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RESUMO 
 

 

A pesquisa aborda, à luz do método Policy Analysis, a política de desenvolvimento 

regional do Estado de Pernambuco baseada no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape, instalado no município de Ipojuca, litoral sul do Estado. Para tanto, o período 

compreendido entre 1973 e 2006, foi de interesse primordial para a investigação, 

não somente para avaliar as dimensões das principais contribuições da inter-relação 

entre as instituições políticas, como também o processo político estabelecido e os 

conteúdos das estratégias escolhidas. A análise dessa política pública (polity) se 

restringiu ao conhecimento dos arranjos institucionais, dos basilares planos, 

programas e projetos desenvolvidos (politics) e implementados pelas políticas 

setoriais estaduais, como também do resultado material concreto (policy). O 

pressuposto do trabalho parte da idéia de que o exercício de poder pelos atores 

políticos determinou de forma decisiva os rumos da política do Complexo de Suape 

do que quaisquer arranjos institucionais. Por isso, foram descritos os 33 anos de 

contribuições de sete governadores e noves administrações, assim como, as 

interações e programas do governo Estadual e Federal na estruturação e formação 

do Complexo Industrial e Portuário de Suape e a rede de atores (Policy Network) 

que se formou em torno dessa política específica. Para a consolidação do método 

Policy Analysis, utilizamos o Institucionalismo de Escolha Racional como abordagem 

complementar, focalizando as influências particulares e as ações de cada indivíduo 

(governadores), como também as arenas das políticas setoriais, e suas modificações 

no decorrer dos processos de elaboração e implementação dessa política e a 

determinação dos resultados e seus impactos reais no desenvolvimento do Estado 

de Pernambuco . 

 

 
 

Palavras- Chave: Policy Analysis, Complexo Industrial e Portuário de Suape, 

Análises de políticas públicas, Institucionalismo de Escolha Racional, Porto de 

Suape, Desenvolvimento Regional de Pernambuco. 



ABSTRACT 

 

The research addresses, in the light of the method Policy Analysis, the policy of 

regional development of the state of Pernambuco - based Industrial Complex Port of 

Suape, located in the municipality of Ipojuca, southern coast of the State. Therefore, 

the period between 1973 and 2006, was of paramount interest to the research, not 

only to assess the dimensions of the major contributions of the inter-relationship 

between political institutions, but also the political process established and the 

content of the strategies chosen. The analysis of this public policy (polity) was 

restricted to the attention of institutional arrangements, the basic plans, programs and 

projects developed (politics) and sectorial policies implemented by the state, but also 

the outcome concrete material (policy). The assumption of the work of the idea that 

the exercise of power by political actors determined the path of a decisive policy of 

the Complex of Suape than any institutional arrangements. So were described the 33 

years of contributions from seven governors and nine administrations, as well as the 

interactions and programmers of the State and Federal Government in the structuring 

and formation of the Industrial Complex Port of Suape and the network of actors 

(Policy Network) which formed around this specific policy. For the consolidation of 

Policy Analysis method, we use the Institutionalism of Rational Choice as 

complementary approach, focusing on the influences individuals and the actions of 

each individual (governors), as well as the arenas of sectorial policies, and changes 

in the course of the processes of preparation. Facts those who contributed decisively 

to the implementation of this policy, determining the results and their impact on the 

actual development of the state of Pernambuco. 

 
 
 
 
Keywords: Policy Analysis, Industrial Complex Port of Suape, analysis of public 

policies, Institutionalism of Rational Choice, Port of Suape, Regional Development of 

Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

À luz do método Policy Analysis - descrito pelo PhD Prof. Klaus Frey em sua tese de 

doutorado1 - este trabalho pretende investigar a política de desenvolvimento regional 

do Estado de Pernambuco baseada no Complexo Industrial e Portuário de Suape, 

instalado no município de Ipojuca, litoral sul do Estado. 

 

O período compreendido entre 1973 e 2006, foi de grande interesse para a 

pesquisa, não somente para avaliar as dimensões das principais contribuições da 

inter-relação entre as instituições políticas, como também o processo político 

estabelecido e os conteúdos das estratégias escolhidas. 

 

Para tanto, a análise dessa política pública (polity) se restringiu ao conhecimento dos 

arranjos institucionais, dos basilares planos, programas e projetos desenvolvidos 

(politics) e implementados pelas políticas setoriais estaduais, como também do 

resultado material concreto (policy). Utilizando como abordagem complementar o 

Institucionalismo de Escolha Racional, principalmente no que diz respeito às 

influências particulares e as ações de cada indivíduo (governadores) na 

determinação dos resultados e seus impactos reais na formação do Complexo 

Portuário e Industrial de Suape. 

 

Esta pesquisa é quanto aos meios, bibliográfica, documental e experimental. 

Bibliográfica, pois se tratou de um estudo sistematizado, com base em relatórios 

publicados em livros, dicionários, revistas especializadas, jornais, teses e 

dissertações. Documental, pois serão analisados e tratados materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Neste caso, serão avaliados documentos de 

―primeira mão‖ (documentos de arquivos, instituições, jornais, publicações em 

revistas, etc.) como também aqueles que já foram processados, mas podem receber 

                                                 

 
1. FREY, K. Demokratie und Umweltschutz in Brasilien: Strategien nachhaltiger Entwicklung in Santos 
und Curitiba. Studien zur internationalen Umweltpunkt, v.8. Münster: LIT, 1997. Universitat Konstanz, U.KN., 

Alemanha. 
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outras interpretações, como relatórios da empresa, tabelas, etc. E experimental, na 

medida em que, o objeto de estudo, se baseia na seleção de variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo, definindo-se as formas de controle e de observação dos 

efeitos que a variável produz no objeto. 

 

Quanto aos fins a pesquisa será explicativa pois, tem por objetivo tornar algo 

inteligível, justificando os seus motivos. Esclarecendo quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência do determinado fenômeno da pesquisa 

(VERGARA, 1990, p.47) utilizando-se da investigação documental realizada no 

interior de órgãos públicos e privados. 

Na pesquisa foram discutidos alguns conceitos fundamentais acerca do Método 

Policy Analysis, bem como as contribuições básicas do neo-institucionalismo e da 

análise de estilos políticos investigando as implicações dessas abordagens sobre a 

política de desenvolvimento do Complexo Portuário e Industrial de Suape. 

Foram levantadas as diretrizes e os programas de governo do Estado de 

Pernambuco e federal, mensagens, leis, decretos, portarias e outros documentos 

publicados no Diário Oficial, a fim de que sejam identificadas e analisadas as 

políticas de desenvolvimento regional baseadas no Complexo Industrial e Portuário 

de Suape, no período compreendido desde os primeiros passos da negociação para 

a concepção de Suape, até os dias de hoje. 

A bibliografia utilizada é composta dos conceitos acerca de políticas públicas e 

agências reguladoras, leis e regulamentações do setor, histórico do Complexo 

Portuário Industrial de Suape e relatórios financeiros da empresa, publicações 

setoriais, artigos científicos, monografias, trabalhos de mestrado e doutorado. 
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1  DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

 

A primeira seção do capítulo será destinada a contextualização do tema pesquisado. 

A segunda seção irá tratar da justificativa do tema escolhido. A terceira seção, 

contempla a discussão dos objetivos da pesquisa, apresentando as hipóteses 

formuladas. Na última seção será feita uma apresentação de como está organizada 

a dissertação. 

 

 

1.1  Situação Problemática  

 

 

 

Uma das críticas usualmente formuladas em relação à política federal, como de 

resto, a estadual, envolve a institucionalidade da política. Falta de coordenação, 

superposição de atribuições e funções seriam a regra neste campo das políticas 

públicas, levando ao desperdício de esforços e recursos e a problemas de 

implementação dos mecanismos e políticas definidas (SANTOS, 1990). 

Para os pluralistas, o conjunto de atores presente na política é muito dinâmico, e 

seus instrumentos de poder e interesses são instáveis (DAHL, 1961). Neste 

contexto, a própria idéia de permanência política implícita no destaque ao Estado, 

para além dos governos, é objeto de estranheza, sendo a ação dos grupos de 

interesse e as decisões concretas os centros de toda análise política. Os resultados 

das lutas políticas seriam em grande parte contingentes, embora a literatura tenha 

aceitado crescentemente a existência de grandes disparidades de poder entre os 

principais atores presentes em sociedades marcadas pela desigualdade econômica 

(DAHL, 2001). No bojo destas lutas, a ocupação do governo via processo eleitoral 

explicaria a maior parte das ações de governo, marcadas pela alternância de poder 

nas democracias representativas. Evidentemente, a ênfase neste caso está na 

dinâmica e na mudança, sendo as eventuais coalizões políticas dominantes 

efêmeras e contingentes (MOLLENKOPF, 1992). 

 

Logo, as questões centrais da pesquisa foram as seguintes:  
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(i) quais os traços essenciais que caracterizam o modelo institucional dessa 

política de desenvolvimento regional?  

(ii) quais as interações dos diferentes atores contribuíram para a 

implementação dessa política?  

(iii) os processos de conflito e de consenso dessa política tiveram caráter 

distributivo, redistributivo, regulatório ou constitutivo? 

 

1.2  Justificativa 

 

A economia mundial acelerada no final da década dos anos 90, caracterizou-se com 

a criação de acordos de livre comércio, entre blocos econômicos e países e 

prevalência de uma acirrada competição entre produtos de várias as origens, 

estabelecendo uma concorrência além das fronteiras nacionais.  

Com essa realidade, além das necessárias reformas estruturais e institucionais, 

países e empresas buscaram aumentar o nível de competitividade de seus produtos 

e serviços, incorporando novos fatores de produtividade como gestão gerencial 

moderna, atualização tecnológica e de controles de qualidade, custos competitivos 

internacionalmente, aperfeiçoamento dos recursos humanos, adequação a novas 

exigências e certificações técnicas e sanitárias, marketing, logística competitiva e 

outros fatores. 

É nesse contexto que se solidifica a idéia do Complexo Industrial e Portuário de 

Suape como o mais completo pólo para a localização de negócios industriais e 

portuários da Região Nordeste.  

Dispondo de infra-estrutura para atender às necessidades dos mais diversos 

empreendimentos, Suape tem atraído um número cada vez maior de empresas 

interessadas em colocar seus produtos no mercado regional ou exportá-los para 

outros países.  

Os novos investimentos anunciados como refinaria, estaleiro, pólo de poliéster e de 

resina Pet, com elevada destinação internacional, certamente contribuirão para uma 

maior inserção internacional de Pernambuco. 
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A posição geográfica de Pernambuco, no centro da Região Nordeste, torna o porto 

de Suape vocacionado como um porto internacional concentrador de cargas (hub 

port) e distribuidor para toda a América do Sul.  

Justifica-se assim, a ênfase prioritária do governo do Estado de Pernambuco em 

políticas que apóiem setor produtivo e exportador na aquisição dos necessários 

fatores e competitividade que lhes possibilitem maior participação no mercado 

internacional.  

A concepção da policy analysis parece apropriada para análise desta política pública 

no contexto da realidade brasileira, considerando que seu desenvolvimento no 

tempo se deu, na maior parte, dentro do período de transição democrática do Brasil. 

As vertentes do Institucionalismo utilizadas como modelo de análise política 

pressupõem sistemas políticos institucionalmente estáveis, porém, se nos 

dedicarmos à análise de uma política dentro de sistemas políticos em transformação 

e com instituições não consolidadas, como foi o caso da política do Complexo de 

Suape, trona-se imprescindível uma adaptação da abordagem às particularidades da 

situação política e institucional do País. Como bem lembra Couto, em um estudo 

sobre o processo de reforma do Estado no contexto da transição democrática no 

Brasil, ―torna-se difícil aplicar ao processo político transicional os mesmos modelos 

de análise utilizados para a compreensão de estruturas já consolidadas‖ (COUTO, 

1998, p. 55). 

 

Segundo Frey (2000): 

―...No que diz respeito à policy analysis nos países em 
desenvolvimento, é preciso levar em consideração o fato de que o 
instrumento analítico-conceitual (dificitário) foi elaborado nos países 
industrializados e, portanto, é ajustado às particularidades das 
democracias mais consolidadas do Ocidente. Defendo a tese de que 
as peculiaridades sócio-econômicas e políticas das sociedades em 
desenvolvimento não podem ser tratadas apenas como fatores 
específicos de polity e politics, mas que é preciso uma adaptação do 
conjunto de instrumentos de análise de políticas públicas às 
condições e peculiaridades das sociedade em desenvolvimento. A 
fim de fazer jus à complexidade de nosso objeto de análise, segue 
disso a desejável complementariedade de neo-institucionalismo...‖ 
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1.3  Objetivo da Pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é descrever os 33 anos de contribuições de sete 

governadores e nove administrações para estruturar o Complexo Industrial e 

Portuário de Suape e a rede de atores que se formou em torno dessa política 

específica, que se movimentaram dentro dessa esfera de interesse considerando:  

(i) a dimensão institucional polity que se refere à ordem do sistema 

político, delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do 

sistema político-administrativo.  

(ii) a dimensão politics que se refere ao processo político, objetivos, 

conteúdos e às decisões de distribuição. 

(iii) a dimensão material policy que se refere aos conteúdos concretos, isto 

é, à configuração dos programas políticos e o conceito material das 

decisões políticas.  

 

 

 

1.4  Suposição  

 

Hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de 

respostas existente para um problema (MARCONI e LAKATOS, 2002, p.28). As 

hipóteses, naturalmente, poderão revelar-se corretas ou não. 

Cada situação social conta com um conjunto de atores dotados de instrumentos de 

poder que disputam os resultados do processo político em termos da distribuição de 

benefícios escassos, assim como de poder político, que em última análise explica a 

possibilidade diferenciada de captura daqueles benefícios. As várias perspectivas 

sobre o Estado e o poder diferem na maneira como tais elementos são combinados, 

assim como sobre o que deve ser o centro de nossas preocupações analíticas. 

Estas perspectivas diferem principalmente com respeito à ênfase e aos processos 

que conseguem iluminar dadas as suas embocaduras teóricas, encerrando 
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instrumentos analíticos cujo uso pode ser mais ou menos apropriado (SANTOS, 

1990). 

A pesquisa parte da hipótese de que a constelação das forças sociais e políticas, ou 

seja, o exercício de poder pelas elites políticas e econômicas parece, no caso do 

Complexo de Suape, determinar de forma bem mais decisiva os rumos dessa 

política do que quaisquer arranjos, independentemente do quão institucionalizados 

estes sejam. Isto é, as influências particulares e as ações dos indivíduos 

(governadores) tiveram uma influência relativamente maior sobre os acontecimentos 

políticos. Ainda, as mudanças dos arranjos institucionais formais dificilmente 

conduziram a efeitos de maior relevância no que diz respeito aos padrões de 

comportamento político e às realizações materiais concretas. 

 

 

1.5  Organização dos Capítulos  

 

 

A introdução do trabalho, tratar-se-á de uma apresentação ao tema da pesquisa, 

iniciando com uma breve discussão teórico-metodológica acerca da análise de 

políticas públicas em relação ao desenvolvimento regional do estado de 

Pernambuco baseada no Complexo Industrial e Portuário de Suape. A introdução 

também contempla a metodologia utilizada no trabalho e a explicação dos dados 

utilizados para a formação de seu desenvolvimento. 

 

O capítulo primeiro tratar-se-á de uma apresentação ao tema da pesquisa, iniciando 

com uma breve discussão teórico-metodológica acerca da análise de políticas 

públicas em relação ao desenvolvimento regional do estado de Pernambuco 

baseada no Complexo Industrial e Portuário de Suape. A definição dos objetivos 

contemplará conceitos básicos da análise de políticas públicas assim como as 

contribuições das abordagens do Neo-institucionalismo e da análise de estilos 

políticos que de fato, nas últimas décadas ganhou mais espaço e importância dentro 

das ciências política e administrativa no âmbito Complexo Suape. 
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O segundo capítulo contará com uma apresentação do Método de Policy Analysis e 

suas abordagens de acordo com os problemas de investigação levantados 

anteriormente. Em primeiro lugar, iremos salientar o questionamento clássico da 

ciência política que se refere ao sistema político. Em segundo lugar, teremos o 

questionamento político, propriamente dito, que irá se referir à análise das forças 

políticas cruciais no processo decisório. E, finalmente, às investigações voltadas aos 

resultados que um dado sistema político possa produzir. Será descrito no método de 

Policy Analysis a diferenciação teórica dos aspectos peculiares da política, 

possibilitando assim, uma avaliação da política pública nas dimensões: polity, politics 

e policy.  

 

Também no segundo capítulo haverá uma revisão bibliográfica sobre o Neo-

Institucionalismo e sua importância nas organizações estatais como atores políticos 

potenciais. De como esses agentes se situam necessariamente na cadeia de 

produção das políticas do Estado, e como ocupam potencialmente uma posição de 

destaque influenciando estratégias e alianças e de como modificam até mesmo o 

comportamento e as preferências de outros agentes. Neste capítulo faremos uma 

abordagem às três versões do Neo-Institucionalismo, com maior ênfase ao 

Institucionalismo de Escolha Racional tendo como enfoque o modo de como a 

organização institucional da comunidade política e as estruturas econômicas entram 

em conflitos, como também de que forma determinados interesses são privilegiados 

em detrimentos de outros. Atribuindo assim, importância às instituições políticas 

oficiais ao mesmo tempo que desenvolve uma concepção mais ampla das 

instituições que têm importância e de modo como essa importância se manifesta. 

 

O terceiro capítulo inicia com uma breve abordagem histórico-político de 

Pernambuco durante o período compreendido entre 1964 a 2006, os Anos de 

Chumbo e a consolidação da democracia e a inter-relação histórico-política com a 

formação do Complexo de Suape. No quarto capítulo temos um estudo bibliográfico 

sobre o início para a implantação de um Complexo Industrial-Portuário no Cabo de 

Santo Agostinho município de Pernambuco, sua construção, infra-estrutura e 

evolução do Complexo Industrial e Portuário de Suape. Serão enfatizadas a 

economia mundial e as reformas estruturais e institucionais que empresas e países 

buscam para aumentar o nível de competitividade de seus produtos e serviços e a 
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solidificação neste contexto do Complexo Industrial e Portuário de Suape como o 

mais completo pólo para a localização de negócios industriais e portuários da Região 

Nordeste. 

 

O quinto capítulo fará uma análise política relação a Suape, com a aplicação do 

método Policy Analysis. Na seqüência, em subtítulos específicos, os termos Polity, 

Politics e Policy são explicados, tomando como campo de experimentação o caso do 

Complexo Industial Portuário de Suape.  

Finalmente, na última parte do trabalho haverá uma breve conclusão consolidada às 

ilações deduzidas nos capítulos anteriores. Contendo uma análise critica, limitações 

do trabalho, direções para a pesquisa, conclusões e recomendações. 
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2  BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS 

 

2.1  Análise de Políticas 

 

Embora várias definições tenham sido cunhadas por autores que se têm dedicado 

ao tema, pode-se afirmar que a Análise de Políticas é o conjunto de conhecimentos 

proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas utilizados para buscar 

resolver ou analisar problemas concretos em política (policy) pública (BARDACH, 

1998). 

Para Wildavsky (1979, p. 15), a Análise de Política recorre a contribuições de uma 

série de disciplinas diferentes, a fim de interpretar as causas e conseqüências da 

ação do governo, em particular, ao voltar sua atenção ao processo de formulação de 

política. Ele considera, ademais, que Análise de Política é uma sub-área aplicada, 

cujo conteúdo não pode ser determinado por fronteiras disciplinares, mas sim por 

uma abordagem que pareça apropriada às circunstâncias do tempo e à natureza do 

problema. Segundo Lasswell (1951, p. 3), essa abordagem vai além das 

especializações existentes.  

Segundo Dye (1976, p. 1), fazer Análise de Política é descobrir o que os governos 

fazem, porque fazem e que diferença isto faz‖. Para ele, Análise de Política é a 

descrição e explicação das causas e conseqüências da ação do governo (idem, p.1). 

Numa primeira leitura, essa definição parece descrever o objeto da ciência política, 

tanto quanto o da Análise de Política. O que distingue a Análise de Política do que 

se produz em ciência política é a preocupação com o que o governo faz.  

O escopo da Análise de Política, porém, vai muito além dos estudos e decisões dos 

analistas, porque a política pública pode influenciar a vida de todos os afetados por 

problemas das esferas pública (policy) e política (politics), dado que os processos e 

resultados de políticas sempre envolvem a vários grupos sociais e porque as 

políticas públicas se constituem em objeto específico e qualificado de disputa entre 

os diferentes agrupamentos políticos com algum grau de interesse pelas questões 

que têm no aparelho de Estado um locus privilegiado de expressão. 

A Análise de Política engloba um grande espectro de atividades, todas elas 

envolvidas de uma maneira ou de outra com o exame das causas e conseqüências 
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da ação governamental. Assim, uma definição correntemente aceita sugere que a 

Análise de Política tem como objeto os problemas com que se defrontam os 

fazedores de política (policy makers) e como objetivo auxiliar o seu equacionamento 

através do emprego de criatividade, imaginação e habilidade. 

Neste sentido, diversos autores salientam a importância da policy analysis na análise 

de políticas públicas e, para ilustração dessas dimensões tem-se adotado na 

literatura o emprego dos conceitos em inglês de polity para denominar as instituições 

políticas, politics para os processos políticos e, por fim, policy para os conteúdos da 

política (FREY, 1997; JANN, 1994, p.308s; PRITTWITZ, 1994, p. 11; SCHUBERT, 

1991, p. 26; WINDOHOFF-HERITIER, 1987). 

A literatura destaca a importância do contexto e da interação entre agentes, não 

apenas na formulação, mas também na implementação de políticas. Para Hjern e 

Porter (1981), por exemplo, a implementação não seria realizada por uma 

organização focal isoladamente, mas por um agrupamento de atores, conformando o 

que os autores denominam de estruturas de implementação – conjuntos de 

organizações que atuariam sobre um mesmo problema, participariam do processo 

por autoseleção e interviriam todas ao mesmo tempo sobre um certo conjunto de 

objetos. Esses autores, entretanto, não especificaram como seriam essas estruturas 

de implementação, como funcionariam e como influenciariam a política (e as 

políticas). Esse tema só começou a ser tratado quando uma parte da policy analysis 

incorporou a análise de redes sociais (HECLO, 1978), introduzindo matizes da teoria 

das elites nas cores predominantemente pluralistas da tradição. 

 

A policy analysis, pois, permite abordar simultaneamente as interrelações 

institucionais, os processos políticos e o conteúdo da política articulada 

(PROCOPIUCK E FREY, 2007). 

 

A Policy Analysis compreende procedimentos metodológicos que visam identificar e 

apreender elementos formadores ou constitutivos da complexa esfera de ação 

sociopolítica em distintas atividades analiticamente manejáveis.  

 

O enfoque da Policy Analysis permite descrever as relações internas e os contornos 

externos, mais tênues, das redes político-administrativas compostas por diferentes 
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tipos de atores pertencentes ao setor público, ao setor privado e à sociedade civil 

organizada (PROCOPIUCK E FREY, 2007).  

 

A abordagem permite a observação de microprocessos sem ignorar sua inserção em 

macroprocessos de elaboração e implementação de políticas e de programas 

articulados em uma esfera pública ampliada. Com isso, facilita a identificação das 

instituições envolvidas, das perspectivas estratégicas por elas adotadas e dos fluxos 

de diferentes recursos que as ligam e as tornam interdependentes em processos 

sociopolíticos particulares, para cujas características o foco de análise é voltado. 

 

2.2  Método de Policy Analysis 

 
Segundo Frey (2000, p. 213) a ciência política, costuma-se distinguir três 

abordagens de acordo com os problemas de investigação levantados. Em primeiro 

lugar, podemos salientar o questionamento clássico da ciência política que se refere 

ao sistema político como tal e pergunta pela ordem política certa ou verdadeira: o 

que é um bom governo e qual é o melhor Estado para garantir e proteger a 

felicidade dos cidadãos ou da sociedade foram as preocupações primordiais dos 

teóricos clássicos Platão e Aristóteles.  

 

Em segundo lugar, temos o questionamento político, propriamente dito, que se 

refere à análise das forças políticas cruciais no processo decisório. E, finalmente, as 

investigações podem ser voltadas aos resultados que um dado sistema político vem 

produzindo. De acordo com o mesmo autor, é de interesse primordial a avaliação 

das contribuições que certas estratégias escolhidas possam trazer para solucionar 

para problemas especifico. (FREY, 2000, p. 213) 

 

O interesse da análise de políticas públicas não se restringe meramente a aumentar 

o conhecimento sobre planos, programas e projetos desenvolvidos e implementados 

pelas políticas setoriais. Visa à explanação das leis e princípios próprios das 

políticas específicas, a abordagem da Policy Analysis pretende analisar ―a inter-

relação entre as instituições políticas, o processo político e os conteúdos de política‖ 

com o ―arcabouço dos questionamentos tradicionais da ciência política‖ 

(WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, p. 7). 
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No Brasil, estudos sobre políticas públicas foram realizados só recentemente 

(GUIMARÃES, 1991; VIANNA, 1989) e nesses estudos, ainda esporádicos, deu-se 

ênfase ou à análise das estruturas e instituições ou à caracterização dos processos 

de negociação das políticas setoriais específicas. Deve-se atentar para o fato de que 

programas ou políticas setoriais foram examinados com respeito a seus efeitos e 

que esses estudos foram antes de mais nada de natureza descritiva com ―graus de 

complexidade analítica e metodológica bastante distintos‖. Predominam 

―microabordagens contextualizadas, porém dissociadas dos macroprocessos ou 

ainda restritas a um único approach e limitadas no tempo‖ (PEREZ, 1998, p.70). 

 

Para Wollmann (1985, p.74) a policy analysis contém ―o potencial analítico de 

superar uma abordagem isolada que dá prioridade ou à dimensão institucional 

(polity) ou à dimensão político-processual, ao deixar confluir a dimensão material de 

política (isto é, fins, impactos, etc.) com as dimensões institucional e político-

processual‖. 

O método de Pollicy Analysis recorre à diferenciação teórica dos aspectos peculiares 

da política possibilitando a avaliação da Política Pública nas dimensões: polity, 

politics e policy. 

A dimensão institucional polity se refere à ordem do sistema político, delineada pelo 

sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-administrativo. 

Funcionando, na maioria dos casos, como variável independente, condicionando 

modificações nas dimensões da política. 

No quadro da dimensão processual politics tem-se em vista o processo político, 

freqüentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, 

aos conteúdos e às decisões de distribuição. Na maioria dos casos, funciona como 

variável dependente da dimensão polity (dimensão institucional), sofrendo influência 

de alterações institucionais, e como variável independente da dimensão policy, 

condicionando junto com a polity, modificações na dimensão material da política.  

A dimensão material policy refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração 

dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das 
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decisões políticas. É uma variável dependente, sofrendo alterações continuamente 

em função de mudanças que qualquer das demais dimensões da política (Politiy, 

politcs). 

Essa diferenciação teórica de aspectos peculiares da política fornece categorias que 

podem se evidenciar proveitosas na estruturação de projetos de pesquisa. Todavia, 

não se deve deixar de reparar que na realidade política essas dimensões são 

entrelaçadas e se influenciam mutuamente (FREY, 2000).  

Segundo Schubert (1991, p. 26), ―a ordem política concreta forma o quadro, dentro 

do qual se efetiva a política material por meio de estratégias políticas de conflito e de 

consenso‖. Dessa maneira, a prática comum da policy analysis de distinguir entre 

variáveis dependentes e independentes (NAßMACHER, 1991,p. 218), tendo por 

finalidade a redução de complexidade, pode-se mostrar embaraçosa e inadequada 

para boa parte dos casos empíricos. Embora o método de Policy Analysis costume 

distinguir entre variáveis independentes e variáveis dependentes, é importante frisar 

que, tendo em vista o entrelaçamento das dimensões da política, em alguns casos 

até mesmo o fator Instituições ganha um caráter dependente. Além do mais, vale 

lembrar que todos os fatores que condicionam as diversas dimensões da política e 

das políticas públicas estão sujeitos a variação ao longo do tempo.  

 

Portanto, no que diz respeito à criação de hipóteses norteadoras para estudos de 

caso, não é possível e não se justifica uma dedução meramente ―teórica‖, a priori, 

das variáveis de análise que devem ser consideradas. São indispensáveis 

―representações modelares sobre possíveis concatenações explicativas‖ 

(KNOEPFEL, 1987,p. 77) que podem ser obtidas por meio de estudos empíricos 

preliminares em cada campo de política. 

 

No que diz respeito à prática cotidiana do pesquisador ou analista de políticas 

públicas, não se deve negligenciar o fato de que as próprias circunstâncias 

referentes aos interesses do solicitante da pesquisa e às constelações das forças 

políticas, mas também às limitações no tocante aos recursos disponíveis (tanto 

humanos e financeiros quanto de tempo), costumam influenciar o processo de 

formulação do projeto de pesquisa (FREY, 2000 p. 218). 
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Segundo o mesmo autor (FREY, 2000,p. 219) a pergunta pelo grau de influência das 

estruturas políticas (polity) e dos processos de negociação política (politics) sobre o 

resultado material concreto (policy) - uma orientação característica da policy analysis 

- parte do pressuposto de concatenações de efeitos lineares. Tal conjectura 

contradiz a experiência empírica da existência de inter-relações entre as três 

dimensões da política, especialmente entre as dimensões policy e politics. Ainda que 

seja imaginável que o arcabouço institucional, que por sua vez condiciona os 

processos políticos, possa se manter estável durante um período bastante longo (daí 

poderíamos concluir uma independência relativa da variável polity para essa 

concreta situação empírica), é difícil imaginar uma tal independência para as 

dimensões politics e policy. As disputas políticas e as relações das forças de poder 

sempre deixarão suas marcas nos programas e projetos desenvolvidos e 

implementados. 

 

Os estudos tradicionais sobre políticas públicas - baseados em 
métodos quantitativos - freqüentemente são forçados a se limitar a 
um número reduzido de variáveis explicativas, devido às dificuldades 
técnicas e organizativas. No entanto, se quisermos saber mais 
detalhes sobre a gênese e o percurso de certos programas políticos - 
os fatores favoráveis e os entraves bloqueadores -, então a pesquisa 
comparativa não pode deixar de se concentrar de forma mais intensa 
na investigação da vida interna dos processos político-
administrativos. Com esse direcionamento processual, tornam-se 
mais importantes os arranjos institucionais, as atitudes e objetivos 
dos atores políticos, os instrumentos de ação e as estratégias 
políticas (FREY, 2000, p. 220 e 221). 

 

Os conceitos de policy analysis: policy, politics e polity, policy network, policy arena e 

policy cycle, são de fundamental importância tanto para a compreensão de políticas 

públicas quanto para a estruturação de um processo de pesquisa, que vise à 

realização de estudos de caso. 

 

Diante dessa reorientação aqui proposta, as categorias de policy networks, policy 

arena e policy cycle ganham relevância para a Policy Analysis.  

2.2.1  Policy Network – As Redes de Relações 

 

Heclo (1978, p.102) define como policy network, as interações das diferentes 

instituições e grupos tanto do executivo e do legislativo, como também da sociedade 
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na gênese e na implementação de uma determinada policy. Segundo Miller (1994, p. 

379), trata-se no caso de policy networks de redes de relações sociais que se 

repetem periodicamente, mas que se mostram menos formais e delineadas do que 

relações sociais institucionalizadas, nas quais é prevista uma distribuição concreta 

de papéis organizacionais. Todavia, essas redes sociais evidenciam-se 

suficientemente regulares, para que possa surgir confiança entre seus integrantes e 

se estabelecer opiniões e valores comuns. Afirma ainda que estas redes sociais 

―evidenciam-se suficientemente regulares, para que se possa surgir confiança entre 

seus integrantes e se estabelecer opiniões e valores comuns‖ (MILLER, apud FREY, 

2000). 

 

Essas policy networks ganham importância nos processos decisórios dos sistemas 

político-administrativos nas democracias modernas, ao passo que os processos e 

procedimentos formais e prescritos pelas constituições perdem a influência sobre a 

determinação real dos conteúdos (SCHUBERT, 1991, p. 36). As redes de atores, 

que se formam em torno de políticas específicas, podem ser consideradas como 

tipos antagônicos ao tipo institucional da ‗hierarquia‘. As características particulares 

das policy networks são uma estrutura horizontal de competências, uma densidade 

comunicativa bastante alta e, inter-relacionado com isso, um controle mútuo 

comparativamente intenso (PRITTWITZ, 1994, p.93). Prittwitz (idem, p.94) assinala 

que as barreiras de acesso às policy networks são relativamente baixas, se 

comparadas aos sistemas corporativistas de negociação.  

 

Os fatos de os membros de diversas instituições políticas e administrativas se 

movimentarem dentro da esfera de interesse de uma área de policy, reduzirem o seu 

controle recíproco e se solidarizarem conduziram a um estarrecimento e a um 

fechamento recíproco de policy networks (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, p. 47). 

 

Com efeito, observa-se com freqüência que ―as fronteiras e delimitações entre as 

burocracias estatais, os políticos e os grupos de interesse envolvidos na definição 

das políticas se desfazem‖ (SCHUBERT, 1991, p.36). Na luta pelos escassos 

recursos financeiros surgem relações de cumplicidade setorial, tendo como objetivo 

comum a obtenção de um montante - o maior possível - de recursos para a sua 

respectiva área política. 
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2.2.2  Policy Arena – Processos de Conflito e de Consenso 

 

Originalmente a concepção da policy arena foi introduzida no debate científico por 

Lowi (1972). Ela parte do pressuposto de que as reações e expectativas das 

pessoas afetadas por medidas políticas têm um efeito antecipativo para o processo 

político de decisão e de implementação. Os custos e ganhos que as pessoas 

esperam de tais medidas tornam-se decisivos para a configuração do processo 

político. O modelo da policy arena refere-se portanto aos processos de conflito e de 

consenso dentro das diversas áreas de política, as quais podem ser distinguidas de 

acordo com seu caráter distributivo, redistributivo, regulatório ou constitutivo. 

 

As políticas distributivas são caracterizadas por um baixo grau de conflito dos 

processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só parecem distribuir 

vantagens e não acarretam custos - pelo menos diretamente percebíveis - para 

outros grupos. Essas policy arenas são caracterizadas por ―consenso e indiferença 

amigável‖ (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, p. 48). 

 

Porém as políticas redistributivas são orientadas para o conflito. Seu objetivo é ―o 

desvio e o deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos ou outros 

valores entre camadas sociais e grupos da sociedade‖ (WINDHOFF-HÉRITIER, 

1987, p. 49). Já as políticas regulatórias, trabalham com ordens e proibições, 

decretos e portarias. Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são 

determináveis de antemão; dependem da configuração concreta das políticas. 

Custos e benefícios podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os 

grupos e setores da sociedade, do mesmo modo como as políticas também podem 

atender a interesses particulares e restritos (FREY, 2000, p. 224). 

 

Políticas constitutivas (constituent policy) (LOWI, 1972) ou políticas estruturadoras 

determinam então, as regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e 

conflitos políticos, isto é, as condições gerais sob as quais vêm sendo negociadas as 

políticas distributivas, redistributivas e regulatórias. 

 

A política estruturadora diz respeito à própria esfera da política e suas instituições 

condicionantes (polity) - refere-se à criação e modelação de novas instituições, à 
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modificação do sistema de governo ou do sistema eleitoral, à determinação e 

configuração dos processos de negociação, de cooperação e de consulta entre os 

atores políticos (FREY, 2000, p. 224). 

 

2.2.3  Policy Cicle – As Fases 

 

Esta tipologia vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por vários 

estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado. É mais um 

elemento importante da abordagem da policy analysis, chamado de policy cycle. 

Devido ao fato de que as redes e as arenas das políticas setoriais podem sofrer 

modificações no decorrer dos processos de elaboração e implementação das 

políticas, é de fundamental importância ter-se em conta o caráter dinâmico ou a 

―complexidade temporal‖ (COUTO, 1998, p. 54) dos processos político-

administrativos. 

 

A implementação de políticas pode ser considerada aquela fase do policy cycle cuja 

encomenda de ação é estipulada na fase precedente à formulação das políticas e a 

qual, por sua vez, produz do mesmo modo determinados resultados e impactos de 

policy (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, p. 86). O interesse da policy analysis nesta 

fase se refere particularmente ao fato de que, muitas vezes, os resultados e 

impactos reais de certas políticas não correspondem aos impactos projetados na 

fase da sua formulação. No que tange à análise dos processos de implementação, 

podemos discernir as abordagens, cujo objetivo principal é a análise da qualidade 

material e técnica de projetos ou programas, daquelas cuja análise é direcionada 

para as estruturas político-administrativas e a atuação dos atores envolvidos (FREY, 

2000, p. 228). 

 

Segundo a concepção do modelo de policy cycle, o processo de resolução de um 

problema político consiste de uma seqüência de passos. Mas, na prática, os atores 

político-administrativos dificilmente se atêm a essa seqüência. Isso vale 

especialmente para programas políticos mais complexos que se baseiam em 

processos interativos, cuja dinâmica é alimentada por reações mútuas dos atores 

envolvidos: in fact policy making is actually complicated and interactive (KELLY E 
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PALUMBO, 1992, p. 651). O policy cycle nos fornece o quadro de referência para a 

análise processual. Ao atribuir funções específicas às diversas fases do processo 

político-administrativo, obtemos – mediante a comparação dos processos reais com 

o tipo puro - pontos de referência que nos fornecem pistas às possíveis causas dos 

déficits do processo de resolução de problema (FREY, 2000, p. 229). 

 

Frey (2000) sugere cinco etapas que correspondem a uma seqüência de elementos 

do processo político-administrativo. Segundo ele em cada etapa podem ser 

investigadas constelações de poder, redes políticas e sociais e práticas político-

administrativo típicos: 

 

a) Percepção e definição de problemas - Identificação da relevância de uma 

ação do ponto de vista político-administrativo; 

b) Estabelecimento de agenda - Nesta fase são avaliados custos e benefícios 

das várias opções disponíveis para implementação da ação, assim como as 

chances de realmente trazer resultados efetivos; 

c) Elaboração de programas e decisão - Nesta fase é escolhida a mais 

apropriada entre as várias alternativas de ação; 

d) Implementação de políticas - Descreve-se nesta fase o que será feito, quais 

atores irão atuar, de que maneira, com quais motivos e com quais resultados; 

e)  Avaliação de políticas e correção de ação - Nesta fase se apreciam os 

impactos efetivos do projeto. 

 

De acordo com Souza (2006) ―esta abordagem enfatiza sobremodo a definição de 

agenda (agenda setting) e pergunta por que algumas questões entram na agenda 

política, enquanto outras são ignoradas‖.  Afirma também que algumas vertentes do 

ciclo da política pública focalizam mais os participantes do processo decisório, e 

outras, o processo de formulação da política pública e que cada participante e cada 

processo podem atuar como um incentivo ou como um ponto de veto. À pergunta de 

como os governos definem suas agendas, são dados três tipos de respostas. A 

primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram na agenda quando 

assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a definição dos 

problemas afeta os resultados da agenda. A segunda resposta focaliza a política 
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propriamente dita, ou seja, como se constrói a consciência coletiva sobre a 

necessidade de se enfrentar um dado problema. A mesma autora (SOUZA, 2006) 

comenta que essa construção se daria via processo eleitoral, via mudanças nos 

partidos que governam ou via mudanças nas ideologias (ou na forma de ver o 

mundo), aliados à força ou à fraqueza dos grupos de interesse.   

Segundo esta visão, a construção de uma consciência coletiva sobre determinado 

problema é fator poderoso e determinante na definição da agenda. Quando o ponto 

de partida da política pública é dado pela política, o consenso é construído mais por 

barganha do que por persuasão, ao passo que, quando o ponto de partida da 

política pública encontra-se no problema a ser enfrentado, dá-se o processo 

contrário, ou seja, a persuasão é a forma para a construção do consenso. A terceira 

resposta focaliza os participantes, que são classificados como visíveis, ou seja, 

políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos 

e burocracia. Segundo esta perspectiva, os participantes visíveis definem a agenda 

e os invisíveis, as alternativas (SOUZA, 2006).  

2.3  Neo-Institucionalismo 

 

De acordo com literatura neoinstitucionalista já no início dos anos 1980, os atores 

não atuam em um vácuo onde contam apenas as suas posições de poder. Os atores 

se situam em contextos institucionais específicos compostos por regras de 

funcionamento da política estabelecidas em normas informais, no direito positivo e 

em formatos organizacionais específicos (SKOCPOL, 1985). O efeito desses três 

conjuntos de elementos opera de forma similar, alterando resultados, influenciando 

estratégias e alianças e modificando até mesmo o comportamento e as preferências 

dos agentes (STEINMO et al., 1992 e IMMERGUT, 1998). No caso específico do 

desenvolvimento de políticas públicas, a importância das normas legais e dos 

formatos institucionais e organizacionais é fundamental (SKOCPOL, 1992). Esse 

conjunto de regras legais e desenhos organizacionais compõem o contexto 

institucional aonde ocorre uma dada dinâmica política. Essa mesma literatura 

também nos chama à atenção para a importância das organizações estatais como 

atores políticos potenciais. Esses são dotados de interesses próprios e instrumentos 

de poder específicos. Na verdade, como esses agentes se situam necessariamente 

na cadeia de produção das políticas do Estado, ocupam potencialmente uma 
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posição de destaque, e devem ser trabalhados como os demais atores destacados 

anteriormente. 

 

É mister lembrar que instituições servem não apenas para a satisfação de 

necessidades humanas e para a estruturação de interações sociais, mas ao mesmo 

tempo ―determinam posições de poder, eliminam possibilidades de ação, abrem 

chances sociais de liberdade e erguem barreiras para a liberdade individual‖ 

(WASCHKUHN, 1994, p. 188 f). A institucionalização implica, portanto, custos 

graves, porque ela não representa somente a exclusão de muitas vozes, mas 

também o pesadelo da burocratização e das contrariedades que essa acarreta 

consigo (O.DONNELL, 1991, p. 30). Instituições não são somente um reflexo de 

necessidades individuais ou sociais. Instituições políticas são padrões regularizados 

de interação, conhecidos, praticados e em geral reconhecidos e aceitos pelos atores 

sociais, se bem que não necessariamente por eles aprovados. Logo, são produto de 

processos políticos de negociação antecedentes, refletem as relações de poder 

existentes e podem ter efeitos decisivos para o processo político e seus resultados 

materiais (PRITTWITZ, 1994, p. 239). 

 

É esse o ponto de partida do neo-institucionalismo que tematiza os pressupostos 

político-institucionais dos processos de decisão política. Entretanto, o neo-

institucionalismo não desenvolve uma macroteoria de instituições políticas. - como 

pretendem Parsons ou Luhmann com sua teoria dos sistemas - mas salienta apenas 

a importância do fator institucional para a explicação de acontecimentos políticos 

concretos. O neo-institucionalismo remete não somente às limitações de 

racionalidade do processo de decisão como conseqüência de uma falta ou de um 

excesso de informações, mas salienta a existência de regras gerais e entendimentos 

fundamentais que prevalecem em cada sociedade e que exerceriam uma influência 

decisiva sobre as interpretações e o próprio agir das pessoas (FREY, 2000, p. 232). 

 

Portanto, o neo-institucionalismo entende por instituições não apenas instituições 

reconhecidas, sobretudo publicamente, como também constituições estatais 

(PRITTWITZ, 1994, p.78). Segundo March e Olsen (1994, p. 250) os atores políticos 

e sociais agem não somente de acordo com os seus interesses pessoais mas, 

também as suas identidades (ora enquanto cidadão, político, servidor público, ora 
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enquanto engenheiro, médico, sindicalista ou chefe de família) influenciam o seu 

comportamento nos processos de decisão política. 

 

O neo-institucionalismo parte do pressuposto de que as possibilidades da escolha 

estratégica são determinadas de forma decisiva pelas estruturas político-

institucionais, inclusive a capacidade dos atores políticos de modificar essas 

estruturas de acordo com suas estratégias, por exemplo, por meio de 

institucionalização, desinstitucionalização, atribuição de funções e etc. 

(NAßMACHER, 1991,p. 206). Sendo assim, o neo-institucionalismo não pretende 

oferecer apenas uma perspectiva (adicional) de explicação do comportamento 

político, mas, além disso, reivindica e se considera em condições de contribuir para 

estratégias de configuração de políticas mediante estudos científicos (FREY, 2000, 

p. 233). 

 

O neo-institucionalismo difere do institucionalismo tradicional pelo fato de que ele 

não explica tudo por meio das instituições. É possível que haja situações nas quais 

os processos políticos são pouco consolidados e é difícil explicar os acontecimentos 

pelo fator institucional, e, se isso for possível, o resultado é condicionado só de 

forma subsidiária pelas instituições. Conseqüentemente, a força explicativa do fator 

institucional é um tanto maior quanto mais consolidado o processo político e quanto 

mais fragmentadas as instituições.  (BEYME, 1992, p. 76). 

 

Levando em conta esses limites dos fatores institucionais para a compreensão da 

dinâmica complexa de regimes políticos, impõe-se como componente explicativo 

adicional o fator estilo de comportamento político, esse, por sua vez, é condicionado 

pela cultura político-administrativa predominante nas instituições. Esse aspecto entra 

em primeiro plano sobretudo na abordagem da análise de estilo político - uma 

vertente de pesquisa que surgiu, de forma semelhante ao neo-institucionalismo, 

como conseqüência das limitações da policy analysis tradicional (FREY, 2000, 

p.234). 

 

Em resumo, o trabalho dos Novos Institucionalistas é marcado pela busca da 

demonstração de que as instituições que organizam o processo decisório são (a) 
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elas mesmas responsáveis pela estabilidade dos resultados obtidos e (b) influenciam 

os resultados políticos substantivos (LIMONGI, 1994, p.8). 

 

2.3.1  Versões do Neo-Institucionalismo 

 

Uma grande parte da confusão que cerca o neo-institucionalismo desaparece 

quando se admite que ele não constitui uma corrente de pensamento unificada. Ao 

contrário, pelo menos três métodos de análise diferentes. Designando assim três 

escolas de pensamento como institucionalismo histórico, institucionalismo da 

escolha racional e institucionalismo sociológico (HALL e TAYLOR, 2003, p.193). 

 

No Institucionalismo Histórico, os seus teóricos retinham do enfoque dos grupos a 

idéia de que o conflito entre grupos rivais pela apropriação de recursos escassos é 

central à vida política, mas buscavam melhores explicações, que permitissem dar 

conta das desigualdade do poder e dos recursos. Eles encontravam essa explicação 

no modo como a organização institucional da comunidade política e das estruturas 

econômicas entram em conflito, de tal modo que determinados interesses são 

privilegiados em detrimentos de outros (HALL e TAYLOR, p. 194). Atribuindo assim, 

importância às instituições políticas oficiais ao mesmo tempo que desenvolve uma 

concepção mais ampla das instituições que têm importância e do modo como essa 

importância se manifesta. 

 

A segunda propriedade notável do institucionalismo histórico consiste na importância 

que atribui ao poder, em particular às relações de poder assimétricas. Todos os 

estudos institucionais têm a incidência direta sobre relações de poder (HALL e 

TAYLOR, 2003, p.199). 

 

Os teóricos da escola da escolha racional importaram de maneira fecunda no 

domínio da ciências políticas recursos teóricos emprestados à ‗nova economia da 

organização‘, que insiste na importância dos direitos de propriedade, das rendas e 

dos custos de transação para o desenvolvimento e o funcionamento das instituições 

(HALL e TAYLOR, 2003, p.203). Interessam-se também pela explicação de um certo 

número de outros fenômenos políticos, entre os quais o comportamento das 
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coalizões segundo os países, o desenvolvimento histórico das instituições políticas e 

a intensidade dos conflitos étnicos (LAVER e SHEPSLE, 1990, p. 843-890). 

 

A escola da escolha racional tendem a considerar a vida política como uma série de 

dilemas de ação coletiva, definidos como situações em que os indivíduos que agem 

de modo a maximizar a satisfação das suas próprias preferenciais o fazem com risco 

de produzir um resultado sub-ótimo para a coletividade (no sentido de que seria 

possível encontrar um outro resultado que satisfaria melhor um dos interessados 

sem que qualquer outro saísse lesado). Em geral, tais dilema se produzem porque a 

ausência de arranjos institucionais impede cada ator de adotar uma linha de ação 

que seria preferível no plano coletivo (HALL e TAYLOR, 2003, p.205). 

 

Os neo-institucionalismo sociológico distinguem-se igualmente pelo seu modo de 

encarar as relações entre as instituições e a ação individual, em consonância com o 

―enfoque culturalista‖ (conjuntos de atitudes, de valores e de abordagens comuns 

que guiam a ação humana), desenvolvendo certos matizes particulares.  Segue-se 

que as instituições influenciam não apenas os cálculos estratégicos dos indivíduos, 

como sustentam os teóricos da escola racional, mas também suas preferências mais 

fundamentais. A identidade e a imagem de si dos atores sociais são elas mesmas 

vistas como sendo constituídas a partir das formas, imagens e signos institucionais 

fornecidos pela vida social (HALL e TAYLOR, 2003, p.207-212). 

 

2.3.2  Institucionalismo de Escolha Racional 

 

Desde a obra fundadora de Mancur Olson (1965), a problemática central da teoria 

da escolha racional é a explicação da ocorrência e da estabilização da ação coletiva 

ordenada a partir da agregação de preferências de atores individuais estratégicos 

auto-interessados. No  Institucionalismo da Escolha Racional, os autores enfatizam a 

resiliência dos arranjos institucionais vis-à-vis as preferências e intenções dos 

indivíduos, resiliência esta que se deveria à adesão normativa a padrões de 

comportamento simbólica e expressivamente orientados. Isto explicaria a 

persistência histórica de arranjos institucionais altamente ―ineficientes‖, 

contradizendo as previsões, decorrentes dos pressupostos racional-institucionalistas, 
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de que o processo histórico se dá pela seleção dos arranjos institucionais que 

expressam equilíbrios sub-ótimos. 

 

O institucionalismo da escolha racional parte de um conjunto de pressupostos. Em 

primeiro lugar, eles supõem que os atores têm um conjunto fixo de preferências, 

agem movidos por uma racionalidade instrumental em busca da realização dessas 

preferências e o fazem de maneira estratégica (MISI, 2003).  

 

Em segundo lugar, a política é concebida pelo institucionalismo da escolha racional 

como um conjunto de dilemas de ação coletiva, situações em que os atores, agindo 

com o propósito de maximizar a realização de suas preferências, terminam por 

produzir resultados coletivamente insatisfatórios.  

 

Em terceiro lugar, enfatiza-se o papel da interação estratégica na determinação dos 

processos políticos. Os teóricos da escolha racional, portanto, adotam a abordagem 

do cálculo em relação ao problema de como as instituições afetam o 

comportamento: 

 

Os institucionalistas da escolha racional postulam, em primeiro lugar, 
que o comportamento é impelido não por forças históricas 
impessoais, mas pelo cálculo estratégico e, em segundo lugar, que 
esse cálculo será, em grande medida, condicionado pelas 
expectativas sobre como os outros atores irão se comportar também 
(HALL, 1996, p. 945). 
 

 

Em quarto lugar, quanto à questão da origem das instituições, o institucionalismo da 

escolha racional apresenta uma explicação de caráter funcionalista: os atores criam 

as instituições, fundamentalmente, para obter ganhos de cooperação. A 

sobrevivência de determinadas instituições em detrimento de outras, por outro lado, 

se explica na medida em que elas fornecem maiores benefícios aos atores 

relevantes do que arranjos institucionais alternativos. 

 

Aqui não há lugar para a noção de path dependance: as instituições existem porque 

são funcionais e deixam de existir quando perdem a funcionalidade (MISI, 2003). 
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Os seguidores do institucionalismo da escolha racional ressaltam a importância dos 

direitos de propriedade e dos custos de transação para o desenvolvimento 

econômico, partindo do pressuposto que os indivíduos se comportam de modo 

utilitário na maximização de suas preferências. As instituições reduzem as 

incertezas, estabelecendo uma estrutura estável para a interação dos agentes que 

reduz os custos de transação, influenciando o desempenho econômico. 

 

Seguindo os postulados da microeconomia, a escolha racional tem como 

fundamento analítico o individualismo metodológico, considerando a ação humana 

individual como a unidade fundamental de análise dos fenômenos sócias. ―Explicar 

instituições sociais e mudança social‖, diz Elster (1994, p.29) é mostrar como elas 

surgem como resultado da ação e interação de indivíduos‖. 

 

Segundo Ferejohn e Paquino (2001), a escolha racional sempre esteve intimamente 

atrelada com a economia, sendo que sua aproximação com a Ciência Política partiu 

da influência de autores considerados ―economicistas‖ como Downs, Gordon Tullock 

e Mancur Olson. Para estes autores os agentes sociais estariam constantemente 

interessados na maximização da riqueza, de votos, ou de outras dimensões mais ou 

menos mensuráveis em termos de quantidades, e sujeitos à constrangimentos de 

recursos materiais. 

 

A definição do conceito de instituição segundo a concepção da escolha racional tem 

como alicerce referencial a proposição de Douglas North, em seu trabalho 

―Institucional Change – teory and empirical findings‖. North (1990, p. 36) define as 

instituições como ―formal rules, informal constrains (norms of behavior, conventions, 

and self-imposed codes of conduct), and the enforcement characteristics of both‖. O 

autor acredita que as instituições, limitando as ações dos seres humanos, não 

somente facilitariam a interação entre os mesmos, como geraria certo grau de 

previsibilidade de ações (uns com os outros). As instituições teriam um papel 

fundamental em agir na diminuição dos custos de transação ligados à conclusão de 

acordos. Para Hollingsworth (1998, p. 131), os hábitos e valores também devem ser 

reconhecidos enquanto instituições. Na citação do autor, ―institutions are norms, 

rules, conventions, habits and values‖.  
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O papel coercitivo das instituições apontando pela escolha racional sugere que os 

indivíduos estão inseridos num contexto de regras e constrangimentos, e a ação 

individual nasce como uma adaptação ótima a um ambiente institucionalizado 

(TSEBELIS, 1998). Se existe a preponderância de uma instituição, o comportamento 

dos atores deve ser observado a partir da perspectiva do papel que as instituições 

exercem no seu contexto social. Qualquer forma de manifestação política ou social 

surge dentro deste contexto de regras.  

 

Desta forma, pode-se pensar em uma estabilidade nos processos políticos como 

fruto da influência das instituições delimitando o jogo das regras, leis, procedimentos 

e arranjos organizacionais.  

 

Neste contexto, Hall e Taylor apontam quatro pontos chaves que caracterizam o 

institucionalismo da escolha racional: o compartilhamento de gostos ou preferências 

dos atores, buscando maximizar a satisfação destas preferências, através do uso de 

cálculos e estratégias; força da interação estratégica na determinação das situações 

políticas; a vida política estaria permeada de dilemas de ação coletiva, surgindo o 

risco de resultados sub-ótimos para a coletividade (implicação da falta de arranjos 

institucionais); as instituições teriam sua origem de forma primordialmente 

consciente.  

 

A perspectiva da racionalidade infere que os atores, numa determinada situação, 

tomam decisões conscientes e estratégicas, em uma esfera de ação política que 

conjugue contextos institucionais e sociológicos. A racionalidade requer crenças, 

desejos e ações que se relacionam de uma forma particular (FEREJOHN E 

PAQUINO, 2001). A validade desta relação é uma condição de consistência 

sustentada justamente pela racionalidade, sendo válida para empregar em contextos 

que envolvam desejos, ambições e paixões.  

 

Assume-se então que a racionalidade seria uma correspondência ótima entre meio e 

fins. No entanto, é importante ressaltar que esta definição por deveras simplista de 

racionalidade carrega consigo algumas exigências. Tsebelis (1998, p. 33) salienta 

que no contexto de análise observado pelo pesquisador, orientado pela escolha 

racional, ―os atores racionais devem ser coerentes (não possuir crenças ou desejos 
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contraditórios), decidir de acordo com as regras dos cálculos e probabilidades e 

interagir com outros atores de acordo com a prescrição da teoria dos jogos‖.  

 

A teoria dos jogos surge como uma tentativa da escolha racional na Ciência Política 

em tentar explicar a formação de maiorias estáveis no legislativo e a ação coletiva. 

Originalmente pensava-se que os indivíduos votavam exclusivamente pela sua 

primeira ordem de preferência, sem levar em conta as regras e procedimentos 

estáveis. Como seria possível explicar que indivíduos, sedentos pelos próprios 

interesses individuais, agissem (como se havia observado) em constante 

cooperação, buscando maiorias para resolverem problemas comuns? Buscou-se 

como solução a atribuição da pré-existência de instituições políticas que 

promovessem incentivos seletivos, por meio de procedimentos e regras anteriores 

ao inicio do jogo de interação (ROTHSTEIN,1996). Busca-se a compreensão na 

tomada de decisão dos indivíduos considerando as conseqüência e decisões 

tomadas por outros.  

 

A condição de interdependência que se situam os atores racionais, estando os 

mesmos sujeitos constantemente a situações que envolvam decisões estratégicas é 

o que caracteriza a teoria da escolha racional. A premissa lógica que A > B > C, logo 

A > C (nomeado de princípio de transitividade) exemplifica que comportamentos, em 

uma determinada situação, seriam melhor analisados em correspondência com a 

regra de interação cujas finalidades correspondem ao atendimento de seus 

interesses maximizados em forma de ação.  

 

Esta interdependência resulta em princípios da busca de coordenação entre as 

pessoas, estas também estando imersas na possibilidade de conflito sobre a 

distribuição dos recursos que pensam conseguir. Por isso a instituição permite 

manter a tensão entre os princípios de conflito e da cooperação, constitutivos das 

transações (COMMONS, 1999).  

 

Obviamente que nem todas as ações podem aparentemente representar uma 

escolha ótima, sugerindo assim comportamentos subótimos, o que Tsebelis (1998) 
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afirma na realidade representar jogos em mais de uma arena com diferentes tipos de 

payoffs (incentivos prêmios).  

 

Ruggiero reconhece que na discussão do caráter racional do comportamento 

humano, fica complicado desconsiderar a noção de intencionalidade. Para o autor, a 

racionalidade é atributo de uma ação, que se organiza e se processa em um sistema 

de informações. Os agentes sociais ou políticos procurariam assim ―empregar a 

busca do conhecimento, ao mesmo tempo em que admitem controles que permitam 

a objetividade de suas ações. Neste processo de informação, formulam-se as 

preferências, fins e objetivos que ajudam na organização das discussões que levem 

às decisões‖ (RUGGIERO, 2005, p. 13 apud MARQUES, 2007 ).  

 

 

2.4 Abordagens Complementares entre o Neo-institucionalismo e 
Análise de Políticas Públicas   

 

 

Uma confrontação entre a abordagem de análise de estilos políticos e o neo-

institucionalismo, não obstante a divergência nos seus pressupostos básicos, deixa 

transparecer uma certa afinidade entre as duas propostas, em face da experiência 

empírica que aponta para uma condicionalidade mútua entre as duas dimensões 

politics e polity. Pelo menos parece evidente que um estilo democrático e 

cooperativo de condução combina melhor ou exclusivamente com um arcabouço 

institucional organizado de forma democrática, enquanto, por outro lado, um estilo 

autoritário de condução deve ter mais chances de êxito no quadro de uma estrutura 

organizacional hierárquica (porém não é excluída a possibilidade do exercício de um 

estilo autoritário de condução sob condições institucionais democráticas) (FREY, 

2000, p.240). 

 

A estreita afinidade entre as duas abordagens analíticas se torna mais nítida se 

colocado em consideração o conceito ampliado de instituição empregado por alguns 

representantes do neo-institucionalismo. Equiparando as representações e práticas 

compartilhadas (shared meanings and practices) com identidades e instituições, 

March e Olsen (1994 e 1995) avançam significativamente no campo da análise de 



40 

 

estilos políticos, uma vez que o objeto de investigação da análise de estilos políticos 

é justamente a questão se e até que ponto sociedades desenvolvem padrões 

específicos e duradouros de ação para lidar com seus problemas e para regular 

seus conflitos (NAßMACHER, 1991, p.189; 1994, p. 314). 

 

A idéia fundamental da abordagem institucional consiste justamente na possibilidade 

de influenciar processos políticos e, conseqüentemente, os conteúdos da política por 

meio da institucionalização de padrões de ação e de processos de negociação no 

contexto de organizações e procedimentos. Esse objetivo torna explícita a 

necessidade de diferenciar entre padrões de comportamento existentes ou apenas 

pretendidos, por um lado; e as próprias instituições, por outro. Estas são o resultado 

de negociações entre os atores políticos (portanto, denominadas de arranjos 

institucionais), em que se fundamenta a sua qualidade peculiar. No entanto, isso não 

significa que é imprescindível a transformação de tais procedimentos e mecanismos 

de negociação em leis ou regulamentos administrativos, mas pelo menos esses 

mecanismos têm que ser reconhecidos, ainda que seja somente de forma tácita 

(FREY, 2000, p. 240 e 241). 
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3  CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO DE PERNAMBUCO (1964 – 

2006) 

 

 

Neste capítulo será analisado o contexto histórico-político em que o Complexo 

Portuário Industrial de Suape foi idealizado e construído, e as situações nas quais os 

processos políticos são consolidados.   

 

Levando em consideração que: 

 

 No ano de 1978 iniciam-se as construções do Complexo Suape e sua 

idealização vem desde o Governo de Nilo Coelho em 1967. 

 De 1964 a 1986 o país esteve submetido à Ditadura Militar; 

 O período de transição democrática se deu entre 1986 e 1989, com a 

ocorrência de eleições diretas em todos os níveis; 

 Na maior parte do período pesquisado o pressuposto é de sistemas políticos 

em transformação e instituições não consolidadas; 

 

Verificando-se situações nas quais os processos políticos são pouco consolidados, 

tornando-se difícil explicar os acontecimentos exclusivamente pelo fator institucional. 

Sendo muitas vezes, o resultado da política, condicionado de forma subsidiária pelas 

instituições na materialização do Complexo Suape.  

 

 

3.1  Breve contexto histórico-político de Pernambuco – Anos de Chumbo 

 

A ditadura militar de 31 de março de 1964, que depôs o presidente João Goulart, 

impôs uma nova ordem ao País. No dia 1º de abril do mesmo ano, o Congresso 

declarou vaga a Presidência da República. Oito dias depois, o Ato Institucional nº 1 

(AI-1) cassou mandatos, suspendeu a imunidade parlamentar e os direitos políticos. 

No dia 20 do mesmo mês, o general Humberto de Alencar Castello Branco foi eleito 

presidente da República pelo Congresso. 
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O Ato Institucional nº 2 extinguiu os partidos políticos e promoveu novas cassações. 

Surgiram, a partir de então, dois blocos políticos: a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Reunindo boa parte dos 

antigos pessedistas, o MDB formará a ala de oposição ao Governo. Os 

governadores dos Estados passaram a ser eleitos pelas Assembléias Legislativas. 

Os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores (PERNAMBUCO, 

2008). 

Em Pernambuco, o vice-governador Paulo Guerra assumiu o Governo, cumprindo 

mandato até 1967. A Prefeitura do Recife foi ocupada por Augusto Lucena, até 

1969.  

Os anos 60 marcarão, também, várias transformações na esfera mundial, com a 

eclosão da Guerra do Vietnã (que se estende até 1976), a construção, em 1961, do 

Muro de Berlim, a fundação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), 

os conflitos do Oriente Médio, as manifestações de estudantes e intelectuais 

inconformistas, em 1968, o processo de descolonização da África. Fidel Castro, à 

frente do Governo cubano desde 1959, emerge como líder popular na América 

Latina, transformando a ilha na única nação socialista do continente. 

Em 1967, o general gaúcho Artur da Costa e Silva assumiu a Presidência da 

República, eleito, indiretamente, pelo Congresso.  

Em maio de 1966, durante a convenção estadual da ARENA pernambucana, Nilo 

Coelho - que tinha o apoio do presidente Castelo Branco - foi indicado pelo 

governador Paulo Guerra para as eleições indiretas ao Governo do Estado. 

Concorria com dois candidatos, o advogado Eraldo Gueiros Leite e o general 

Antônio Carlos Murici, comandante da 7ª Região Militar, aos quais derrotou. Eleito 

pela Assembléia Legislativa do Estado, em 3 de setembro do mesmo ano, tomou 

posse em 31 de janeiro de 1967, tendo como vice, o deputado Salviano Machado. 

De 1967 a 1971, Pernambuco foi governado pelo ex-deputado (estadual e federal) e 

líder sertanejo Nilo Coelho. Seu período de administração foi marcado, 

principalmente, pela integração do território estadual, com a construção de rodovias. 

A Prefeitura do Recife será ocupada por Geraldo Magalhães, de cuja administração 
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constam a construção do Ginásio de Esportes que leva o seu nome, dos viadutos de 

João de Barros e de Cinco Pontas, e a urbanização da faixa de praia de Boa 

Viagem. Nesse período, a Avenida Agamenon Magalhães ganhou alargamento, 

juntamente com a Domingos Ferreira (PERNAMBUCO, 2008). 

No Governo federal do General Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), em agosto de 

1970, o ministro do Superior Tribunal Militar (STM), Eraldo Gueiros Leite, teve seu 

nome homologado na convenção regional da ARENA para o Governo de 

Pernambuco, sendo eleito pela Assembléia Legislativa, dois meses depois. Tomou 

posse em 1971 e concluiu seu mandato em março de 1975.  

O Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, da Fundação Getúlio Vargas, destaca 

que Gueiros orientou as ações político-administrativas de seu Governo pelo 

Programa de Ação Coordenada (PRAC), elaborado pelo Conselho de 

Desenvolvimento de Pernambuco (CONDEPE). Registra, ainda: "Com base no 

PRAC foram realizadas obras em diversos setores: ampliação dos serviços da 

Secretaria de Saúde, com a criação da Fundação de Saúde Amaury de Medeiros 

(FUSAM), responsável pela execução do plano estadual de saúde; inovações no 

sistema penitenciário, com a construção de penitenciárias agrícolas, entre outras a 

de Itamaracá, funcionando em regime semi-aberto, e o fechamento da Casa de 

Detenção do Recife. Através da Companhia de Eletricidade de Pernambuco 

(CELPE), antiga Tramways, e do Departamento de Telecomunicações de 

Pernambuco (DETELPE), foram realizadas obras no setor das comunicações, e foi 

promovido também o fornecimento de energia para diversas áreas do Estado." Foi, 

ainda, nesse Governo, que o porto de Suape começou a se desenvolver 

(PERNAMBUCO, 2008). 

Na sua gestão, realizou diversas obras como: construção da barragem de Tapacurá 

e de barragens, açudes e poços no sertão; um grande aqueduto para o transporte 

de água da represa de Tapacurá para o Recife; apoio à cultura pernambucana, com 

a restauração e preservação de logradouros e edifícios antigos, como a antiga 

penitenciária do Recife, transformada em Casa da Cultura; interiorização de 

penitenciárias; eletrificação rural; projetos de turismo, como a construção da cidade-

teatro Nova Jerusalém, onde é encenada anualmente o drama da Paixão de Cristo; 

dinamização do programa educacional do Estado, dando ênfase ao treinamento da 
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mão-de-obra especializada; auxílio às atividades econômicas, como a mineração e a 

agropecuária, bem como a criação de módulos industriais e ampliação dos serviços 

da Secretaria da Saúde. 

 

Em seu governo, houve também o início da construção do porto de Suape, que 

trouxe escoamento para a produção do Estado e de todo o Nordeste. Os políticos da 

esquerda e a oposição em geral se opuseram à construção do porto. Sabiam, 

evidentemente, que o mesmo era vital não penas para Pernambuco mas também 

para todo o Nordeste, cuja produção estava sufocada sem condições de exportação, 

por falta de instalações portuárias adequadas. Sabendo que após sua saída do 

governo, o próximo viesse abandonar a empreitada – como freqüentemente ocorre 

no Brasil - ele conseguiu colocar o projeto no Plano de Desenvolvimento Nacional, 

tirando-o da alçada do governo estadual para a área federal (VIEIRA, 2008). 

No período de Gueiros Leite, voltou à Prefeitura do Recife o advogado Augusto 

Lucena, que ficou no cargo até 1975. Lucena criou e instalou a Empresa de 

Urbanização do Recife (URB-Recife), implantou o sistema de iluminação a vapor de 

mercúrio, o qual transformou o Recife na cidade mais bem iluminada do Brasil. 

Construiu 2.288 casas, por meio da Cohab, ampliou e reformou a Praça da 

Independência, urbanizou a Praça de Boa Viagem, construiu a Praça da Convenção, 

os jardins do Cais de Santa Rita, promoveu obras na Avenida Dantas Barreto. 

A ditadura militar no Chile, com a deposição do presidente Salvador Allende, e a 

instauração do regime militar na Argentina, provocam, nesse período, uma 

reviravolta na história latino-americana, a que se somou uma crise em outras esferas 

mundiais, como a proliferação de movimentos separatistas no sul asiático e no 

Oriente Médio e de guerras civis na África recém-descolonizada. 

A ditadura militar já tinha dez anos, quando assumiu o Governo de Pernambuco o 

ex-ministro da Agricultura José Francisco de Moura Cavalcanti, cuja administração 

estendeu-se até 1979. Foi a época, no Brasil, do chamado "milagre econômico", 

impulsionado pela determinação dos militares de transformar o País numa "potência 

emergente". O comércio exterior cresceu, enquanto, internamente, foram feitos 

diversos investimentos nos meios de transportes e de comunicações, na mineração 

e na siderurgia, nas usinas hidrelétricas e nucleares, na agroindústria de alimentos, 

javascript:WindOpen('../links/AugustoLucena.html','570','370','yes')
javascript:WindOpen('../links/AugustoLucena.html','570','370','yes')
javascript:WindOpen('../links/SalvadorAllende.html','570','370','yes')
javascript:WindOpen('../links/JoseFranciscoMouraCavalcanti.html','570','370','yes')


45 

 

na indústria de transformação, de equipamentos e de bens duráveis. O general 

Ernesto Geisel foi eleito pelo Colégio Eleitoral, constituído por membros do 

Congresso Nacional e por delegados das Assembléias Legislativas Estaduais, no 

primeiro processo do gênero realizado no País. A Oposição lançou o que chamou de 

anticandidatura do deputado Ulysses Guimarães, tendo como vice o jornalista 

Barbosa Lima Sobrinho (PERNAMBUCO, 2008). 

O novo presidente enfrentou não apenas o crescimento da Oposição - nas eleições 

de novembro de 1974, o MDB saiu fortalecido, conquistando 48% dos votos para a 

Câmara dos Deputados e 59% para o Senado - mas a desaceleração da economia e 

a derrocada do "milagre". No campo político, o general-presidente, enfrentando a 

linha-dura militar, deu início, nos bastidores, a uma abertura "lenta, gradual e 

segura". Entre 1975 e 1978, o clima era conturbado no País. De um lado, os 

militares reagiam ao processo de abertura e promoviam uma onda de repressão 

contra militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e contra os "subversivos" - 

as mortes do jornalista Vladimir Herzog, em 75, e do operário Manuel Fiel Filho, no 

ano seguinte, no DOI-Codi, no quartel-general do 2º Exército, seriam o estopim de 

um movimento que crescia, no País inteiro, contra a tortura, a censura e a repressão 

-, do outro, a Oposição acumulava vitórias: o povo voltava às ruas, em 

manifestações, e os sindicatos organizavam-se. A luta, agora, era pela anistia 

ampla, geral e irrestrita (PERNAMBUCO, 2008). 

Foi nesse clima que Moura Cavalcanti assumiu o Governo de Pernambuco. Em 

1974, foi eleito governador de Pernambuco, pela Assembléia Legislativa, na legenda 

da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), cumprindo mandato até 1979 (RIVAS, 

2008).  

O MDB estava bem articulado no Estado, sob a liderança do jurista e professor Luiz 

Pinto Ferreira, e por líderes como, por exemplo, o deputado e depois senador 

Marcos Freire. Homem de confiança do regime, Moura atuou com firmeza, 

reprimindo os movimentos populares, como a grande passeata estudantil realizada, 

no Recife, em setembro de 1977, e da qual participaram professores, políticos e 

intelectuais, em campanha pela anistia.  
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Se Paulo Guerra saiu carregado e aclamado pelo povo (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2008), Nilo foi recepcionado com cautela. Na cobertura que fez das 

duas cerimônias (a posse na Assembléia e a transmissão de cargo no Palácio do 

Campo das Princesas), o Diário de Pernambuco destacou em foto-legenda o 

"contraste das massas": "O grande número de autoridades e convidados especiais 

presentes ao ato de posse do governador Nilo Coelho, no recinto da Assembléia 

Legislativa, contrastou com a reduzida concentração de populares nas imediações 

da Rua da Aurora e na Praça da República. Foi, a de ontem, a menos concorrida 

das investiduras de governante de Pernambuco, desde a redemocratização" 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2008). 

A expectativa popular em torno de um governante eleito pela via indireta fazia 

sentido. E essa apreensão se expressou, de certa maneira, no discurso, em 

plenário, do representante da bancada minoritária, o deputado Andrade Lima Filho, 

líder do MDB: 

"A posse de hoje, segundo entendemos, teria um destaque bem 
maior na perspectiva da nossa História, se o governador agora 
empossado tivesse sido ungido pela indiscutível autenticidade do 
voto popular, livre e direto. Combatemos a supressão das eleições 
diretas; o afastamento do povo das grandes decisões que marcam a 
caminhada do seu destino. Nosso comportamento nesta Casa será 
de vigilância, de oposição democrática, protestando em nome do 
povo quando se fizer necessário, ou apoiando os atos que busquem 
a solução dos nossos problemas mais angustiantes" (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, notícia de 1 de janeiro de 1947). 

Os primeiros atos do novo governador foram os de nomeação dos secretários de 

Estado e outros auxiliares diretos do Governo. Para pôr em prática seu plano de 

ação, o governador promoveu, paulatinamente, uma reforma administrativa. 

Começou pela Secretaria para Assuntos Extraordinários, que passou a Secretaria de 

Coordenação Geral. Instituiu, em seguida, a Fundação Instituto de Administração 

Municipal (FIAM), órgão encarregado da integração dos programas municipais e 

estaduais, vinculado à Secretaria do Interior e Justiça. Criou a Companhia de 

Mecanização Agrícola de Pernambuco - vinculada à Secretaria da Agricultura -, cujo 

objetivo principal era racionalizar e modernizar as atividades agrícolas. O novo 

organismo foi de fundamental importância, pois coube-lhe o papel de facilitar a 
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utilização, pelos agricultores, de tratores e outros equipamentos, mediante o simples 

pagamento de módicos preços (RIVAS, 2008). 

De 1975 a 1979 foi prefeito do Recife, Antônio Farias. Urbanizou as Ruas da 

Imperatriz, Nova, Duque de Caxias e a praia do Pina; concluiu a construção do 

edifício-sede da Prefeitura (que hoje leva o seu nome), restaurou o Mercado de São 

José, o Teatro de Santa Isabel e ampliou o Parque 13 de Maio; construiu Centros 

Sociais Urbanos, além do Viaduto do Cabanga, a Ponte do Pina e promoveu o 

alargamento da Avenida João de Barros. Criou a Comunidade Urbana de 

Recuperação (CURA), projeto por meio do qual fez em Boa Viagem remanejamento 

da rede d'água, alargamento do Canal de Setúbal, arborização e pavimentação de 

53 logradouros (PERNAMBUCO, 2008). 

Nessa fase, o Brasil passava por transformações básicas para o retorno à 

democracia, com a extinção do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e da censura prévia a 

publicações e a espetáculos, a restauração do habeas corpus, a reorganização dos 

sindicatos. Por outro lado, o País enfrentava os efeitos da crise do petróleo, da 

recessão internacional e do aumento das taxas de juros, que colocaram nossa 

dívida externa em patamar muito elevado. 

Moura Cavalcanti deixou o Governo de Pernambuco em março de 1979, sendo 

substituído pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Marco Antônio de Oliveira 

Maciel. Pertencente a Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Indicado pelo 

presidente Ernesto Geisel e pelo futuro presidente João Batista Figueiredo, foi eleito, 

por via indireta, pela Assembléia Legislativa, governador de Pernambuco, em 1978. 

Com a extinção do bipartidarismo, participou da organização do Partido Democrático 

Social (PDS), ao qual se filiou (RIVAS, 2008). 

O historiador Manuel Correia analisa a administração de Maciel, destacando: 

"Governou com uma visão geral e continuou os programas e obras de seus 

antecessores. Assim foi com o Terminal Integrado de Passageiros, com o Porto de 

Suape e com os projetos de irrigação do São Francisco. Executou um extenso 

programa de estradas vicinais, exatamente aquelas que rendem votos de fidelidade 

garantida. Seu Governo teve o vento favorável do Proálcool, um programa de 

substituição da gasolina por álcool anidro, que injetou recursos na economia 
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canavieira, e a boa vontade do Banco Nacional de Habitação (BNH), que lhe 

possibilitou a construção de cerca de 100 mil casas populares. São dados 

importantes, mas importante, também, foi a mudança que trouxe para a visão dos 

recursos naturais do Estado, que passaram a ser fonte de renda, através do turismo. 

Maciel concluiu obras como o Centro de Convenções, em Olinda, e acelerou os 

trabalhos de modernização da pista e da estação de passageiros do Aeroporto 

Internacional dos Guararapes, no Recife, modernizando, também, o de Petrolina, 

hoje o mais importante de toda a região do São Francisco." (PERNAMBUCO, 2008). 

De 1979 a 1982, o Recife foi administrado por Gustavo Krause. O novo prefeito 

instalou o Instituto da Cidade, com o objetivo de examinar, discutir e analisar os 

problemas do Recife; criou o Conselho de Defesa do Meio Ambiente da Cidade do 

Recife e o Sistema de Ação Comunitária (SAC), a fim de promover a participação 

das comunidades de baixa renda no planejamento e execução dos programas e 

projetos da Prefeitura. Executou os Projetos Cunicultura (criação de coelhos para 

corte) e Hortaliça, com a finalidade de melhorar os hábitos alimentares nas 

populações de baixa renda. Com o Projeto Um por Todos, realiza obras de infra-

estrutura nas áreas carentes, com a participação da comunidade. Concluiu a 

Segunda Perimetral, ligando os bairros de Água Fria e Afogados. Lançou uma 

grande campanha para divulgar as atrações turísticas do Recife em todo o País.  

O início dos anos 80 será marcado, no âmbito internacional, pelo avanço das 

conquistas trabalhistas no Leste europeu, notadamente na Polônia, sob a liderança 

do sindicalista Lech Walesa. Será o primeiro passo para o desmantelamento do 

império soviético. Ainda desse período são os conflitos entre o Irã e o Iraque, por 

questões fronteiriças, e que se estenderão até 1988; e o recrudescimento das 

tensões entre Israel e o Líbano. 

O novo presidente do Brasil, o general João Batista Figueiredo, eleito em 1978 pelo 

Colégio Eleitoral, garantiu o processo de abertura política, sancionando, no ano 

seguinte, a lei que concedia anistia aos acusados ou condenados por crimes 

políticos. O pluripartidarismo foi restabelecido. A ARENA transformou-se em Partido 

Democrático Social (PDS) e o MDB em Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), ao mesmo tempo em que novas siglas apareceram, como o Partido dos 

Trabalhadores (PT), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Trabalhista 
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Brasileiro (PTB). Foram restabelecidas as eleições diretas para governador a partir 

de 1982. 

Marco Maciel deixou o Governo, nesse ano, juntamente com o seu vice, Roberto 

Magalhães. O primeiro concorreu a uma vaga no Senado; o segundo, disputou o 

Governo de Pernambuco, tendo como principal oponente o senador Marcos Freire, 

candidato do PMDB. Assumiu o Governo de Pernambuco, até 1983, o deputado 

José Muniz Ramos. O candidato peemedebista, apesar de votado 

esmagadoramente na Região Metropolitana do Recife, foi derrotado por Roberto 

Magalhães, graças à maioria que a este foi garantida nas urnas do Interior.  

Com mais de 500 mil votos sobre o candidato José Múcio Monteiro, Miguel Arraes 

obtém, em 1986, o seu segundo mandato de governador de Pernambuco. 

Cumprindo uma promessa de campanha, volta pela porta da frente do Palácio do 

Campo das Princesas, em alusão a sua deposição pelos militares, em meio a uma 

grande festa popular realizada em 15 de março de 1987. Nessa gestão mantém a 

aproximação com o homem do campo e excluídos de forma geral. Lança programas 

sociais de impacto, como o ―Chapéu de Palha‖ (consistia na contratação de 

canavieiros, para trabalhar em pequenas obras públicas, visando amenizar os 

períodos de entressafra da cana-de-açúcar, quando grande número de 

trabalhadores fica sem renda), e a ―Água na Roça‖, que bancava motobombas para 

irrigação. Nesse período é implantado um grande programa de eletrificação de 

pequenas propriedades (PERNAMBUCO, 2008).    

O atentado terrorista praticado por militares no Centro de Convenções do Riocentro, 

no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1981, desencadeara no País uma série de 

manifestações contra o regime. A mais importante delas vai acontecer em São 

Paulo, em 1983, em prol das eleições diretas para a Presidência da República, com 

a participação dos partidos oposicionistas, dos sindicatos, das lideranças religiosas e 

da sociedade civil. A campanha pelas Diretas, Já crescia em todo o território 

nacional. No ano seguinte, entretanto, a emenda constitucional que previa o pleito 

direto, apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, foi 

derrotada na Câmara dos Deputados. A luta pela sucessão do presidente Figueiredo 

será travada, ainda, no âmbito do Colégio Eleitoral. O PDS apresentou o deputado 

federal paulista Paulo Maluf, que será derrotado por Tancredo Neves, candidato da 
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Aliança Democrática, formada pela Frente Liberal, dissidência do PDS, e pelo 

PMDB. Tancredo obteve 480 votos, contra 180 de Maluf, e, embora tenha sido 

eleito, indiretamente, seu nome recebeu o respaldo da maioria da população 

brasileira. 

Primeiro presidente civil desde a instalação do regime militar, Tancredo Neves não 

chegou a tomar posse. Foi internado, às pressas, em Brasília, com problemas no 

aparelho digestivo, e morreu, em São Paulo, no dia 21 de abril de 1985. O vice-

presidente, José Sarney, assumiu o Palácio do Planalto. A Nova República estava 

começando. 

 

3.2  Consolidação da Democracia 

 

O panorama mundial de meados dos anos 80 foi marcado por tensões e conflitos, 

como a Guerra das Malvinas, entre argentinos e britânicos; o assassinato da 

primeira-ministra indiana Indira Gandhi; o início da Intifada - Rebelião das Pedras - 

deflagrada pelos palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, territórios ocupados 

por Israel; e pela série de reformas promovidas, na União Soviética, pelo líder 

Mikhail Gorbatchov, que desencadeariam a queda do comunismo na Europa oriental 

e a dissolução do império soviético. 

Em Pernambuco, os anos que vão de 1983 a 1986 assinalam o Governo do 

professor e advogado Roberto Magalhães. Nessa administração, entre outras obras, 

foram construídos 1.597 km de estradas, 25.000 casas populares; foi realizada a 

perenização parcial dos rios Ipojuca, Ipanema e Brígida; construíram-se os 

aeroportos de Caruaru e Serra Talhada; criou-se a Patrulha dos Bairros, no Recife e 

em algumas cidades do Interior; foi concedido o 13º salário aos servidores 

estaduais, inclusive aos aposentados.  

A Prefeitura do Recife foi ocupada, por um ano, por Jorge Cavalcanti, que criou o 

Programa Sacolão, com o objetivo de promover a revenda de produtos 

hortifrutigranjeiros a preços populares; fez o ajardinamento da Avenida Agamenon 

Magalhães; recuperou a Ponte do Pina e restaurou a Academia Pernambucana de 
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Letras e a igrejinha da Jaqueira. Criou as bases para o Parque da Jaqueira e 

instalou os canteiros divisórios da Avenida Caxangá. Seu sucessor será Joaquim 

Francisco de Freitas Cavalcanti. Entre as suas principais obras estão a construção 

de duas mil unidades habitacionais e várias obras na área de infra-estrutura, entre 

elas, o Viaduto Tancredo Neves, os Parques da Jaqueira e de Santana e o 

revestimento do Canal de Setúbal. Construiu e recuperou cinco teatros, entre eles, o 

Barreto Júnior, e implantou vários Centros de Saúde (PERNAMBUCO, 2008).  

Os novos tempos serão o período da consolidação da democracia, com o 

restabelecimento, em 1985, das eleições diretas para a Presidência da República e 

a legalização de todos os partidos políticos, inclusive o PCB. O Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) reorganizou-se. As eleições diretas para prefeitos voltaram a 

acontecer. No Recife, o prefeito eleito (1986-1988) é Jarbas Vasconcelos, em cuja 

gestão são criados o Projeto Prefeitura nos Bairros e o Escritório de Revitalização do 

Centro, por meio do qual dá início ao processo de revitalização do Bairro do Recife e 

Centro da Cidade. Promoveu, ainda, a pavimentação de ruas, construiu escadarias e 

muros de arrimo nos morros da periferia, novas escolas, creches e postos de saúde. 

Criou o Serviço de Defesa do Consumidor (SEDECOM) e a Lei do Plano de 

Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), com o qual 

regularizou a posse de terrenos em favelas. 

As eleições de novembro de 1986 garantiram a esmagadora vitória da PMDB nos 

Governos estaduais e a maioria das cadeiras da Câmara dos Deputados e do 

Senado. Miguel Arraes voltou ao Palácio das Princesas, sucedendo a Gustavo 

Krause, que havia assumido o Governo, um ano antes, com o afastamento de 

Roberto Magalhães para concorrer a uma vaga no Senado. Arraes tampouco 

cumpriu o seu mandato até o fim, pois se licenciou para disputar um mandato de 

deputado federal, passando o cargo ao vice Carlos Wilson Campos, em 1990. 

Em 1986, foi também lançado o Plano Cruzado, com a finalidade de combater a 

inflação. O cruzeiro foi substituído pelo cruzado, os preços foram congelados e os 

salários reajustados pela média dos últimos seis meses. A política econômica do 

Governo Sarney, entretanto, não atingiu os objetivos propostos. Procedeu-se, no 

ano seguinte, à elaboração de uma nova Constituição para o País, promulgada em 
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1988. No ano seguinte, nova reforma monetária fez o cruzado transformar-se em 

cruzado novo. 

Em 1989, aconteceram as primeiras eleições diretas, após o regime militar, para a 

Presidência da República. O ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, 

elegeu-se, no segundo turno, derrotando o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da 

Silva. A primeira medida do novo governante foi o lançamento de um programa de 

estabilização da economia, conhecido como o Plano Collor. O congelamento de 

preços e de salários e o confisco de contas-correntes e de poupanças caracterizam 

o Plano, que malogrou, não conseguindo frear a inflação. A moeda brasileira voltou 

a ser o cruzeiro. Na esfera internacional esse período foi marcado pela violenta 

repressão promovida pelo Governo da República Popular da China contra 

manifestações pró-democracia e pela queda do Muro de Berlim, que levou ao 

desmantelamento do império soviético.  

Em fevereiro de 1990, Miguel Arraes sai do PMDB, filiando-se ao Partido Socialista 

Brasileiro (PSB). Em março, renuncia ao mandato de governador e candidata-se a 

deputado federal, obtendo 339.197 votos, sendo, proporcionalmente, a maior 

votação de um deputado no País.  

Entre 1989 e 1991, a Prefeitura do Recife foi administrada, mais uma vez, por 

Joaquim Francisco Cavalcanti, o qual, nessa gestão, criou o Projeto Cura, por meio 

do qual pavimentou e drenou ruas do IPSEP e urbanizou seis quilômetros da 

Avenida Boa Viagem; executou obras especiais em 18 canais, construiu escadarias 

e urbanizou favelas nos Coelhos, Coque e Brasília Teimosa; criou parques, entre 

eles, o de Caiara, e renovou a frota da CTU. Afastado da Prefeitura para concorrer 

ao Governo do Estado, Joaquim Francisco teve como sucessor o seu vice, Gilberto 

Marques Paulo, cuja obra de maior repercussão foi a revitalização e o 

reordenamento do Centro da Cidade, com o deslocamento de ambulantes das 

principais ruas e praças (PERNAMBUCO, 2008).  

Governador de Pernambuco entre 1991 e 1995, Joaquim Francisco Cavalcanti 

realizou, entre outras ações, o Projeto Luz da Gente, com mais de 50 mil ligações 

rurais; distribuiu mais de 12 mil títulos de posse de terra, dentro do Programa Terra e 

Comida; promoveu um milhão de matrículas escolares. Mais uma vez eleito para a 
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Prefeitura do Recife (1993-1996), Jarbas Vasconcelos criou os programas SOS 

Recife, com serviço de ambulância 24 horas, pelo telefone 192, e Disque Morro, 

projeto pioneiro no País na coleta domiciliar diária em todos os bairros; revitalizou, 

entre outros, o Canal do Jordão; instalou o Parque Ecológico Lagoa do Aracá, o Pólo 

Pina e o Calçadão dos Mascates, entre outras ações. 

Ao vencer no primeiro turno das eleições de 1994, com 54,12% dos votos, Arraes 

governaria Pernambuco pela terceira vez, tendo assumido o cargo em 1º de janeiro 

de 1995 (JORNAL DO COMMERCIO, 2005). Esta gestão seria marcada por 

denúncias de emissão irregular de precatórios, operação que se constitui na 

emissão de títulos públicos para pagamento de dívidas judiciais. Respaldado por 

uma lei estadual, que autorizava o pagamento de salários de funcionários, obras e 

outros encargos públicos, com os recursos provenientes dos precatórios, o governo 

emitiu 408 mil títulos e arrecadou R$ 402 milhões (PERNAMBUCO, 2008).  

 

A operação financeira acabou ficando conhecida como o ―escândalo dos 

precatórios‖ e influenciou diretamente na disputa para o governo do Estado em 

1998, sendo fartamente explorada pela coligação de partidos políticos que apoiava 

Jarbas Vasconcelos. Arraes sofreria, então, a sua maior derrota político eleitoral, 

perdendo a eleição com uma diferença superior a um milhão de votos. 

Envolvido em uma trama de escândalos, Fernando Collor de Mello foi afastado da 

Presidência e, logo em seguida, renunciou ao mandato, no final de 1992, sendo 

substituído pelo vice, Itamar Franco. Novo plano de estabilização econômica foi 

lançado, em duas etapas, o Plano Real, por meio do qual o cruzeiro foi mudado para 

cruzeiro real e, logo depois, para real, e promoveram-se ações para conter os gastos 

públicos e para pressionar diretamente os preços a fim de facilitar as importações, 

entre outras medidas. Em 1994, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique 

Cardoso, foi eleito presidente da República, com o apoio do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) e do Partido da Frente Liberal (PFL), sendo reeleito 

em 1998. Nos dois pleitos, derrotou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.  

Os últimos anos do século XX viram passar pelas administrações estadual e 

municipal os nomes já conhecidos de Miguel Arraes (governador, de 1995 a 1998) e 

Roberto Magalhães (prefeito do Recife, de 1997 a 2000). Candidato à reeleição, em 
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98, Arraes foi derrotado por Jarbas Vasconcelos, que reelegeu-se, no pleito de 2002. 

Também candidato à reeleição, em 2000, Roberto Magalhães perdeu o pleito, que 

levou à Prefeitura do Recife João Paulo da Silva, do Partidos dos Trabalhadores 

(PT) (PERNAMBUCO, 2008). 

O Brasil, como um todo, acompanhou, nesses últimos anos, o processo de 

transformações econômicas e políticas geradas pela globalização, um fenômeno 

cuja característica principal é a integração dos mercados mundiais com a exploração 

de grandes empresas multinacionais. A grande revolução na tecnologia da 

comunicação tem contribuído, enormemente, para essa integração, que vem, 

também, exercendo efeitos mais profundos no mercado financeiro.  
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4  SUAPE: IMPLATAÇÃO E EVOLUÇÃO 

  

4.1  Suape: Contexto Micro e Macroeconômico 

 

Nos últimos anos, o sistema de comércio internacional tem apresentado mudanças 

muito importantes. Por um lado, foi realizado o processo de abertura comercial 

durante a década de 90 e, por outro, a formação dos blocos regionais de comércio 

foi aprofundada. O comércio internacional oferece novas oportunidades para o 

crescimento econômico e para a geração de empregos sendo, portanto, a 

formulação de uma estratégia adequada fundamental para esse processo. 

 

Portos modernos podem contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento 

de uma nação. De um lado, através da oferta de atividades econômicas com 

capacidade de gerar valor agregado; de outro, atuando como facilitadores para 

atividades inibidoras de migrações e simultaneamente intensas em gerações de 

empregos (ARRUDA e BASTOS, 2001). 

 
As administrações portuárias em todo o mundo buscam maximizar os efeitos 

dinamizadores de um porto sobre a economia regional. Na Europa, em especial, 

essa prática é bastante visível, pois existe uma intensa competição entre os portos – 

que na quase totalidade são municipais ou regionais – por novos investidores que 

proporcionem maior oferta de serviços para atrair novas empresas que gerem mais 

empregos, num círculo virtuoso de desenvolvimento (LIMA, 1999). 

 

Uma questão que se destaca dessa afirmativa é o conceito do que é um porto 

moderno. Para Arruda e Bastos (2001) um porto [moderno] é capaz de contribuir 

para o desenvolvimento socioeconômico do país, desde que estruturado nos cinco 

pontos seguintes: 

 Possuir um planejamento estratégico inter-relacionado com as políticas de 

transporte e economia regionais; 

 Incentivar a integração horizontal e vertical da atividade econômica, com a 

utilização de sub-setores âncoras e indústrias satélites, bem como a 

integração da atividade econômica com os transportes; 
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 Ser administrado por uma autoridade pública capaz de manter clientes em 

todos os segmentos econômicos; 

 Dispor de uma organização espacial indutora das atividades econômica e; 

 Oferecer conexões de transportes marítimos e terrestres de alto grau de 

acessibilidade ao Porto. 

 

No cenário brasileiro, a constatação da necessidade de reestruturação do sistema 

portuário desencadeou a Lei de Modernização dos Portos, de 1993, e seus 

desdobramentos, cuja dinâmica continua nos dias atuais. 

 

As mudanças na estrutura do sistema portuário brasileiro, porém, não ocorreram de 

forma homogênea: regiões ou mesmo unidades avançaram rapidamente, outras 

seguiram um ritmo próprio, mais lento, ditado por fatores os mais diversos. Dentre 

esses fatores não se pode descartar a falta de percepção, ou conhecimento, dos 

novos desafios que estavam (e ainda estão) sendo impostos. 

 

O desenvolvimento heterogêneo dos portos brasileiros decorre, em certa medida, da 

desestruturação de um sistema regulador nacional, anteriormente representado pela 

PORTOBRÁS. Numa escala mais acentuada, é resultado das diferenças de 

pontecialidades regionais e da forma com que são conduzidos seus respectivos 

interesses econômicos e sociais. É nesse contexto que se potencializa a análise da 

política do desenvolvimento regional em Pernambuco no caso do Complexo 

Industrial e Portuário de Suape, temática que motivou a presente pesquisa. 

 

4.2  Complexo Industrial Portuário de Suape 

 

Durante muito tempo, e na maior parte do século XX, o distrito industrial de 

Pernambuco concentrou-se no município do Cabo, na Região Metropolitana do 

Recife, porque a capital do Estado não dispunha de um espaço adequado para tal 

finalidade. O crescimento das regiões urbanas, entretanto, veio provocar uma maior 

sobrecarga no Porto do Recife, o que contribuiu para se pensar em alternativas 

portuárias ao sul do litoral. O recôncavo do Cabo de Santo Agostinho, e uma área ao 
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seu redor, foram escolhidos como a melhor e mais próxima opção (VAINSENCHER, 

2007).  

  

Em 1973/1975, o Governo de Pernambuco concebeu um Plano Diretor e deu início à 

luta pela implantação de um Complexo Industrial-Portuário no Cabo de Santo 

Agostinho, uma vez que a própria posição geográfica do Estado, no centro da 

Região Nordeste, facilitaria a implantação do Porto de Suape. Levou-se em 

consideração, ainda, três elementos fundamentais (VAINSENCHER, 2007):  

1. a pouco mais de 1 km do cordão de arrecifes, junto à linha da costa, a 

localidade possuía águas com profundidade de 17 metros;  

2. havia um quebra-mar natural formado pelo cordão de arrecifes; e,  

3. existiam na região extensas áreas reservadas à implantação de um grande 

parque industrial.  

  

Além de tudo isso, Suape localizava-se a, apenas, oito horas das rotas 

internacionais dos grandes transportadores dos Estados Unidos e da Europa. Desse 

modo, através da Lei no. 7.763/78, no dia 7 de novembro de 1978, criou-se a 

empresa Suape Complexo Industrial Portuário. A área destinada ao Complexo 

abrangia a faixa litorânea entre o rio Jaboatão e a praia de Porto de Galinhas, 

compreendendo parte dos municípios de Cabo e de Ipojuca.  

 

Dentre os portos existentes ou em construção no Nordeste, o de 
Suape apresenta as melhores condições operacionais e geográficas 
para se transformar em um porto concentrador de cargas nas rotas 
norte-sul entre América do Norte-Europa-África-costa leste da 
América do Sul (Brasil, Uruguai e Argentina). Sua localização 
geográfica possibilita a concentração dos serviços marítimos das 
rotas norte-sul, viabilizando sua utilização tanto como porto 
concentrador (hub port com feeder service) quanto como porto de 
transbordo (transhipment) de cargas nessas mesmas rotas e 
viabilizando também maior utilização da capacidade dos navios e 
melhor planejamento das escalas no Brasil e no resto da costa leste 
da América do Sul (LIMA, 1999). 
 
  

Para que o grande empreendimento pudesse se concretizar, foram desapropriados 

cerca de 13.500 hectares de terras. As operações do Porto de Suape tiveram seu 

início através do Píer de Granéis Líquidos, que foi arrendado à Petrobras, em abril 

de 1984, quando foi realizado o primeiro embarque de álcool. Nesse mesmo ano, um 

molhe em pedras foi construído, com o objetivo de proteger a entrada interna do 
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porto. Com a bacia formada depois do molhe, foi implantada a primeira oferta 

portuária. Ela constou de duas instalações de acostagem de navios - o chamado 

Píer de Granéis Líquidos (PGL) e o Cais de Múltiplos Usos (CMU). Três anos 

depois, em 1987, o Parque de Tancagem de Derivados de Petróleo do Porto do 

Recife foi transferido para Suape; e, em 1991, o Cais de Múltiplos Usos (CMU), que 

movimenta cargas de contêineres, entrou em operação (VAINSENCHER, 2007). 

 

O Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – SUAPE, é uma empresa pública 

do Governo do Estado de Pernambuco vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Esportes. Nessa qualidade, possui personalidade jurídica de 

direito privado, bem como autonomia administrativa-financeira e patrimônio próprio 

(VALENÇA, 2003, p. 09). 

O Porto de Suape, quando da concepção do plano físico, mostrava-se inovador, ao 

traduzir o caráter vanguardista a ser atribuído ao novo porto e ao apresentar o 

Complexo Industrial Portuário de Suape com o modelo de gestão landlord port, o 

qual a autoridade portuária é responsável pela infra-estrutura de canais de acesso e 

navegação, cais e áreas terraplenas para arrendamento, delegando a iniciativa 

privada a execução das operações portuárias e a responsabilidade pelos 

investimentos na superestrutura dos terminais – pátios, armazéns e equipamentos – 

e nas indústrias localizadas junto ao porto (VALENÇA, 2003, p. 09).   

A regularização da situação jurídico-institucional do Porto de Suape, junto ao 

Governo Federal, por outro lado, efetivou-se mediante o Departamento de 

Transportes Aquaviários da Secretaria Nacional de Transportes, no ano de 1992. 

Isso permitiu ao Governo de Pernambuco explorar, comercialmente, aqueles 

serviços portuários.  

  

Em 1999, ocorreu a construção da primeira etapa do chamado porto interno - 935 

metros de cais e profundidades de até 15,5 metros. Dois anos depois, iniciou-se a 

segunda etapa de construção, através da dragagem de mais de 1 milhão e 300 mil 

m3. Em seguida, o canal de navegação foi ampliado em mais 450 metros, o que 

possibilitou a edificação do Cais 4. Em 2002, para atender às novas demandas, 

empreendeu-se a duplicação da avenida portuária (uma extensão de 4,4 km), e a 

construção do 1º. Prédio da Central de Operações Portuárias de Suape. No ano 
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seguinte, o Porto recebeu, da Food and Drug Administration (FDA), do Governo dos 

Estados Unidos, um certificado atestando o seu cumprimento da lei contra o 

bioterrorismo.   

  

No ano de 2004, foi instalada a Emplal, uma indústria de embalagens plásticas por 

termoformagem. Em 2005, foi assinado um acordo entre a Petrobrás e a empresa 

Petróleos da Venezuela S. A. no sentido de se instalar, em 2007, uma refinaria de 

petróleo, capaz de processar 200 mil barris de petróleo por dia, de gerar 

aproximadamente 10 mil empregos durante a sua construção e, ao ser concluída, de 

abrigar 1,5 mil trabalhadores. 

 

Presentemente, Suape representa o pólo industrial mais completo do Nordeste do 

Brasil, recebendo, distribuindo e exportando matérias primas, insumos básicos e 

produtos finais, além de ser incluído entre os 11 portos prioritários do País, e a 

principal alternativa para o transporte de cargas para toda a costa atlântica da 

América do Sul, com baixos custos de fretes. Além de contar com a presença de 

mais de setenta empresas (instaladas ou em fase de implantação), possui, ainda, 

um porto externo, um porto interno, alguns terminais de granéis líquidos, um cais de 

múltiplos usos, e um terminal de contêineres. Com 16,5 metros de profundidade, o 

Porto atende a navios de grande porte, movimentando, anualmente, mais de 5 

milhões de toneladas de carga, a exemplo de granéis líquidos (derivados de 

petróleo, álcool, produtos químicos, óleos vegetais, e outros) e cargas 

conteinerizadas. O Porto possui eficazes sistemas viários, de suprimento de energia 

elétrica, de abastecimento d´água e de telecomunicações, e realiza, inclusive, as 

operações de transhipment - que consistem na transferência de cargas, de navios de 

grande porte, para as instalações portuárias, e o seu posterior reembarque em 

navios menores (VAINSENCHER, 2007). 

  

O Complexo Industrial-Portuário de Suape possui mais de 6.000 hectares sob 

proteção ambiental e, entre as empresas já instaladas ou em fase de instalação, 

estão a Aluminic Industrial S/A, a Bonesa Borracha S/A,  a Cimec - Cia. Industrial e 

Mercantil de Cimentos, a Concreto Redimix  do NE S/A, a Copagás Distribuidora de 

Gás Ltda., a Esso Brasileira de Petróleo S/A, a Granex – Granitos de Exp. do NE 

Ltda., a Indústria de Caixas Plásticas do NE Ltda., a Pedra Cerâmica Santo Antônio 

http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=310&textCode=982&date=currentDate
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S/A, a Petrobrás Distribuidora S/A, a Refresco Guararapes Ltda. (Coca-Cola), a 

Shell do Brasil S/A, a Termo Fértil S/A, a Transportadora Cometa, e a Work Mariner 

Ltda(VAINSENCHER, 2007). 

  

O acesso marítimo ao porto é feito por um canal com 5 Km de extensão, 300 metros 

de largura e profundidade de 16,5 metros. O acesso rodoviário é feito através de 

ligações diretas com rodovias estaduais PE-28 e PE-60 e com as rodovias federais, 

como as BR-232 e a BR-101, esta distante 21 Km do porto. A malha rodoviária 

interna possui mais de 40 Km de extensão e a malha ferroviária interna conecta-se 

com a Companhia Ferroviária do Nordeste. Os cais de acostagem são divididos 

entre o que se denomina ―porto externos‖ e ―porto interno‖. O porto externo é 

destinado prioritariamente aos granéis líquidos e oferece 06 berços com cerca de 

1.600 metros de cais acostável, sendo quatro berços para granéis líquidos (dois com 

profundidade de 14 metros e dois com profundidade de 14,5 metros) e dois berços 

de múltiplo uso, com 10 metros de profundidade e outro com 15,5 metros, 

destinados a navios metaneiros. O chamado porto interno possui um canal de 

navegação com 1,5 Km de extensão e profundidade de 15,5 metros; oferece três 

berços, num total de 935 metros de cais, dois dos quais são destinados ao TECON – 

Suape, com 660 metros de cais. O outro berço é de cais público, com 275 metros de 

comprimento. Todos os três berços têm calado de acostagem (profundidade) de 15,5 

metros. 

 

Suape conta com um sistema viário bem estruturado, é atendido por 31,6 

quilômetros de vias férreas, conectadas ao sistema regional brasileiro. O sistema 

energético é integrado por duas subestações de 20 MVA, cada um, para atender à 

zona portuária e a retro-terra. O porto dispões, ainda, de uma termelétrica a gás 

natural de 523 MVA, tudo interligado ao sistema regional elétrico atendido pela 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). A demanda de gás natural é 

suprida por uma conexão de malhas interligadas ao sistema do gasoduto Nordestão, 

que interliga as principais cidades do Nordeste, de Fortaleza (CE) a Salvador (BA). 

 

O abastecimento d‘aguá é realizado por duas barragens – Utinga e Bita – de 13 

milhões de metros cúbicos, com estação própria de tratamento com vazão de 800 

litros de água por segundo. No objetivo de atender futuras demandas, a Compesa 
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tem um projeto de ampliar em mais 5.200 litros por segundos a capacidade das 

barragens, com capitação da Bacia do Rio Ipojuca (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 

87).   

 

As instalações portuárias no cais de múltiplos usos (CMU) possuem uma área de 

13.260 m2 (340 m de comprimento por 39 m de largura de cais) e um pátio para 

veículos com 56.700 m2; no terminal TECON a área disponível é de 280.000 m2 e 

são oferecidas 291 tomadas para contêineres frigoríficos. 

 

O porto de Suape possui equipamentos adequados para operações com granéis 

líquidos e, no terminal TECON, conta com dois portêinere, dois transtêineres, reach-

stackers, top-loaders, side-lifters e demais equipamentos utilizados na 

movimentação de contêineres (cavalos mecânicos, carretas, etc.). 

O modelo de operação portuária em Suape é de porto público com concessão de 

áreas para operação privativa, a exemplo do que é praticado em Salvador.  

 

Por fim, cabe registrar que o Porto de Suape, um dos mais importantes do mundo, 

opera navios em todos os dias do ano, independentemente dos horários das marés, 

e dispõe de um sistema de monitoração de atracação de navios a laser, que 

proporciona um controle mais seguro, tanto para as pessoas quanto para os seus 

carregamentos (VAINSENCHER, 2007). 
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 5  RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 

 

5.1  Uma análise da política do Complexo Industrial e Portuário de 
Suape 

 
A construção do Porto de Suape foi fundamental para atrair um número cada vez 

maior de empresas interessadas em colocar seus produtos no mercado regional ou 

exportá-los para outros países. Mas para que o local tivesse as melhores condições 

e fosse capaz de atrair novos investimentos e muda-se o perfil econômico do estado 

foi preciso a intervenção de vários governos.  

O primeiro governador a tratar, objetivamente, da questão foi o governador Nilo 

Coelho, tendo Paulo Gustavo de Araújo Cunha como Secretário da Secretaria de 

Indústria e Comércio. Foram realizados, sob sua coordenação, vários estudos, com 

destaque para o trabalho intitulado Subsídios para Localização de uma Refinaria de 

Petróleo no Nordeste, publicado em 1970. Referido trabalho foi elaborado pelos 

engenheiros químicos Vinícius Guerreiro de Lucena e Romeu Boto Dantas. Este 

documento foi entregue, em setembro de 1970, ao General Ernesto Geisel, então 

Presidente da PETROBRAS, pelo Secretário Paulo Gustavo Cunha (OLIVEIRA, 

Inocêncio, 2005).  

 

Ao receber o secretário de Pernambuco em seu gabinete na Avenida Getúlio 

Vargas, no Rio de Janeiro, Geisel disse: 

―Interessante, é o primeiro governo que me traz subsídios para a 
localização de uma refinaria, pois, agora mesmo, tenho um oficio do 
governo de Sergipe pedindo uma refinaria‖. E, em seguida, 
comentou: ―Pernambuco é um Estado sem futuro, pois não tem um 
Porto Industrial que possa receber grandes petroleiros‖. Por 
coincidência, na época, um petroleiro da Petrobras havia rasgado o 
casco, ao entrar no Porto do Recife (CUNHA e LUCENA, 2006, 
p.13). 

 

 

 

Ainda no Governo Nilo Coelho, surgiu a idéia da criação de um Distrito Industrial 

junto a um porto de grande calado, com capacidade de inserir a economia de 
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Pernambuco no Comercio internacional – antevendo o atual processo de 

globalização. A proposta original, idealizada pelo secretário de industria e comércio, 

Paulo Cunha, está descrita nas paginas 77 e 84 a 87 do documento ―Industria de 

exportação – Novo fator de desenvolvimento para o Nordeste‖, publicado pela 

Secretaria, 1970. O estudo contou com a colaboração do engenheiro químico 

Vinicius Guerreio de Lucena (CUNHA e LUCENA, 2006, p.14). 

 

O estudo, além de sugerir a criação de um Distrito com um Porto Industrial, 

prevendo o esgotamento do Porto do Recife, ressalta, dentro dos seus objetivos a 

importância da instalação de industrias voltadas para exportações e de um 

Complexo Portuário de destinação regional e calado suficiente para receber navios 

contêineres. O documento ainda traz referencia à infra-estrutura e à necessidade de 

retro-terra suficiente para abrigar grandes complexos industriais (CUNHA, p. 105 e 

106). 

 

No dia 8 de Janeiro de 1971, o então governador Nilo Coelho baixou o Ato n° 92, 

conforme a transcrição a seguir: 

Ato n° 92 – O Governado do Estado, no ato de suas atribuições, 
resolve designar o Procurador judicial Renato de Albuquerque 
Jungmann da Secretaria de Transporte e Comunicações, o 
engenheiro Marcos Christiano Couceiro de Arruda Falcão, da 
Administração do Porto do Recife e o economista Vinicius Guerreiro 
Lucena do DIPER, para constituírem uma comissão que deverá 
coordenar as atividades preliminares para os estudos de viabilidade 
econômica, localização e projeto de engenharia final do Complexo 
Distritos Industriais – Novos Porto e Aeroporto supersônico (Fonte: 
Diário Oficial de 12 de Janeiro de 1971). 

No governo Eraldo Gueiros (1971-1975), o projeto de construir um Porto Industrial 

ganhou ainda mais atenção. As cartas batimétricas da costa marítima de 

Pernambuco apontam Cupe e Suape como localizações adequadas para a 

implantação de um Porto Industrial, por disporem de uma profundidade de 18 metros 

próximo a praia. A opção de Igarassu, nas cercanias da antiga fábrica da Alumínios 

S/A (ASA) – hoje Alcoa – foi descartada por ter um litoral bastante sujeito a bancos 

movediços de areia (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 23). 

O vespertino Diário da Noite, na década de 70, publicou esta manchete - "Refinaria 

será instalada em Suape" - baseada em informações dadas pelo então secretário de 
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Indústria e Comércio, Paulo Cunha que demonstrava a escolha de Suape por sua 

localização ideal para o projeto, em função da existência de um quebra-mar natural. 

O secretário também elaborou, em 1971, o primeiro esboço de planejamento físico-

locacional para a implantação do Porto Industrial (SUAPE, 2007).    

No governo Eraldo Gueiros se estabeleceu também o Plano Diretor para a 

implantação do complexo industrial de Suape, integrando uma extensa área para 

indústrias e serviços de apoio a um porto.   

O segundo governo a investir em Suape foi o de Moura Cavalcanti (1975-1979). O 

então governador se encarregou de fazer os estudos, projetos e a desapropriação 

necessária. Começavam então as obras previstas no plano diretor do complexo 

(SUAPE, 2007).  

Porém, no final do governo Moura Cavalcanti, a liberação de recursos federais para 

a construção do Porto de Suape começou a diminuir, em função dos anos 

econômica e politicamente difíceis, na segunda metade da década de 70, que 

marcaram o fim do chamado milagre econômico. Diante deste cenário, as obras de 

Suape sofreram uma desaceleração e só foram retomadas, ainda que parcialmente, 

no governo Marco Maciel (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 35). 

 

Na administração de Marco Maciel (1979-1982) foram executadas várias obras, 

graças a um empréstimo externo no valor de U$S 150 milhões. Desse total, U$S 60 

milhões foram aplicados em Suape, o que permitiu a construção do ramal ferroviário 

que liga Suape à BR-101. O cais de atracação e duas barragens para atender o 

distrito industrial também foram entregues (CASTILHO, 2007).  

Outro destaque da gestão de Maciel foi o decreto lei nº 7.763/78 que criou 

oficialmente a empresa Suape Complexo Industrial. A nova empresa agilizou a 

implantação do complexo industrial-portuário nas áreas delimitadas em decretos de 

declaração de utilidade pública, expedido pela União, Estado de Pernambuco ou 

municípios (SUAPE, 2007). 

Com o término do mandato de Maciel, Roberto Magalhães (1983-1986) assume o 

governo. Porém somente no início de seu segundo mandato, Roberto Magalhães 

decidiu dar mais atenção ao Complexo. A atitude foi influenciada pelo então 
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superintendente de Suape, Eliezer Menezes, que insistiu em apresentar ao 

governador as obras e o potencial do projeto para a economia de Pernambuco. A 

partir daí, Magalhães decidiu dar continuidade à construção de Suape (CUNHA e 

LUCENA, 2006, p. 40). 

Uma de suas primeiras ações foi construir um molhe, em pedras, para proteção de 

entrada do porto interno. O governo Magalhães também fez o aterro hidráulico que 

possibilitou a transferência dos tanques de combustíveis do Porto do Recife para 

Suape, construiu o cais na praia com capacidade para receber dois navios e fez a 

pavimentação da via portuária que liga Suape ao sistema viário estadual (SUAPE, 

2007). 

Aproveitando à bacia formada com a construção do molhe, foi implantada uma 

primeira oferta portuária, integrada por duas instalações de acostagem de navios, 

ambas em forma de píer – O Píer de Granéis Líquidos (PGL) e o Cais de Múltiplos 

Usos (CMU). As operações do Porto de Suape tiveram seu início através do Píer de 

Granéis Líquidos, que foi arrendado à Petrobras, em abril de 1984, quando foi 

realizado o primeiro embarque de álcool (SUAPE, 2007). 

Roberto Magalhães foi o governador que demonstrou maior incentivo para o projeto 

evoluir quando, após o incêndio de um petroleiro no terminal de tancagem do Brum, 

determinou sua transferência imediata para Suape (CASTILHO, 2007).  

Na segunda gestão de Miguel Arraes (1987-1990), as obras de implantação do 

Complexo Portuário Industrial de Suape sofreram forte desaceleração, em virtude da 

falta de recursos para investimentos. Dentre as atividades intensificadas vale 

destaque as operações no píer com a transferência do parque de tancagem de 

derivados de petróleo, até então localizados no Porto do Recife.  

Na administração de Joaquim Francisco (1991-1995) entrou em operação o cais de 

múltiplos usos, movimentando cargas em contêineres. Em fevereiro de 1991, Suape 

foi incluído entre os 11 portos prioritários do Brasil para os quais se deveriam 

direcionar os recursos públicos federais de investimento em infra-estrutura portuária 

(CASTILHO, 2007).  
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A partir daí, Suape deixou de ser um mero porto industrial para se tornar um porto 

concentrador de cargas (hub port) de uso público, em função das grandes 

profundidades juntos à costa (17 metros a 1,3 quilômetro do cordão de arrecifes) 

(CUNHA e LUCENA, 2006, p. 52). 

Além disso, a dívida com os empréstimos continuou a subir com a crise cambial. 

Encerrada a gestão de Joaquim Francisco (1991-94), Pernambuco já devia R$ 988 

milhões e o Porto de Suape ainda esperava as obras mais importantes (CASTILHO, 

2007). 

O terceiro governo Arraes (1995-1998) atuou na abertura dos arrecifes para a 

passagem dos navios, fez a dragagem da parte interna do porto, começou as obras 

de aterramento e a construção de mais um píer, além de ter asfaltado alguns 

acessos. A terceira gestão de Arraes foi marcada por grandes complicações, 

quando, em julho de 1996, contratou a operação dos precatórios. Entraram no caixa, 

naquele mês, R$ 502 milhões. A conta da dívida, que em 1995 era de R$ 1,9 bilhão, 

subiu para R$ 3,2 bilhões ao final de sua gestão (CASTILHO, 2007).  

Neste mesmo governo, no início de 1995, foi constituída uma comissão 

pluripartidária com o objetivo de mobilizar a opinião pública pernambucana e 

nacional em defesa da localização da refinaria de petróleo em Suape. Paulo 

Gustavo de Araújo Cunha e Vinícius Guerreiro de Lucena, atuando como 

consultores técnicos da Comissão, elaboraram dois documentos Síntese e Resumo 

Técnico, intitulados de Pernambuco pró-refinaria e Refinaria Nordeste: Eixo químico 

no Nordeste Oriental visão estratégica — justificando as vantagens comparativas de 

Suape (Diário Legislativo, 2005). 

Os estudos técnicos feitos pela comissão, foram utilizados como argumento para 

negociações com autoridades governamentais, Petrobras e grupos privados. Os 

estudos também serviram como base para a montagem de uma campanha de 

mobilização popular (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 53). 

No governo Arraes, teve início à execução do cais interior do porto, sendo concluído 

no primeiro governo Jarbas Vasconcelos (1999-2002). Em outubro de 1999 o 

governo Jarbas inaugurou o porto interno de Suape, onde indústrias e empresas de 
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serviços portuários deverão investir em suas próprias instalações, ao longo das 

margens do canal interno.  Em 2001, foi inaugurado mais um píer no porto externo e 

instalada a primeira torre do controle de operação portuária do país. Também foram 

pavimentados 30 quilômetros de rodovia interna (SUAPE, 2007).  

Para atender à expansão da zona portuária e ao aumento significativo da 

movimentação de cargas, em 2002, deu-se início à execução da duplicação da 

avenida portuária, com extensão de 4,4 km. Ainda para atender às necessidades da 

expansão da zona portuária, também iniciou-se a construção do 1º Prédio da Central 

de Operações Portuárias, que abrigará as autoridades portuárias operantes em 

Suape (SUAPE, 2008). 

 

No segundo governo (2003-2006), Jarbas duplicou a avenida portuária, fez novos 

empreendimentos que vieram com a infra-estrutura montada e implantou a usina 

termelétrica.   

 

No ano de 2004, foi inaugurado o Centro de Treinamento do Complexo Industrial 

Portuário de Suape, um empreendimento voltado para o atendimento dos 

funcionários das empresas instaladas no Porto, e das comunidades que vivem em 

suas imediações. Em 2005, foi assinado um acordo entre a Petrobrás e a empresa 

Petróleos da Venezuela S. A. no sentido de se instalar, em 2007, uma refinaria de 

petróleo, capaz de processar 200 mil barris de petróleo por dia (SUAPE, 2007). 

 

 

 

5.2  Análise da dimensão Polity: Contexto Suape 

 

5.2.1  Polity – A Dimensão Institucional 

 

Para explicar a dimensão institucional da pesquisa torna-se necessário o 

entendimento prévio do que vem a ser instituição política neste âmbito. Para Frey 

(2000), instituições políticas ―são padrões regularizados de interação, conhecidos, 

praticados e em geral reconhecidos e aceitos pelos atores sociais, se bem que não 

necessariamente por eles aprovados‖. Acrescenta que ―são produto de processos 

políticos de negociação antecedentes, refletem as relações de poder existentes e 



68 

 

podem ter efeitos decisivos para o processo político e seus resultados‖ (Prittwitz, 

apud Frey, 2000). 

 

A polity – aplicando-se a ordem do sistema político, delineada pelo sistema jurídico e 

a estrutura institucional do sistema político-administrativo – funciona, na maioria dos 

casos, como variável independente, condicionando modificações nas dimensões da 

política – Polity, politics. 

 

5.2.2  Aplicação ao caso Suape 

 

Entre 1973 e 1975, o Plano Diretor para a implantação do Complexo Industrial 

Portuário de Suape foi desenvolvido pelo governo do Estado de Pernambuco, 

integrando uma extensa área para indústria e serviços de apoio a um porto marítimo, 

como excelentes características naturais. A concepção originou-se no moderno 

conceito de integração porto-indústria, a exemplo de Marseille-Fos, na França; e 

Kashima, no Japão. O projeto de Desenvolvimento Regional, tendo como princípio 

atrair indústrias da 1ª e 2ª geração, sem descartar a possibilidade de implantação de 

indústrias de 3ª geração. Apoiou-se em três elementos que favoreciam o 

aproveitamento de expressiva economia de escala de frete, com a utilização de 

navios de grande porte. 

 

Àquela época, o Plano Diretor de Suape já desenhava uma concepção global do 

projeto, incluindo localização estratégica, condições físicas favoráveis (calado e 

arrecifes de proteção), condições ambientais e geológicas, infra-estrutura (viária, de 

energia elétrica, recursos hídricos e de telecomunicações), além da vocação 

econômica da Região (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 25) 

 

Em 1978, foi criada a empresa Suape Complexo Industrial Portuário (através da lei 

n° 7.763) com a finalidade de realizar atividades relacionadas com a implantação de 

complexo industrial-portuário nas áreas delimitadas em decretos de declaração de 

utilidade e necessidade públicas, expedidos pela União, Estado de Pernambuco ou 

municípios. 
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A conceituação portuária em que se fundamentou o Plano Diretor do Complexo, 

elaborado em 1974, foi o de localizar indústrias de 1ª geração às margens de canais 

internos, com as mesmas investindo em seus próprios terminais. As indústrias de 2ª 

geração que adviriam em conseqüência teriam, a exemplo das de 1ª geração, 

grande efeito multiplicador. Além disso, o Plano contemplava um local específico 

para implantação de um porto coletivo de uso público, visando o atendimento à 

demanda de indústrias de 3ª geração. O conjunto de instalações portuárias assim 

constituído seria desenvolvido dentro da concepção de um porto interno escavado, 

que permitiria a entrada de navios de grande portes, através dos canais internos 

acima mencionados. 

 

Na formação do modelo do Porto, foram identificados setores industriais 

estratégicos, tipos de navios – incluindo portacontêineres, graneleiros, roll-on/roll-off 

e petroleiros -, possibilidades de aberturas da Linha de arrecifes, zoneamentos – 

determinando destinações portuárias, industrial, residencial, de preservação histórica 

e ambiental, além de serviços de apoio e atividades agrícolas, florestais e de 

turismo. O Plano diretor destacava, ainda sugestões ao modelo de administração ao 

Complexo (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 25). 

 

Em agosto de 1986, o governo Gustavo Krause, que havia assumido o cargo em 

função da desincompatibilização de Roberto Magalhães, sancionou Decreto da 

Assembléia Legislativa de Pernambuco, que se transformou na Lei N° 9861, 

instituindo o Fundo de Desenvolvimento Industrial de Suape (FDS). O Fundo tinha 

como objetivo promover o desenvolvimento das atividade industriais no Complexo 

Portuário de Suape. 

 

Os benefícios fiscais concedidos para a implantação, funcionamento, ampliação e 

modernização de empresas em Suape, seriam avaliados pelo Conselho de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Pernambuco (CONDIC), de acordo com 

critérios definidos pelas secretarias da Fazenda e da Indústria, Comércio e Minas. A 

lei também contou com as assinaturas do então secretario da Fazenda, Antonio 

Carlos Bastos Monteiro, e do secretário de Indústria e Comércio, Elder Lins Teixeira. 

Sua regulamentação ocorreu pelo Decreto N° 12.047, de 03 de dezembro de 1986 

(CUNHA e LUCENA, 2006, p. 41). 
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Com relação a Zona Industrial Portuária, cujos limites se confundem com a área de 

administração do Porto de Suape (Portaria Nº 1.031/93, de 20/12/93, do Ministério 

dos Transportes) e onde se desenvolvem as atividades portuárias, foi concebido um 

planejamento físico territorial que constitui a essência do Plano de Desenvolvimento 

e Zoneamento do Porto de SUAPE. 

 

Neste Plano, a área mais ao sul (ZIP-1) constituinte do Plano de Desenvolvimento 

Portuário de Curto Prazo 1994/98, contempla a infra-estrutura portuária existente, 

além daquela projetada para a primeira etapa do Porto Interno. 

 

No aproveitamento das áreas disponíveis serão desenvolvidas, junto aos arrecifes e 

a Norte do acesso rodoviário ao CMU, atividades de um terminal de cereais a granel, 

já em construção pela S/A SUAPE GRANÉIS DO NORDESTE (Lote A), além da 

continuidade das operações do Pátio de Conteineres - PCON, estas últimas em 

apoio à movimentação de carga conteinerizada do/para CMU. 

 

Para os lotes B e C, estão projetadas as instalações de um terminal especializado de 

conteineres, a ser construído e explorado pela iniciativa privada, e a ser apoiado 

pela construção de 660 metros de cais destinados à atracação de, pelo menos, dois 

navios full-containers de última geração (capacidade de 4.000 TEU‘s). 

 

Os lotes D, E, F, G, H, I e J do Plano de Desenvolvimento Portuário de Curto Prazo 

deverão abrigar instalações para movimentação de cereais, aí localizadas em função 

da predominância dos ventos em SUAPE (75% do ano soprando de Sudeste para 

Noroeste), ou seja, reduzindo a possibilidade de contaminação dos cereais. 

 

Ainda dentro do Plano de Curto Prazo, merecem destaque as áreas de atividades de 

apoio à operação portuária (lotes K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V1, V2, W, X e Y), 

onde já está instalada a operadora portuária CARAVEL (armazenagem frigorificada 

e terminal privado de contêineres - lote R) e sendo iniciadas as obras de um 

segundo armazém frigorífico (lote V1). Também a ressaltar a área de serviços, 

adjacentes a tais lotes. 

 



71 

 

A seqüência de aproveitamento das demais áreas incluídas no Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de SUAPE, prevê instalações de 

empreendimentos estruturadores nos campos de Metalurgia, Siderurgia, Papel, 

Química e Indústria Naval (ZIP-2), além de Terminal Pesqueiro (ZIP-3). 

 

Em, 1983, o decreto estadual n° 8.447 aprovou as Normas de Uso do Solo, Uso dos 

Serviços e de Preservação Ecológica do Complexo Industrial Portuário, de modo a 

garantir a ocupação e uso racional do solo com o menor dano sobre a 

biodiversidade local. 

 

Em fevereiro de 1991 foram estabelecidas pela Secretaria Nacional dos Transporte 

do então Ministério da Infra-Estrutura, as Diretrizes da Política Nacional dos 

Transportes, incluindo Suape entre os 11 portos prioritários do Brasil. Suape, então 

deixou de ser um porto industrial para se tornar um porto concentrador de cargas 

(hub port) de uso público. 

 

5.3  Análise de dimensão Politics para Suape 

 

5.3.1  Politics – A Dimensão Processual 

 

Abrangendo os processos está tudo que diz respeito à imposição de objetivos, aos 

conteúdos e às decisões de distribuição. As decisões do projeto costumam 

acontecer através da participação dos grupos envolvidos e aptos para decidir. Os 

atores participam de processos decisórios para os quais tenham conhecimentos 

para agregar. 

 

A dimensão politcs – aplicando-se definição de objetivos, conteúdos e decisões de 

distribuições – funciona, na maioria dos casos, como variável dependente da 

dimensão Polity (dimensão institucional), sofrendo influência de alterações 

institucionais, e como variável independente da dimensão Policy, condicionando 

junto com a Polity, modificações na dimensão material da política. 
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5.3.2  Dimensão Politics para Suape  

 

Ao assumir o governo de Pernambuco, Eraldo Gueiros criou o Programa de Ação 

Coordenada (PRAC), onde o Porto de Suape estava inserido. Num primeiro 

momento, o Estado vinha investindo com recursos próprios as despesas do projeto. 

Em novembro de 1973, o governador encaminhou um ofício ao ministro do 

Planejamento, Reis Velloso, descrevendo a importância de Suape para Pernambuco 

e o Nordeste. A elaboração do documento contou com a colaboração do almirante 

Paulo de Castro Moreira da Silva, coordenador da Fundação de Estudos do Mar 

(CUNHA e LUCENA, 2006, p. 24). 

 

O ofício relatava ao ministro Reis Velloso que o Governo do Estado estava 

realizando concorrência pública para ―a escolha de empresa brasileira de 

engenharia e consultoria para execução dos estudos referentes à elaboração do 

Plano Diretor do Complexo Industrial de Suape. A concorrência, promovida por meio 

da Diper, foi efetuada em setembro de 1973 e vencida pela firma Transcon S.A, cujo 

montante de trabalho orçaria em CR$ 11.683.902,30 (onze milhões, seiscentos e 

oitenta e três mil, novecentos e dois cruzeiros e trinta centavos)‖.    

 

No ano de 1976, o Porto de Suape ganhou mais atenção do Governo Federal a 

partir de 1976, quando foi instituído um Grupo Interministerial de Trabalho com o 

objetivo de avaliar o projeto. O grupo era integrado por Gilberto Pompilio (Secretaria 

de Planejamento), Cesar Augusto Linhares (Ministério dos Transporte/GEIPOT), 

engenheiro Iloni Starec (MT/PORTOBRAS), economista Getulio Valverde (Ministério 

de Indústria e Comércio), engenheiro Glauco Melibeu (SUDENE) e o geólogo Luiz 

Siqueira (GOPE). 

 

Num parecer emitido no dia 9 de novembro de 1976, o Grupo de Trabalho 

recomendou reconhecer Suape como obra prioritária para o desenvolvimento do 

Nordeste. A medida garantia a destinação de recursos orçamentários para estudos e 

obras de infra-estrutura e a constituição de uma empresa pública para implantar e 

explorar o Complexo Industrial-Portuário de Suape, com participações de várias 

entidades governamentais (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 30).  
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Durante o Governo Moura Cavalcanti, o secretário dos Transporte e geólogo, Luiz 

Siqueira, ficou responsável por promover gestões juntos a grandes bancos 

estrangeiros para captar financiamentos internacionais  para o projeto.  

 

Durante a administração Maciel, foi criada a Secretaria Extraordinária para Assuntos 

de Suape, comanda pelo geólogo Luiz Siqueira, que deu continuidade à elaboração 

de projetos técnicos e estudou alternativas para a obtenção de apoio financeiro. Na 

época, o secretário da Fazenda, Everardo Maciel, assinou contrato com um 

consórcio bancário liberado pelo Royal Bank of Canadá. O primeiro empréstimo para 

obras de maior importância do Complexo foi de US$ 50 milhões. Igualmente, zerou 

todos os empréstimos em dólar (na chamada Operação 63), fazendo com que, na 

hora de assinar os contratos, Pernambuco fosse o único Estado da Federação com 

dívida zero. Dois anos depois, o Governo de Pernambuco assinou uma nova 

operação, agora com bancos ingleses, no valor de US$ 50 milhões (CUNHA e 

LUCENA, 2006, p. 36). 

 

Os recursos foram utilizados na construção do molhe, do píer de atracação, da 

estação de tratamento d‘água e barragens de Bita e Utinga, da ferrovia conectando 

a malha regional, da estação rodoviária e parte da avenida portuária.  

 

Avesso a contrair empréstimos em moeda estrangeira, Roberto Magalhães assumiu 

o Governo de Pernambuco, 1983, decido a construir Suape com recursos nacionais. 

O governador não chegou a formalizar o segundo empréstimo de US$ 50 milhões 

negociados com bancos ingleses durante a gestão de Marco Maciel. Desde a sua 

posse, o novo governador demonstrou posição contrária a qualquer endividamento 

externo. Segundo a impressa, na época, ele teria declarado que ―O bom 

administrador não faz obra com dinheiro emprestado. Quem faz isso não administra, 

é apenas tocador de obra‖ (Apud CUNHA E LUCENA, 2006, p. 39). 

 

Em 2000, o governo de Pernambuco iniciou os estudos técnicos para a abertura de 

uma concorrência internacional para operacionalização de um terminal de 

contêineres – Tecon. Para tanto contou com a assessoria técnica da International 

Finace Corporation (IFC) – órgão do Banco Mundial -, na definição dos objetivos do 

Porto e do governo, condições de competitividade, auditoria jurídica e ambiental, 



74 

 

avaliação técnica, estruturação do projeto, modelo financeiro, além de edital de 

proposta comercial e condições de participação na concorrência. A Fiepe, por meio 

de seu presidente, Armando de Queiroz Monteiro Neto, e do vice-presidente, Paulo 

Gustavo de Araújo Cunha, em reunião com o vice-governador Mendonça Filho, 

diretor da Empresa Suape, Sergio Kano e do IFC, Marcelo Lessa, formalizaram 

sugestões ao trabalho, sobretudo pela manutenção de reais condições de 

competitividade ―intra-porto‖, através de presenças de outros operadores portuários, 

evitando eventual ―monopólio privado‖, conforme expresso no relatório do IFC e, 

necessário acompanhamento da política de ―preços dos serviços ofertados‖, através 

da Agência Reguladora estadual. 

 

Realizada a concorrência pública, em 2001, foi declarada como vencedora a 

proposta da Internacional Container Terminal Service (ICTSI), com sede nas 

Filipinas com um período de exploração por 20 anos , que caracteriza-se como polity 

do Governo Jarbas. 

 

5.3.2  Luta pela refinaria em Pernambuco  

 

O padre Louis Lebret (1897-1966) – um dominicano francês considerado um dos 

criadores do movimento Economia e Humanismo – foi o primeiro a manifestar sobre 

a necessidade de implantação de uma refinaria de petróleo em Pernambuco, nos 

anos 50. A chegada do religioso ao Recife, 1954, marca o início das discussões 

sobre o potencial do Estado – posicionado como estratégico centro distribuidor do 

Nordeste – para abastecer a região com produtos petrolíferos.  

Defensor do movimento literário e filosófico originado na Itália, na segunda metade 

do século XIV, o padre Lebret acreditava na expansão do desenvolvimento 

econômico com respeito à condição humana. O religioso foi convidado para vir ao 

Recife pelo engenheiro Antônio Bezerra Baltar e pelo então secretario geral do 

Codepe (Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco – hoje Condepe), Souza 

Barros. Eles queriam a contribuição do desenvolvimentista na realização de 

pesquisas sobre a instalação de indústrias no Estado. A proposta era aproveitar e 
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maximizar os benéficos da oferta de energia elétrica a partir da construção da 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). 

A edição do dia 5 de agosto de 1954, do Jornal Diário de Pernambuco, anunciava a 

chegada do padre Lebret à cidade do Recife da seguinte forma: 

Padre Lebret – Passageiro do Constellation da Panair, linha de 
Londres, chegou, ontem, a esta cidade, o padre Lebret, 
especialmente convidado pelo Codepe, para realizar estudos e 
pesquisas sobre localização de novas indústrias no Estado, 
com o advento da hidroelétrica de Paulo Afonso. Foi recebido 
no aeroporto pelo professor Antônio Baltar e pelo secretário-
geral do Codepe, Souza Barros.  

Ainda em 1954, o padre Lebret cumpriu sua missão no Estado e publicou o Estudo 

sobre o Desenvolvimento e a Implantação de indústrias, interessando a Pernambuco 

e ao Nordeste. O trabalho apontou vários aspectos para o encaminhamento do 

desenvolvimento de Pernambuco, incorporando uma visão social-humanística, além 

de considerar o papel polarizador da Metrópole-Recife, a organização territorial de 

Pernambuco, migrações, intercâmbio de técnicos com a Europa e obras de infra-

estrutura. 

No estudo o padre Lebret diz: 

―Seria absolutamente normal que se tivesse, no Recife, uma refinaria 
importante de petróleo bruto. Além de centro distribuidor atual e 
natural de todos os produtos petrolíferos no Nordeste, possui o 
Recife um grande porto e uma rede de comunicações que permite 
atingir todos os estados da região. Cremos, por isso, que é um dos 
pontos absolutamente essenciais conseguir uma refinaria de petróleo 
nesse imenso espaço a abastecer. E isto é um assunto que consulta 
rigorosamente o interesse de toda a região.‖ (sic- p.66, 3ª edição, 
Condepe – 2001)  

 

A primeira manifestação do poder público pleiteando a implantação de uma refinaria 

de petróleo em Pernambuco aconteceu na década de 60, durante a administração 

do governador Paulo Guerra. No dia 6 de agosto de 1964 – logo no seu primeiro ano 

de mandato – ele enviou um ofício ao presidente da República, Marechal Humberto 

Castelo Branco, formalizando o pedido. Quase um ano após o envio do documento, 

o ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da 
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República, Luis Viana Filho, respondeu ao ofício do governador Paulo Guerra, 

dizendo que: 

De acordo com estudos preliminares realizados quando da elaboração do Plano de 

Refinarias da Petrobrás, dotado de abril de 1962, a nova refinaria deveria ser 

localizada em Fortaleza, Estado do Ceará ou Bélem, Estado do Pará. A localização 

em Pernambuco foi então examinada, porém situou-se desfavoravelmente em 

relação às outras alternativas, tendo em vista que a ampliação da refinaria 

Landulpho Alves par 9.500 m3/dia implicaria em manter este estado na zona de 

influência durante mais tempo. 

O economista Paulo Silveira foi quem escreveu o primeiro documento técnico 

reinvidicando a refinaria de petróleo para Pernambuco, durante o governo Paulo 

Guerra. O trabalho foi publicado pela então Comissão de Desenvolvimento 

Econômico de Pernambuco (Codepe) – hoje Condepe -, em 1965, intitulado 

―Subsídio ao estudo locacional da refinaria de petróleo do Nordeste‖. 

No plano Legislativo Estadual, o deputado Souto Dourado se destacou pelo projeto 

aprovado na Casa, que abriu créditos de 250 milhões de cruzeiros para a aquisição 

de um terreno com características indicadas pela Petrobras para construção de uma 

refinaria no Estado. 

No governo Nilo Coelho, foram realizados vários estudos sobre a viabilidade de 

instalação de uma refinaria de petróleo do Estado, elaborados pela recém-criada 

Secretaria de Indústria e Comércio, comandada por Paulo Gustavo Cunha. Sendo 

um dos destaques o documento técnico, publicado em 1970, sob o título ―Subsídios 

para a localização de uma refinaria de petróleo‖. Esse trabalho foi entregue ao então 

presidente da Petrobras, general Ernesto Geisel, em setembro de 1970. 

Ao receber o secretário de Pernambuco em seu gabinete na Avenida Getúlio 

Vargas, no Rio de Janeiro, Geisel disse: 

―Interessante, é o primeiro governo que me traz subsídios para localização de uma 

refinaria, pois, agora mesmo, tenho um ofício do governador de Sergipe, pedindo 

uma refinaria‖. E em seguida, comentou: ―Pernambuco é um Estado sem futuro, pois 

não tem Porto Industrial que possa receber grandes petroleiros‖. 
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Em janeiro de 1987, inicio do governo Arraes, a estatal Petrobras - que desde o 

começo da década de 80 vinha realizando estudos para a construção de uma 

segunda refinaria de petróleo no Nordeste - concluiu seu primeiro estudo apontando 

a melhor localização para a unidade de refino na Região, em Suape, porém o estudo 

não saiu do papel. 

No governo Arraes, o então secretário de Indústria e Comércio de Pernambuco, 

Sérgio Guerra, recebeu a proposta de transferência de uma refinaria da Romênia 

para o Estado. O país cotava com 11 unidades de refino em operação. O secretário 

pediu a Paulo Gustavo de Araújo Cunha sugestão de um técnico para ir à Romênia 

analisar a oferta de perto. O engenheiro Romero Boto foi escolhido para a missão. 

Após visita à Romênia, Boto apresentou relatório onde analisou as condições de 

transferência impostas pela Romênia, como participação acionária correspondente 

ao valor do ativo imobilizado, custos de transferências pelo Governo de Pernambuco 

e outras questões. Foram solicitadas informações adicionais do projeto ao Governo 

da Romênia, mas o negócio não avançou. Os questionamentos ficaram sem 

resposta e o assunto foi esquecido. 

Quase ao final do governo Joaquim Francisco, a Petrobras voltou a fazer estudos 

sobre a instalação de uma refinaria de petróleo no Brasil. Em 1994, a estatal instituiu 

um Grupo de Trabalho para estudar tecnicamente a implantação de uma unidade de 

refino no Norte ou Nordeste do País, indicando a logística de transporte do petróleo 

e seus derivados por regiões. Além das alternativas de Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Maranhão e Pará, foram consideradas duas cidades do interior: 

Salgueiro (PE) e Juazeiro do Norte (CE). 

Com objetivo de respaldar a candidatura de Pernambuco, o governador Joaquim 

Francisco contratou a consultoria Brasilconsult-Norte/Nordeste para a elaboração de 

um amplo estudo técnico, que contemplava os seguintes tópicos: 

 Ampliação do parque de refino nacional - opção Nordeste 

 Panorama sócio-econômico 

 Vantagens locacionais de Suape 

 Alternativas de financiamento 

  Participação da Petrobras 
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O estudo ficou pronto e foi entregue à Petrobras em dezembro de 1994. Mais uma 

vez, o relatório da Petrobras apontou Pernambuco em situação de vantagem sobre 

os outros Estados na disputas. Contudo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, 

às vésperas da reforma da Constituição, decidiu adiar a decisão (CUNHA e 

LUCENA, 2006, p. 49). 

A definição de localizar uma refinaria no Nordeste sempre foi postergada pelas 

disputas entre os estados da região. Um dos exemplos ocorreu durante o governo 

de José Sarney, em 1987, quando o estudo da Petrobras indicou Suape para 

localização de uma refinaria com capacidade para a produção de 200 mil barris por 

dia. Na ocasião, a proposta era dividir o projeto em duas unidades de refino, uma em 

Pernambuco e outra no Ceará. A idéia não foi aprovada pela Petrobras e o assunto 

voltou a ser arquivado. 

O terceiro mandato de Miguel Arraes marcou o início das manifestações populares 

em defesa da localização da refinaria de petróleo em Suape. Logo o primeiro ano da 

gestão, em 1995, foi instituída uma Comissão Pluripartidária, sob a coordenação do 

deputado Roberto Magalhães, reunindo o secretário de Indústria e Comércio, Álvaro 

Jucá, o secretário da Fazenda, Eduardo Campos e representantes  de vários 

segmentos da sociedade, além de técnicos, com o objetivo de mobilizar a opinião 

pública em Pernambuco e no Brasil. 

Atuando como consultores técnicos da Comissão, Paulo Cunha e Vinicius Lucena 

elaboraram dois documentos (Síntese e Resumo Técnico), justificando as vantagens 

comparativas de Suape. Os trabalhos, foram utilizados como argumentos nas 

negociações com autoridades governamentais, Petrobras e grupos privados. Os 

estudos também serviram como base para montagem de uma campanha de 

mobilização popular. Uma maratona, capitaneada por atletas, percorreu todo o 

estado de Pernambuco, desde Petrolina até o Recife, carregando a chama da 

refinaria. 

O debate público sobre a localização da refinaria foi levado a São Paulo, em 

fevereiro de 1995. Reunido na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp), o empresariado paulista foi bastante receptivo a opção de Suape para a 

implantação de uma unidade de refino de petróleo. 
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Mesmo com as manifestações populares e o apoio do empresariado paulista, o 

Governo Federal decidiu não se posicionar sobre a localização da refinaria. 

Precisando de apoio para realizar as reformas na Constituição, o governo Fernando 

Henrique Cardoso adiou, mais uma vez, a definição do local para a instalação da 

unidade de refino. O Presidente Federal temia o desgaste político junto aos 

governadores nordestinos, que disputavam o empreendimento.     

Em 2000, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, começou a estreitar relações 

com Pernambuco. Durante visita ao Estado, em setembro daquele ano, o presidente 

venezuelano formulou convite para que uma missão empresarial pernambucana 

visitasse o seu país.  

Um mês após a visita do presidente Chávez, a missão pernambucana 

desembarcava na Venezuela. Organizada pelo vice-presidente para Relações 

Internacionais da Fiepe, Paulo Cunha, a visita ocorreu entre os dias 12 a 15 de 

novembro de 2000. Liberados pelo então presidente da Fiepe, Armando de Queiroz 

Monteiro Neto, empresários de vários setores, representantes da Universidade 

Federal de Pernambuco, Sebrae, Sudene, Senai, entre outros, integraram o grupo 

de 16 participantes da missão. 

No dia13 de novembro, a missão pernambucana foi recebida por Hugo Chávez, no 

Palácio Miraflores. Acompanhado de três ministros, o presidente venezuelano 

comandou uma audiência que durou duas horas. Além da troca de informações e de 

objetivos, foi acertada uma pauta de audiências proposta pela missão, que incluía o 

interesse de uma reunião com a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Durante a 

audiência com Chávez, a missão pernambucana também aproveitou para entregar 

uma carta do governador Jarbas Vasconcelos, sugerindo a integração do Estado 

com a Venezuela na área de gás natural. 

Em 14 de novembro, o presidente e o vice-presidente da Fiepe, juntamente com 

outros integrantes da missão, mantiveram reunião com a diretoria da PDVSA. 

Durante esta reunião a diretoria da PDVSA apresentou todo seu planejamento 

estratégico, com destaque para os seguintes pontos: 

1. Tinha interesse em iniciar, rapidamente, um estudo para uma refinaria de 

petróleo em Suape-PE, com proposta de viabilizar o emprendimento do ponto 
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de vista financeiro e econômico, com o fornecimento de petróleo bruto e com 

o compromisso de compra de toda sua produção de derivados. A PDVSA 

considera recomendável e importante a participação da Petrobras no 

empreendimento, mesmo como acionista minoritária. 

2. Estudar, também, a participação numa unidade industrial em Suape para 

produzir ácido acético a partir de metano/gás natural, produto hoje totalmente 

importado pelo Brasil; 

3. Disputar o suprimento de gás natural na futura Usina de Regaseificação de 

Gás Natural importado, em Suape (PE), projeto encabeçado até então pela 

parceria Shell/Petrobras, que seria destinada a atender as novas termelétricas 

do Nordeste; 

4. Implantar, sobretudo nas regiões Norte-Nordeste, uma rede de postos de 

abastecimento de combustível. 

O real interesse da PDVSA de iniciar estudos de pré-viabilidade econômica e 

participar, se possível conjuntamente com a Petrobras, da construção de uma 

refinaria em Pernambuco, foi transmitido ao presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, e ao governador Jarbas Vasconcelos, pelo presidente da Fiepe, 

Armando Monteiro Neto, no dia 1 de dezembro de 2000 (GP-097/00, 2000). 

O assunto refinaria voltou ao centro das discussões nacionais, a partir do anúncio 

oficial do governo brasileiro, através da Agência Nacional de Petróleo (ANP) que, 

baseada em estudo da Booz Allen Hamilton, advertiu, em 18 de junho de 2002, que 

o Brasil precisava, urgentemente, construir três novas refinarias de 200 mil barris por 

dia, cada. Do contrário, poderia chegar a 2010 com necessidade de importar até 

US$ 10 bilhões em derivados e combustíveis, ante os US$ 2,8 bilhões importados 

em 2001. Além da conseqüência negativa a nossa balança comercial, representaria 

grave e indesejável vulnerabilidade estratégica nacional, em face de elevada 

dependência de fontes externas de energia. 

Vários estados já se mobilizaram para localizar uma refinaria, a exemplo do Ceará, 

Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e muitos outros. É importante observar 

que, em todos os estudos de viabilidade econômica elaborados pela Petrobras, 
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pelas maiores empresas de consultoria mundiais, como Purvin and Gertz, a 

localização em Pernambuco sempre apresentou mais viável, em decorrência do 

diferencial representado pelos investimentos já realizados no Complexo Industrial 

Portuário de Suape. 

Parecer da National Consulting Service afirmava, igualmente, que a localização de 

Suape constituía a melhor opção quando comparada com Ceará e Maranhão. Já em 

1995, a Petrobras entregou substancioso relatório à Comissão de Minas e Energia 

da Câmara Federal, afirmando que Suape constituía a melhor alternativa para uma 

nova refinaria, quando comparada às localizações em Mossoró (RN), Paracaru (CE), 

Itaqui (MA) e Barbacena (PA). 

Ainda em 2002, foi firmado um Protocolo de Entendimento entre o Governo de 

Pernambuco, a empresa alemã Ferrostal e um grupo privado brasileiro, para 

construir a Renor – Refinaria do Nordeste, comandada pelo executivos Gilberto 

Prado e Lourenço Cunha. Em novembro de 2002, a Renor firmou acordo preliminar 

com a própria PDVSA, com objetivo de estudar viabilidade econômica de uma 

refinaria de 200 mil barris/dia, em Suape, com investimentos estimados em US$ 2 

bilhões. 

Várias manifestações de interesse em implantar uma refinaria de petróleo em 

Suape surgiram nesse período, como dos grupos Sansung (Coréia), Petrogal 

(Portugal) e Vibrapar (Brasil), sem que chegasse à concretização das propostas. 

       

5.3.2  Modernização dos Portos  

 

A política de industrialização do Nordeste, que, desde meados da década de 1960, 

já vinha privilegiando os grandes compartimentos industriais, a partir de meados da 

década de 1970, com a instituição do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), 

inclinou-se para implantação de grandes complexos industriais. 

 

Um estudo da SUDENE revela que, na fase dos PNDs, dava-se total ênfase à 

implantação de grandes complexos de base, como o Complexo Industrial Portuário 

de Suape. 
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É característica do mundo moderno o encurtamento das distâncias. A produção e a 

exportação são mecanismos naturais da ordem econômica. Portanto, é imperativa a 

necessidade de uma matriz de transporte competitiva. E construir um sistema 

multimodal de transporte passa a ser consenso. Do consenso, construiu-se um 

projeto de abertura dos portos. 

 

O modal marítimo é o de maior capacidade dentre os modais, e no Brasil 93% das 

exportações e importações são realizadas pelo modal marítimo. 

 

Foi durante a administração de Moura Cavalcanti, tendo Paulo Gustavo Cunha como 

vice-governador, que o II Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado no governo 

do presidente Geisel, contemplou como prioridade nacional a construção do 

Complexo Portuário de Suape, dando continuidade aos estudos (CUNHA e 

LUCENA, 2006, p.31). 

 

O sistema anterior a 1990 tinha favoritismo e privilégios, criando um ambiente de 

abusos e irregularidades nos portos brasileiros. Portanto, a necessidade de redução 

nos custos e aumento da produtividade impulsionou a mudança na legislação 

portuária para a modernização dos portos no Brasil, via privatizações e aumento da 

concorrência. 

 

Após intensos debates e 3 anos de tramitação, entrou em vigor a Lei n° 8630/93 que 

melhorou significativamente a exploração do setor portuário. 

 

As diretrizes básicas que norteiam a atuação do governo no subsetor portuário estão 

contidas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Presidência da 

República – Câmara da Reforma do Estado – 1995). 

 

No Plano, são fortalecidas as funções de regulação e de coordenação pertinentes ao 

Estado, o que é feito principalmente no âmbito federal , acrescida da progressiva 

descentralização para estados e municípios das funções executivas no campo da 

prestação de serviços sociais e infra-estrutura. 
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A tecnologia de manuseio de carga com operação mecanizada reduziu a 

necessidade de mão-de-obra. Estabelecendo, assim, novos parâmetros para as 

relações entre capital e trabalho como padrões estabelecidos 50 anos atrás. Este 

conflito atrasou a implantação de legislação de modernização dos portos. 

 

5.3.3   Política para o subsetor portuário  

 

O subsetor portuário brasileiro encontra-se em fase de transição. De um modelo 

fortemente centralizado, para a descentralização, iniciada em 1990 com a extinção 

da Portobrás. 

 

A política do governo federal é consolidar as parcerias privadas dentro dos portos 

organizados, por meio da privatização das operações portuárias, com a 

complementação da atividade através da participação dos terminais de uso privativo. 

Além de promover a descentralização do subsetor, transferindo as administrações 

dos portos para os Estados e municípios, ou no caos de portos ainda sob jurisdição 

federal, conceder-lhes autonomia administrativa e financeira. 

 

No âmbito federal, serão mantidas as funções de supervisão, controle e promoção, 

para não perder a visão sistêmica da cadeia de transporte nacional. 

 

O Programa de Privatização dos Serviços Portuários consiste de vária medidas que 

objetivam, basicamente, intensificar, gradual e permanente, o arrendamento de 

áreas e instalações portuárias para empresas privadas e privilegiar o uso de 

operadores privados. Assim sendo, todos os serviços portuários estão sendo 

transferidos ao setor privado. A Autoridade Portuária permanecerá. Porém, como 

entidade de natureza pública agindo como gestora do patrimônio, promotora do 

desenvolvimento portuário e controladora das demais entidades públicas e privadas 

atuantes no porto. 

 

A delegação de um porto público, feita através de convênios entre o governo federal 

e o governo estadual ou municipal, explicitará a continuidade da implantação do 
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Programa de Privatização, mantendo como Autoridade Portuária uma administração 

pública, estadual (ou municipal), a exemplo de Suape. 

 

As Administrações Portuárias retiram-se da operação e passam a atuar unicamente 

como Autoridades Portuárias, com todos os serviços de movimentação, 

armazenagem de cargas e correlatos transferidos, na sua totalidade, à iniciativa 

privada. 

É intenção do governo federal manter uma participação nos investimentos em infra-

estrutura portuária. Esses serão compartilhados com o setor privado. O orçamento 

público seria destinado, preferencialmente, para o desenvolvimento de projetos de 

dragagem, acessos terrestres, projetos de meio ambiente e segurança e em projetos 

pioneiros de infra-estrutura para a alavancagem de novos investimentos privados. 

Um dos aspetos mais relevantes da descentralização, sem dúvida, é a instituição do 

Conselho de Autoridade Portuária para exercer uma co-gestão da atividade. Através 

dele, a União também atua, uma vez que o seu representante no CAP ocupa o 

cargo de presidente daquele Conselho. Porém, sua influência é restrita já que seu 

voto representa apenas um terço do voto do bloco do poder público, compartilhado 

com os governos estadual e municipal, num total de quatro blocos, sendo os demais 

blocos dos operadores, dos trabalhadores e dos usuários. 

Até a promulgação da Lei de Modernização dos Portos, em 1993, o porto organizado 

era dominado e explorado unicamente pela Administração Portuária, órgão federal 

da administração indireta, entidade governamental estadual ou municipal, ou 

concessão privada. Com a nova lei, o monopólio da operação portuária exercido 

pela Administração do Porto foi extinto, passando a ser executada por operadores 

portuários privados. Esta substituição está vinculada à alocação de recursos por 

parte da iniciativa privada para a atividade e a introdução da concorrência no 

ambiente portuário entre futuros arrendatários e também entre operadores.  

5.3.4  Programas de governo 

Objetivando investimentos produtivos do setor privado em projetos específicos que 

promovam o desenvolvimento sustentável do país, o governo federal lançou, em 

agosto de 1996, o programa ―Brasil em Ação‖. Constavam 42 empreendimentos nas 
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áreas de infra-estrutura e desenvolvimento social, escolhidos pelo potencial de 

redução das desigualdades regionais e sociais do país, com viabilidade e atração 

para investimentos privados, como também viabilizações para de parcerias público-

privadas.  

A definição dos projetos foi fator crítico para o Programa Brasil em Ação. A escolha 

recaiu sobre aqueles empreendimentos capazes de aumentar a competitividade da 

economia, reduzir os custos de produção e comercialização, eliminar gargalos e 

melhorar a oferta de mão-de-obra qualificada. Na prática, foram escolhidos projetos 

que impulsionam a realização de novos investimentos, gerando efeito multiplicador 

sobre o desenvolvimento econômico e social do País (AVANÇA BRASIL, 2008).  

A escolha dos projetos também atendeu à lógica dos Eixos Nacionais de Integração 

e Desenvolvimento, delineada no Plano Plurianual 1996-1999. Buscou-se um 

conjunto de empreendimentos estratégicos para promover a integração e o 

desenvolvimento do País como um todo, sem privilegiar uma ou outra região 

específica. Em decorrência dessa visão nacional, foram geradas oportunidades em 

todas as regiões, o que contribui para desconcentrar o desenvolvimento (AVANÇA 

BRASIL, 2008). 

Dos 42 projetos, 26 eram empreendimentos na área de infra-estrutura, visando à 

redução dos custos e ao conseqüente aumento da competitividade da produção 

brasileira, utilizando recursos originados de parcerias entre governo (federal, 

estadual e municipal) e iniciativa privada.  

Para o subsetor portuário foi selecionado, dentre outros, o projeto de construção de 

infra-estrutura portuária, urbanização e realização de serviços de dragagem no porto 

de Suape. Para o triênio 2000-2003, foi elaborado Plano Plurianual, que recebeu a 

denominação de Programa ―Avança Brasil‖, dando seqüência aos projetos do ―Brasil 

em Ação‖.  

No ―Avança Brasil‖, o balizamento quanto à organização espacial das ações e à 

seleção de empreendimentos estruturantes foi dado pelo estudo dos ―Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento‖. O Estudo dos Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento foi uma radiografia dos grandes problemas nacionais 
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e das imensas oportunidades que o País oferece. Ao esquadrinhar o território 

nacional, levantar as realidades regionais e identificar potencialidades e obstáculos 

ao crescimento, o que tornou possível compreender melhor o Brasil e definir 

caminhos para o desenvolvimento econômico e social (AVANÇA BRASIL, 2008).  

O Programa Federal Corredor Nordeste, que faz parte do Programa Avança Brasil, 

abrangeu o sistema multimodal de transporte dos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e nordeste da Bahia. O Corredor 

incluiu obras que tinham por objetivo reduzir os custos de transporte de carga, 

melhorando o acesso de insumos e a competitividade na distribuição dos produtos 

da região, tanto no mercado interno quanto no externo.  

No Porto Suape, através deste programa, houve a execução da dragagem dos 

canais de acesso ao cais do porto interno e de acesso ao cais do terminal pesqueiro, 

a construção dos cais de Tatuoca e de Cocaia e da construção do 4º berço do cais 

do porto interno. Foram concluídos o acesso rodoviário ao 3º berço de cais do porto 

interno, instalação do sistema de controle de atracação de navios e de meio 

ambiente. 

 

5.3.5  Relações trabalhistas  
 

Sendo uma das diretrizes mais importantes do governo federal para o subsetor 

portuário o afastamento do poder público das atividades de operação portuária, as 

quais deverão passar a ser realizadas exclusivamente pelos operadores privados. 

Dessa forma, passariam as Administrações Portuárias a exercer a atividade única de 

Autoridade Portuária, ou seja, de administrador do patrimônio público, regulador e 

fiscal das atividades em geral.  

Anteriormente, a quantidade de mão-de-obra necessária às Administrações 

Portuárias era muito grande. A estrutura funcional básica era composta por 

trabalhadores denominados portuários com vínculo e dividia-se em dois grandes 

blocos: o dos trabalhadores da área administrativa e o da área operacional 

(trabalhadores de capatazia).  
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A Lei n° 8.630/93, em seu art. 18, estabelece a obrigação dos operadores portuários 

de constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão-de-obra do 

trabalho portuário em substituição aos sindicatos no registro, administração e 

fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário avulso.  

Se o governo tem conseguido avanços significativos na retirada do Estado das 

operações portuárias, a implementação da Lei no campo das relações 

capital/trabalho tem evoluído mais lentamente e o custo das opérações, envolvendo 

trabalhadores avulsos (estivadores, conferentes, arrumadores, consertadores, vigias 

e bioquistas) continua elevado. 

Os terminais de uso privativo podem operar tanto com trabalhadores próprios como 

com trabalhadores avulsos registrados nos OGMO. 

Durante a elaboração da presente pesquisa, a imprensa divulgou a divisão do 

TECON/Suape, empresa controlada pelo grupo filipino ICTSI (Internacional 

Container Terminal Service Incorporated), em não mais utilizar a mão-de-obra 

portuária no sistema de rodízio de trabalhadores avulsos administrado pelo OGMO. 

Essa decisão teve amparo jurídico, ainda em contestação pelos sindicatos 

representantes dos trabalhadores avulsos, e foi assumida na Data de expiração do 

prazo de validade da Convenção Coletiva pactuada entre a empresa e os 

trabalhadores, ocorrido em 16 de maio de 2004. A empresa TECON passou a 

trabalhar exclusivamente com trabalhadores contratados em regime CLT, embora 

esses trabalhadores, conforme regulamenta a Lei 8.630/93, sejam prioritariamente 

contratos dentre os próprios trabalhadores avulso registrados e/ou cadastrados pelo 

OGMO. A opção pelo modelo de contratação em substituição ao rodízio avulso está 

vinculada aos ganhos em produtividade e à redução progressiva dos custos com 

mão-de-obra. 

 

5.3.6  Pontos notáveis  
 

Em fevereiro de 1991, em função das Diretrizes da Política Nacional dos 

Transportes, estabelecidas pela Secretaria Nacional dos Transportes do Ministério 
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da Infra-Estrutura, o porto de Suape deixou de ser um porto industrial e se tornou um 

porto concentrador de carga (hub port) de uso público.  

Em agosto de 1996, o Porto de Suape foi incluído entre os 42 empreendimentos do 

Programa ‗Brasil em Ação‘ do Governo Federal, recebendo recursos para criar uma 

infra-estrutura para atração de investimentos privados, tendo como objetivo o 

desenvolvimento sócio-econômico do estado de Pernambuco. 

Em 2003, o Porto de Suape recebe da Food and Drug Administration (FDA), 

vinculada ao governo norte-americano, um certificado internacional que atesta o 

obedecimento às medidas da lei contra o bioterrorismo.  

5.4  Análise da dimensão Policy: Complexo Industrial e Portuário de 
Suape 

 

5.4.1  Policy – A Dimensão Material 

Refere-se esta dimensão aos conteúdos concretos, ou seja, à configuração dos 

programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões 

políticas. 

A dimensão Policy - é uma variável dependente, sofrendo alterações continuamente 

em função de mudanças que qualquer das demais dimensões da política sofra– 

Polity, Politcs.  

No caso de Suape, esta característica fica clara, por exemplo, em 1984, quando, 

materializando decisões tomadas no âmbito da polity e da politics expressas no 

Plano Diretor para a implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape (1973 - 

1975), na criação da empresa Suape Complexo Industrial Portuário (através da lei n° 

7.763 / 78) e das Normas de Uso do Solo, Uso dos Serviços e de Preservação 

Ecológica do Complexo Industrial Portuário (1983), foi consfruído um molhe para 

proteção de entrada do porto interno e aberta o cordão de arrecifes para que o porto 

entrasse em operação em abril de 1984.  

Para encampar o projeto de implatação do Porto de Suape, em 1977, o governador 

Moura Cavalcanti, promoveu a desapropriação de cerca de 13.500 hectares de 
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terras no município de Ipojuca, a 60 Km do Recife, para assegurar toda a retro-terra 

necessária ao Complexo Industrial Portuário. A desapropiação das terras criou 

condições para iniciar as obras dentro da concepção estabelecida no Palno Diretor 

do Complexo, que comtemplava um extensa área para a localização de indústrias, 

além de serviços de apoio a um porto marítimo com excelentes características. 

O governo Marco Maciel foi marcado pela estréia da operação do Porto de Suape, 

com a atracação do navio Araxá, em 8 de novembro de 1982. Após intensas 

negociações com a Petrobras, a estatal permitiu a construção do Terminal de 

Combustíveis de Suape, que permitia a transferência do parque de combustíveis do 

Brum, no Porto do Recife, para o Complexo. 

Em 1984, depois da construção de um molhe para proteção de entrada do porto 

interno e abertura no cordão de arrecifes, foram ofertados o pier de Granéis Líquidos 

(PGL) e o Cais de Múltiplos Usos (CMU). 

Em 1987, foram intensificadas as operações do píer de Granéis Líquidos (PGL) com 

a transferência do Parque de Tancagem de Derivados de Petróleo do Porto do 

Recife. 

Em fevereiro de 1991, em função das Diretrizes da Política Nacional dos 

Transportes, estabelecidas pela Secretaria Nacional dos Transportes do Ministério 

da Infra-Estrutura, o porto de Suape deixou de ser um porto industrial e se tornou um 

porto concentrador de carga (hub port) de uso público. Para atender a nova 

condição, foi criado o chamado Cais de Múltiplos Usos (CMU) para movimentar 

carga geral conteinerizada.  

Em agosto de 1996, em função da inclusão entre os 42 empreendimentos do 

Programa Brasil em Ação do Governo Federal, o Porto de Suape recebeu recursos 

para criar infra-estrutura para atração de investimentos privados. Para atender esta 

alteração na Politics, em 1999, foi inaugurada a primeira etapa do Porto Interno com 

935m de extensão e profundidades de até 15,5 metros. Em 2001 foi iniciada a 

construção da segunda etapa do Porto Interno com a dragagem de mais 1,3 milhão 

m3 estendendo o canal de navegação em mais 450 m.  
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Em 2002, com o objetivo de possibilitar a expansão da zona portuária, foi iniciada a 

duplicação da avenida portuária e, também, a construção do 1° Prédio da Central de 

Operações Portuárias.  

Durante o segundo governo Jarbas  Vasconcelos (2003-2005), a atração de novos 

investimentos para o Complexo Industrial Portúario de Suape seguiu em ritmo 

acelerado. A gestão também foi marcada pelo anúncio histórico da Refinaria Abreu e 

Lima em Pernambuco, numa parceria entre a Petrobras e a venezuelana PDVSA. 

Em 2003, de modo a atender exigências da ―Guerra ao Terror‖ deflagrada pelos 

EUA, o Porto de Suape introduziu modificações operacionais, incorporando novos 

procedimentos, tendo recebido um certificado internacional do Food and Drug 

Administration (FDA).  

Em 2004, o Porto de Suape inaugurou o Centro de Treinamento destinado aos 

funcionários das empresas instaladas no porto e aos moradores das comunidades 

vizinhas ao local. Nesse ano, também são assinados protocolos de intenções com a 

holding Carmago Corrêa, para a instalação de um estaleiro no porto, num 

investimento de US$ 170 milhoôes, e com o grupo argentino Arcor, lider mundial na 

fabricação de balas, para a instalação de um parque com quatro fábricas e de uma 

central de distribuição (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 79).  

Também no mesmo ano, a Emplal – uma das três maiores fabricantes plásticas por 

termoformagem do país -, inaugurou sua unidade no Complexo Industrial e 

Portuário. Além disso, Suape captou três investimentos indsutriais ao firmar 

convênios com a PepsiCo, Refresco Guararapes e Condor. Por fim, foi assinado 

convênios com o grupo italiano M&G, para instalação de um parque fabril com 

quatro unidades industriais, dando início a uma Pólo de Poliéster de escala mundial.  

Em 2005, como parte das comemorações dos 27 anos de Suape, foram inaugurados 

o Centro de Operações Portuárias (COP), que centralizou a atuação de todos os 

órgãos de operações portuárias, facilitando os serviços e reduzindo o tempo de 

atracamento dos navios. A Petrobras e a Petróleos da Venezuela S.A. (PDVSA) 

assinaram um acordo para a instalação de uma refinaria de petróleo no Complexo 

Industrial Portuário de Suape. A unidade, batizada de Refinaria Abreu e Lima, 
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começou a ser construida em 2007 e terá cpacidade de processar 200mil barris de 

petróleo por dia. O empreendimento exigirá um investimento de US$ 2,5 bilhões e 

será responsável por gerar cerca de 10 mil empregos durante a sua construção e 

por abrigar 1,5 mil trabalhadores quando estiver concluída, notícia essa, esperada 

há 50 anos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Limitações da pesquisa 

 

Em razão da complexidade dos padrões de interação sociais envolvidos na 

formulação e na gestão das políticas públicas, os estudiosos dessas formas de 

ações coletivas organizadas têm procurado elaborar modelos e/ou referenciais 

analíticos capazes de capturar os elementos essenciais do processo de decisão que 

levaram a sua institucionalização. O problema é que no seu trabalho de 

hierarquização das variáveis relevantes, o analista está sempre sujeito ao risco de 

simplificar demais e perder grande parte dos aspectos essenciais dos determinantes 

e da dinâmica das políticas públicas. 



92 

 

 

Para assinalar esses dilemas, uma breve apresentação de modelos desenvolvidos 

por diferentes áreas do pensamento econômico pode ser ilustrativa. Começamos 

com a questão das escolhas coletivas no quadro paradigmático da escolha racional. 

Desenvolvido de forma elegante e sistemática por Arrows (1970), essa abordagem 

repousa sobre um conjunto de hipótese bastante restritivo. Em primeiro lugar, supõe-

se a existência de um agente central (Estado/Governo) perfeitamente racional e 

benevolente. Além disso, esse agente dispõe de todas as informações relevantes e 

tem o direito coletivo de implementar as políticas desejadas. O papel do governo, 

nesse modelo, é de maximizar o bem estar social tendo em vista o conjunto de 

preferências individuais. As políticas são, portanto, justificadas quando existe 

situação marcada por falhas de mercado. Porém, esse conjunto de hipótese que 

forma o núcleo duro do modelo da escolha racional gera uma série de problemas e 

questões analíticas. A mais conhecida foi desenvolvida pelo próprio Arrows e 

determina que não existe uma escolha social capaz de refletir perfeitamente as 

preferências individuais – trata-se do famoso teorema da impossibilidade. Além 

disso, o modelo pressupõe que o Estado age de forma benevolente, não levando em 

conta o fato de que a administração pública, por exemplo, pode agir de forma a 

maximizar sua utilidade em detrimento do interesse social. Existem também 

questões mais práticas. Por exemplo, como medir e internalizar as externalidades 

positivas e negativas quando há (ou quanto à)?. 

  

Segundo Dagnino (2002) aspectos políticos estão vinculados aos processos de 

elaboração das políticas públicas e a análise de políticas está relacionada ao estudo 

do processo de tomada de decisão e de seus desdobramentos no tempo, tratando-

se, portanto, de análise conjuntural e não de análise de decisões isoladas. O escopo 

da análise de uma política pública engloba muito mais do que estudos e decisões de 

analistas, pois uma política dessa natureza pode influenciar a vida de todos os 

afetados por problemas das esferas pública (policy) e política (politics). Dado que os 

processos e os resultados de políticas sempre envolvem vários grupos sociais, as 

políticas públicas se constituem em objeto específico e qualificado de disputa entre 

os diferentes agrupamentos políticos e econômicos. 

 



93 

 

A análise de política pública envolve atividades com perspectivas diferentes das 

causas e conseqüências da ação governamental. O autor afirma que a análise de 

política pública possui, como objeto de estudo, os problemas com que se defrontam 

os fazedores de política (policy makers) e tem como objetivo o auxílio na resolução 

desses problemas através da criatividade, imaginação e habilidade. 

 

Souza (2003) apresenta alguns problemas associados à agenda de pesquisa em 

políticas públicas. O primeiro procede da escassa acumulação do conhecimento da 

área. A construção de um programa de pesquisa envolvendo a comunidade de 

pesquisadores é insuficiente. Ademais o conhecimento e o debate em torno de 

novas produções acadêmicas são carentes. 

 

O segundo problema encontra-se na grande quantidade de estudos setoriais que 

levam a uma diversificação horizontal de trabalhos empíricos, ao invés de uma 

produção vertical de conhecimento. Além disso, como a área de políticas públicas 

possui diversas subáreas, os estudos acabam por enfatizar aspectos de uma 

determinada política. 

 

Nesse sentido, Frey (2000) afirma que, como o estudo de políticas públicas enfatiza 

basicamente os estudos empíricos, conseqüentemente seus resultados possuem, a 

princípio, validade apenas situacional. Corre-se o risco de considerar padrões e 

estruturas que se apresentam apenas conjunturalmente, com aspectos inerentes ao 

sistema político administrativo. 

O terceiro problema mencionado por Souza (2003) refere-se à proximidade da 

disciplina com os órgãos governamentais. Esses podem levar à produção de 

trabalhos normativos e prescritivos, regulando assim a agenda de pesquisa. 

 

Reis (2003) argumenta que a agenda de pesquisa de políticas públicas deve pautar-

se em questões políticas, econômicas e sociais que desafiam o mundo, hoje, 

iniciando-se, por exemplo, nas relações do Estado com o mercado, que passaram 

por profundas modificações no período histórico recente. Sob essa perspectiva, cabe 

à área de políticas públicas estudar como o Estado atua para garantir a provisão de 

bens públicos não mais oferecidos diretamente pelo setor público. 
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A autora (REIS, 2003) alerta no sentido de concentrar os estudos na identificação 

das variáveis que impactam os resultados, de modo a entender melhor as 

conseqüências da implementação de uma política pública. 

 

Para Silva e Melo (2000), a questão da implementação é a variável central para 

explicar o insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos na 

formulação de políticas públicas. Os problemas não antecipados que aparecem 

durante a implementação de uma política podem tornar-se um obstáculo 

intransponível, levando os órgãos governamentais a suspender essa 

implementação. Os autores defendem que as avaliações de políticas públicas devem 

focar no processo de implementação. 

 

Para Faria (2003) o campo da análise de políticas públicas é incipiente, visto que 

não existe um processo sistêmico de análise. Além disso, o estudo de processos e 

metodologias de avaliação de políticas é escasso, pois o setor público do país não 

utiliza essas teorias como instrumentos de gestão, sugerindo que o campo de 

análise no Brasil permanece ligado aos processos decisórios do governo. Nesse 

sentido, o autor conclui que as abordagens existentes, as teorizações incipientes e 

as vertentes analíticas buscam apenas dar inteligibilidade aos processos de 

formação e gestão das políticas públicas. 

 

Conclusões  

O pressuposto do trabalho parte da idéia de que o exercício de poder pelos atores 

políticos determinou de forma decisiva os rumos da política do Complexo de Suape 

do que quaisquer arranjos institucionais, isto é, as influências particulares e as ações 

dos indivíduos (governadores) tiveram um peso maior nas realizações materiais 

concretas. 

Tal hipótese poderia autorizar, o Institucionalismo da Escolha Racional como meio 

principal da análise política em questão, todavia, utilizamos o institucionalismo no 

âmbito da policy analysis como abordagem complementar, pois seguimos o 

entendimento de que: 

O institucionalismo e a escolha racional não são "métodos", mas 
abordagens teórico-conceituais que dão o referencial geral para 
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análises empíricas. Mesmo no âmbito da policy analysis pode-se 
recorrer ao institucionalismo para a análise (FREY, 2008).  

 

Como toda vertente teórica, o institucionalismo possui suas limitações e críticas. 

Para Baert (1997), a teoria da escolha racional emerge trazendo algo revolucionário, 

ao mesmo tempo em que corresponde a uma ―invasão‖ do homem econômico. A 

economia, vertiginosamente preponderante em diferentes ramos de explicação das 

Ciências Humanas, incumbe-se de assaltar, de forma imperialista, a sociologia, de 

forma a subornar o homo sociologicus ao homo economicus.  

 

Monsna (apud MARQUES, 2007) aponta para a incapacidade da escolha racional 

em esclarecer as relações entre micro e macro, entre estruturas e ações. A visão 

generalizante da escolha racional é contestada pois universaliza tendências e gostos 

oriundos das diferenças dadas por algum processo social. Se uma pessoa age de 

determinada forma, ela é motivada por algum desejo e preferência. Desejos de 

sobrevivência, de segurança, poder são exógenos à analise. Quando se aplica uma 

concepção de ação amparada num modelo analítico, automaticamente se estabiliza 

e hierarquiza essas preferências.  

 

A apresentação de modelos reduzidos e a simplificação da imagem das motivações 

humanas são também pontos bastante contestados na rational choise (Escolha 

racional). O enfoque julga determinadas situações, baseado potencialmente na 

capacidade de predição de seus modelos mais do que na exatidão de seus 

postulados (HALL E TAYLOR, 2003).  

 

A escolha racional tem o mérito de problematizar o caráter de formação e arranjo 

dos sujeitos coletivos ou sistemas de ação, que envolveriam estratégias por vezes 

ignoradas. No entanto, pode-se supor que o pressuposto da maximização da 

utilidade adotado pela escolha racional os leva bem próximos à abordagens 

comportamentalistas – behaviorismo - outrora tão criticados (IMMERGUT, 1998). 

 

Diante das diferentes formas de contestações, que em muitos aspectos apresentam-

se como uma alternativa para futuros re-arranjos e adaptações teórico-
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metodológicos do enfoque, a escolha racional ainda pode ser a ferramenta mais útil 

quando pensarmos em situações sociais e políticas que envolvam determinados 

contextos. Tsebelis (1998) afirma que o cientista social, ao admitir que os atores se 

comportam de uma maneira racional, estão propensos a uma redução e uma 

formulação de propósitos. Esta redução pauta-se na exclusão (ou substituição) de 

processos como aprendizados e mecanismos de seleção social, em busca de seus 

resultados.  

 

Quando se adota a idéia que indivíduos são atores racionais que calculam suas 

estratégias com finalidade de maximizar seus resultados, isso não significa que 

haverá a condição que envolvam equações matemáticas (tal indivíduo X utiliza 

determinada fórmula para praticar determinada ação, amparada por exemplo na 

teoria dos jogos). O que deve ficar claro são que tais fórmula são às vezes os 

instrumentos utilizados pelo Cientista Social para enxergar o resultado desta mesma 

ação.  

 

Douglas North (1990) reconhece a necessidade da escolha racional em alargar suas 

hipóteses, para dar mais abertura aos aspectos cognitivos das instituições. Elas não 

apenas teriam o papel de constranger as escolhas, mas existiriam outros papeis 

igualmente importantes, modelando o comportamento dos atores. A escolha racional 

deveria se aprimorar para reconhecer o papel das idéias, das ideologias e dos 

dogmas no processo de escolha destes atores. 

 

A escolha racional, frente às suas limitações, seria uma importante ferramenta se as 

regras de interação dos atores políticos fossem precisas e conhecidas. 

 

O Método Policy Analysis, por seu turno, tem por objetivo uma melhor compreensão 

da complexidade relacional, cada vez mais interativa e dinâmica, do sistema político-

administrativo em ação, ou seja, na elaboração e implementação de políticas 

públicas. Além disso, oferece importantes instrumentos avaliativos desenhados 

especialmente para a obtenção de subsídios para o aprimoramento da gestão 
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pública e dos processos políticos ao permitir pôr em evidência o posicionamento dos 

diferentes atores e os efeitos de suas decisões no seu entorno relacional. 

 

Com este enfoque da Policy Analysis é possível, por conseguinte, ampliar a 

abrangência analítica, superando limitações impostas pelas abordagens que se 

restringem a considerar isoladamente a dimensão institucional (polity) ou a dimensão 

político-processual (politics) da política. A Policy Analysis se caracteriza justamente 

por permitir a confluência dessas duas dimensões e seu tratamento concomitante 

com a dinâmica das ações estratégicas envolvidas em redes (FREY, 2000; 

MARQUES, 2003, p.18), sendo estas estruturadas com lastro em valores simbólicos 

que interferem nos fins da articulação coletiva, nos fluxos materiais e imateriais e 

nos meios relacionais, utilizados com propósitos voltados ao alcance de objetivos 

conjuntos em dados contextos sociopolíticos. 

 

A abordagem analítica da policy analysis estuda a inter-relação entre as instituições 

políticas, o processo político e os conteúdos da política, enfatizando a análise das 

estruturas das instituições e os processos de negociação. A abordagem neo-

institucionalista considera como fator primordial as ―instituições estáveis ou frágeis‖ 

para explicar o êxito ou o fracasso das políticas adotadas. 

 

Portanto os traços essenciais que caracterizam o modelo institucional da política de 

desenvolvimento regional através do Complexo Portuário Industrial de Suape 

tiveram grande transformação a partir da modernização do setor portuário - iniciada 
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com a nova Lei dos Portos, nº 8630/93, e a conseqüente instalação de Conselhos de 

Autoridade Portuária, a constituição dos Órgãos de Gestão de Mão-de-Obra e a 

qualificação de operadores portuários - prosseguindo com a transferência à iniciativa 

privada de várias fases da operação dos portos, incluindo a celebração de contratos 

de arrendamento para exploração de terminais privativos. 

 O porto de Suape, quando da concepção do plano físico, mostrava-se inovador, ao 

traduzir o caráter vanguardista a ser atribuído ao novo porto e as apresentar o 

Complexo Industrial como o modelo de gestão landlord port , o qual a Autoridade 

portuária é responsável pela infra-estrutura de canais de acesso e navegação, cais e 

áreas terraplenas para arrendamento, delegando a iniciativa privada a execução das 

operações portuárias e a responsabilidade pelos investimentos na superestrutura 

dos terminais – pátios, armazéns e equipamentos – e nas indústrias localizadas 

juntos ao porto.  

Sendo sua localização, de tal forma, privilegiada, tendo uma eqüidistância em 

relação aos principais portos no norte da Europa, costa leste dos Estados Unidos e 

do Sul da África a metodologia adotada para o desenvolvimento deste modelo 

institucional, permitiu que fosse elaborado um modelo bastante simples, enxuto e 

eficiente, se comparado com a complexidade do problema.  

As várias interações dos diferentes atores contribuíram para a implementação dessa 

política como veremos no quadro a seguir, com a utilização do Método Policy 

Analysis: 
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Análise política/ Contexto 
histórico 
 
  

 

Polity (Dimensão Institucional) - 
Delineada pelo sistema jurídico e a 
estrutura institucional do sistema político-
administrativo – funciona, na maioria dos 
casos, como variável independente, 
condicionando modificações nas 
dimensões da política – Polity, 
politics. 

 

Politics – (Dimensão processual) - 
Abrangendo os processos está tudo que diz 
respeito à imposição de objetivos, aos 
conteúdos e às decisões de distribuição. As 
decisões do projeto costumam acontecer 
através da participação dos grupos envolvidos e 
aptos para decidir. aplicando-se definição de 
objetivos, conteúdos e decisões de distribuições 
– funciona, na maioria dos casos, como variável 
dependente da dimensão Polity (dimensão 

institucional), sofrendo influência de alterações 
institucionais, e como variável independente 
da dimensão Policy, condicionando junto com 
a Polity, modificações na dimensão material 
da política. 
 

Policy (Dimensão Material) - Refere-
se esta dimensão aos conteúdos 
concretos, ou seja, à configuração dos 
programas políticos, aos problemas 
técnicos e ao conteúdo material das 
decisões políticas. É uma variável 
dependente, sofrendo alterações 
continuamente em função de 
mudanças que qualquer das demais 
dimensões da política sofra– Polity, 
Politcs.  

 

Nilo Coelho (1967-1971) 
1. No governo Nilo Coelho, 

foram realizados vários 
estudos sobre a 
viabilidade de instalação 
de uma refinaria de 
petróleo do Estado, 
elaborados pela recém 
criada Secretaria de 
Indústria e Comercio. 

2. A idéia da criação de um 
distrito Industrial junto a 
um porto de grande caldo, 
com capacidade de inserir 
a economia de 
Pernambuco no comercio 
internacional começou a 
ser discutida durante o 
governo Nilo Coelho. 

O então governador Nilo Coelho baixou o 
Ato n° 92, conforme a transcrição a 
seguir: 

 Ato n° 92 – O Governado do 
Estado, no ato de suas 
atribuições, resolve designar o 
Procurador judicial Renato de 
Albuquerque Jungmann da 
Secretaria de Transporte e 
Comunicações, o engenheiro 
Marcos Christiano Couceiro de 
Arruda Falcão, da Administração 
do Porto do Recife e o 
economista Vinicius Guerreiro 
Lucena do DIPER, para 
constituírem uma comissão que 

 O primeiro governador a tratar, 
objetivamente, da questão; 

 Foram realizados, sob sua 
coordenação, vários estudos, com 
destaque para o trabalho intitulado 
Subsídios para Localização de uma 
Refinaria de Petróleo no Nordeste, 
publicado em 1970. 

 Este documento foi entregue, em 
setembro de 1970, ao General 
Ernesto Geisel, então Presidente da 
PETROBRAS, pelo Secretário Paulo 
Gustavo Cunha 

 O estudo, além de sugerir a 
criação de um Distrito com um 
Porto Industrial, prevendo o 
esgotamento do Porto do 
Recife, ressalta, dentro dos 
seus objetivos a importância 
da instalação de industrias 
voltadas para exportações e 
de um Complexo Portuário de 
destinação regional e calado 
suficiente para receber navios 
contêineres. O documento 
ainda traz referencia à infra-
estrutura e à necessidade de 
retro-terra suficiente para 
abrigar grandes complexos 
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 deverá coordenar as atividades 
preliminares para os estudos de 
viabilidade econômica, 
localização e projeto de 
engenharia final do Complexo 
Distritos Industriais – Novos 
Porto e Aeroporto supersônico. 

 

industriais 

Eraldo Gueiros  (1971-1975) 
  Entre 1973 e 1975, o Plano Diretor 

para a implantação do Complexo 
Industrial Portuário de Suape foi 
desenvolvido pelo governo do Estado 
de Pernambuco, integrando uma 
extensa área para industria e 
serviços de apoio a um porto 
marítimo, como excelentes 
características naturais. 

 Criação do Programa de Ação Coordenada 
(Prac), onde o Porto de Suape estava 
inserido. 

  Num primeiro momento, o Estado vinha 
investindo com recursos próprios as 
despesas do projeto.  

 Em novembro de 1973, o governador 
encaminhou um ofício ao ministro do 
Planejamento, Reis Velloso, descrevendo a 
importância de Suape para Pernambuco e o 
Nordeste. 

 Modernização dos Portos - A política de 
industrialização do Nordeste, que, desde 
meados da década de 1960, já vinha 
privilegiando os grandes compartimentos 
industriais, a partir de meados da década de 
1970, com a instituição do II PND, inclinou-
se para implantação de grandes complexos 
industriais. 

  No caso de Suape, a dimensão 
Policy fica clara, por exemplo, em 
1984, quando, materializando 
decisões tomadas no âmbito da 
POLITY e da POLITICS expressas 
no Plano Diretor para a 
implantação do Complexo 
Industrial Portuário de Suape 
(1973 - 1975),  

Moura Cavalcanti (1975-1979) 
 
 No final do governo Moura 

Cavalcanti, a liberação de 
recursos federais para a 
construção do Porto de 
Suape começou a diminuir, 
em função dos anos 
econômica e politicamente 
difíceis, na segunda metade 

 Em 1978, foi criada a empresa 
Suape Complexo Industrial Portuário 
(através da lei n° 7.763) com a 
finalidade de realizar atividades 
relacionadas com a implantação de 
complexo industrial-portuário. 

 

 No ano de 1976, o Porto de Suape 
ganhou mais atenção do Governo 
Federal a partir de 1976, quando foi 
instituído um Grupo Interministerial de 
Trabalho com o objetivo de avaliar o 

projeto. 
 O então governador se encarregou de 

 Em 1977, após a necessária 
desapropriação de cerca de 13.500 
hectares de terras, começou o efetivo 
início das obras previstas dentro da 
concepção estabelecida no Plano Diretor 
do Complexo.  
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da década de 70, que 
marcaram o fim do 
chamado milagre 
econômico. Diante deste 
cenário, as obras de Suape 
sofreram uma 
desaceleração e só foram 
retomadas, ainda que 
parcialmente, no governo 
Marco Maciel 
 

fazer os estudos, projetos e a 
desapropriação necessária. 

 Foi durante a administração de Moura 
Cavalcanti, tendo Paulo Gustavo 
Cunha como vice-governador, que o II 
Plano Nacional de Desenvolvimento, 
elaborado no governo do presidente 
Geisel, contemplou como prioridade 
nacional a construção do Complexo 
Portuário de Suape, dando 
continuidade aos estudos 

 

 

 

 

 

 

Marco Maciel (1979-1982) 
   Criação da Secretaria Extraordinária para 

Assuntos de Suape; 

 O secretário da Fazenda, Everardo Maciel, 
assinou contrato com um consórcio bancário 
liberado pelo Royal Bank of Canadá. O 
primeiro empréstimo para obras de maior 
importância do Complexo foi de US$ 50 
milhões. 

 

 estréia da operação do Porto de 
Suape, com a atracação do navio 
Araxá, em 8 de novembro de 1982; 

 Após intensas negociações com a 
Petrobras, a estatal permitiu a 
construção do Terminal de 
Combustíveis de Suape, que 
permitia a transferência do parque 
de combustíveis do Brum, no Porto 
do Recife, para o Complexo. 

 O empréstimo foi utilizado na 
construção do molhe, do píer de 
atracação, da estação de 
tratamento d‘água e barragens de 
Bita e Utinga, da ferrovia 
conectando a malha regional, da 
estação rodoviária e parte da 
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avenida portuária.  
 

Roberto Magalhães (1983-1987)  

  Em, 1983, o decreto estadual n° 
8.447 aprovou as Normas de Uso do 
Solo, Uso dos Serviços e de 
Preservação Ecológica do Complexo 
Industrial Portuário, de modo a 
garantir a ocupação e uso racional do 
solo com o menor dano sobre a 
biodiversidade local. 

 

 Avesso a contrair empréstimos em moeda 
estrangeira, Roberto Magalhães assumiu o 
Governo de Pernambuco, 1983, decido a 
construir Suape com recursos nacionais; 

 

 Em agosto de 1986, o governo Gustavo 
Krause, que havia assumido o cargo em 
função da desincompatibilização de Roberto 
Magalhães, sancionou Decreto da 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, que 
se transformou na Lei N° 9861, instituindo o 
Fundo de Desenvolvimento Industrial de 
Suape (FDS). O Fundo tinha como objetivo 
promover o desenvolvimento das atividade 
industriais no Complexo Portuário de Suape. 

 
 

 

 Construção de um molhe, em 
pedras, para proteção de entrada 
do porto interno. 

 Construção do aterro hidráulico 
que possibilitou a transferência dos 
tanques de combustíveis do Porto 
do Recife para Suape; 

 construção do cais na praia com 
capacidade para receber dois 
navios; 

 Aproveitando à bacia formada com 
a construção do molhe, foi 
implantada uma primeira oferta 
portuária, integrada por duas 
instalações de acostagem de 
navios, ambas em forma de píer – 
O Píer de Granéis Líquidos (PGL) 
e o Cais de Múltiplos Usos (CMU) 
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Miguel Arraes (1987-1991) 

 O sistema anterior a 1990 
tinha favoritismo e 
privilégios, criando um 
ambiente de abusos e 
irregularidades nos portos 
brasileiros. Portanto, a 
necessidade de redução 
nos custos e aumento da 
produtividade impulsionou a 
mudança na legislação 
portuária para a 
modernização dos portos no 
Brasil, via privatizações e 
aumento da concorrência 
(Politics). 
 

  Na segunda gestão de Miguel Arraes (1987-
1990), as obras de implantação do 
Complexo Portuário Industrial de Suape 
sofreram forte desaceleração, em virtude da 
falta de recursos para investimentos. 
 

 Dentre as atividades intensificadas 
vale destaque as operações no 
píer com a transferência do parque 
de tancagem de derivados de 
petróleo, até então localizados no 
Porto do Recife 

 Em 1987, foram intensificadas as 
operações do píer de Granéis 
Líquidos (PGL) com a 
transferência do Parque de 
Tancagem de Derivados de 
Petróleo do Porto do Recife. 

 

 

Joaquim Francisco (1991-1994) 

A dívida com os empréstimos 
continuou a subir com a crise 
cambial. Encerrada a gestão 
de Joaquim Francisco (1991-
94), Pernambuco já devia R$ 
988 milhões e o Porto de 
Suape ainda esperava as 
obras mais importantes. 

 A regularização da situação jurídico-
institucional do Porto de Suape, junto 
ao Governo Federal, efetivou-se 
mediante o Departamento de 
Transportes Aquaviários da 
Secretaria Nacional de Transportes, 
no ano de 1992. 

 Estabelecimento da relação de Zona 
Industrial Portuária, cujos limites se 
confundem com a área de 
administração do Porto de SUAPE 
(Portaria Nº 1.031/93, de 20/12/93, 
do Ministério dos Transportes) e 
onde se desenvolvem as atividades 
portuárias, concebendo um 
planejamento físico territorial que 

 Relações trabalhistas - Sendo uma das 
diretrizes mais importantes do governo 
federal para o subsetor portuário o 
afastamento do poder público das atividades 
de operação portuária, as quais deverão 
passar a ser realizadas exclusivamente 
pelos operadores privados. Dessa forma, 
passariam as Administrações Portuárias a 
exercer a atividade única de Autoridade 
Portuária, ou seja, de administrador do 
patrimônio público, regulador e fiscal das 
atividades em geral.  

 Anteriormente, a quantidade de mão-de-
obra necessária às Administrações 
Portuárias era muito grande. A estrutura 

 Entrou em operação o cais de 
múltiplos usos, movimentando 
cargas em contêineres; 

 Em fevereiro de 1991, em função 
das Diretrizes da Política Nacional 
dos Transportes, estabelecidas 
pela Secretaria Nacional dos 
Transportes do Ministério da Infra-
Estrutura, o porto de Suape deixou 
de ser um porto industrial e se 
tornou um porto concentrador de 
carga (hub port) de uso público. 

 



104 

 

constitui a essência do Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento do 
Porto de SUAPE. 

 

 A Lei n° 8.630/93, em seu art. 18, 
estabelece a obrigação dos 
operadores portuários de constituir, 
em cada porto organizado, um órgão 
de gestão de mão-de-obra do 
trabalho portuário em substituição 
aos sindicatos no registro, 
administração e fornecimento da 
mão-de-obra do trabalhador portuário 
avulso.  

 

funcional básica era composta por 
trabalhadores denominados portuários com 
vínculo e dividia-se em dois grandes blocos: 
o dos trabalhadores da área administrativa e 
o da área operacional (trabalhadores de 
capatazia).  

 Em fevereiro de 1991, Suape foi incluído 
entre os 11 portos prioritários do Brasil para 
os quais se deveriam direcionar os recursos 
públicos federais de investimento em infra-
estrutura portuária; 

  

Miguel Arraes (1995-1998) 

A terceira gestão de Arraes foi 
marcada por grandes 
complicações, quando, em 
julho de 1996, contratou a 
operação dos precatórios. 
Entraram no caixa, naquele 
mês, R$ 502 milhões. A conta 
da dívida, que em 1995 era de 
R$ 1,9 bilhão, subiu para R$ 
3,2 bilhões ao final de sua 
gestão 

  Programas de Governo Federal - Objetivando 
investimentos produtivos do setor privado 
em projetos específicos que promovam o 
desenvolvimento sustentável do país, o 
governo federal lançou, em agosto de 1996, 
o programa ―Brasil em Ação‖. Constavam 42 
empreendimentos nas áreas de infra-
estrutura e desenvolvimento social, 
escolhidos pelo potencial de redução das 
desigualdades regionais e sociais do país, 
dentre eles o Complexo de Suape.  

 Começaram as obras de aterramento e a 
construção de mais um píer, além de ter 
asfaltado alguns acessos. 

 Foi constituída uma comissão pluripartidária 
com o objetivo de mobilizar a opinião pública 
pernambucana e nacional em defesa da 
localização da refinaria de petróleo em 

Suape. 

 Abertura dos arrecifes para a 
passagem dos navios. 
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 Os consultores técnicos da Comissão, 
elaboraram dois documentos Síntese e 
Resumo Técnico, intitulados de Pernambuco 
pró-refinaria e Refinaria Nordeste: Eixo 
químico no Nordeste Oriental visão 
estratégica — justificando as vantagens 
comparativas de Suape; 

 Em agosto de 1996, em função da inclusão 
entre os 42 empreendimentos do Programa 
Brasil em Ação do Governo Federal, o Porto 
de Suape recebeu recursos para criar infra- 
estrutura para atração de investimentos 
privados. Para atender esta alteração na 
Politics, em 1999, foi inaugurada a primeira 
etapa do Porto Interno com 935m de 
extensão e profundidades de até 15,5 
metros. 

 teve início à execução do cais interior do 
porto, sendo concluído no primeiro governo 
Jarbas Vasconcelos; 
 

Jarbas Vasconcelos (1999-2002) 

  
 

 Em outubro de 1999 o governo Jarbas 
inaugurou o porto interno de Suape, onde 
indústrias e empresas de serviços portuários 
deverão investir em suas próprias 
instalações, ao longo das margens do canal 
interno.  

 Para o triênio 2000-2003, foi elaborado 
Plano Plurianual, que recebeu a 
denominação de Programa ―Avança Brasil‖, 
dando seqüência aos projetos do ―Brasil em 
Ação‖ (1996).  

 No Plano Federal para o subsetor portuário 
foi selecionado, dentre outros, o projeto de 
construção de infra-estrutura portuária, 

 Em 2001, foi inaugurado mais um 
píer no porto externo e instalada a 
primeira torre do controle de 
operação portuária do país; 

 Pavimentação de 30 quilômetros 
da rodovia interna; 

 Em 2002, com o objetivo de 
possibilitar a expansão da zona 
portuária, foi iniciada a duplicação 
da avenida portuária e, também, a 
construção do 1° Prédio da Central 
de Operações Portuárias.  
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urbanização e realização de serviços de 
dragagem no porto de Suape.  

 Em 2001 foi iniciada a construção da 
segunda etapa do Porto Interno com a 
dragagem de mais 1,3 milhão m3 
estendendo o canal de navegação em mais 
450m.  

 Para atender à expansão da zona portuária 
e ao aumento significativo da movimentação 
de cargas, em 2002, deu-se início à 
execução da duplicação da avenida 
portuária, com extensão de 4,4 km. 

 Iniciou-se a construção do 1º Prédio da 
Central de Operações Portuárias, que 
abrigará as autoridades portuárias 
operantes em Suape 
 

Jarbas Vasconcelos (2003-2005) 

   Inauguração do Centro de Treinamento do 
Complexo Industrial Portuário de Suape, um 
empreendimento voltado para o atendimento 
dos funcionários das empresas instaladas 
no Porto, e das comunidades que vivem em 
suas imediações; 

 Em 2005, foi assinado um acordo entre a 
Petrobrás e a empresa Petróleos da 
Venezuela S. A. no sentido de se instalar, 
em 2007, uma refinaria de petróleo, capaz 
de processar 200 mil barris de petróleo por 
dia 

 
 
 

 

 Duplicação da avenida portuária 

 Implantação da usina termelétrica.   

 Em 2003, de modo a atender 
exigências da ―Guerra ao Terror‖ 
deflagrada pelos EUA, o Porto de 
Suape introduziu modificações 
operacionais, incorporando novos 
procedimentos, tendo recebido um 
certificado internacional do Food 
and Drug Administration (FDA).  

 Em 2004, o Porto de Suape 
inaugurou o Centro de 
Treinamento destinado aos 
funcionários das empresas 
instaladas no porto e aos 
moradores das comunidades 
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vizinhas ao local.  

 Em 2005, como parte das 
comemorações dos 27 anos de 
Suape, foram inaugurados o 
Centro de Operações Portuárias 
(COP), que centralizou a atuação 
de todos os órgãos de operações 
portuárias, facilitando os serviços e 
reduzindo o tempo de atracamento 
dos navios.  
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Partindo do pressuposto de que as reações e expectativas das pessoas afetadas por 

medidas políticas têm um efeito antecipativo para o processo político de decisão e 

de implementação, verificamos que os custos e ganhos que as pessoas esperam de 

tais medidas - no caso Suape - tornam-se decisivos para a configuração do processo 

político.  

 

Com uma policy arena configurada em uma política predominantemente distributiva, 

o processo político envolvido na materialização do Complexo Portuário Industrial de 

Suape foi caracterizado por um baixo grau de conflito desses processos, visto que 

políticas de caráter distributivo só parecem distribuir vantagens e não acarretam 

custos - pelo menos diretamente percebíveis - para outros grupos. Essas policy 

arenas são caracterizadas por ―consenso e indiferença amigável‖. Por esta razão, 

por distribuir vantagens entre os diversos atores, o grau de conflitos observado entre 

os atores foi mínimo. 

 

No que diz respeito a política redistributiva, observamos que no caso estudado, ela é 

bastante clara durante o governo Arraes, pois, seu principal objetivo e foco de 

governo foi o desvio e o deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos 

ou outros valores entre camadas sociais e grupos da sociedade, não fazendo 

grandes investimentos no Complexo de Suape. 

 

Porém, se analisarmos o próprio contexto histórico da construção de Suape, 

podemos perceber que sua evolução inicial se deu em meio a Ditadura Militar 

durante o governo Nilo Coelho até o governo Roberto Magalhães, com uma policy 

arena baseada em uma política estruturadora quando nos referimos à modificação 

do sistema eleitoral, onde o Governo Estadual passou a ocupar o seu cargo com 

votação indireta. Porém não verificamos uma política regulatória, onde se trabalham 

com ordens e proibições, decretos e portarias. Portanto essa política regulatória, 

como também estruturadora não teve grande impacto na concepção do Complexo 

Portuário. 
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Direções da Pesquisa 

 

A real contribuição dos portos como instrumentos para o crescimento 

econômico é uma constatação consagrada. O valor econômico agregado pela 

atividade portuária deve ser mais amplamente levado em consideração, 

sobretudo com relação aos diversos atores e ambientes envolvidos e 

impactados nesse processo, tais como os benefícios sociais e as implicações 

ambientais.  

 

Outros fatores importantes a considerar são a competitividade de um porto e 

sua capacidade de desenvolvimento no longo prazo, que não se esgotam nos 

investimentos e na eficiência da operação dos terminais portuários. Vários 

outros aspectos, numa visão integrada de transportes, promovem ou impedem 

seu desenvolvimento. 

 

Além da capacidade operacional (definida pelas características físicas de 

calado, número de berços, área de armazenagem e área de expansão e pelas 

características dos equipamentos e sistemas operacionais) e da proximidade 

da região produtora, dois fatores sempre lembrados, destacam-se outros 

elementos que diferenciam um porto e podem dotá-lo de melhores condições 

de agregação de cargas, tendo em vista um ambiente futuro. 

 

 

Dentre os temas que podem estar associados à continuidade dos estudos 

relacionados a análise de políticas públicas tomando por base o Complexo 

portuário Industrial de Suape, indicam-se os seguintes: 

 

1. Inter-relação com a cidade construída por alianças com governo e 

comunidade local. Tal iniciativa buscando a definição do uso do solo do 

entorno do porto para atividades que promovam seu desenvolvimento e, 

conjuntamente, o da cidade. As áreas lindeiras, e sua destinação às 

atividades industriais que agreguem valor à carga (complementação ou 

acabamento de produtos, em indústrias de transformação), promovendo 

a geração de emprego e renda no local em favor das comunidades.  
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2. O planejamento do Governo Estadual do uso do solo visando à 

revitalização de áreas portuárias que interfiram fortemente com a cidade, 

com redefinição do zoneamento portuário e obtenção de receitas 

alternativas para sua administração. Adicionalmente, buscando também 

a preservação e o controle do meio ambiente, para não tornar o porto 

elemento contrário aos interesses municipais e estaduais; por fim, 

também se deseja a negociação de eventuais receitas de ―mais-valia‖ 

para o município, de forma a mitigar ou equilibrar eventuais prejuízos à 

qualidade de vida local. Assim, tem-se a cidade como aliada do porto, 

que passa a ser visto como elemento alavancador da qualidade de vida 

local; 

 

3. Eficiência da Autoridade Portuária nas funções de Administrador 

Portuário. A Autoridade Portuária na função de promover o 

desenvolvimento do porto, segundo a melhor gestão patrimonial. Para 

tal, são importantes os seus planos de desenvolvimento de longo prazo, 

segundo a vocação portuária, além de sua atuação fiscalizadora, com o 

objetivo de criar condições regulatórias que promovam o repasse de 

ganhos de produtividade aos embarcadores; 

 

4. Equilíbrio entre os papéis de administrador, de operador e de 

alavancador do porto (Conselho de Administração ou outra autoridade 

responsável, no caso Autoridade Portuária, o Governo); 

 

5. Maior ou menor dificuldade nos acordos entre empresários e 

trabalhadores do subsetor e atores políticos : utilização de mão-de-obra 

própria e/ou existência de acordos de utilização; 

 

6. Características dos acionistas dos terminais portuários: estratégia na 

gestão de longo prazo, interesse em outros segmentos da infra-estrutura 

para uma atuação integrada, experiência operacional etc. e a 

interferência do poder público;  
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Com o entendimento do conjunto de todos esses aspectos poderemos 

reconhecer a real capacidade de desenvolvimento de cada porto no futuro e 

sua condição de competitividade setorial, principalmente no que diz respeito ao 

Complexo Portuário. Isso propicia também a perspectiva da retomada de um 

projeto integrado de desenvolvimento do setor de transportes acoplado a um 

plano de desenvolvimento industrial do país, que possa corrigir as distorções 

naturais causadas pela evolução dos mercados, conforme apontado acima, e 

contribuir decisivamente para a construção de vantagens competitivas para a 

integração soberana do Brasil no mercado mundial.  

 

  

 

Recomendações 

 

Uma política oficial que estruture a oferta dos serviços de infra-estrutura, no 

caso específico dos serviços portuários, e estabeleça cenários de longo prazo, 

coordenando qualidade, eficiência e flexibilidade operacional, é a melhor (e 

talvez a única) forma de maximizar o aproveitamento dos recursos naturais 

disponíveis. Essa postura pode efetivamente multiplicar a vantagem 

competitiva regional vis-à-vis possíveis benefícios fiscais (subsídios e 

incentivos) concedidos pelos Estados concorrentes na busca por novos 

investimentos, compromisso maior de todos os governantes que buscam o 

crescimento econômico de seus estados e regiões. 

 

O estabelecimento de metas coordenadas para os portos da região deve ser o 

primeiro passo para se obter o máximo de sinergia e de aproveitamento da 

infra-estrutura disponível e em instalação, ainda mais tendo em vista os altos 

valores envolvidos na sua constituição e ampliação. 

 

Não basta estar ―localizado estrategicamente‖ no continente sul-americano. 

Não basta dispor de infra-estruturas ―x‖, ―y‖ ou ―z‖, à semelhança de outros 

portos concentradores em operação no mundo. É preciso analisar 

detalhadamente e compreender quais são as reais forças de mercado, quais 

são as exigências dos armadores e das empresas que atuam no mercado 
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internacional e quais são as limitações governamentais ou organizacionais dos 

portos brasileiros para se credenciar e se estruturar para a disputa desse 

mercado. Um mercado rentável e que pode trazer inúmeros benefícios para a 

economia nordestina, muito maiores do que as poucas centenas de empregos 

gerados diretamente pela atividade portuária. 
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