
PROJETOS PÚBLICOS DE INSERÇÃO COMPETITIVA NA GLOBALIZAÇÃO E 
EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES CIDADE/PORTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
              As relações entre a cidade e o porto do Rio de Janeiro evoluíram 
consideravelmente ao longo do século XX acompanhando as transformações do modelo de 
desenvolvimento brasileiro, as mudanças na economia fluminense e a evolução tecnológica 
das atividades marítimas e portuárias. No final do século XIX, o porto do Rio de Janeiro 
configurava-se essencialmente como porta de saída do café produzido no Vale do Paraíba e 
como porta de entrada para os bens destinados ao mercado de consumo local. Possuindo, 
portanto, uma feição nitidamente exportadora. O entorno imediato do porto era 
caracterizado pela presença de atividades econômicas extremamente diversas: negócio, 
comércio, armazenagem, indústria, etc. As relações entre o porto e a cidade eram ainda 
bastante estreitas. No entanto, essas relações evoluíram, significativamente, durante as 
primeiras décadas do século XX.  

Primeiramente, o Rio de Janeiro perdeu a primazia na economia cafeeira em 
benefício de São Paulo, onde Santos adquiriu uma posição central no sistema portuário 
brasileiro. Em seguida, a transição de um modelo de desenvolvimento primário-exportador 
para um modelo urbano-industrial reforça a primazia paulista enquanto a cidade do Rio de 
Janeiro perde sua posição na dianteira da produção da riqueza nacional e do comércio 
exterior. Nesse contexto, o porto torna-se cada vez mais um importador. Grande parte das 
cargas manipuladas é destinada ao mercado de consumo fluminense. Os cais 
tradicionalmente voltados para a movimentação de granéis (Santo Cristo e Gamboa em 
particular) entram numa fase de declínio relativo. Essa tendência provoca um esvaziamento 
da área portuária que se traduz por uma degradação da paisagem, contribuindo, assim, para 
criar uma imagem negativa dessa área da cidade. Ademais, a construção de uma via rápida 
elevada (Elevado da Perimetral) amplia o corte funcional entre o instrumento portuário e o 
território urbano. Paralelamente, o modelo de desenvolvimento brasileiro centra-se cada 
vez mais no território nacional o que provoca uma redistribuição dos investimentos em 
transporte das portas de entrada do país para novos eixos de circulação internos voltados 
para a integração do mercado nacional e do território brasileiro. Em conseqüência, o porto, 
que recebeu volumes enormes de investimentos no início do século XX não modernizou 
suas infra-estruturas e seus equipamentos, agravando ainda mais a sensação de abandono e 
decadência da área portuária.  

O porto não recebeu investimentos ou políticas públicas relevantes até os anos 
1990. Na época, vários fatores contribuíram para conferir um destaque maior aos portos 
numa economia mundial cada vez mais integrada e dependente do transporte marítimo. No 
Brasil, a abertura comercial e a retórica da inserção competitiva do país na globalização 
colocaram novamente os portos na pauta das políticas públicas. A extinção da 
PORTOBRÁS em 1990, a reforma portuária de 1993 e os investimentos públicos e 
privados contribuíram para a modernização dos portos então considerados gargalos para a 
expansão do comércio exterior brasileiro. Nesse contexto, as cidades-porto redefiniram seu 
perfil segundo modalidades diferentes: algumas apostaram na simples modernização do 
instrumento portuário, outras na construção de hubs, certas cidades priorizaram a re-
funcionalização da área portuária etc. No Rio de Janeiro, as duas últimas décadas foram 
também caracterizadas por debates relativos à futura feição do porto e, conseqüentemente, 
ao futuro da relação entre o mesmo e o território urbano. A tentativa de redefinição da 
função do porto do Rio de Janeiro observável desde o início dos anos 1990 e suas 
conseqüências sobre a evolução da relação entre as instalações portuária e o território 
urbano constituem o objeto de nossa pesquisa.  



 
Os investimentos portuários fazem-se cada vez mais prementes, à 

medida que aumenta a integração internacional da economia brasileira, visto que 
76% do valor do comércio exterior brasileiro são movimentados por meio dos 
portos nacionais. Entre 1999 e 2004, o comércio exterior brasileiro por via 
marítima aumentou 78%, e as exportações cresceram 114%, passando de US$ 36 
bilhões para US$ 78 bilhões. (LACERDA, 2005, P. 299-300) 

 
É importante destacarmos que este tema, apesar de pouco debatido no Brasil, faz 

parte de uma nova corrente de pesquisadores, especialmente europeus, que afirmam a 
necessidade de debater e ampliar as estratégias de modernização portuária e, por 
conseguinte, discutir a relação entre cidades e portos frente à nova economia de fluxos 
globais. “O porto na globalização é uma estrutura complexa e dinâmica que não encontra 
uma caracterização única e permanente; no entanto, está intimamente ligado às 
determinações espaços-temporais próprios da atual fase do sistema-mundo.” 
(PEYRELONGUE, 1999, p.16). “Com a globalização, novas demandas foram colocadas 
sobre os portos, o que resultou em mudanças no sistema portuário mundial e nas cidades 
com portos” (MONIE e VIDAL, 2006, p.977). 

Existe atualmente uma nova economia portuária, na qual as formas urbanas 
desempenham um papel central. Desta forma, ainda com o autor, a emergência de um novo 
modelo econômico, baseado em fluxos de comércio e serviços é marcado por um novo 
interesse da interface cidade-porto, pois agora os atores não estão mais estáticos em seu 
território e, sim, há a necessidade de estarem em permanente relação, havendo, portanto, 
uma nova centralidade urbana.  “Se o mundo industrial podia ser indiferente a seu meio, a 
economia atual requer, pelo contrário, uma urbanidade e formas urbanas” (BAUDOUIN, 
1999, p.36).  
 Nesse sentido, este trabalho pretende contribuir para a ampliação e o 
desenvolvimento do conceito, ainda incipiente e pouco estudado, de cidade portuária, 
sobretudo em relação às cidades brasileiras e dos países em desenvolvimento. Pois 
acreditamos que o estudo da relação cidade e porto, especialmente no atual contexto de 
integração econômica, pode abrir novas perspectivas de políticas de desenvolvimento 
territorial das cidades marítimas e, com isso, promover novas formas de inserção destas 
cidades na economia global, tornando-as mais competitivas através de novas relações 
portuárias. “Las características y funciones de los puertos evolucionan en la medida en que 
las formaciones económico-sociales y las regulaciones interiores de los países se 
modifican.” (PEYRELONGUE, 1999, P. 02).  

Assim, frente a uma economia organizada em redes, na qual as redes de 
comunicação e de transportes configuram-se como infra-estruturas imprescindíveis, 
tornam-se relevantes estudos que busquem identificar os mecanismos que permitem o 
funcionamento de uma economia global e, neste sentido, as cidades marítimas se 
apresentam como centros dinâmicos de coordenação e articulação de cerca de 90 % dos 
fluxos mundiais, através de seus portos. Por conseguinte, as cidades portuárias se 
encontram no seio deste novo modo de organização econômica em escala mundial, 
justamente porque conseguem promover sinergias entre a cidade e os portos, dando a estes 
mais dinamismo e oferecendo-lhes a oportunidade de atrair mais fluxos, através da 
possibilidade de uso dos recursos encontrados na cidades: infra-estrutura, sistemas 
logísticos, mão-de-obra qualificada, que permitem à agregação de valores às cargas 
captadas nos portos. Sendo assim, também as cidades se aproveitam dos fluxos captados 
pelos portos. Portanto, existem e devem ser aproveitadas as novas perspectivas de 
desenvolvimento territorial em conjunto.  



 
“Hoje em dia, o porto - e o tratamento de mercadorias que ele permite - 

penetra cada vez mais profundamente não apenas na cidade, mas em toda a 
economia regional. Isso exige das cidades marítimas verdadeiras estratégias para 
mobilizar seus diversos recursos humanos e espaciais” (Baudouin, 1999, p. 27). 

 
Assim sendo, acreditamos que as hodiernas configurações do cenário econômico 

mundial, especialmente o processo de globalização, estão transformando as relações entre 
porto e cidade, havendo, portanto, uma tendência de interdependência entre ambos. O 
porto torna-se parte de um sistema de conexões, redes e fluxos interativos com o espaço 
urbano-regional deixando de ser uma unidade autônoma.  

Logo, diante das novas realidades impostas pela nova fase do sistema capitalista, do 
novo modelo de produção mais flexível e do acirramento da concorrência entre as cidades, 
estas vêm promovendo políticas públicas que permitem uma melhor adequação às 
exigências globais de produção e consumo. Para Baudouin, a cidade reaparece como um 
“empreendedor sociopolítico”, um elemento chave neste cenário da mundialização e, por 
sua vez, as cidades-portuárias impõem-se como protagonistas centrais da globalização. 

Com isso, nos últimos anos, algumas cidades portuárias vêm lançando novos 
olhares sobre as suas potencialidades, produzindo, portanto, leituras diferenciadas do 
processo de globalização e promovem, em conseqüência, políticas públicas cujas 
finalidades variam muito. Algumas apostam na modernização de suas estruturas físicas; 
outras se dotam de mega-instalações voltadas para o escoamento fluido das mercadorias, 
outras investem em grandes complexos industrial-portuários, algumas buscam a 
reaproximação da função portuária e da cidade; as últimas apostam na revitalização e na 
refuncionalização das áreas portuárias degradas. É oportuno destacarmos aqui, que estes 
projetos não são excludentes entre si.  

Desta forma, ainda que não determine os rumos das políticas locais, os processos da 
globalização influenciam significativamente nas diretrizes dos projetos locais (Castro, 
2007). Assim sendo, a análise das relações e imbricações dos fenômenos nas mais 
diferentes escalas constituem-se como condição primeira para entender as transformações 
territoriais nas cidades portuárias. “(...) a complexidade do processo de globalização reside 
justamente na articulação entre as múltiplas escalas de ocorrência dos fenômenos políticos 
nem sempre sincrônicos, e o modo como cada um se reflete em escalas territoriais 
diferenciadas” (CASTRO 2007, p. 83). 

Acreditamos, portanto, que a análise da atual relação entre a cidade e o porto do 
Rio de Janeiro é importante, pois, além de ampliar e enriquecer a discussão sobre a relação 
entre cidades e portos, especialmente em cidades de países em desenvolvimento, nos 
permite entender a articulação entre fenômenos locais e os fenômenos globais. Permitindo 
assim, uma análise mais complexa e multiescalar no momento de reestruturação do sistema 
capitalista. Por conseguinte, este estudo permitirá entender que tipo de interpretação 
estamos fazendo do processo de globalização, e, em conseqüência, como estamos tentando 
nos inserir nas trocas globais. Ademais, tem o mérito de trazer para a discussão novas 
alternativas de desenvolvimento territorial para a cidade do Rio de Janeiro, associadas a 
novos modelos de uso de suas plataformas logísticas, especialmente do porto urbano, 
analisando por conseguinte, suas possibilidades, suas vantagens, e suas limitações. 

 
Novas relações cidade-porto no sistema de integração produtiva 
 
Segundo, Gomes (1997), o saber geográfico tem como objetivo principal buscar os 

princípios de coerência e de lógica presentes em todo o ordenamento espacial. Para o 



mesmo, os objetos, os fixos e os fluxos não se encontram de forma aleatória e, sim, existe 
um nexo, um sentido na organização daqueles no espaço, sendo, portanto, o papel central 
do geógrafo decifrar a lógica da organização espacial. “É esta lógica do arranjo espacial a 
questão geográfica por excelência” (GOMES, 1997, p.35). A geografia é o ato de 
qualificar o espaço.  
 No final da década de 1960 a produtividade do modelo de produção fordista, que 
teve seu auge no pós-guerra, passou a cair sistematicamente. A estagnação econômica, a 
queda da produtividade além do aumento da competição, particularmente na escala 
internacional, desafiavam cada vez mais aquele modelo econômico. 

Para Storper (1990), no inicio dos anos 1970 emerge um novo período do sistema 
capitalista de produção, no qual a intensificação do comércio global, da competição entre 
mercados e a quebra do domínio econômico americano são características notáveis. Tal 
período traz consigo um novo paradigma, cujo sintoma mais relevante é a ascendência de 
métodos de produção flexível, substituindo a produção em massa, dominante no período 
1950-80.  Segundo o autor, flexibilidade significa a capacidade de ajustar a produção às 
demandas, ajustar a quantidade de produção para cima ou para baixo num curto período de 
tempo sem comprometer os níveis de eficiência. No entanto, para o mesmo, apesar da 
intensificação da globalização, as questões e estratégias locais e regionais tornam-se cada 
vez mais determinantes nos rumos do desenvolvimento. “Paradoxalmente, essa nova 
estrutura global reforça, de certa forma, a importância das respostas locais (nacionais ou 
regionais) aos perigos e oportunidades do desenvolvimento” (STORPER, 1999, p.121). 

Ainda com o Storper (1990), durante três décadas – dos anos 1950 ao final da 
década de 1970 - diversos fatores, especialmente as políticas domésticas e a relação de 
classe, contribuíram para o fracasso do fordismo periférico, nos países de terceiro mundo. 
Segundo o autor, o baixo salário pago aos trabalhadores da indústria impediu o aumento do 
consumo, e por sua vez o aumento da produção, obstruindo, portanto a realização do 
circuito renda-consumo, imprescindível ao processo de industrialização. Para ele, a forte 
repressão aos trabalhadores, especialmente durante as ditaduras militares na América do 
sul e central, impediu a mobilização e organização dos trabalhadores e, conseqüentemente, 
o aumento dos salários. Ademais, a falta de uma reforma agrária, que favorece tanto as 
elites rurais quanto as urbanas, ajuda a explicar a distorção do fordismo nos países 
periféricos, uma vez que não se desapropriando as propriedades improdutivas do campo, o 
fluxo de mão-de-obra para a cidade aumenta, logo força para baixo os salários na indústria 
pela ampliação sistemática do exército de reserva.  

Assim, através destes e outros exemplos, Storper (1990) nos mostra como agentes 
sociais nacionais dificultaram o desenvolvimento de seus países em favor de seus 
interesses particulares, relativizando, portanto o discurso da causa do subdesenvolvimento 
como resultado das necessidades do capitalismo internacional nos anos 50 a 70.  

 
“As condições políticas e sociais domésticas necessárias para 

desencadear um ciclo de salários e consumo crescentes nunca tiveram seu 
florescimento permitido pelo capital nacional ou pelo Estado na maior parte do 
terceiro mundo” (STORPER, 1999, p.125).  

 
Desta forma, o autor nos alerta sobre a armadilha das explicações que utilizam 

causas simplistas a respeito do subdesenvolvimento e do fracasso do processo de 
industrialização nos países de terceiro mundo, principalmente se comparado aos países do 
norte, baseadas, exclusivamente, pelo enfoque das causas externas. Ao contrário, ele 
aponta a complexidade do problema, mostrando a responsabilidade e falhas dos agentes 
internos em promover o desenvolvimento.  



Sendo assim, o autor enfatiza o papel das políticas públicas nacionais, regionais e 
locais para promover o desenvolvimento, recusando, portanto a interpretação da 
globalização como um processo que determina os rumos dos lugares.  

Neste sentido, concordamos com o autor, pois no período da globalização, mais do 
que aceitar um modelo externo e dominante, cada vez mais os lugares e regiões devem 
desenvolver o seu próprio modelo de desenvolvimento territorial, mobilizando, portanto 
seus recursos territoriais a favor do desenvolvimento, ou seja, é cada vez mais necessário 
que haja mobilização nas escalas locais e regionais, e que as políticas públicas sejam mais 
complexas, menos setoriais e mais articuladas às escalas, porém sem perder a capacidade 
de aproveitar as potencialidades do lugar. 

 
 “Assim as condições básicas para as estratégias de 

industrialização regional na década de 90, tanto nas economias desenvolvidas 
quanto nas em desenvolvimento, foram alteradas irrevogavelmente. Disso não 
decorre, porém, que agora um ‘ suposto sistema internacional’ esteja finalmente 
com o controle completo da dinâmica da industrialização local, pois o efeito 
paradoxal do sistema tecnológico-institucional internacional, agora vindo à luz, é 
fazer ainda mais importantes a mobilização ‘endógena’ local de recursos e 
habilidades para a industrialização, como condição de sucesso no ambiente 
recentemente internacionalizado”. (STORPER, 1999, p.131). 

 
 

Desta maneira, Stoper (1990) mostra que a partir dos anos 1980 a produção 
capitalista assume uma nova configuração tecnológica e institucional e, por conseguinte, 
há uma recente reconstrução da organização do espaço mundial. O aumento considerável 
da penetração cruzada do mercado internacional, sobretudo nos países ricos, aumentou a 
integração produtiva e intensificou as trocas e o comércio internacional, uma vez que os 
mercados passaram a ser mais disputados, num amplo espectro de bens e serviços, 
especialmente se comparado ao fordismo. Para isso, este novo modelo exige flexibilização 
e solidariedade nas relações internacionais, nos contratos, nas tecnologias etc.  
 Para conquistar novas demandas e enfrentar a concorrência em nível internacional, 
as empresas devem dotar-se não só de tecnologias, mas, sobretudo, de flexibilidade, de 
capacidade organizacional e de coordenação, ou seja, devem estar mais integradas entre si 
e também à economia global, criando assim redes de conexão, formando em conseqüência 
territórios-rede em escala planetária (Veltz, 1999). Desta forma, a produção pós-fordista 
questiona profundamente a organização das empresas e os modos internos e externos de 
coordenação das atividades fordista (Veltz, 1999).  Há, em conseqüência, uma nova 
organização territorial da produção.  

A nova organização espacial do sistema capitalista exige, portanto, além das novas 
tecnologias de comunicação e de informação, da modernização do sistema de transportes, 
das mudanças institucionais, de reduções de barreiras e de flexibilização das leis 
trabalhistas, transformações de ordem política, social, econômica e espacial. Tudo isto vem 
incentivando a criação de novas estratégias de diminuição de custos por algumas empresas 
através da realocação de certas indústrias, principalmente, daquelas com baixo uso de 
tecnologia e de pouca exigência de mão-de-obra qualificada, para a China, por exemplo. A 
Índia recebe, especialmente, as empresas de Outsourcing. 
 Contudo, Sassen em seu livro “As cidades na economia mundial”, relativizou as 
profecias que afirmavam a falência das cidades e que acreditavam que as tecnologias de 
informação e comunicação permitiriam a realocação em grande escala dos escritórios, das 
empresas e das fábricas em áreas menos congestionadas e com custos mais baixos. A 
autora nos mostra que isto não é uma verdade absoluta, pois, se por um lado, vem 



ocorrendo a dispersão da produção, como os exemplos supracitados, por outro, há novas 
formas de centralização territorial relativas ao gerenciamento e ao controle das operações. 
“Os mercados nacionais e globais, bem como as operações globalmente integradas, 
requerem lugares centrais onde se exerça o trabalho de globalização” (SASSEN, 1998, p. 
13).  
 

“Os custos da mão-de-obra, os preços da energia, os juros e a 
fiscalidade são variáveis que, para um grande número de produções, torna as 
regiões indiferenciadas aos olhos dos investidores. Pouco importa que um 
brinquedo seja oriundo de uma “montadora-maquiadora” na fronteira mexicana 
ou de uma zona econômica especial chinesa, pois somente os custos entram na 
linha de conta. Em compensação, as especificidades territoriais têm enorme 
importância em outros domínios econômicos” (BENKO, 2001, p.9). 

 
Há, portanto, um novo paradoxo, pois mesmo estando cada vez mais fluida - a 

priori com um arsenal técnico possível de se espraiar por todo o globo - a economia 
mundial centra-se, majoritariamente, em torno de uma rede-arquipélago de grandes pólos e 
está, em conseqüência, profundamente arraigada ao território. Havendo assim, uma 
centralização das atividades econômicas em direção às metrópoles ricas. (Veltz, 1999; 
Sassen, 2001; Storper, 1999; Benko, 2001).  

 
“A produção flexível impõe novos requisitos (e, ao mesmo tempo, 

novas dificuldades) naqueles lugares que desejam se industrializar-se, pois ela 
requer a mobilização e sustentação endógena de recursos (trabalho, por exemplo) 
e a limitação de complexas relações sociais (consórcios). (STORPER, 1999, 
p.140). 

 
Veltz (1999) afirma que hoje os custos de distância influem menos na organização 

espacial que os efeitos de coordenação e relação. “Contrariamente aos mais sombrios 
prognósticos, os territórios – com suas especificidades – não foram apagados sob os fluxos 
econômicos da mundialização” (BENKO, 2001, p.9). “Paradoxalmente parece que para 
atender a mercados globais torna-se agora necessário mobilizar recursos e habilidades 
locais (...)” (STORPER, 1999, p.140). 

 
“los movimentos de << deslocalización>> son evidentemente 

importantes em ciertos sectores, pero el discurso alarmista que suscitan encubre 
el fenómeno dominante que es el inverso. La teoria económica de fondo es 
errónea: en lugar de reabsorberse las diferencias existentes utilizando las 
crecientes facilidades ofrecidas por la comunicación ( y la eliminación de las 
barreras nacionales), los  flujos  económicos se concentran dentro de uma rede-
archipiélago de grandes pólos. ” (VELTZ, 1999 p. 10) 

 
 Diante desta nova organização do sistema capitalista, no qual há o acirramento da 
competição entre as empresas em escala global, os fatores territoriais ganham novos 
destaques. Neste sentido, as externalidades encontradas no território constituem-se em um 
grande trunfo, que favorece a concentração espacial nas grandes metrópoles.  Como 
exemplo pode-se falar da presença de mão-de-obra qualificada, essencial à produção 
flexível e à inovação permanente, que se encontra, em quantidade significativa, apenas nas 
grandes metrópoles. Logo, o que se percebe é que as externalidades ligadas às infra-
estruturas físicas tornam-se menos determinantes que os outros recursos que não podem ser 
deslocados. “As regiões, ou melhor, os territórios, tornaram-se, dessa maneira, fontes de 
vantagens concorrenciais” (BENKO, 2001, p. 08). “El atractivo del territorio se convierte 
en objetivo principal de las politicas públicas” ( VÉASE B. ; D. TADDÉI, 1993 apud 



VELTZ, 1999, p. 136).  Benko (2001) nos fala da diferenciação durável dos territórios, isto 
é, uma diferenciação que é territorialmente localizada e, que, portanto, não pode ser 
deslocada, pois é resultado de uma combinação de fatores locais. A guinada em direção à 
flexibilidade, ao chamado modo de produção pós-fordista, foi marcada por uma decisiva 
reconcentração geográfica da produção e, com isso, as cidades e as grandes metrópoles 
tornam-se o centro da economia mundial, os nós centrais das redes globais frustrando as 
previsões, realizadas na década de 1970, do desaparecimento da produção densamente 
territorializada (STORPER, 1999). 
 

“As cidades adquirem, cada dia mais, um forte protagonismo tanto na 
vida política como na vida econômica, social, cultural e nos meios de 
comunicação de massa. Pode-se falar das cidades como atores sociais complexos 
e de múltiplas dimensões.As cidades como atores sociais não se confundem com 
o governo local, porém, obviamente, incluem-no. A cidade se expressa melhor 
como ator social na medida em que realiza uma articulação entre administrações 
públicas (locais ou não), agentes econômicos públicos e privados, organizações 
sociais e cívicas, setores intelectuais  e profissionais e meios de comunicação de 
massa. Ou seja, entre instituições políticas e sociedade civil” (CASTELLS e 
BORJA, 1996, p. 152-153) 

 
 

 Frente a estas mudanças, muitos especialistas vêm tentando desenvolver o conceito 
de globalização para que possam entender melhor a dinâmica do sistema capitalista no 
final do século XX. Aqui trabalharemos com o conceito desenvolvido por Pierre Veltz, 
para quem a globalização está ligada à explosão de diversidades de situações nacionais ou 
regionais. Desta forma, acredita ser um contra-senso a idéia de globalização associada à 
super estandardização de produtos na escala global. Ainda com Veltz (1999), a 
globalização significa a integração das esferas de consumo, de produção e de circulação 
num ambiente altamente competitivo, no qual as empresas são obrigadas a se inovarem 
permanentemente.  “La globalización es, sobretodo, um intento de superar las profundas 
dificuldades ligadas a la dinámica de la competencia de los años setenta-ochenta” 
(VELTZ, 1999, p. 108). 

A globalização, integração em escala local, regional e até global, e o novo modelo 
de acumulação, baseado numa economia difusa, organizado de forma reticular e flexível 
sobre o território, exigem cada vez mais o aumento da comunicação e conexão entre os 
lugares, impondo, portanto, mudanças nos sistemas logísticos e, a reboque, os portos 
também ganham novos papéis dentro daqueles (COCCO, 1999). Neste sentido, as cidades 
portuárias destacam-se no cenário internacional, pois conseguem mais facilmente conectar-
se as fluxos globais que são realizados majoritariamente pelo setor marítimo. 

 
“Tradicionalmente, as relações exteriores são competência exclusiva do 

governo nacional. Contudo, as cidades necessitam hoje promover-se 
internacionalmente, tendendo a integrar-se em sistemas ou eixos transnacionais, 
fazendo parte de redes e organizações regionais ou mundiais de cidades e 
autoridades locais, multiplicando suas relações bilaterais e multilaterais.”. 
(CASTELLS E BORJA, 1996, P.155). 

Para Monié e Vidal (2006) toda a dinâmica de um porto e os métodos das 
operações portuárias sempre estiveram associados à organização mundial dos espaços 
produtivos e ao aparecimento de dinâmicas comerciais especificas. Sendo assim, Hoyle 
(1988) nos mostra como o porto moderno, cada vez mais funcional e técnico, passou a ser 
considerado apenas como uma porta de entrada e saída de mercadorias, um ponto de 
transbordo de cargas, enfraquecendo ou mesmo rompendo com os seus antigos e fortes 



laços funcionais com a cidade. “O porto moderno funciona antes como uma porta que 
como um centro de atividades” (HOYLE, 1988, p. 3). Além disso, a necessidade de águas 
mais profundas, que possibilitem a chegada de navios mais modernos com calados mais 
fundos, de grandes espaços para a movimentação de cargas e de infra-estruturas mais livres 
que facilitem a conexão com outros portos ajudam a explicar o abandono de antigos sítios 
portuários em favor de áreas mais distantes. Como conseqüência, as áreas centrais, 
tradicionalmente sítio de localização dos portos, uma vez que a hinterlândia era a base de 
sustentação da vida portuária, passam a ser abandonadas.   

 Para John e Slack (1999), uma das principais características da concepção do porto 
como porta de entrada é a ênfase dada na sua infra-estrutura física. Os investimentos são 
majoritariamente voltados para as obras de instalações modernas, rodovias e ferrovias. No 
entanto, atualmente, com as novas formas da organização espacial da produção mundial na 
era da integração produtiva: 

 
“A eficiência e a dinâmica de um porto não se limitam apenas às 

instalações e à capacidade dos navios, mas principalmente ao seu entorno, dadas as 
atividades produtivas que fazem uso dos seus serviços, ou seja, sua hinterlândia” ( 
MONIÉ e VIDAL, 2006, p.977). 

 
Assim, na esteira das mudanças globais e também do papel desempenhados pelas 

cidades, o debate sobre a gestão portuária ganha, igualmente, novos rumos no final do 
século passado, impondo a necessidade de novas reflexões especialmente no que se refere 
à relação cidade-porto. Neste sentido, esta passa a ser debatida também na escala local, 
seguindo basicamente dois modelos:  

 
“No primeiro modelo, o porto é visto como um nó logístico 

desterritorializador, inserido em uma cadeia logística setorizada, de modo geral, 
este tipo de porto, chamado de hub port, serve principalmente aos interesses 
comerciais de grandes firmas localizadas na sua hinterlândia ou de grandes 
armadores que o subordinam dentro de um sistema logístico global. (...) No 
segundo modelo mencionado, o porto é pensado no âmbito do planejamento do 
território que inclui sua hinterlândia mais próxima. Neste caso o porto funciona 
como um instrumento de desenvolvimento local e caracteriza-se por seguir o 
caminho inverso ao que está sendo traçado pelos hubs ports de última geração.” 
(COCCO, 1999, p. 20). 

 
Aqui trabalharemos com o segundo modelo - definido como cidade portuária - pois 

acreditamos que a eficiência e a dinâmica de um porto no atual contexto de globalização, 
não estão apenas nas suas instalações técnicas e infra-estruturais, mas sim no seu entorno, 
ou seja, neste modelo de gestão se percebe a complementaridade ente a infra-estrutura e os 
outros recursos encontrados na cidade.  

John e Slack (1999) nos mostram que, ao focalizarem as melhorias 
majoritariamente na infra-estrutura física, muitos projetos portuários desconsideraram 
outros elementos necessários. “Só os investimentos de capital nestes projetos não garantem 
necessariamente o crescimento econômico” (JOHN e SLACK, 1999, p.201). Desta forma, 
os autores acrescentam que outros aspectos são vitais para o desenvolvimento portuário, 
tais como os relacionados à mão-de-obra, seu custo, competência, à eficiência dos serviços 
portuários etc.  

Como vimos os recursos territoriais se tornam um trunfo a favor das grandes 
cidades que podem mobilizá-los com o fim de captar mais fluxos, especialmente a partir do 
final século XX, quando aumentou a concorrência internacional entre os portos.  As 
cidades e as metrópoles são o centro de reprodução do sistema capitalista, pois nelas se 



localizam os recursos necessários à economia baseada em fluxos materiais e imateriais. 
Funcionam desta forma como nós centrais de atração e redirecionamento dos fluxos.  
 Neste sentido, as cidades portuárias possuem grandes vantagens, pois conseguiram, 
precocemente, ampliar o foco para além das questões técnicas e, portanto, entenderam que 
“todos esses sistemas pós-industriais são definidos principalmente por externalidades” 
(BAUDOUIN, 1999, P.32).” Sendo assim, a relação porto-cidade busca, sistematicamente, 
promover o desenvolvimento sócio territorial da urbe. “O porto e sua hinterlândia devem 
ser entendidos como uma grande estrutura espacial” (JOHN e SLACK, 1999, p.205). 
 Segundo Benko (2001), em 1997, o ministro Francês da organização do Território 
declarava “Não há territórios em crise, há somente territórios sem projetos”. Assim, tal 
ministro tornava obrigatória a consideração dos fatores locais nas dinâmicas econômicas. 
Assim, acreditamos que uma das chaves para garantir o sucesso de uma cidade é a 
promoção de projetos de desenvolvimento que mobilizem os recursos territoriais locais, e, 
no caso especifico das cidades marítimas, promovam um uso mais integrado do porto, 
permitindo ser este um indutor do desenvolvimento. No caso brasileiro “O desafio maior, 
no entanto, reside na necessária invenção de uma nova governança portuária. A autoridade 
portuária deveria funcionar como uma instituição capaz de fomentar e estimular sinergias 
entre os agentes da economia marítima, portuária e urbana.” (MONIÉ e VIDAL, 2006 p. 
988). 

Para Cocco (2006), há atualmente a necessidade de uma reorientação da ação do 
Estado.  Esta deve ser cada vez mais descentralizada e, especialmente, deve estar em 
constante parceria com a sociedade civil e com as iniciativas privadas.  Para isso, é 
necessário que haja um processo de mobilização democrática da sociedade. “As políticas 
de organização do território, tarefa do poder central até os anos 80, também foram 
delegadas às coletividades territoriais. O desenvolvimento local substitui, doravante, o 
desenvolvimento comandado por cima, estatizado e centralizador” (BENKO, 2001, p.9). 

O planejamento tecnocrático centralizado há muito tempo já deixou de ser eficaz 
como política pública de desenvolvimento no Brasil. Neste sentido, atualmente nem a 
grande indústria, tampouco os imponentes projetos de infra-estrutura são capazes de 
promover o desenvolvimento entendido como melhora da qualidade de vida para o 
conjunto da sociedade. Por outro lado, cada vez mais as estratégias de desenvolvimento 
que afirmam e valorizam as dimensões locais e também as de proximidade são uma 
alternativa para a reconstituição dos vínculos produtivos entres os agentes, as comunidades 
e as instituições governamentais (Cocco, 2006). 

 
 Os vínculos sociais, a confiança nas instituições locais, a 

constituição de um ambiente favorável à inovação e ao empreendorismo, uma 
melhor qualidade de vida para todos passam a ocupar enfim um lugar prioritário 
nas agendas políticas, antes organizadas com base em orientações estritamente 
econômicas/ e ou setoriais. (Cocco, 2006, p. 237). 

 
 Deste modo, a necessidade e o interesse pela interface cidade-porto durante a 
passagem de uma economia industrial, na qual os atores estavam mais presos aos seus 
territórios, para uma fase, sem precedentes na história, de intensificação dos fluxos de 
comércio e de serviços, gera um papel determinante à relação entre aqueles (BAUDOUIN, 
1999). As novas relações entre cidades e portos também definem a construção de novos 
espaços, que requerem novas estratégias de desenvolvimento territoriais, sendo esta, 
portanto, uma discussão muito cara à geografia. 
 É na tentativa de entender as novas formas de relação entre porto e cidade e, 
consequentemente, as territorialidades advindas, sobretudo em países emergentes, que este 



trabalho se define, pois diferente do que vem acontecendo no Brasil, particularmente no 
Rio de Janeiro, questionamos o deslocamento da atividade portuária para fora da cidade 
bem como “a sustentabilidade de uma infra-estrutura de movimentação de cargas sem um 
suporte econômico mais abrangente” (COCCO, 1999, p.20). Ao contrário, seguindo o viés 
do modelo de cidade portuária, defendemos que os recursos encontrados na cidade são 
constituintes do desenvolvimento portuário e, juntamente com os portos, podem definir um 
novo modelo de desenvolvimento territorial à cidade.  

Assim, concordamos com Kitzmann e Asmus (2006) que defendem a construção de 
uma agenda portuária que consiga envolver vários temas e atores, fruto de um 
entendimento amplo, no qual todos os envolvidos possam contribuir para uma abordagem 
mais ampla e integrada das questões portuárias. 

 
“Uma agenda que não vise somente atender às necessidades de infra-

estrutura portuária, como é o caso da Agenda Portos (que prevê dragagens e 
adequação de rodovias e ferrovias), mas que busque também a adequação 
gerencial, incluindo aí a variável ambiental. Significa dizer que se deve organizar 
e padronizar, mas de modo flexível, tanto os procedimentos dos órgãos 
reguladores quanto dos demais atores portuários.” (KITZMANN E ASMUS, 
2006, P.1049).  

 
 Ademais, é necessário compreender que a questão portuária está inserida dentro de 
problemáticas de diversas ordens, exigindo, portanto, uma reflexão mais complexa, uma 
análise transversal. Neste sentido, estamos de acordo com Slack e Pinder (2004) quando 
propõem uma abordagem mais ampla e integrada do atual contexto da navegação e, por 
conseguinte da atividade portuária. Para estes autores, não há como se fazer, nos dias de 
hoje, uma análise da evolução do comércio marítimo (shipping and ports) sem analisar a 
reciprocidade destes com outras dimensões, que são principalmente o processo de 
globalização, as transformações sistemáticas na área tecnológica e as mudanças 
ambientais. O esquema abaixo, desenvolvido por aqueles autores, evidencia 
interdependência dos temas supracitados. 

 
 

Fonte: Adaptado de Pinder e Sack (2004). 
 

 

  globalização 

portos   shipping 

Meio ambiente   tecnologia 



Após o exposto, podemos dizer há na cidade do Rio de Janeiro uma série de fatores, 
de diversas ordens, que dificultam o entendimento do seu porto como um vetor de 
desenvolvimento territorial. Neste sentido, os projetos políticos portuários, elaborados a 
partir da década de 1990, compreendem a relação porto-cidade de maneira bastante restrita, 
voltada, basicamente, para revitalização do waterfront, e, por conseguinte, não permitem o 
aproveitamento das potencialidades das novas formas de relação porto-cidade. 

A nosso ver, além dos imperativos de ordem institucional, política, econômica, 
cultural e operacional, o entendimento - anacrônico - do porto apenas como um lugar de 
transbordo, de ruptura de cargas, impede um potencial de desenvolvimento territorial, ou 
seja, contribui para desenhar um cenário pouco propício à valorização das potencialidades 
oferecidas concomitantemente pelo porto e pelo território urbano a serviço de um projeto 
de desenvolvimento sócio-econômico da metrópole. 

Ademais, destacamos o fato do Rio de Janeiro ter sido capital federal, e, portanto, 
desenvolveu, durante muito tempo, um discurso político muito voltado para questões de 
interesse nacional em detrimento de suas questões locais. Em conseqüência, há uma 
ausência de mobilização de grupos políticos no sentido de formar discursos em favor dos 
interesses próprios, comprometendo, por conseguinte, iniciativas que promovam políticas 
de desenvolvimento local. 

Além destes fatores, a interpretação simplista do processo de globalização que vem 
sendo feita pelas autoridades, também é um fator chave de explicação, já que “se constituiu 
um imaginário de uma economia globalizada (totalmente integrada em nível planetário) 
por homogêneos processos de fluidificação dos transportes e das cadeias produtivas” 
(COCCO, SILVA, MONIE et al. 2001 p.17), privilegiando, assim, projetos de infra-
estruturas desterritorializados. “Toda a atenção dirigiu-se para os investimentos infra-
estruturais que permitirão a um determinado território – e às cidades em particular – se 
conectar” (COCCO, SILVA, MONIE et al. 2001 p.18). Na esteira deste pensamento 
simplista, as políticas portuárias, apesar de apresentarem um discurso inovador, 
permanecem arraigadas ao determinismo tecnicista. Sendo assim, portos como o de 
Sepetiba, através do qual se vende o discurso da modernidade, do novo e do eficaz, 
canalizam grandes volumes de investimentos públicos em detrimento de portos urbanos, 
como o do Rio de Janeiro, que são negligenciados, e, por conseguinte, inibe-se a promoção 
de novas potencialidades de usos dos portos, e, também, de novos projetos endógenos de 
desenvolvimento territorial, perpetuando, assim, a lógica do planejamento vindo de cima.   
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