado, os líderes devem possuir habilidades para 

reconhecer e celebrar o valor da diversidade em suas organizações. 

2. Habilidades de comunicação: os líderes eficazes são hábeis em comunicar, seja na 

forma escrita, oral ou não-verbal. 

3. Habilidades relacionadas com pessoas: os líderes devem ter as habilidades de 

desenvolver um clima de aprendizado, transmitindo informações e experiências, acessando 

resultados, proporcionando aconselhamento, criando mudança organizacional e adaptando a 

aprendizagem. 

4. Criatividade: solução de problemas, inovação e criatividade proporcionam a 

vantagem competitiva no mercado global. O líder deve proporcionar o clima que encoraja a 

criatividade das pessoas e que as ajuda a serem criativas. 

5. Autogerenciamento do aprendizado: se refere à necessidade de aprendizado 

continuo com novos conhecimentos e habilidades. Em tempos de mudanças e competitividade 

global, os líderes devem continuamente mudar a si mesmos. Devem ser auto-aprendizes. 

Tomando por base entrevistas com 400 gerentes, as habilidades mais identificadas 

foram as seguintes: 

1. Comunicar verbalmente, inclusive ouvir as pessoas. 

2. Gerenciar o tempo. 

3. Gerenciar o estresse. 

4. Gerenciar as decisões individuais. 

5. Reconhecer, definir e resolver problemas. 

6. Motivar e influenciar os outros. 

7. Delegar. 

8. Definir objetivos e uma visão articulada. 

9. Construir equipes. 

10. Gerenciar conflitos. 
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Estudos e pesquisas mostram que essas habilidades podem ser combinadas em quatro 

categorias: 

1. Relações humanas e participativas; como comunicação de apoio e construção de 

equipes. 

2. Competitividade e controle; como assertividade, poder e influência. 

3. Inovação e capacidade empreendedora: como solução criativa de problemas. 

4. Manutenção da ordem e racionalidade: como tomada de decisão racional e gestão 

do tempo. 

Na prática, os lideres eficazes utilizam simultaneamente um arsenal de habilidades 

pessoais e interpessoais. Do ponto de vista das habilidades pessoais, o líder eficaz deve 

compatibilizar três aspectos importantes: 

1. Gestão da tensão do cotidiano: deve trabalhar em um ambiente de tensão criativa e 

lidar com estressores para balanceá-los adequadamente (moderando alguns que influenciam 

negativamente e alimentando outros que o ajudam e estimulam a atingir objetivos). Deve 

estabelecer um senso de urgência com relação à mudança e à inovação. Além disso, deve 

administrar o seu próprio tempo e o grau adequado de delegação de responsabilidades. 

2. Desenvolvimento de auto-atenção: para definir valores e prioridades, identificar seu 

estilo de comportamento e avaliar a atitude das pessoas quanto à mudança que pretende 

incentivar. 

3. Resolução criativa de problemas: em geral, enfatiza mais a abordagem criativa para 

fomentar e incentivar a inovação nas pessoas. 

Do ponto de vista de habilidades interpessoais, o líder precisa: 

1. Ganhar poder e influência: para então empoderar as pessoas sob sua orientação a 

fim de repartir esse poder e proporcionar-lhes maior responsabilidade e autonomia. 

2. Comunicar para proporcionar apoio: precisa saber comunicar em duas vias. Isso 

envolve saber ouvir as pessoas, facilitar sua comunicação, entender os seus problemas e 

pontos de vista, para poder aconselhar e orientar. Envolve também a manifestação de ideias, 

transmissão de informações e conhecimentos, experiências e expectativas. 

3. Motivar as pessoas: precisa diagnosticar o desempenho das pessoas, criar um 

ambiente agradável e motivador e recompensar o bom desempenho no sentido de reforçá-lo e 

incentivá-lo. 
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4. Administrar conflitos: deve identificar as causas e origens de possíveis conflitos em 

sua equipe, escolher as estratégias adequadas para resolvê-los adequadamente e administrar 

possíveis confrontações para ganhar esforço cooperativo. Em outros termos, deve utilizar os 

conflitos — situações inerentes à vida organizacional — para obter a colaboração e a 

cooperação das pessoas. 
 

 

2.4 Importância da Liderança Ética 

 Característica fundamental para um líder ético é a ser a verdade, sem máscaras, 

integro em todas as suas atitudes e comportamentos. 

Para Aguilar, Francis J. (1996), uma atuação ética na condução dos negócios pode ser 

fonte de lucros. 

Aguilar, Francis J. (1996), aponta que existem três razões para que os líderes sejam 

éticos.  

1º) Conquistar os seus subordinados de forma que eles usem seus talentos para o 

crescimento da empresa. É necessário que sejam tratados com dignidade e respeito. 

2º) Hoje, as pessoas possuem mais conhecimentos, são mais habilidosos detém mais 

informações. Assim, a ética é diretamente na dos subordinados. 

3º) Não é mais aceito o abuso do poder, onde os líderes não respeitam os subordinados 

e vice-versa. As pessoas querem e precisam ser tratadas com dignidade. 

 

A ética, independente da dimensão em que se 

apresenta social ou individual, tem como objetivo, servir 

à vida, sua razão é o ser humano, seu bem estar, de forma 

que provenha a felicidade. (The Encyclopedia Britannica: 

a dictionary of arts, sciences, literature and general 

information. 11.ª ed. New York, 1911. pp. 808-845) 

acessado em 18/08/2012 
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2.5 Gestão de Pessoas 

Buscando cada vez mais a satisfação de seus colaboradores, existe uma busca 

constante por processo de gestão de pessoas na organização, que, motivados, executem suas 

tarefas com eficiência e eficácia. 

Os gestores em seu papel devem este sempre atento às mudanças, participando, 

interagindo, utilizando ferramentas que contribuam com os processos de gestão, a fim de 

corresponder ao sucesso do mercado competitivo. 

O bem mais precioso que as empresas possuem é o capital humano, que com suas, 

competências, habilidades e atitudes, envolvimento e participação, fazem a gestão de pessoas 

da organização. 

Capacitar, desenvolver e conscientizar os profissionais dentro da organização, para o 

crescimento e sucesso da empresa, cabe à gestão de pessoas. 

Capacidade de inovar, ser flexível, saber planejar, conhecer os objetivos, missão e 

negócio da empresa, é um diferencial ao colaborador que esta na gestão de pessoas.  

Novo tipo de gestão de pessoas está sendo utilizado por algumas empresas dos Estados 

Unidos, conhecida por business-to-employee (Hansen & Deimler, 2001).  

Permite este tipo de gestão, que as empresas satisfaçam às necessidades dos 

colaboradores e ao mesmo tempo reorganizem processos que demandam tempo e mão de 

obra. 

Ainda que não exista uma conclusão quanto ao emprego deste tipo de gestão, mas, 

alguns benefícios puderam ser verificados nas empresas em que foi implantado, como: 

(Hansen & Deimler, 2001).  

• mais autonomia nos serviços aos colaboradores, facilidade na interação, 

personalização em massa e integração da vida pessoal com a profissional; 

• melhoria dos processos empresariais com redução aos custos das transações entre 

compradores e vendedores nos mercados externos; 

• melhoria do gerenciamento de pessoas proporcionando mais liberdade aos 

colaboradores com o auto-serviço personalizado, pois o treinamento é auto-gerenciado, 

permitindo ao colaborador a livre escolha do curso que necessita fazer e matriculam-se on-

line.  E, os gestores têm acesso às informações referentes a relatórios da empresa e verificam 

os cursos que seus colaboradores estão fazendo ou estão matriculados.  

• melhoria dos serviços prestados à comunidade do local de trabalho: com a utilização 

dos portais da empresa para realizar atividades pessoais e profissionais no trabalho.  
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Essa gestão de pessoas precisa de infraestrutura muito grande e com um custo alto de 

investimento, o que deve ser analisado pela empresa que quer incorporá-lo. Hansen & 

Deimler (2001, p. 64) concluem que: 

“Depois de levar em conta questões de custo e 

especialização, os gerentes devem pensar o que o 

gerenciamento Business-to-Employee ou Negócio com o 

trabalho (que tem como intuito remeter ao trabalho a 

informação interna de maneira estratégica) possa oferece 

e retorno a organização. A verdadeira promessa não é 

pequenas reduções de custos e pequenos aumentos de 

produtividade, e sim uma forma digital de operar e 

trabalhar que enfatize tanto a produtividade como as 

pessoas.” 

Para Chiavenato (1994), existe uma grande 

diferença entre gerenciar pessoas e gerenciar com 

pessoas. No primeiro caso, as pessoas são o objeto da 

gerência, são guiadas e controladas para alcançar 

determinados objetivos. No segundo caso, as mesmas são 

o sujeito ativo da gerência, são elas que guiam e 

controlam para atingir os objetivos da organização e os 

objetivos pessoais. 

Gerenciar pessoas ou a gestão de pessoas é a 

preocupação de muitas organizações para que seus 

objetivos sejam atingidos, de preferência com a 

participação de um grupo eficaz e motivado liderado por 

um gestor que possa ter os seguintes desafios estratégicos 

nesta atividade, segundo Fisher & Albuquerque (2001, p. 

16): 

• “atrair, capacitar e reter talentos; 

• gerir competências; 

• gerir conhecimento; 

• formar novo perfil do profissional demandado pelo 

setor; 

• gerir novas relações trabalhistas; 
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• manter motivação/clima organizacional; 

• desenvolver uma cultura gerencial voltada para a 

excelência; 

• RH reconhecido como contributivo para o negócio; 

• RH reconhecido como estratégico; 

• conciliar redução de custo e desempenho humano de 

qualidade; 

• equilíbrio com qualidade de vida no trabalho; 

• “descentralizar gestão de RH”. 

 

 

2.6 Competências de um bom Gestor 

“A competência é a capacidade específica de executar uma ação com habilidades que 

sejam suficientes para alcançar o efeito desejado” (Rhinesmith, 1993, apud Vergara, 2000, p. 

38). 

Consolidar as políticas, diretrizes e cultura da empresa, melhorando a desempenho 

através de treinamentos. 

Subsidiar processos seletivos internos. Gerar relatórios para Gerência do desempenho 

de sua equipe. 

Elabora trabalho com qualidade, eficaz quanto ao atendimento de prazos. 

Sempre atento as novas tendências, com ideias novas com enfoque no trabalho para 

melhorias contínuas. 

Focado no desenvolvimento da empresa, sem medir esforços para cumprimentos dos 

objetivos da organização.  

Segundo, Rhinesmith (1993, apud Vergara, 2000) propõe as seguintes competências:   

Mentalidade: profissional terá sempre uma 

adaptação ao novo, transformando as dificuldades em 

oportunidades. Constantemente estar aberto a si próprio e 

a novas propostas do grupo, mudando a direção e conduta 

quando necessário. 

Conhecimento amplo referente aos aspectos 

técnicos e do negócio para melhor contribuir. 
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Flexibilidade: habilidade necessária de lidar 

com mudanças rápidas permitindo melhor liderança com 

os processos. 

Sensibilidade: sensível às diferenças 

individuais apresentadas no grupo. Julgamento: estar 

apto a lidar com incertezas cada vez mais presentes nas 

decisões gerenciais. 

Reflexão: sempre predisposto a um 

aprendizado contínuo, para melhor refletir sobre os 

problemas apresentados no grupo ou na organização. 

Para Rhinesmith (1993, apud Vergara, 2000, p. 38), as competências a seguir 

completam as mencionadas anteriormente: 

Gestão de competitividade: capacidade de 

colher informações em uma base global e aplicá-las; 

Gestão da complexidade: capacidade de lidar 

com vários interesses concorrentes, contradições e 

conflitos; 

Gestão de adaptabilidade: estar flexível e 

aberto para mudanças; 

Gestão de equipes: capacidade de lidar com 

as diversas habilidades funcionais em níveis diferenciados 

de experiência e diversas origens culturais; 

Gestão da incerteza: capacidade de lidar com 

mudanças contínuas. Para evitar que o gestor tenha uma 

sensação de impotência, é necessário que se prepare para 

a mudança, e não contra ela; 

Gestão do aprendizado: capacidade do 

conhecimento/aprendizado próprio, bem como facilitar o 

conhecimento/aprendizado dos outros. 
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2.7 O Líder e a equipe de Trabalho 

Cada vez mais a procura de pessoas que tenham a habilidade para trabalhar em equipe 

é mais intensa, chamada até de competência, pois o trabalho em conjunto é de grande 

importância. A equipe não é apenas um conjunto de pessoas em um trabalho, e sim cada um 

na sua função e que cada um saiba a importância da sua parte na equipe, levando em 

consideração o todo do trabalho no processo inteiro da equipe. 

Para conseguir uma equipe coesa, não é muito fácil, o Líder tem que saber lidar com o 

ser humano e suas diferenças, ter flexibilidade, capacidade de informações racional e 

emocional. Dar e receber retorno, saber motivar, controlar problemas, saber ouvir e fazer que 

sua equipe sinta que faz parte da empresa. 

 

FIGURA 1 – O líder e sua equipe de trabalho 

 

Muitas vezes o Líder não é bem vindo, porém, é ele que esta a frente, perante a 

empresa, quando sua equipe não consegue atingir suas metas ou o resultado esperado. 

Na transformação de um grupo de pessoas para equipe, isso recebe o nome de 

liderança. Os liderados que forem motivados de uma forma positiva e ética têm com certeza, 

um habilidoso líder e juntos irão alcançar objetivos. 

Bem diferente do “Chefe” que tem como objetivo, comandar um grupo de pessoas 

com autoridade e exige obediência. 

Atualmente o líder tem quer ter tanto as suas competências como também as dos 

chefes. 
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Segundo o dicionário Houaiss (2001), para entender o sentido da palavra trabalho de 

equipe, foi interpretado que, equipe é um “conjunto de pessoas que se dedicam à realização de 

um mesmo trabalho”. O grupo tem que saber qual a missão e objetivos da organização. 

Nada mais é o trabalho em equipe, do que uma ferramenta de trabalho. É um recurso 

para a eficiência na produtividade, é necessário que a equipe fortaleça e desenvolva atividades 

para uma determinada missão, projeto ou qualquer propósito de desafio. 

O líder precisa manter o equilíbrio em situações difíceis e de confronto entre a equipe 

de trabalho. 

Valorizar a sinergia da equipe para a melhoria dos resultados. Colaborar com os pares 

de forma construtiva.  

O bom resultado do trabalho em equipe é quando tiverem a mesma visão do sistema, e 

não apenas do setor. 
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3. O Porto de Santos e sua História 

Todas as informações citadas abaixo foram baseadas nas obras de Clotilde Paul - Porto 

de Santos 120 anos e site do Porto de Santos – História. 

Segundo dados históricos o marco oficial da inauguração do Porto de Santos ocorreu 

em dois de fevereiro de 1892, quando a então Companhia Docas de Santos - CDS, entregou à 

navegação mundial os primeiros 260m de cais, que fica na área onde hoje é chamado de 

Valongo. Naquela data o primeiro que atracou no Porto e Santos, foi o vapor "Nasmith", de 

bandeira inglesa.  

Mas ao contar parte da história do Porto de Santos, não se pode deixar esquecer que 

foi num passado longínquo que em meados de 1531 com o feitor Braz Cubas, integrante da 

expedição portuguesa de Martim Afonso de Souza, que Braz Cubas teve a brilhante ideia de 

transferir o porto da baía de Santos para o seu interior, em águas calmas e protegidas, 

inclusive era um local protegido do ataque de piratas, contumazes visitantes, saqueadores do 

povoado que pretendesse tirar proveito efetuando furtos.  

Por mais de três séculos e meio, o Porto de Santos, embora tivesse crescido, manteve-

se em padrões estáveis, com o mínimo de mecanização e muita exigência de trabalho físico. 

Além disso, as condições precárias de higiene e salubridade do porto e da cidade 

Santos resultaram no aparecimento de doenças de caráter epidêmico. 

Com o início das operações, em 1867, da São Paulo Railway, ligando por via 

ferroviária a região da Baixada Santista e estuário ao Planalto, melhorou substancialmente o 

sistema de transportes de cargas, com essa malha ferroviária houve um estímulo ao comércio 

e ao desenvolvimento da cidade e do Estado de S. Paulo. 

A cultura do café estava em expansão, na ocasião, era cultivado por todo o Planalto 

Paulista, e atingiu até algumas áreas da Baixada Santista, o que acabou pressionando as 

autoridades para a necessidade de ampliação e modernização das instalações portuárias. 

Afinal, o café poderia ser exportado em maior escala e rapidez. 

Em 12 de julho de 1888, pelo Decreto nº 9.979, após concorrência pública, o grupo liderado 

por Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle foi autorizado a construir e explorar o Porto de Santos, 

por 39 anos, e depois essa concessão foi ampliada para 90 anos, com base em projeto do 

engenheiro Sabóia e Silva.  
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FIGURA 2 - Trabalhadores carregando navio com sacas de café 

 

 

Com o objetivo de construir e modernizar o porto, os concessionários constituíram a 

empresa Gaffrée, Guinle & Cia., com sede no Rio de Janeiro, que mais tarde foi transformada 

em Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos e, em seguida, tornou-se a Companhia 

Docas de Santos. 

Inaugurado em 1892, o porto não parou de se expandir, atravessou todos os ciclos de 

crescimento econômico do país e do mundo. Com a inauguração e expansão do porto, iniciou-

se, também, uma nova fase de desenvolvimento na cidade, pois os velhos trapiches e pontes 

fincados em terrenos lodosos foram sendo substituídos por aterros e muralhas de pedra.  

Foi implantada uma via férrea em torno dos novos armazéns para guarda de 

mercadorias, todos esses feitos compunham as obras do porto organizado nascente o qual 

necessita de constantes investimentos. 

Com toda essa expansão o porto enfrentou diversos problemas como o 

desaparecimento de carga, e só com a chegada da tecnologia e uso dos contêineres para o 

transporte dessas cargas, houve uma diminuiu nesses desaparecimentos. 

O Porto de Santos é o principal do país em movimentação de commodities como 

açúcar, café, laranja, trigo e soja.  

Segundo estudos passa pelo porto de Santos mais de 50% do produto interno bruto 

“PIB” brasileiro, o porto já movimentou mais de l (um) bilhão de toneladas de cargas desde 

1892, até hoje. 

Em 1980, com o término do período legal de concessão da exploração do porto pela 

Companhia Docas de Santos, o Governo Federal criou a Companhia Docas do Estado de S. 

Paulo - CODESP, empresa de economia mista, de capital majoritário da União. 
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  O Porto de Santos hoje, movimenta, tem pouco mais de 12 km de extensão e por ano 

movimenta mais de 60 milhões de toneladas de cargas diversas, número inimaginável em 

1892, quando operaram 125 mil toneladas. 

Atualmente com a globalização e liberação dos mercados, baseados nas atividades 

multifuncionais dos seus recursos humanos, foi provocado uma grande reestruturação no 

mercado de trabalho. A sociedade foi atingida pelo desemprego. As mudanças tecnológicas 

avindas da competitividade reduziram a mão de obra necessária no processo de produção. A 

procura concentrou-se nos trabalhadores qualificados. Essas modificações exigem 

investimentos em treinamentos para adaptar os trabalhadores às suas novas tecnologias, para 

que possam operar varias funções.  

Com a Lei 8.630/93, foi redefinido o papel do Estado e trouxe a descentralização da 

administração portuária, a privatização dos serviços, a quebra do monopólio e mão de obra 

avulsa e o arrendamento de áreas e instalações oferecidas à iniciativa privada, mediante 

licitações públicas. 

As licitações em terminais portuários iniciaram a livre concorrência em um segmento 

altamente competitivo, o que levou ao investimento de equipamentos e a implantação de 

novos métodos de carga e descarga, propiciando maior competitividade dos produtos 

brasileiros no mercado internacional. 

É de responsabilidade do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), dentre outras 

atribuições, promoverem a formação profissional e o treinamento, visando às múltiplas tarefas 

dos trabalhadores portuários. O próprio OGMO, contudo reconhece a dificuldade em 

promover esse treinamento e alega ter dificuldades financeiras com a Previdência Social e 

dificuldade em obter simuladores, pelo alto custo implicado, o que faz com que os 

trabalhadores sejam treinados durante o horário de trabalho. As críticas à falta de capacitação 

são muitas e é um problema a ser resolvido. 

As mudanças promovidas pelo processo de modernização dos portos tornaram 

imperativa a qualificação os trabalhadores. Há recursos para isso, mas é preciso adequar a 

legislação de forma a garantir que o arrecadado nas folhas de pagamento dos portuários 

reverta realmente para o seu treinamento e qualificação, o que irá proporcionar a ascensão 

social, além de desenvolver condições de segurança, saúde e higiene. 
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Ao se pensar no futuro do Porto de Santos, não se devem examinar apenas as questões 

de investimentos financeiros ou da crescente movimentação portuária. O grande desafio a 

vencer é dotar o Porto de Santos de infraestrutura, logística, boas instalações, ter um 

retroporto com condições de competitividade mundial e principalmente investir para ser ter 

uma mão de obra qualificada. É uma tarefa difícil, mas se for enfrentada é a única alternativa 

para que seja alcançado o objetivo de tornar o Porto de Santos em um porto de referência 

mundial. 

FIGURA 3 - Porto de Santos e suas inovações 

 

 

 

3.1 Histórico do Trabalhador Portuário e suas Lideranças 

As informações que serão citadas abaixo foram baseadas nas obras de Clotilde Paul - 

Porto de Santos 120 anos e Manual do Trabalho Portuário e Ementário - 2001. 

Quando falamos de lideranças na área portuária, além dos líderes diretos, encontramos 

Autoridades, Auditores, Ministério do Trabalho, Delegacias Marítimas, Guardas Portuários, 

Ministério da Agricultura e Fazenda e Marinha e o mais recente OGMO. 

O trabalho de carga e descarga em embarcações mercantes é uma das profissões mais 

antigas, vez que o transporte aquaviário foi o primeiro a ser utilizado comercialmente pela 

humanidade.  
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Com a criação das Delegacias do Trabalho Marítimo (DTM), em 1993, o Estado nas 

relações de trabalho portuário a fim de disciplinar a prestação de serviços. 

As principais atribuições das DTMs, que foram extintas em 1989, eram: 

• Organizar a matrícula dos trabalhadores portuários avulsos; 

• Orientar e opinar sobre o trabalho portuário; 

• Fiscalizar o trabalho portuário e a escala de rodízios nas entidades dos 

estivadores e sindicatos; 

• Quantificar o número de Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA) necessários; 

• Impor penalidades aos TPAs; 

• Efetuar mediação nos conflitos tendo, inclusive, poder normatizador. 

Nas décadas de 60 e 70, com a instauração do novo regime, área do porto organizado 

foi reputada de segurança nacional e a regulamentação estatal intensificou-se, tendo havido, 

inclusive, a designação de interventores para os sindicatos. 

Em 1966, pelo Decreto-Lei nº 5, houve tentativa de unificar as atividades de estiva e 

capatazia, criada a categoria de conferente de carga e descarga. 

Em 1969, é criada a Superintendência Nacional de Marinha Mercante, sendo-lhe 

atribuídas as funções da extinta CMM. Em 1984, a edita a Resolução nº 8.179, que 

regulamenta a remuneração e a composição das equipes de trabalho. 

As funções de direção e chefias eram de livre escolha da entidade estivadora mediante 

rodízios: conferente-chefe, conferente-ajudante, conferente-geral, contramestre de porão 

(Decreto nº. 832/66, que regulamentou o Decreto-Lei nº 5/66 e depois pela Lei nº 6.914, de 

dois de julho de 1981, revogado pela Lei nº 8.630/93). 

Com a missão de administrar e explorar os portos, em 1975, foi criado a Portobrás, 

extinguindo o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. 

As DRTs com a extinção das DTMs em 1989 deveriam dar sequencia aos trabalhos já 

existentes, porém houve continuidade na participação do Ministério do Trabalho e Emprego 

na grande maioria dos portos. 

A ausência de fiscalização nos portos foram os principais reflexos, e o descontrole 

estatal do trabalho. A partir daí os sindicatos começaram a fazer as escalas de trabalho, tanto 

para aqueles com matrículas como também os sem matriculas. 

Com a política de modernização dos portos em 1993, Lei 8.630/93, iniciou para os 

portos uma nova fase. O novo modelo salientou negociações coletivas na área portuária, vindo 

a fortificar os sindicatos. 
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Criado então, o Órgão de Gestor de Mão de Obra (OGMO), esse órgão possui um 

conselho de supervisão por empresários e trabalhadores. 

O OGMO, nas suas atribuições e composições, seriam, pela própria evolução da 

relação entre capital e trabalho nos portos, de árdua implementação. Decorridos dois anos 

(1995) nenhum OGMO operasse conforme a lei. Neste mesmo ano é promulgada a 

Convenção nº 137 da OIT referente às Repercussões Sócias dos Novos Métodos e 

Processamento de Carga nos Portos, reforçando a nova lei de modernização dos portos. 

O Decreto nº 1.886 de abril de 1996, tem por finalidade a regulamentação do acesso 

dos trabalhadores nos portos. 

A Portaria nº 1.115/96, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Trabalho 

Portuário, destinado a fiscalizar as ações dos OGMOs, operadores portuários e tomadores de 

mão de obra em geral, visando a programar a Lei nº 8.630/93. 

Missão da Inspeção do Trabalho nos Portos 

A Inspeção do Trabalho nos portos deve-se, de um lado, à natureza do trabalho avulso, 

cujo vínculo se dá entre o trabalhador e diversos tomadores de mão de obra. 

Autoridade Aduaneira 

Exercida por Auditores-Fiscais da Receita Federal e pelos Técnicos da Receita, com as 

atribuições previstas no Regulamento Aduaneiro. 

Autoridade Marítima 

 Responsável pela segurança do tráfego aquaviário, realizando inspeções periódicas 

nas embarcações brasileiras e estrangeiras.  

Vigilância Sanitária 

Exercida por inspetores de vigilância sanitária, para verificar as condições 

operacionais e higiênicas a bordo dos navios e dos sanitários de seus tripulantes e passageiros. 

Previdência Social 

Exercida pelos Auditores-Fiscais da Previdência Social, verificando a regularidade das 

contribuições previdenciárias dos trabalhadores portuários e dos operadores portuários. 

Polícia Federal 

Autoridades policiais federais, para o controle de acesso das pessoas e à prevenção dos 

crimes federais, principalmente o narcotráfico. 

Secretaria de Inspeção do Trabalho: Esta conferência conforme a seguir será 

discriminada, não se confunde com a conferência de carga e descarga. É realizada somente 

em terra e no interesse da Administração do Porto. 
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Costado: parte do casco do navio acima da linha d’água. A expressão “ao costado dos 

navios” refere-se às atividades desenvolvidas na beira do cais junto ao costado do navio. 

São considerados trabalhos portuários as atividades definidas a seguir de acordo com o 

§3º do art. 57 da Lei dos Portos.  

"Chefe de Estiva ou Contramestre-Geral” – Responsável por toda a operação de 

estivagem da carga, e tem como funções principais a elaboração e supervisão técnica das 

operações passando a coordenar todos os serviços do contramestre de porão e demais 

trabalhadores portuários avulsos que estão sob sua supervisão. Este deve zelar pelas normas 

de higiene e segurança do trabalho; substituir todos os trabalhadores que estão sob sua 

supervisão em caso de negligência ou falta grave e emitir relatório acerca de qualquer 

incidente ocorrido ou que tenha prejudicado a operação portuária. 

Contramestre de Porão – Zela pela fiel execução dos serviços de estivagem nos 

porões dos navios; observa a composição dos ternos; diligencia soluções para problemas 

durante a operação; relata as avarias ao Chefe de Estiva; providencia juntamente com o 

contramestre-geral e fiscal a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT; 

reporta-se ao contramestre-geral. 

Portaló ou Sinaleiro – Responsável pela sinalização ao guindasteiro, guincheiro e 

operador de ponte rolante, dos movimentos e direção a ser dada à carga, orientando-os no 

posicionamento e local de colocação, no caso de não ser navio especializada. 

Operador de Ponte Rolante – Responsável pela operação da ponte rolante, 

equipamento para navio especializado de celulose, utilizando-se do spread para lingar a carga. 

Guincheiro – Responsável pela operação dos guinchos de bordo, para inçamento da 

carga a ser estivada. 

Guindasteiro – Responsável pela operação dos guindastes de terra, para inçamento da 

carga a ser estivada e desestivada. 

Empilhadeirista – Responsável pela operação de empilhadeiras no interior do porão 

para movimentação e acomodação da carga. 

Estivador de porão – Responsável pelo recebimento da carga e arrumação dela no 

interior do porão. 

Manobreiro – Responsável pela direção para retirada ou colocação de veículos nos 

navios especializados, chamados de ro-ro (roll-on-roll-off), e colocá-los nos caminhões 

cegonha. 
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Conferência de Carga – Responsável pela contagem de volumes, anotação de suas 

características (espécie, peso, número, marcas e contramarcas), procedência ou destino, a 

verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto, e 

demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações. 

A atividade de conferência de carga e descarga é feita no interesse do operador 

portuário e dos trabalhadores avulsos. Essa atividade sempre se desenvolveu a bordo e ao 

costado das embarcações.  

Outros trabalhadores que atuam nos Portos 

Além dos trabalhadores portuários, outros tipos de trabalhadores, avulsos ou não, 

atuam nos portos. A eles não se aplica a nova lei dos portos, sendo considerados trabalhadores 

urbanos comuns. São eles: 

Amarrador: trabalhador, avulso ou não, responsável pela amarração dos cabos da embarcação 

ao cais.  

Carregador de bagagem: trabalhador, avulso ou não, responsável pelo transporte de bagagens 

de passageiros, acompanhadas ou desacompanhadas nos portos organizados. 

Ensacadores em geral: trabalhador, avulso ou não, que realiza o ensacamento de granéis. 

Além dos trabalhadores já mencionados, nos portos são encontrados diversos outros 

trabalhadores. Destacam-se os empregados da administração portuária, trabalhadores nos 

serviços de limpeza e conservação das instalações portuárias, mergulhadores – realização de 

manutenção na infraestrutura submersa –, aquaviários tripulantes de embarcações de apoio 

portuário (rebocadores e lanchas), práticos, empregados dos arrendatários de instalação 

portuária, operadores portuários e agências de navegação, vistoriadores de carga, contratados 

por companhias seguradoras, inspetores de sociedade classificadora, dentre outras. 

Armadores: Pessoas físicas ou jurídicas que aprestam a embarcação com fins 

comerciais. O armador geralmente é o proprietário do navio. 

Despachante Aduaneiro: Profissional credenciado pela administração aduaneira para 

prover o desembaraço de mercadoria dos embarcadores e consignatários. 

Fornecedores de Navios: Pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam ao comércio de 

materiais, peças e equipamentos de consumo, combustível e alimentação para o uso nas 

embarcações. 

Operador Portuário: É a pessoa jurídica, pré-qualificada pela administração do porto, 

responsável pela direção e coordenação das operações portuárias que efetuar. 

É o operador portuário que efetua a requisição da mão de obra de acordo com a 

operação portuária que será realizada.  
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3.2 TPA e o OGMO. 

Normalmente, são os sindicatos dos operadores portuários que negociam com os 

sindicatos de trabalhadores portuários as condições de trabalho nos portos. 

Perfil do Trabalhador Portuário, suas Competências, Habilidades e Atitudes 

A Lei 8.630 foi marcante na determinação na mudança entre a relação de patrões e 

empregadores. A modernização dos Portos e a crescente sistemas de informatização são 

apontadas como os principais motivos para essa transformação. Antes era uma saída contra o 

desemprego, hoje é uma opção de carreira e sucesso. Com a concorrência cada vez maior, a 

necessidade de capacitação está presente em todos os níveis de formação.  

A ideia antiga era de que, quem não tinha estudo iria trabalhar no Porto, hoje isso já 

não ocorre, pois o que está se buscando é a qualificação profissional desses trabalhadores. 

Hoje a exigência necessária para um trabalhador braçal é a formação do ensino médio. Para os 

trabalhadores técnicos a exigência ainda é maior, conhecimentos de informática e idiomas, em 

virtude dos novos sistemas de informatização e termos técnicos, usual na área portuária. Com 

isso foram criados cursos específicos para a área portuária, com isso, os conhecimentos e 

competências vão crescendo a cada dia. 

A administradora do complexo portuário santista, CODESP, ampliou seu quadro 

funcional com a contratação de mais de 100 novos profissionais, através de concurso público. 

Parte deles não conhecia o cais, quebrando aquele paradigma, que só trabalhava na CODESP 

os parentes dos mesmos. 

As jornadas de trabalho que eram de até 16 horas, passaram ter controle de horários. As 

atividades estão mais focadas no profissionalismo. Hoje a procura de profissionais, são aqueles 

que vêm de fora do ambiente portuário e não parentes dos trabalhadores que já estão exercendo 

a função. Isso determina a mudança no comportamento do trabalhador portuário. 

O OGMO passou a administrar os serviços e escalas, que eram controladas por 

Sindicatos, que determinavam quem iria trabalhar e aonde iria trabalhar. A saída do Sindicato 

no controle das escalações diminui a irradiação da cultura do trabalho. Embora o setor 

empresarial ainda busque suas vinculações, porque a categoria sempre foi mantida por 

sindicatos. Hoje no sistema portuário existe muita gente nova, sem experiência e 

ganhando menos, porém, são treinados para obter capacitação profissional. 
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3.3 Multifuncionalidade do TPA – art. 57 – Lei 8.630/93  

Visando a melhorar os processos de manipular cargas e com isso aumentar a 

produtividade, os trabalhadores portuários, buscam a multifuncionalidade no trabalho. As 

empresas querem que seus colaboradores se especializem de forma que os grupos de trabalho 

desenvolvam suas rotinas sejam mais eficazes, vindo de encontro com as expectativas da 

empresa. 

A multifuncionalidade conforme a artigo, acabaram abrangido algumas atividades, 

como: conferente de carga, capatazia, estiva, conserto de carga, vigilância de embarcações e 

bloco. 

Equipes de trabalhadores multiqualificados em todos os níveis da organização, além 

de máquinas altamente flexíveis e cada vez mais automatizadas, para produzir grandes 

volumes de produtos com ampla variedade.  

Ser multifuncional ou polivalente é ser, essencialmente, generalista, ou seja, adotar um 

perfil diferenciado para a execução de todas as tarefas que se apresentam nas novas 

realidades, tal qual a portuária com seus novos equipamentos e características funcionais. 

Para que seja viável a multifuncionalidade, é necessário que o trabalhador seja 

treinado e qualificado. Com isso precisa ocorrer uma mudança de cultura, porque existem 

competências de longo prazo, que só podem ser constituídas a base de uma educação ampla 

generalizada. 

A Lei 8.630/93 faz uma exigência de instalação de Centro de Treinamento Profissional 

em todos os Portos, com a finalidade de operacionalizar os programas de qualificação. 

É necessário conhecer o perfil de cada grupo de trabalhador, de forma a identificar as 

necessidades de conhecimentos e as perspectivas de crescimento profissional. A questão 

cultural é fundamental, principalmente para aqueles que estavam no sistema antes da lei da 

modernização dos portos.  

Os trabalhadores portuários necessitam de treinamentos específicos para operar os 

novos equipamentos, para que sejam desenvolvidas suas competências, visando às novas 

realidades empresariais. 

O OGMO possui treinamento de qualificação profissional. As verbas destinadas a 

cursos e treinamentos são de responsabilidade da Marinha, através da Diretoria de Portos e 

Costas. 
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Outro ponto a destacar no perfil do trabalhador portuário, são as exigências nas 

questões ambientais, segurança e saúde do trabalhador, informatização e múltiplos 

conhecimentos nos trabalhos portuários. Mudança esta que viria acompanhada do 

reconhecimento e comprometimento do trabalhador portuário.  

Na área portuária hoje temos como um dos objetivos principais o treinamento do 

colaborador, visto que, com a multifuncionalidade, poderá executar diversas tarefas. 

Proporcionando contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas para o cargo exercido, mas 

para outras funções almejadas. Com isso, é elevada a motivação, clima satisfatório e até 

mudanças de atitudes e comportamento. 

Durante a realização do curso de Graduação na Universidade Metodista – 2008, 

apresentamos um trabalho com a prática operacional de uma Operadora Portuária de 

movimentação de contêineres e elencamos as mudanças citadas abaixo: 

A mudança iniciou-se partir de sua admissão na empresa, com a integração do 

colaborador, visando à adaptação inicial a empresa ao ambiente social e físico, onde irá atuar. 

Conhecendo a história e negócio da empresa, as normas e regulamentos internos, seus direitos 

e deveres, noções gerais sobre segurança do trabalho, os benefícios, a relação de seu cargo 

com os outros cargos. 

Existe ainda a avaliação dos colaboradores treinados para verificação dos resultados 

obtidos, que deve ser observados os aspectos:  

a) Produziu-se o efeito desejado quanto ao comportamento e modificações do 

colaborador. 

b) Se o resultado do treinamento teve relação com as metas da empresa.  

A avaliação do treinamento pode ser mensurada por etapas, como: organizacional, 

gestão de pessoas e tarefas operacionais. 

Nível organizacional:  

- melhoria da imagem da empresa; 

- melhoria no clima organizacional; 

- melhor relacionamento empresa x colaborador; 

- facilidades nas mudanças e inovação. 
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Nível gestão de pessoas: 

- redução do absenteísmo; 

- diminuição na rotatividade de pessoal; 

- elevação de conhecimentos; 

- aumento da eficiência individual; 

- mudanças no comportamento. 

 

Nível de tarefas operacionais: 

- melhoria no atendimento ao cliente; 

- aumento de produtividade; 

- redução na manutenção de máquinas; 

- melhoria na qualidade de produtos; 

- redução do índice de acidentes. 

 

FIGURA 4 – Treinamento de Pessoas 
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4. Conclusão 

Dentro de uma empresa, onde existem diferentes funções e consequentemente níveis 

hierárquicos distintos, o papel do líder, seguindo a devida definição da palavra, são de vital 

importância para o bom funcionamento da empresa. 

Em dias em que a competitividade e informação estão cada vez mais evidentes, é de 

fundamental importância que o líder saiba realmente quais são suas funções perante a empresa 

e os liderados, pois sem uma convivência em total homeostasia (onde este deve ter a devida 

autoridade, porém sem perder seu lado humano), faz com que esta relação não funcione e um 

dos lados seja prejudicado (em geral o do liderado). 

Como pode ser analisado nesse estudo bibliográfico um líder ético deverá ter postura, 

agir com respeito, se expressar com propriedade, ser multiplicador de conhecimentos 

adquiridos, avaliar constantemente e dar retorno aos seus colaboradores, saber delegar 

funções com clareza e transparência, ser criativo e principalmente ter carisma. 

Ser um líder nas atividades portuária acaba exigindo muito flexibilidade desse 

profissional, porque além de ser necessário ter os conhecimentos acima citado, este também 

deverá saber lidar com as pessoas que ali trabalham, já que muitas delas têm pouca instrução e 

criam resistências as mudanças e inovações. 

 Nos tempos atuais, depois de sofrer tantas mudanças operacionais e tecnológicas 

durante a evolução da história mundial, o papel de um líder moderno, capaz de liderar com 

sabedoria e inteligência e estando ainda informado e atualizado é de suma importância para o 

bom funcionamento da empresa. 

Ainda podemos ser um tanto utópicos, e estarmos longe do modelo ideal de liderança 

a ser seguida, mas o importante mesmo é ter consciência que o mundo está mudando, e que é 

necessário além de estarmos ligados em tecnologias e pesquisas, estarmos consciente que por 

trás de um trabalhador, ainda existe um lado humano e se esse for valorizado e compreendido, 

tudo fluirá melhor para ambos os interessados, a empresa visando produtividade e lucro, e o 

trabalhador, visando uma vida tranquila e estável. 
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