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RESUMO 

 

Objetivo - Trata-se de uma pesquisa sobre as relações entre a iniciativa privada e o 

Estado, com o objetivo de, partindo de uma visão de dentro da empresa, entender o Poder 

Público como stakeholder para a montagem de uma estratégia que considere essa força 

atuante nas organizações. Para entender como trabalha essa pressão institucional, 

estudaremos o Poder Público para encaixá-lo como stakeholder e como força atuante no 

modelo de Porter, além de trazer um histórico sobre essa interação. 

Metodologia - Para isso selecionamos o caso do Porto Maravilha, uma Parceria Público 

Privada de reurbanização, já que nela temos a relação de uma concessionária como 

partícipe privada em um contrato com o Poder Público. Além disso, existem na área 

empreendimentos independentes que também podem ser analisados perante a relação do 

público com o privado.  

O estudo segue o método qualitativo, com viés exploratório. Foram entrevistados 

empresários que tem projetos na região do Porto maravilha, além da concessionária Porto 

Novo e sua contratante que representa o Poder Público. Utilizamos entrevistas semi-

estruturadas, onde refletimos sobre as experiências onde o Estado se fez presente, 

identificando o papel que este assumiu como stakeholder de cada empresa.  

Resultado - A influência do Poder Público dentro das empresas resta notória em diversos 

aspectos. Ao final, contribuímos para o entendimento de como o Governo brasileiro se 

relaciona com as empresas, criando substrato para empresários tomarem decisões 

estratégicas conhecendo melhor uma das forças presentes no ambiente institucional: o 

Poder Público enquanto contratante, parceiro ou stakeholder.  

Contribuições Práticas - Concluímos com uma lista de ações práticas, elaborada a partir 

da pesquisa, como indicação para as empresas adotarem para melhor comportamento 

estratégico perante o Poder Público. 

Originalidade – A maior parte dos trabalhos sobre Parcerias Público-privadas toma o 

partícipe público como foco. Além disso, não é recorrente o estudo estratégico 

empresarial tomando o Poder Público como stakeholder. 

 

Palavras Chave: Poder Público; Governo; Estado; Stakeholder; Estratégia; iniciativa     

privada; Porto Maravilha; Parceria Público-privada. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Objective - It is a research on the relations between the private initiative and the State, 

aiming, from a vision within the company, to understand the Public Power as a 

stakeholder for the assembly of a strategy that considers this force organizations. In order 

to understand how this institutional pressure works, we will study the Public Power to fit 

it as a stakeholder and as an active force in the Porter model, in addition to bringing a 

history of this interaction. 

Methodology - For this we selected the case of Porto Maravilha, a Public Private 

Partnership for redevelopment, since in it we have the relation of a concessionaire as 

private participant in a contract with the Public Power. In addition, there are independent 

ventures in the area that can also be analyzed in relation to the relationship between the 

public and the private sector. 

The study follows the qualitative method, with exploratory bias. Entrepreneurs with 

projects in the Porto region were interviewed, as well as the concessionaire Porto Novo 

and its contractor representing the Public Power. We used semi-structured interviews, 

where we reflected on the experiences where the State was present, identifying the role it 

assumed as a stakeholder of each company. 

Findings - The influence of the Public Power within the companies is notorious in several 

aspects. In the end, we contribute to the understanding of how the Brazilian Government 

relates to companies, creating a substrate for entrepreneurs to make strategic decisions, 

knowing better one of the forces present in the institutional environment: the Public 

Power as contractor, partner or stakeholder. 

Practical Implications - We conclude with a list of practical actions, elaborated from the 

research, as an indication for companies to adopt for better strategic behavior before the 

Public Power. 

Originality - Most of the work on Public-Private Partnerships takes public participation 

as the focus. In addition, the strategic business study is not recurrent taking the Public 

Power as stakeholder. 

 

 

Keywords: Public Authority; Government; State; Stakeholder; Strategy; Private Initiative; 

Porto Maravilha; Public-private partnership. 
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1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução e abordagem histórica 

 

A instituição Estado, entendido aqui como o poder público ou o governo quando 

exercendo o monopólio do uso do poder de polícia para controlar os individuais, em seus 

diversos níveis, possui relação com a iniciativa privada, seja com cada cidadão ou as 

corporações. Isso se afirma pois, na sua origem, o Poder Público foi estabelecido justamente 

para regular/organizar a vida dos particulares em prol de um bem comum, através da ideia de 

“puissance publique” ou poder público (MELLO, 2007). Daí os termos utilizados no Direito 

Administrativo, ciência que trata dessa relação entre Administração (Poder Público ou 

Estado) e administrados ou particulares, ou seja, daqueles que abrem mão de parte de sua 

liberdade individual, transferindo para o Estado, com o objetivo de uma sociedade que 

pudesse garantir sua capacidade de autodeterminação (CARVALHO FILHO, 2013; 

MOREIRA NETO, 2014). 

Para introduzir o relacionamento entre as esferas pública e privada no Brasil, cumpre 

realizar uma abordagem histórica, comparando a formação do Estado e da sociedade 

comercial brasileira com outras realidades. 

No Brasil – e na América Latina com um todo – a formação do Estado se deu 

anteriormente a formação de uma sociedade capitalista, diversamente de como ocorreu no 

caso europeu, durante o século XIX. Ou seja, por aqui o surgimento de uma força regulatória 

estatal precede a formação do próprio mercado, sendo certo que esta força, inclusive, tomou 

para si a missão de fomento para desenvolver a sociedade moderna (FALETTO, 1989). Na 

mesma esteira, destaca Lechner (1993) que a intervenção do Estado não corresponde tanto a 

uma função de corretivo do mercado como a um esforço deliberado de promover o 

desenvolvimento econômico e social. Isso implica, por outro lado, que a economia de 

mercado, típica desses países latinos, não só depende da iniciativa estatal como guarda uma 

estreita relação com a "razão de Estado". 

Em outras palavras, no Brasil, o Estado tomou para si a responsabilidade de fomentar 

o desenvolvimento e criar condições para promover a iniciativa privada. Decorre disso, 

portanto, desde o princípio da sociedade moderna brasileira, o inchaço da regulação e sua 

presença latente no cenário privado brasileiro, eis que a regulação, a princípio, é entendida 

como atuação estatal direta ou indireta sobre o domínio das relações privadas econômicas, 



 

 

onde se inserem atividades de planejar, fiscalizar, coordenar, orientar, coibir, regulamentar ou 

fomentar atividades dos particulares (MARQUES NETO, 2015). 

Ao longo da história, cada país foi se organizando de forma diferente e constituindo 

uma administração com o seu próprio teor específico de intervenção na esfera privada. A 

confirmação de que existe essa diferença regulatória e intervencionista entre países, nos dias 

de hoje, pode ser ilustrada com a pesquisa que o Banco Mundial realiza periodicamente 

medindo o nível de facilidade de fazer negócios no mundo. Em outras palavras, essa pesquisa 

compara o ambiente de negócios, medindo o nível de burocracia e regulação estatal existentes 

em cada país, medindo fatores como tempo para constituir uma empresa, tempo gasto com 

autorizações para construções, registro de propriedades, entre outros (BANCO MUNDIAL, 

2017). Perceba-se que esses fatores têm relação direta com as instituições do Estado enquanto 

regulador da iniciativa privada, assim aumentando ou diminuindo a liberdade dos particulares 

e influenciando no potencial de negócios de um país. 

Na última medição desse citado ranking, os Estados Unidos, por exemplo, foram 

classificados em oitavo lugar, enquanto o Brasil foi classificado na centésima vigésima 

terceira posição (BANCO MUNDIAL, 2017). Decorre disso que nesses dois países a forma 

de fazer negócios acontece de forma bastante diferente, ou seja, há diferença entre as relações 

público-privadas não só entre Brasil e Estados Unidos da América, mas entre qualquer 

realidade comparada. Assim sendo, é de se notar que as relações público-privadas mudam em 

cada país e que a estratégia de uma empresa deve estar diretamente em consonância com os 

mecanismos e comportamentos estatais do ambiente em que está inserida. 

Outros dois rankings relacionados com a questão também são interessantes de serem 

citados: o ranking de liberdade (HERITAGE FOUNDATION, 2017) e de IDH (ONU, 2017). 

O primeiro relaciona os países por liberdade econômica, estudando, em cada país, o nível de 

respeito às leis, o tamanho do governo e seus gastos, a liberdade negocial, trabalhista e 

monetária. O segundo estudo analisa níveis de direitos humanos, segurança, sustentabilidade, 

noção de coletividade, entre outros.  

O que se observa, quando comparamos esses índices, é que os primeiros países em 

liberdade econômica também estão entre os primeiros em desenvolvimento humano, 

ocorrendo o mesmo nas últimas posições dos dois estudos. O Brasil está em 140º na 

classificação de liberdade, classificado como mostly unfree e ocupa a posição 79º no IDH. Se 

olharmos para o topo das tabelas, perceberemos que países como Canadá, Suiça, Noruega, 

Dinamarca, Holanda e Estados Unidos lá estão nos dois casos. O mesmo ocorre com 



 

 

Moçambique, Libéria, Afeganistão, Sudão, Angola, entre outros, que estão no extremo 

oposto. 

Ainda é importante citar o ranking de competitividade divulgado anualmente pelo 

International Institute for Management Development (IMD), que corrobora o acima exposto. 

Nessa avaliação, são analisados o conhecimento e competitividade de sessenta e três países, o 

que é a capacidade que um país tem de gerar e manter um ambiente que facilite as empresas a 

gerar valor sustentável e prosperar. 

Segundo esse Instituto (IMD, 2017), os padrões seguidos por todos os países 

classificados como de alta competitividade são de business-friendly regulation, foco em 

infraestrutura física e intangível, promoção de instituições inclusivas e abertura do mercado 

em geral. Nota-se, desde já, fatores relacionados ao Estado para o sucesso das empresas, 

como a necessidade de regulação estatal voltada para a promoção de negócios. 

No resultado dessa citada pesquisa, o Brasil ficou na sexagésima primeira posição, na 

frente apenas de Venezuela e Mongólia, e, claro, atrás de todos os citados países com abertura 

de mercado e menor nível de intervenção estatal. 

Na linha desse entendimento, temos que o setor público não pode ser tomado como 

um fator externo à formulação da estratégia das empresas. Na verdade, o que se vê é que as 

políticas públicas servem, muitas vezes como impulsionadores não mercadológicos do 

sucesso das organizações privadas, quando estas conseguem moldar sua estratégia com o 

ambiente político, criando oportunidades. Assim, as empresas devem estimular o 

entendimento do setor público e suas decisões para criar vantagem competitiva (BAILEY, 

1999). 

Nesse mesmo sentido, o momento atualmente vivenciado, de crise econômica 

atribuída à irresponsáveis atuações advindas de um Estado inflado e interventor, é muito 

oportuno para estudar as relações entre Estado e as empresas no âmbito brasileiro. A mídia, 

inclusive a internacional, cita por diversas vezes a falha na gestão das finanças públicas como 

fator essencial para a crise de entes federativos, como no caso do Estado Rio de Janeiro, que 

se encontra em estado crítico. A BBC Brasil, por exemplo, em reportagem de Jefferson Puff, 

em 18 de junho de 2016 cita esse fator (Puff, 2016). 

Um episódio relativamente recente e notório que pode ser citado é o recente 

impedimento de Presidente no Brasil. Conforme pode se extrair de relatório redigido pela 

BMI Research (2016), uma falha na gestão pública foi responsável pelo procedimento. O 

mercado, naquele momento específico, passava a retomar a confiança com a assunção do 

novo Presidente, acreditando que o crescimento da economia poderia ser retomado a partir do 



 

 

ano seguinte. Naquele relatório, afirmam que após o impeachment as expectativas e condições 

de mercado da período apresentaram melhora, o que foi causado pelo aumento da confiança 

das empresas, e atribuem esse fato diretamente à queda da ex-presidente, que alienou a 

comunidade dos negócios, e sua substituição por quem prometia realizar reformas duramente 

reivindicadas por investidores, como ajuste fiscal e redução de gastos do governo (BMI, 

2016). Sem considerar a discussão política do impeachment e a tomada ou não das medidas 

necessárias pelo novo governo – tampouco as novas polêmicas surgidas a cada semana –, é 

fato concreto que tudo isso afetou as empresas e a economia de alguma forma naquele 

momento. 

Por fim, vale, ainda, frisar a lição trazida por Porter e Rivkin (2012), que diz que a 

escolha da localização de um negócio se relaciona com a competitividade de um país. Quando 

uma empresa decide por se estabelecer num determinado lugar, o faz por entender que aquela 

localidade pode oferecer condições favoráveis ao sucesso do empreendimento em comparação 

com outros ambientes no cenário global. Ou seja, a escolha acontece pela aposta numa boa 

relação institucional entre o público e o privado e no fornecimento de condições desejadas 

pelo governo do país. 

Podemos, assim, pensar na questão das intervenções estatais na esfera das 

organizações privadas e das relações público-privadas, quando se firmam contratos bilaterais, 

examinando se o modelo atualmente existente é eficiente e há relação saudável entre as 

partes, ou seja, se a iniciativa privada atinge seus objetivos nas parcerias e contratos públicos 

de forma razoável; e se o Estado garante a eficiência em prover os serviços necessários nesses 

modelos. Tudo isso é feito tomando a PPP do Porto Maravilha como caso real. 

Em outras palavras, o trabalho se divide em duas principais seções. Na primeira parte 

é trazida uma visão geral sobre as relações entre Estado e iniciativa privada, quando se 

discorre sobre o histórico de formação do Estado e sua relação com o privado, além da teoria 

sobre stakeholders e a inserção do Poder Público na categoria em relação as empresas. Já a 

segunda parte é mais específica, onde foi analisada a Parceria Público Privada do Porto 

Maravilha, principalmente sob a ótica do partícipe privado e de outros empreendimentos 

independentes instalados na região. 

 

1.2. Contextualização do Problema  

 

A experiência pessoal do autor, como atuante em empresas do ramo de serviços no 

estado do Rio de janeiro, fez com que fosse vivenciado a presença da força do Poder Público 



 

 

dentro desse ambiente privado, sendo observada a importância do entendimento e estudo 

desse fator dentro da seara do Administração de Empresas – e não somente no domínio da 

Administração Pública – para busca de vantagem competitiva e perpetuação da atividade 

empresarial.  

Assim, se busca estudar os impactos das obrigações das empresas impostas pelo setor 

público, o que pode ser representado pela regulação estatal, obrigações tributárias e 

obrigações trabalhistas, além de identificar outros tipos de intervenções estatais que impactam 

indiretamente no setor privado, de modo que se enfoque aquele como stakeholder autônomo 

de empresas privadas brasileiras. 

 Ademais, feita essa abordagem inicial, analisamos alguns momentos em que há 

ligação direta e formal entre o Estado e Empresas, utilizando um caso de contrato de Parcerias 

Público-Privada, investigando as nuances capazes de trazer sucesso ou insucesso para esses 

acordos, o que pode representar problemas para a iniciativa privada. Vale dizer: levando em 

consideração unicamente a ótica da iniciativa privada, a decisão de entrada em uma PPP é 

bastante delicada. Os valores monetários envolvidos são altos (sempre acima de vinte milhões 

de reais, de acordo com a Lei 11.079/04), havendo elevado risco envolvido para as 

organizações, já que falhas podem representar prejuízos incalculáveis.  

Assim sendo, é de valor para as empresas o presente estudo, que representa material 

para entendimento do Estado, seu parceiro contratual ou não contratual. Some-se ao citado 

risco, dados existentes no sentido de que a falta de conhecimento das especificidades do 

instituto das PPP`s e barreiras culturais têm sido determinantes para a dificuldade da 

implementação do instituto no Brasil (PACKER e GHISLENI, 2015). 

Vemos que em alguns casos as empresas concessionárias/contratadas não conseguem 

atingir seus objetivos, apresentando prejuízo ou lucro incompatível com seu planejamento 

inicial, o que pode levar, entre outros desdobramentos, à má prestação do serviço concedido, 

que é o objetivo primário do Poder Público. Buscamos, então, entender as questões críticas 

existentes na busca desse equilíbrio entre as partes. 

Temos substrato da mídia no sentido de que as concessionárias apresentam problemas 

financeiros. A operadora das Barcas da travessia Rio-Niterói, por exemplo, já tentou encerrar 

a prestação e receber indenização do Estado, como em reportagem de Grillo (2015). A 

concessionária da via expressa Linha Amarela, por sua vez, já esteve em briga com o 

Município do Rio de Janeiro por conta de isenção de duplo pedágio (G1, 2016). 

Além disso, é conhecido também o impasse da PPP do Estádio do Maracanã, onde a 

briga entre os parceiros se arrasta e ainda não há desfecho para a história. Parece mais um 



 

 

caso de insucesso, como é narrado nas reportagens do jornal o globo, de Carolina Oliveira 

Castro e Miguel Caballero, de 20 de abril de 2017 e Ancelmo Gois de 13 de dezembro de 

2016, que apontam prejuízos da operadora e renovação da licitação. 

Sendo assim, restando certo que de um lado temos a grande influência do Estado 

brasileiro no ambiente empresarial, sendo aquele um potente stakeholder, mesmo quando não 

há vínculo formal com alguma empresa. Em outros casos, ainda há o estabelecimento de 

contratos entre estes, o que será objeto de nossa pesquisa, no sentido de compreender o lado 

das empresas no instituto. Se no campo da Administração Pública as PPP`s são estudadas para 

viabilizar o atendimento do interesse público por meio de obras de infraestrutura ou prestação 

de serviços públicos, no campo da Administração de Empresas o instituto deve ser analisado 

para funcionar como negócio para as empresas. 

A verdade é que estamos diante de assunto interdisciplinar. Na celebração de PPP’s 

temos duas esferas distintas se desenvolvendo de forma concomitante. De um lado o Estado 

deseja prestar serviços e atender o interesse público, e de outro lado, não menos importante, o 

privado está exercendo atividade econômica empresarial, perspectiva que iremos focar. 

Para efeito dessa pesquisa, iremos exatamente entender o Estado para classificá-lo 

como ameaça ou oportunidade, aliado ou inimigo, em relação às empresas. Veremos se em 

alguns casos sua atuação configura ameaças à atividade empresarial, mas em outros casos de 

parcerias podem ser oportunidades de negócios, seja em relações formais ou não. 

Sendo assim, o problema de pesquisa do estudo em tela está inserido na seguinte 

pergunta: sendo o Poder Público inserido no rol de influentes stakeholders das empresas, 

como estas devem formular seu planejamento estratégico no sentido de atingir vantagem 

competitiva, inclusive quando o tem como parceiro em projetos de Parceria Público-Privada, 

tomando o caso real da PPP do Porto Maravilha? 

 

1.3. Objetivos 

 

O objetivo final desta dissertação é analisar o ambiente das relações entre iniciativa 

privada e poder público no contexto brasileiro, com o objetivo de fornecer substrato para que 

as empresas analisem o ambiente institucional em que vivem, podendo avaliar riscos e se 

adaptar ao cenário imposto, já que, no Brasil, o tamanho do Estado resta por impactar 

fortemente a vida privada. Assim, poderão decidir sobre firmação de parcerias. Além disso, 



 

 

existe importância acadêmica no estudo das parcerias públicas no campo da administração de 

empresas. 

Por meio do Porto Maravilha e empresas ali instaladas, foram identificados impactos 

do Poder Público nas empresas e como esse conjunto de ações do Estado tem influência na 

estratégia das empresas. Em outras palavras, buscou-se identificar o papel de stakeholder do 

Estado no mercado, quais os seus interesses e o que espera do empresariado, inclusive quando 

celebra contratos privados. 

Nesse sentido, também será de valor para as empresas que fazem ou buscam fazer 

alianças contratuais com pessoas jurídicas de direito público um estudo que analise esse tipo 

de relação pelo seu ponto de vista. 

Vislumbra-se, na conclusão, fornecer conhecimento para a iniciativa privada sobre os 

principais entraves impostos pelo estado que encontrarão em sua jornada, propondo mudanças 

na visão da Administração Empresarial em relação ao Estado, onde há reflexão sobre a 

necessidade de mudanças na gestão interna. 

 

1.4. Delimitação do estudo 

 

O estudo será limitado ao Projeto Porto Maravilha e as empresas ali inseridas. As 

análises compreendem o perímetro do PM, sendo que a conclusão da pesquisa pode ser 

abrangida para todo o Brasil, já que não se vislumbram diferenças significativas de práticas 

empresariais e estatais para cada ente federativo.  

Foi escolhido o caso do Porto Maravilha para estudo. Trata-se de caso único, 

entretanto não há de se definir o presente estudo como estudo de caso de forma fechada. O 

caso foi escolhido por ser bastante amplo e abranger diversos projetos independentes 

diferentes. Portanto, apesar de ser um caso único, permitiu adentrar nos projetos que se 

instalam na região revitalizada, o que foi o motivo da escolha desse projeto para estudo mais 

aprofundado. 

1.5. Relevância do Problema  

 

O problema trazido se faz relevante uma vez que temos, em âmbito nacional, um 

cenário de significativa regulação e intervenção estatal nas relações privadas. Esse fenômeno, 

em muitos casos, é óbice para a viabilidade de diversos projetos e retorno positivo de 



 

 

investimentos, sendo diretamente relacionado ao nível de lucratividade e desempenho das 

empresas.  

Ademais, Thamer e Lazzarini (2015) já afirmaram que “existe um extenso campo a ser 

pesquisado referente ao tema de PPPs. No campo teórico, seria desejável buscar um melhor 

entendimento de fatores organizacionais como confiança, cultura e incentivos na criação de 

parcerias construtivas, com geração de renda para o setor privado e benefício para a 

sociedade. Dada a relação não linear entre corrupção e aceleração dos processos, aqui 

constatada, há também a necessidade de mais estudos procurando não apenas melhor 

compreender esse fenômeno, como também propor formas de aumentar a eficiência de 

aprovação das PPPs por meio de mecanismos mais formais e transparentes de regulação”. 

Estudando o fenômeno do lobby nos Estados Unidos, o que também é uma das formas 

em que o governo se relaciona com as empresas, Drutman (2015) discorre sobre como as 

organizações se tornam mais politizadas e o governo se torna mais ligado as empresas. É 

necessário, portanto, seguir com a produção acadêmica dos pontos de contato entre essas 

partes. 

 

1.6. Terminologia  

 

Ao longo desse trabalho, vamos nos referir constantemente à duas esferas distintas e 

como elas se tocam. A primeira esfera é a privada. Para citá-la, utilizamos as terminologias 

“iniciativa privada”, “empresas” ou “empreendedores”. Importante frisar todos esses termos 

se referem a esse contexto do setor privado que investe ou empreende em busca de lucro. 

A segunda esfera é a pública. Para esta, utilizamos os termos “Poder Público”, 

“Estado”, “Administração Pública”, “Governo” ou o ente federativo respectivo (Município, 

Estado ou União). Não obstante haver diferença técnica entre estes no ramo da teoria do 

Direito e estudo da Administração Pública, o que não nos interessa, estamos falando desse 

mundo público de forma ampla, significando todo movimento que vem dessa seara atingindo 

a vida privada, seja se valendo do monopólio do uso do poder de polícia, para regular ou para 

prestar serviços públicos, conforme a Constituição brasileira (CRFB, 1988). Vale ainda frisar 

que nos referimos a qualquer pessoa jurídica de natureza pública (entes federativos, 

autarquias e demais entidades criadas por lei, conforme artigo 41 do Código Civil de 2002), 

órgão (pertencentes aos entes e sem personalidade jurídica) ou poder (Judiciário, Legislativo e 

Executivo) com esses constructos. 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O presente referencial teórico está subdividido em três partes. Na primeira, se trata de 

dois momentos na seara da Administração de Empresas em que são identificadas 

interferências externas na gestão empresarial que devem ser utilizadas para definição de uma 

estratégia, sendo o Poder Público inserido como um desses fatores externos. Na segunda 

parte, é trazido um histórico do relacionamento do universo público com universo privado. 

Por fim, no terceiro momento adentramos na questão das parcerias formais entre Estado e 

iniciativa privada, no caso as Parcerias Público Privadas, que são objeto da pesquisa. 

 

2.2. O Poder Público como Stakeholder ou Pressão Institucional em relação às 

organizações privadas 

 

A base teórica da primeira parte da pesquisa, onde inserimos o Poder Público como 

parte de interesse direto ou indireto da iniciativa privada, ocorre em torno da Teoria dos 

Stakeholders e Teoria das respostas estratégicas das organizações em relação às pressões 

institucionais externas. 

Dessa forma, a preocupação inicial da dissertação será trabalhar conceitos do campo 

dessa teoria. Inicia-se com o conceito de stakeholder e sua evolução, conforme Freeman 

(1984). 

O termo em questão foi citado pela primeira vez por Freeman e Reed em 1983 

(FREEMAN; REED, 1983). Entretanto, a publicação de Freeman (1984) é a principal obra do 

tema é a em volta dela que gira a literatura acadêmica sobre essa teoria, sendo publicação 

amplamente citada na academia (RIBEIRO, 2016). Ainda segundo Ribeiro (2016), o tema 

começou a evoluir academicamente no cenário nacional a partir de 2010, ainda sem 

maturidade, como no caso da literatura internacional. 

O ímpeto inicial por trás da gestão de stakeholders era tentar construir uma estrutura 

que fosse sensível às preocupações dos gestores que lidavam com altos níveis de turbulência e 

mudança ambiental. Assim, temos a seguinte definição para o conceito: “qualquer grupo ou 

indivíduo que é afetado por ou podem afetar a realização dos objetivos de uma organização”. 

O que se busca, em verdade, é a criação de valor para cada parte interessada em uma empresa 

ou projeto (FREEMAN, 1984, p. 46). 

Conforme Laplume, Sonpar e Litz (2009), os gestores precisam gerenciar os 

stakeholders de forma a conciliar os interesses destes e os próprios. Devem, portanto, 



 

 

identificar e prever estratégias a serem empregadas de acordo com cada espécie de 

stakeholder, que, conforme o próprio Freeman (1984), podem ser classificados em ameaças 

ou oportunidades para uma organização. 

Assim sendo, no contexto desse trabalho, temos que o Poder Público pode ocupar 

tanto a posição de ameaça como de oportunidade para uma empresa privada. Em alguns 

casos, o excesso de regulação e imposição de obrigações, bem como a falha na gestão da 

coisa pública e parcerias público-privadas, pode atrapalhar o desenvolvimento da atividade 

empreendedora quando não há uma estratégia bem formulada considerando de forma primária 

a existência desse fator. Por outro lado, existem oportunidades de estabelecimento de 

contratos (PPP’s, ou mesmo outras espécies) capazes de trazer lucro e negócios de sucesso 

para as empresas, mas para isso é necessário conhecer e saber lidar com a outra parte (o 

contratante público), para que esta oportunidade não se transforme em ameaça e perdas para a 

organização. 

Num outro contexto, também é possível classificar o Estado em todas as suas facetas 

como pressão institucional em relação às empresas privadas. 

Em primeiro lugar, é importante destacar as diferentes teorias acerca das respostas 

estratégicas das organizações em relação à pressões e expectativas externas. Temos, nesse 

sentido, a Teoria Institucional e a Teoria da Dependência de Recursos, sendo que entre elas 

existem pontos comuns e divergentes. Como consequência disso, podem ser vistas como 

complementares entre si, já que ambas reconhecem a existência de influências externas que 

moldam as organizações, mas, se por um lado a Teoria Institucional sugere uma postura 

passiva, a Teoria da Dependência de Recursos entende que os gerentes têm opções de como 

absorver essas pressões. Assim, a primeira teoria considera uma aderência à imposição 

externa de regras, de forma diferente da outra Teoria, que considera a gestão de recursos 

escassos em conjunto com a absorção dessas regras (OLIVER, 1991). 

 Ainda segundo Oliver (1991), em síntese, a Teoria Institucional adota uma visão 

determinista, a qual entende que o meio organizacional apenas se adequa ao imposto pelo 

ambiente. Por outro lado, a Teoria da Dependência de Recursos adota a abordagem 

voluntarista, onde os Executivos percebem às necessidades e adequam a sua organização de 

acordo com suas escolhas e recursos disponíveis, de modo a assegurar a vantagem 

competitiva de sua empresa. 

 Considerando a Teoria Institucional temos os seguintes tipos de resposta para as 

pressões: (i) Aquiescência; (ii) Compromisso; (iii) Esquivança; (iv) Desafio; e (v) 

Manipulação, sendo que essas espécies de respostas são bem amplas, podendo variar de 



 

 

conformação até resistência, de passividade até pro-atividade, entre outras variações 

(OLIVER, 1991). 

Ora, se ao longo dessa pesquisa estamos afirmando que as empresas devem se 

organizar e fornecer algum tipo de resposta ou estratégia em relação às demandas externas 

impostas pelo Poder Público, é de se inferir, assim, que o Poder Público constitui uma pressão 

institucional para as organizações privadas no Brasil. Nesse sentido, Scott (1987) afirma que 

tais Instituições podem ser representados por mecanismos de regulação, organizações 

governamentais, leis ou Tribunais. 

Como uma forma de aquiescência, por exemplo, podemos citar um setor autônomo 

existente na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o Setor de Regulação e Avaliação, 

para lidar com regulação e outras exigências do Poder Público, principalmente do MEC. Esse 

órgão do Governo edita diversos atos normativos para regular o setor de educação, que são 

pressões externas, e por meio da mensuração do nível de comprometimento com esses 

mandamentos, entre outros fatores, fornece notas para os cursos, que são importantes 

estrategicamente para a organização. 

 Nota-se, portanto, a aquiescência em obedecer às regras externas de forma consciente, 

de forma que a organização monta um setor específico para isso. Importante frisar o custo 

trazido para a organização para cumprimento das exigências. 

Um outro exemplo de como demandas institucionais podem conflitar com objetivos 

internos de uma organização, sobretudo no que tange à eficiência e autonomia desta, pode ser 

ilustrado com um caso. Uma empresa do setor de serviços, por ter grande número de 

funcionários, foi obrigada por lei a contratar determinado número de funcionários portadores 

de necessidades especiais. A empresa prontamente cumpriu a determinação, porém começou 

a observar queda na produtividade e na lucratividade, quando passou a diminuir 

gradativamente o número desses funcionários, passando a ficar abaixo do número exigido 

legalmente. O Ministério Público do Trabalho fez fiscalização e detectou a inconformidade 

algumas vezes, aplicando penalidade. Em determinada oportunidade, um representante da 

empresa foi chamado para audiência naquele órgão público. Houve intenso debate com o 

Procurador do Trabalho, onde foram colocados os interesses da empresa e, por fim, foi 

assinado um termo de ajuste de conduta, onde não foi aplicada multa, mas a empresa assumiu 

determinadas responsabilidades, no sentido de cumprir a determinação. 

 Observa-se que houve resistência da organização em relação à pressão externa 

exercida por um órgão público, diferente da atitude passiva de aquiescer, apresentando 

inconsistência da vontade da organização com à demanda externa. O caso representa, assim, 



 

 

uma tática de barganha em relação à uma pressão exercida pelo Estado, pois há, de forma 

ativa, a exigência de algumas concessões por parte de um constituinte externo. 

Nesse passo, menciona-se o modelo das cinco forças competitivas na indústria, de 

Porter (1986). Ele consiste na análise das forças envolvidas no ambiente empresarial, quais 

sejam, poder dos fornecedores, poder dos clientes, ameaça de novos entrantes, ameaça de 

substitutos, e rivalidade entre concorrentes. Por outro lado, as visões ampliadas, de Grant 

(2005) e Ghemawat (2000), são também importantes, uma vez que complementam o modelo 

das forças competitivas, sendo que o primeiro simplesmente adiciona o Governo como uma 

sexta força, enquanto o segundo relaciona essa nova força com o poder de barganha dos 

clientes. 

Esses autores, na verdade, não consideram o Poder Público como força competitiva 

autônoma, mas como uma força ampla presente em todo o ambiente competitivo. 

Na linha do que vem sendo dito, já é possível a visão de um Estado stakeholder direto 

das empresas e, ainda, podendo ser inserido como sendo uma força autônoma naquele modelo 

de Porter, não sendo perseguida a criação de uma nova teoria onde o Governo seria a sétima 

força, ao lado das seis originais. Na verdade, o Poder Público tem relevância prática como 

stakeholder e percebe-se que, sendo uma “sétima força” ou uma força geral ao lado de cada 

uma das seis existentes, este é relevante a ponto de ser estudado de forma isolada no cenário 

brasileiro, uma vez que tem o poder de afetar em diversas formas as organizações privadas no 

cenário nacional, através de vários modos e níveis de intervenção. 

Porter (1986) não considera a Administração Pública como uma força autônoma, mas 

considera que este está presente em certa medida em cada uma das cinco forças existentes. Ou 

seja, este é considerado por ele como um fator que afeta cada uma das cinco forças e não uma 

força autônoma. Este autor ainda considera a regulação estatal como um dos gatilhos capazes 

de transformar o marcado.  

Nesse sentido, Porter (1986) diz que o Governo não pode ser considerado uma “sétima 

força” por que nunca é eminentemente positivo ou negativo para uma indústria. Em um 

mesmo caso, este pode ser positivo em conjunto com uma força e negativo quando em 

conjunto com outra, isto porque o Estado opera em diversos níveis e em mecanismos 

diferentes, cada um podendo afetar a indústria de forma peculiar. 

Por exemplo, em um mesmo cenário, o Governo pode levantar muitas barreiras à 

entrada, através da regulação, aumentando o potencial de lucro dos players existentes. De 

outro modo, pode ter fortes políticas sindicais, de modo a aumentar o poder dos fornecedores 

negativamente. 



 

 

Já Bailey (1999) considera o governo como força autônoma. Para o presente estudo 

esta abordagem tem grande importância, já que se deseja estudar este stakeholder de forma 

mais aprofundada e individualizada. Analisamos os fundamentos que estes autores trazem 

para chegar a esse modelo. 

De todo modo, importante notar que, em qualquer das abordagens adotadas, o Poder 

Público é tido como stakeholder determinante na análise da estratégia em qualquer indústria. 

Se tomada a definição de Porter (1986), o Governo é tão importante que está presente em 

todas as forças, podendo ainda ser gatilho de modificação do mercado. Na análise de Bailey 

(1999) tem característica de força autônoma. 

 

2.3.Relação entre Estado e Iniciativa Privada 

Apresentam-se os conceitos sobre o papel do Estado na ordem econômica, o que é 

trazido pela Constituição da República de 1988 em seus artigos 170 e seguintes (CRFB,1988), 

sob a ótica do Estado Democrático de Direito. Chegamos nesse patamar, em ordem 

cronológica, após o Estado Absolutista, totalitário e interventor; Estado Liberal Clássico, onde 

a liberdade individual era regra primária e a intervenção era mínima; e, por fim, o Estado 

Social de Direito, marcantemente interventor, sobretudo na ordem social, provendo serviços 

universais, como saúde e educação (MOREIRA NETO, 2014).  

Constata-se que o modelo proposto pelo Estado Democrático de Direito, vigente hoje 

no ordenamento brasileiro, pressupõe um Estado mínimo e regulador, onde a livre iniciativa é 

princípio consagrado e a atividade econômica é campo destinado à iniciativa privada (ainda 

que existam casos pontuais de Estado empresário). Não há, aqui, o Estado mínimo na pura 

concepção liberal, mas uma intervenção reguladora módica apenas em casos determinados 

(BARROSO, 2005).  

Conforme Moreira Neto (2014), esse modelo estatal é chamado de Estado de 

Fomento, onde mecanismos coercitivos são substituídos por mecanismos suasivos, onde a 

igualdade material venha a ser alcançada mais através da educação do que do assistencialismo 

paternalista e intervenção. Assim sendo, “o Estado se dedicará mais intensamente às 

atividades próprias, abstendo-se de atuar, concorrencial ou monopolisticamente, nos campos 

em que a iniciativa privada demonstra ser mais eficiente e menos onerosa e, buscará, cada vez 

mais, a ela associar-se, para ser cada vez mais eficiente e menos pesado, quando possível 

apenas regulando atividades sensíveis para evitar excessos(...)” (op.cit., p. 15). 

Nesse contexto de contato entre as esferas pública e privada, se desenham, de diversas 

formas nos dois países, contatos e parcerias entre entes desses campos. Isso pode se dar 



 

 

quando o Estado decide investir em empreendimentos privados esperando por resultados 

positivos para a sociedade ou quando a iniciativa privada investe, juntamente com o Governo, 

para prestar serviços públicos, de interesse da sociedade. Além disso, existem organizações 

estatais voltadas ao fomento e apoio de atividades econômicas. 

Devemos tratar esses temas para, na ocasião da conclusão, nos posicionar acerca da 

atuação do Estado, ou seja, se está conforme as exigências da Constituição da República 

(CRFB,1988), onde deve incentivar e criar ambiente de oportunidades para a iniciativa 

privada, ou se constitui um óbice para o desenvolvimento econômico brasileiro. Ademais, os 

modelos de parceria entre governo e empresas, além de serem uma forma de intervenção 

estatal, requerem modelos regulatórios eficientes e transparentes para sucesso (THAMER, 

LAZZARINI 2015). Temos, assim, um papel eminentemente regulador do Estado 

Democrático de Direito.  

Notadamente no cenário brasileiro, o Estado trás altos custos tributários, trabalhistas e 

sociais à iniciativa privada, como confirmado com os rankings já citados, quais sejam, o de 

facilidade em fazer negócios (BANCO MUNDIAL, 2017), o de liberdade (HERITAGE 

FOUNDATION, 2017) e o de competitividade (IMD, 2017). São formas de intervenções 

estatais diretas nas empresas, fatores que são negativos tanto para os empresários como para 

os trabalhadores. Nesse sentido, deve-se levar em conta o papel da política tributária, 

notadamente em sua função extrafiscal (não meramente arrecadatória), no desenvolvimento 

econômico, onde deve haver privilégio para o trabalho e a produção (RIBEIRO, CASTRO 

2013). 

No campo econômico, os fundamentos básicos do liberalismo econômico são 

importantes no entendimento da relação Governo e Iniciativa Privada. Partindo de uma 

proposição a de que as intervenções do Estado na iniciativa privada são negativas, importante 

é entender o liberalismo econômico, uma vez que seu principal pressuposto é a de liberdade 

nas relações econômicas, sem que haja interferência de qualquer instituição.  

O neoliberalismo, introduzido a partir do fim da década de 1970 por Margareth 

Thatcher (Inglaterra) e Ronald Reagan (Estados Unidos) a partir das ideias centrais do 

liberalismo, é uma teoria político econômica que defende que o bem estar das pessoas pode 

ser alcançado com o aumento das liberdades individuais de empreender, também se 

assegurando direito a propriedade privada, mercado livre e livre comércio. A intervenção 

estatal nesses pontos, se houver, deve ser mínima (HARVEY, 2007) 

Além disso, o papel do Estado de acordo com essa concepção deve desenhar 

premissas básicas e inteligentes regulamentações gerais, capazes de permitir cada cidadão a 



 

 

explorar sua individualidade. Feito isso, o bem comum se alcançaria por si próprio 

(MCNELLIS, 1997). 

Frise-se, nesse sentido, que devemos considerar que em alguns casos o Estado pode 

ser um gestor estratégico, criando condições gerais básicas para o desenvolvimento das 

empresas, ou seja, gerindo estrategicamente um ambiente propício para o desenvolvimento 

econômico (BREZNITZ; ZIMMERMANN 2008). 

 

2.4.Parcerias Contratuais entre Estado e Empresas – as PPP`s 

No Brasil, as Parcerias Público-Privadas são regidas pela Lei 11.079/04, tendo sido 

inserida pela reforma gerencial da Administração Pública realizada em 2004, que visava 

retirar do Poder Público a prestação de serviços muito onerosos, oferecendo isso ao particular 

com vantagens que não eram existentes nas modalidades anteriores (DUARTE e SILVA, 

2014). 

 A PPP é uma das formas possíveis de parcerias contratuais entre entes públicos e 

empresas privadas, servindo especificamente para a execução de obras ou prestação de 

serviços, com duração de cinco a 35 anos e valor não inferior à R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais), cuja viabilidade econômico-financeira depende do pagamento de 

contraprestação pecuniária do poder público ao ente privado ou contraprestação somada a 

tarifas cobradas dos usuários do serviço, dentre outras características específicas de duração, 

escopo e remuneração presentes na lei específica (Lei 11.079/04). 

  Além disso, existem outras formas de parceria como concessões de serviços públicos e 

o poder público também pode comprar dos particulares através de licitações. O Estado pode, 

ainda, exercer atividade econômica através de empresas públicas ou sociedades de economia 

mista. De modo não formal/contratual, o Estado pode fomentar atividades, praticar políticas 

tributárias, subsidiar empréstimos, entre outros. Tudo isso se encontra previsto na 

Constituição, nos artigos 170 e seguintes (CRFB,1988). 

Inicialmente, a Parceria Público Privada é uma ferramenta para resolver um problema 

de caixa do Governo, que precisa fazer obras e oferecer serviços para a população, mas tem 

gastos limitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, em muitos casos os 

investimentos são altos e não há recursos públicos disponíveis. Com isso a iniciativa privada é 

chamada para realizar o investimento com capital e risco próprios, mas com garantias maiores 

(Peci e Sobral, 2007). 

Nesse passo, o Poder Público se desonera de riscos inerentes a investimentos de grande 

porte e longo prazo (REZENDE e CUNHA, 2005), ao mesmo tempo em que entrega ao 



 

 

particular atividades que são de sua natureza e podem ser geridas de modo mais eficiente para 

a coletividade (PECI e Sobral, 2007).  

Todas as formas de contratação e parcerias entre o público e o privado são bastante 

reguladas e processos burocráticos são muito presentes. Se por um lado isso assegura certo 

nível de transparência e controle, muitos processos acabam engessados, prejudicando a 

efetivação das parcerias e a celeridade necessária para os negócios. 

Em relação às Parcerias Público privadas, Thamer e Lazzarini (2015) destacam, dentre 

os fatores críticos de sucesso, que o desenvolvimento das PPP`s depende das fases pré-

contratuais. Além disso, destacam seis hipóteses para sucesso destas parcerias: (i) legislações 

regulando a matéria aprovada a mais tempo; (ii) instituição de agência reguladora 

especializada em PPP`s; (iii) existência de consórcios para parceria entre empresas; (iv) maior 

capacidade financeira do ente público; (v) maior percepção de corrupção no ente público, até 

um determinado nível; e (vi) consórcio formado entre empresas do mesmo grupo econômico 

figurando como parceiras privadas. 

 O modelo de PPP brasileiro foi criado inspirado em modelos internacionais, 

guardando bastante semelhança na regulamentação com estes. Entretanto Packer e Ghisleni 

(2015), destacam que o resultado e efetividade acabam sendo diferentes nas duas realidades. 

Nesse sentido, enquanto o instituto vem se consolidando em países como os EUA, poucos 

casos foram efetivados no Brasil (PEREIRA, 2014).  

Para explicar o insucesso das parcerias no Brasil, além do recente surgimento, o fator 

cultural também é trazido por Lima (2014) e Packer e Ghisleni (2015). Estes autores afirmam 

que as fortes barreiras existentes entre a esfera pública e privada no Brasil, onde há marcante 

desconfiança entre os agentes desses contextos, acaba deixando a iniciativa privada insegura 

para investir. Além disso, se destaca a já citada diferença na origem do federalismo nos dois 

países, já que enquanto nos EUA o federalismo tem origem nas comunas, onde o cidadão da 

ponta se sentia parte da nação, diferente era o que acontecia com o povo brasileiro. 

Ainda nessa linha, Engler (2014) destaca essa natural desconfiança sobre a vontade 

política e capacidade financeira do setor público, sobretudo para honrar compromissos 

financeiros de longo prazo e de grande volume, tornando-se imperativo o oferecimento de 

maiores garantias para o partícipe privado, como ocorreu no caso da construção da linha 4 do 

metrô de São Paulo. Destaca ainda que esse campo deve ser desenvolvido, afirmando que 

deve haver garantias para o conforto do privado, mas o Estado não pode ser excessivamente 

onerado. 



 

 

Para a iniciativa privada um contrato de PPP pode ser bastante interessante, 

constituindo um novo nicho de negócios de prestação de serviços, se houver uma equação 

financeira economicamente justa para ambas as partes. Assim, para que um projeto desse 

alcance sucesso, deve atender simultaneamente não só os interesses do Poder Público e 

população, mas também do setor privado, que precisa enxergar atrativos nessas empreitadas, 

sob pena de não haver pretendentes e parcerias não serem firmadas (VILLIN, 2014). 

Sarmento (2013) destaca vantagens e desvantagens do uso das PPP’s. As vantagens 

são (i) o uso das competências e eficiência privadas em um projeto público; (ii) 

compartilhamento de riscos; e (iii) efetivação de projetos que não seriam viáveis dada a 

limitação financeira do Estado. Como desvantagens enumera: (i) a tentação de desorçamentar, 

ou seja, decidir por PPP’s apenas por motivos de déficit orçamentário e não por ganho em 

eficiência; (ii) custo de financiamento do partícipe privado superior ao público; (iii) perdas de 

qualidade por inexistência de concorrência e falta de capacidade regulatória do Poder Público; 

(iv) longa duração e falta de flexibilidade dos contratos; e (v) a falta de transparência na não 

divulgação total da contabilidade do partícipe privado, que deve resposta somente aos seus 

acionistas e não aos cidadãos como o Governo deve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1.Tipo de Pesquisa 

A pesquisa é exploratória, seguindo a metodologia qualitativa, através de um estudo 

de caso. Esse tipo de pesquisa se baseia na compreensão e percepção. Nesse tipo de pesquisa, 

o investigador faz alegações de conhecimento baseadas em perspectivas construtivistas (com 

significado historicamente construído) ou reivindicatórias (orientadas para a mudança), com 

estratégias de investigação com teoria embasada na realidade (CRESWELL, 2007). Por isso, 

buscamos fatos da realidade da administração para a produção de conhecimento voltado para 

o entendimento da realidade, o que servirá de ferramenta paras as empresas que mais se 

relacionam com as decisões tomadas pelo Poder Público. 

Sendo uma pesquisa exploratória, se busca construir conhecimento em um campo 

onde não há extenso material já produzido. Na verdade, quando se fala em pesquisa sobre 

Parcerias Público Privadas, os estudos focam na ótica desse contrato como ferramenta para o 

Poder Público e os resultados para a população. Porém, aqui, focamos a visão do partícipe 

privado na relação contratual, ou seja, estaremos de dentro das empresas privadas entendendo 

a estratégia a ser seguida por elas para ter sucesso. Nesse desiderato, temos o objetivo de 

entender, inicialmente, os impactos e as principais formas das intervenções estatais nas 

empresas de médio a grande porte no Brasil, utilizando isto como instrumento para analisar a 

PPP do Porto Maravilha, além de também tratar de outros empreendimentos privados 

independentes instalados na região por conta do projeto. 

A pesquisa é qualitativa pela necessidade de entendimento da experiência da 

Concessionária contratada para a PPP e dos empresários que resolveram empreender na 

região do Porto, em suas relações com o Poder Público. Partimos de um pressuposto de que 

não conhecemos essa experiência e o resultado para as empresas, assim como a estratégia 

adotada por elas tendo em vista o setor público. O conhecimento, então, será construído ao 

longo da pesquisa por meio das entrevistas de forma indutiva (BABBIE, 1998). 

Nesse sentido, foi analisado, durante a operacionalização da pesquisa, o Estado como 

stakeholder da iniciativa privada e como isso ocorre nas parcerias contratuais e o tipo de 

impacto gerado, partindo de uma proposição de que o intervencionismo estatal em geral causa 

impactos negativos às empresas brasileiras, mas admitindo ser possível extrair benefícios 

quando sua estratégia analisa atentamente os movimentos tomados pelo Estado.  Assim, 

delimitam-se os principais papeis assumidos pelo Poder Público dentro das empresas (como 



 

 

Poder Concedente ou genericamente como stakeholder), descrevendo como isso ocorre em 

cada caso, avaliando, então, se os impactos são, de fato, negativos.  

Dessa forma, poderemos relacionar os resultados obtidos com fundamentos teóricos 

importantes, identificando por que deve o Poder Público ser levado em consideração 

primariamente no desenvolvimento da estratégia atividade empresarial e os motivos pelos 

quais uma parceria formal entre essas partes pode contribuir para o sucesso da empresa. 

Ao chegar nesse ponto, vislumbramos se mesmo com essa relação de intervenção é 

possível existir relação positiva em contratos entre empresas e Estado, sendo o caso do Porto 

Maravilha selecionado para tal e frisada a ótica da Concessionária em relação ao Contratante. 

É evidente, portanto, que tratamos do cotidiano e práticas empresariais de forma 

ampla, provocando, na ocasião das entrevistas, a identificação da presença do Poder Público 

sob qualquer forma possível nas experiências dos empreendedores que resolveram se alocar 

na região do Porto, e no caso da Concessionária Porto Novo (a Concessionária contratada 

para o Porto Maravilha) falamos nas entrevistas sobre seus resultados, expectativas e como o 

Poder Público está dentro do seu ambiente. 

 

3.2. Universo  

 

Entrevistamos alguns selecionados empreendimentos de grande porte baseados na 

Região do Porto maravilha. Os entrevistados são sócios ou executivos das empresas, uma vez 

que são os ligados e participam diretamente da estratégia primária das empresas e absorvem o 

que há de principal nas relações entre a empresa e o Governo. 

Visitamos todos os entrevistados citados no próximo ponto em seus locais de trabalho 

e as entrevistas duraram em média quarenta minutos. 

 

3.3.Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas com empresários e 

executivos das empresas selecionadas, da Concessionária Porto Novo e da partícipe público, a 

CDURP.  

Falamos acerca de cada projeto, buscando as nuances e o ponto de contato entre o 

público e o privado o tipo de impacto causado dentro das empresas em relação à sua 

estratégia. As perguntas não induzirão ou limitarão respostas, deixando os entrevistados 



 

 

expressar o verdadeiro significado de sua opinião. O roteiro de entrevista se encontra ao final, 

como apêndice. 

As entrevistas semi-estruturadas nos permitiram, devida a sua flexibilidade, obter 

informações que antes não eram cogitadas e foram importantes para a conclusão (MAY, 

2004). 

 

3.4.Tratamento de Dados 

 

O tratamento de dados, através da técnica de análise de conteúdo, conta com a fase de 

pré-análise, com uma leitura flutuante de todas as entrevistas, buscando identificar dados 

pertinentes estruturais; seguirá para a fase de exploração com leitura mais detalhada; e, após, 

os dados serão de fato tratados, fazendo-se interpretações e inferências. Essa fase é 

determinante para a enumeração e organização das principais interferências estatais 

encontradas (COUTINHO, 2014), detalhando como constituíram entraves e o reflexo causado 

dentro da empresa para definição de solução.  

 

3.5.Limitações 

 

Encontramos limitações por questões de sigilo em fornecimento de dados por parte da 

Concessionária Porto Novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. O CASO REAL - RESULTADOS 

 

4.1.O Porto Maravilha - Histórico 

O projeto do Porto Maravilha foi concebido como parte do programa de governo da 

gestão Eduardo Paes, tendo sido concebido com a Lei complementar 101 de 2009. 

Identificada como uma área degradada e que não mais atendia a modernização das atividades 

do Porto do Rio de Janeiro, poderia passar a atender às demandas para construção de prédios 

comerciais e habitacionais, para expansão da região central da Cidade e a própria necessidade 

de requalificação e reurbanização da área portuária, o que era visto como necessidade para a 

sociedade carioca. 

Nessa toada, o projeto foi materializado por uma Parceria Público-Privada celebrada 

pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para recuperar em vários sentidos a região 

portuária da Cidade. Elementos não muito usuais, que analisamos a frente, foram usados 

nesse projeto como gestão do pagamento por Fundo Imobiliário, obtenção de recursos a partir 

da expectativa de valorização imobiliária e um critério de licitação que permite cronogramas 

de pagamento distintos. Além disso, falamos de um objeto bem aberto e amplo, qual seja, a 

revitalização da infraestrutura urbanística, de transportes, do meio ambiente e dos patrimônios 

histórico e cultural de uma região de 5 milhões de metros quadrados, que engloba vários 

bairros na região central do Rio de Janeiro. Trata-se da maior PPP do Brasil e a maior do 

mundo em matéria de reurbanização, tendo um valor de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de 

reais) para ser investido em quinze anos, conforme dados primários da entrevista realizada 

com o Presidente da CDURP. 

Tudo começa quando, em 2009, é editada a Lei Complementar Municipal 101 de 

2009, que cria a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) em questão e institui a 

Operação Urbana Consorciada do Porto do Rio de Janeiro. Em seguida, a Lei Complementar 

Municipal 102 de 2009 cria a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do 

Rio de Janeiro (CDURP), uma sociedade de economia mista independente financeira e 

administrativamente do Município do Rio de Janeiro responsável por promover o 

desenvolvimento do Porto através de concessões e gerir os ativos patrimoniais a ela 

transferidos pelo Município. 

Em relação aos ativos, na instituição dessa PPP, foram criados Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (CEPAC), que são títulos que permitem o comprador a 

construir acima da quantidade de metros quadrados previamente definida para a área. Ou seja, 



 

 

a Operação Porto Maravilha definiu aumento do potencial de construção em algumas áreas da 

região do Porto, mas para isso o construtor precisa adquirir CEPAC`s. 

São os valores obtidos através da venda dessas CEPAC`s, além de outros bens 

transferidos à CDURP, como 408.000 m2 em terrenos na região do Porto, que capitalizam 

essa empresa estatal para promover a Parceria Público Privada do Porto Maravilha. 

Em 13 de junho de 2011, esses bens e todos os lotes de CEPAC`s foram leiloados e 

arrematados em lote único pelo Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM), 

fundo que tem como acionista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 3,5 

bilhões de reais, o que capitaliza a CDURP. Assim, essa empresa estatal celebra, através de 

licitação prévia, contrato de PPP na modalidade concessão administrativa (aquela que não 

prevê pagamento de tarifas pelos usuários, apenas pagamento ao concessionário pelo poder 

concedente) com a Concessionária Porto Novo, que é um consórcio formado pelas empresas 

Odebrecht, OAS e Carioca, para executar obras e prestar serviços públicos na região até 2026. 

 Assim sendo, a concessionária Porto Novo é responsável por todas as obras do Porto 

Maravilha, como a demolição da Perimetral, Construção do Museu de Arte do Rio, Museu do 

Amanhã, Via Binário, Tunel Marcello Alencar e Rio 450, entre outras obras de infraestrutura 

(água, esgoto, drenagem) e reurbanização (pavimentação de vias, recuperação de calçadas). 

Ademais, na região do Porto Maravilha, os serviços públicos de sinalização de trânsito, coleta 

de lixo, manutenção de iluminação pública, limpeza urbana, etc também são de 

responsabilidade da Concessionária, e não das companhias públicas que realizam esses 

serviços nas demais áreas públicas do Rio de Janeiro. 

 

4.2.Governança e Modelagem Institucional 

O modelo institucional da operação urbana consorciada em tela é complexo e possui 

diversos personagens atuando, com várias transações financeiras acontecendo. Com o 

Município do Rio de Janeiro emitindo as CEPAC`s, o que já falamos e entenderemos melhor 

a frente em ponto específico (ponto 4.3), ocorre a transferência destas e de terrenos públicos 

da região para capitalizar a CDURP, responsável de fato pelo desenvolvimento da operação. 

Esta Companhia, então, leiloa, através do FIIRP, todos esses bens e todos são arrematados por 

3,5 bilhões de reais de uma vez pelo FIIPM, fundo que o FGTS é cotista único. Esse fundo, 

então, passa a ser o responsável por negociar com o mercado imobiliário as CEPAC`s e os 

terrenos. 



 

 

Nesse momento, para o Município/CDURP parte da questão financeira da operação se 

encontra realizada, já que todos os bens necessários para tal foram vendidos de uma só vez, 

sendo, a partir daí a negociação dos títulos uma questão do fundo arrematante e do FGTS. 

Uma outra figura importante nessa modelagem é a Concessionária Porto Novo, a 

partícipe privada da PPP, formada por um consórcio entre empresas de engenharia e 

contratada através de concorrência pública (no ponto 4.4 falaremos especificamente da 

Concessionária). Essa Concessionária recebe ao longo dos quinze anos do projeto o valor de 

R$ 7,6 bilhões (valor corrigido) do FIIRP como contraprestação e deve entregar à CDURP 

todos os serviços públicos e de infraestrutura concedidos que presta, como no quadro que se 

encontra na seção de apêndices (ponto 7.2). 

 

Figura 1- Modelagem Institucional e Financeira (MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, 2016) 

 

 

4.3.Modelagem Financeira - CEPAC`s 

A concepção do Porto Maravilha se relaciona com o lançamento de CEPAC`s no 

mercado, senda parte da viabilidade do projeto dependente da procura/compra destes pelos 

empreendedores que decidissem investir na região.  



 

 

CEPAC`s são Certificados de Potencial Adicional de Construção, ou seja, a Prefeitura 

do Rio de Janeiro, por meio da mesma lei que criou a operação urbana consorciada, aumentou 

o limite de construção por metro quadrado e altura dos prédios no perímetro do Porto do Rio a 

partir da contrapartida da compra desses títulos. Assim, o empreendedor que decidisse investir 

na região poderia implantar edifícios mais altos, de acordo com sua necessidade, mas teria 

que comprar os títulos chamados CEPAC`s. O capital oriundo da venda desses papéis foi 

utilizado para capitalizar a CDURP, ou seja, para financiar parte da operação da PPP. O 

objetivo final é aumentar o teor de capital privado – e diminuir o público – utilizado no 

projeto a partir da adesão da iniciativa privada, que seria atraída pela valorização e melhora da 

infraestrutura na região. 

Conforme coleta de dados na CDURP, os CEPAC`s emitidos pelo Municípío, 

integralizados na CDURP e posteriormente no Fundo de Investimentos Imobiliários da 

Região do Porto - FIIRP, foram todos leiloados, em lote único, em 2011, por 

aproximadamente R$ 3,5 bilhões, em conjunto com um grupo de terrenos, por 

aproximadamente meio bilhão de reais, numa modelagem que inclui um prêmio de opção de 

compra de aproximadamente R$ 3,6 bilhões, a medida que o Município/CDURP cumprisse 

determinadas obrigações, que no momento, inclusive, já foram cumpridas. O valor total deste 

leilão somou, aproximadamente, R$ 7,6 bilhões (sendo quase R$10 bilhões em valores 

corrigidos), o suficiente para financiar toda a Operação Urbana Consorciada, nos seus 15 anos 

de vigência.  

Conforme o prospecto da operação (2016) e as entrevistas, o Fundo de Investimentos 

Imobiliários Porto Maravilha - FIIPM, formado pela Caixa Econômica Federal, tendo como 

cotista o FGTS, adquiriu neste leilão de 2011 os CEPAC`s, imóveis e a obrigação do prêmio 

de opção de compra e desde então negocia estes ativos com os desenvolvedores imobiliários 

(revendendo-os, permutando-os, etc). Até o presente momento, pouco menos de 9% dos 

títulos já foram vinculados a empreendimentos (conforme planilha 7.3 – apêndice) e outros 

além destes certamente já estão comprometidos/contratados, em negociações privadas 

envolvendo o FIIPM e Investidores/desenvolvedores. 

 Na ocasião de entrevista com um gestor da área financeira da CDURP 

aventou-se preocupação com as CEPAC’s e uma pouca procura pelo mercado, já que 

somente, como já dito, 9% destes títulos foram negociados até então, montante que nos 

pareceu ser pequeno. Houve questionamento sobre isso e a resposta foi a seguinte:  

 



 

 

Os 9% de CEPAC’s já vinculados representam um desenvolvimento imobiliário condizente 

com a situação deste mercado no Brasil, e no Rio de Janeiro em particular, de flagrante 

estagnação. Ainda, é importante ressaltar que os 9% referem-se a projetos já licenciados, não 

englobando outros em licenciamento ou desenvolvimento, eventualmente já até contratados, 

que por uma razão ou outra aguardam melhor oportunidade de lançamento. Por fim, acredito 

que afirmar que não houve adesão por parte dos empreendedores é uma conclusão apressada e 

imprecisa, haja vista que os CEPAC’s e os Fundos tem vigência até 2036 e trata-se da 

reconversão de uma área de 5 milhões de m², o desenvolvimento imobiliário da região do 

Porto nunca foi considerado um projeto de curto prazo, haverá tempo para alguns ciclos de 

prosperidade e de crise ainda pela frente.  

 

Ainda de acordo com leitura do prospecto oficial de lançamento da operação (2016), 

se percebe que houve estudo da viabilidade e preços de CEPAC’s. O estudo concluiu pela 

viabilidade econômica do lançamento dos títulos pelo valor e quantidade praticados e fez 

previsão de que seriam absorvidos pelo mercado num prazo entre 9 (nove) e 15 (quinze) anos, 

prevendo, ainda, maior procura devido à escassez dos certificados nos últimos anos. 

Comparando o laudo técnico e o dado primário da entrevista com o estoque vendido de títulos 

(apêndice 7.3), não há de se concluir, por ora, que houve baixa procura ou insucesso. 

 

4.4.A Concessionária Porto Novo 

Após Licitação, foi definido o partícipe privado do contrato de PPP. A vencedora foi a 

Concessionária Porto Novo, consórcio formado por Odebrecht (37,5%), OAS (37,5%) e 

Carioca Engenharia (25%). 

 De acordo com o contrato, a Concessionária é responsável, durante 15 anos e 

mediante contraprestação pecuniária, pela construção de todas as obras de infraestrutura 

(Túnel Marcelo Alencar, demolição da Perimetral, Via Binário do Porto, Museu do Amanhã, 

etc) e prestação de serviços públicos (coleta de lixo, iluminação pública, orientação de 

tráfego, etc). 

         Realizamos entrevista com Claudine Botelho Soares, gerente de responsabilidade 

social da Porto Novo. Limitações de fornecimento de dados foram encontradas, não sendo 

respondidas na totalidade todas as perguntas por impossibilidade e sigilo, sobretudo quando 

se falou sobre dados financeiros. 

 A entrevistada, no primeiro momento, falou sobre a Porto Novo, frisando que se 

tratava de um consórcio entre empresas, mas que há busca por identidade própria na 

comunicação, o que definiu como efetivo e positivo para a imagem da prestadora de serviços, 



 

 

eis que o momento é ruim para as construtoras envolvidas no consórcio. Declarou que a Porto 

Novo é responsável por todos os serviços públicos na região envolvida, exceto os que 

envolvem poder de polícia (multas, fiscalização, recolhimento de ambulantes e população de 

rua, etc). 

 Quando o ponto foi a decisão de formação do consórcio para participação na licitação, 

a entrevistada não pode/soube responder. 

 Em terceiro lugar, perguntou-se sobre o relacionamento com o Poder Público. Disse 

que o relacionamento é muito positivo e que se dá principalmente com a CDURP, não 

havendo qualquer conflito de interesses, o que foi confirmado também pelos gestores da 

CDURP. Disseram que os objetivos das duas organizações é o mesmo e que procuram muito 

se ajudar para obterem sucesso e a PPP ganhar com isso.  

Quanto a esse ponto, informaram que o fato da CDURP ser uma organização 

independente e em parte privada (Sociedade de Economia Mista) contribui para uma melhor 

relação. Além disso, o formato de PPP e a forma como foi elaborado o contrato levam a uma 

relação sadia e com busca mútua de seus objetivos. 

O contrato de PPP tem a característica de compartilhamento de risco entre o 

contratante e o contratado, enquanto os contratos públicos comuns (da Lei 8.666/93) 

transferem todo o risco para a parte pública e as concessões transferem todo o risco para o 

contratado privado. Sendo assim, avaliam o modelo de PPP altamente favorável para 

parcerias, já que faz com que as partes se entendam em busquem juntas o objetivo da 

operação. 

Por último, foi perguntada a entrevistada sobre resultados e se tem sido um bom 

negócio para a concessionária o contrato. Não foi possível responder e não há dados 

disponíveis para tal em outras fontes de pesquisa. Entretanto, temos na mídia notícias recentes 

de que a Porto Novo não vem recebendo pelos serviços e a Prefeitura passou a assumir 

diretamente os serviços, conforme reportagem do Bom Dia Rio, da Globo, em 05 de julho de 

2017. 

É oportuno lembrar da lição de Sarmento (2016), conforme trazemos no ponto 2.4 (p. 

24), que falou dos problemas na não divulgação da contabilidade interna por parte dos 

partícipes privados. 

 

4.5.Outros Empreendimentos na Região do Porto Maravilha 

A PPP Porto Maravilha desenvolveu e revitalizou a região portuária do Rio em 

alguma medida ou ao menos passou a expectativa de que iria fazê-lo. Isso restou por atrair 



 

 

em algum nível investimentos privados independentes para a região, que não possuem 

vínculo formal/direto com a Prefeitura do Rio ou CDURP, mas apostaram no projeto e 

decidiram estrategicamente se instalar na região, seja ou não a partir de compra de 

CEPAC`s.  

Trata-se de um dos tipos de relação da iniciativa privada com o Poder Público, 

também estudada aqui. Mesmo que sem vínculo formal, a estratégia dessas empresas foi, de 

alguma forma, pensada considerando uma ação do Estado e as empresas foram buscar lucro 

com isso. 

Selecionamos alguns projetos para analisar como foi tomada a decisão de instalação 

na região, quais eram as expectativas, como foi a tratativa com o Poder Público e a 

expectativa do privado para com o público, entre outros temas. Temos, então, a seguir, um 

projeto de entretenimento/lazer, uma investidora em projetos imobiliários corporativos e 

residenciais e um empreendimento hoteleiro. 

 

4.5.1. AquaRio 

O AquaRio é o primeiro aquário marinho de visitação pública do Rio de Janeiro e o 

maior equipamento do gênero da América Latina. É uma organização completamente 

privada, com 26.000 m2 de área construída e 4,5 milhões de litros de água para abrigar as 

350 espécies diferentes em exposição. 

Tendo sido inaugurado em outubro de 2016, é um dos novos empreendimentos 

independentes que se instalam na região do Porto Maravilha. Foi realizada entrevista com o 

Presidente e idealizador do projeto, o biólogo marinho Marcelo Szpilman, onde foram 

coletados os dados que seguem abaixo. 

A entrevista iniciou com indagação acerca do que consiste o AquaRio e a sua 

história. O Presidente da empresa iniciou dizendo que em 2007, através de uma chamada 

pública, ganhou a cessão de uso do imóvel público municipal localizado no bairro da 

Gamboa por 50 anos, onde hoje de fato se instala o empreendimento. Em 2008, passou a 

tentar viabilizar o negócio através de patrocínio, quando veio a crise e tudo mudou, 

conforme suas próprias palavras. Então criou duas Sociedades Anônimas, se associando a 

mais duas pessoas, quando passou quatro anos tentando viabilizar esse modelo de negócio. 

O planejamento não se concretizou, uma vez que o banco garantidor resolveu não mais 

participar. Assim, em meados de 2012, houve uma nova associação à três empresas: o grupo 

Cataratas, a Bel-tour e a Esfeco, formando a parceria hoje vigente na gestão do AquaRio. 



 

 

Iniciaram-se, então, as obras, quando essas empresas injetaram capital, ficando responsáveis 

pela gestão financeira. Em novembro de 2016, as obras finalizaram e ocorreu a inauguração. 

Em seguida, o assunto foi a escolha da localização. Em relação a isso, Marcelo 

Szpilman disse que, inicialmente a proposta era se instalar na Barra da Tijuca. Porém, 

entendeu que nessa região haveria uma tendência de regionalização muito grande e, na 

verdade, seria um aquário para a população do bairro, havendo, ainda, de ser um 

equipamento pequeno pelas possibilidades existentes. Além disso, poucas áreas no Rio de 

Janeiro, possibilitavam a construção de um aquário dessa magnitude, sendo a área escolhida, 

na região portuária, a melhor disponível existente na época.  

Ainda nesse tema, quando indagado sobre o Porto Maravilha, lembrou o entrevistado 

que naquela oportunidade, em 2007, a região do Porto estava completamente abandonada, 

ainda havia o viaduto da Perimetral (posteriormente demolido) e o AquaRio ia ser 

construído nessas condições, mesmo não havendo nenhuma prospecção sobre o Projeto de 

revitalização da área. Assim sendo, disse o empreendedor que a concretização do projeto foi 

espetacular para os seus planos e “nem nos seus mais belos sonhos imaginaria” que o seu 

entorno ficaria revitalizado e com o VLT passando em sua porta. Foi a concepção do Porto 

Maravilha, portanto, fator positivo para seu plano de negócio. 

Em seguida, perguntou-se sobre os pontos de contato entre o Poder Público e o 

AquaRio, tendo em vista que, por exemplo, alguns funcionários públicos tem entrada 

gratuita. O entrevistado frisou que se trata de um empreendimento completamente privado, 

mas que dentro do termo de cessão existe essa contrapartida de atendimento dos servidores 

públicos municipais. Além disso, existe um esforço social de atender crianças carente e 

profissionais da segurança pública, como Policiais Militares, Civis, Bombeiros Militares e 

Forças Armadas. Reconheceu, ainda, que comercialmente é interessante fornecer esses 

benefícios como forma de movimentar o empreendimento. 

Outra pergunta feita foi no sentido de como é visto o Estado lato sensu (em sentido 

amplo, considerando todas as esferas e tipos de poderes) pelo empreendedor gestor do 

AquaRio. O Entrevistado trouxe a visão geral de que o Estado atrapalha em uma série de 

questões, onde não deveria interferir, além dos exagerados tributos sem retorno em serviços 

e deficiência na gestão pública. Em relação a autorizações, alvarás e outros tipos de contato 

direto com a Prefeitura do Rio, não houve experiência negativa, ao contrário, sentiu um 

esforço dos órgãos competentes em conceder o necessário, dentro da legalidade, talvez 

porque tivessem notado a importância do empreendimento par a cidade. 



 

 

Fechando a entrevista, o ponto tratado foi o nível de retorno que o empreendimento 

vem apresentando. O entrevistado disse que, apesar do foco em educação, pesquisa e 

conservação, o AquaRio precisa ser visto como business. O plano de negócios sempre 

mostrou que aquilo seria um ótimo negócio, mesmo com um calculo bem conservador, 

sendo que era necessário, no mínimo, 800.000 visitantes no primeiro ano. Em nove meses de 

operação receberam 1.000.000 de visitantes, com a perspectiva de 1.400.000 até o fim do 

primeiro ano.  

Sendo assim, o negócio entrevistado, apesar de reconhecer o Estado como potencial 

ameaça, não experimentou problema direto com este e vem apresentando resultado 

satisfatório. 

 

4.5.2. Tishman Speyer 

 A Tishman Speyer é uma gestora de fundos do mercado imobiliário gigante no 

mercado mundial. Está nos principais países de 4 continentes e é responsável sempre por 

empreendimentos icônicos nas cidades que está, como o Rockefeller Center, o Chrysler 

Center e Estádio “Yankee” em Nova York.  

No Porto Maravilha, é uma das principais investidoras, possuindo o Port Corporate 

Tower, um prédio corporativo de alta classe, que é o primeiro empreendimento privado da 

região que veio junto com o marco inicial da revitalização da área. Além disso, é 

desenvolvedora do AQWA Corporate, outra monumental construção corporativa; e possui 

projetos residenciais a serem desenvolvidos em terrenos já próprios. No total, é proprietária 

de 90 mil m2 em terrenos na região. 

Sendo assim, este desenvolvedor é um marcante ator privado no projeto Porto 

Maravilha, tendo ocupado, inclusive, papel importante junto às autoridades públicas na 

viabilização da revitalização.  

Escolheram a região portuária do Rio de Janeiro para investir porque entendem que 

as cidades nascem e renascem de sua região portuária. Ou seja, além da motivação pelo 

advento da PPP, apostam na região estrategicamente, com consciência de que investem 

forte, são pioneiros, por isso correm riscos, mas estão na frente de outros investidores. 

Ainda de acordo com entrevista realizada com Leonardo Shor, gestor da empresa, 

responsável pela área de Development, fomos informados de que não possuem nenhuma 

relação formal com o Poder Público. Não obstante, mantêm com este uma relação muito 

próxima, eis que necessitam de serviços como segurança e infraestrutura pública 



 

 

(transportes, serviços, urbanização, etc) para que seus empreendimentos sejam bem 

sucedidos. 

Decorre disso a resposta no sentido de que consideram o Poder Público um grande 

aliado em seus projetos, sabendo que sem eles não conseguem desenvolver nenhum 

empreendimento. É muito nítido, até mesmo pela importância e volume dos investimentos 

da empresa, que eles possuem um olhar especial do Estado e isto funciona como uma via de 

mão dupla. A empresa é muito consciente de todas as dificuldades (legalização, autorização, 

legislação, burocracia, carga tributária e trabalhista) que esta força pode trazer, mas, por 

outro lado, sabem que se estudarem e atentarem para os seus movimentos podem atingir 

uma taxa de retorno e sucesso mais alta em seus negócios. Assim, procuram o lado positivo 

dessa relação, estudando e se preparando para os entraves impostos, mas também 

acompanhando as oportunidades oferecidas.  

Por fim, foi perguntado sobre o retorno financeiro dos investimentos no Porto. 

Respondeu de forma bem sóbria, apresentando que o mercado imobiliário é cíclico em 

qualquer lugar do mundo. A empresa investe em diversos continentes justamente para 

mitigar seu risco e aproveitar momentos positivos em alguma área, enquanto sofrem com 

depressões em outras áreas. Em 2008, por exemplo, o mercado americano estava em crise, 

quando o Brasil estava altamente aquecido. Hoje o cenário se inverteu. Portanto, a sua visão 

é de longo prazo e esperam confiantemente que em algum momento a economia brasileira se 

recupere, de modo que seus investimentos retornarão. 

 

4.5.3. Novotel Porto Atlântico 

Dentre os novos empreendimentos que se instalaram na região estudada, temos o 

Novotel Porto Atlântico, uma rede do grupo Accor Hotéis que comtempla duas torres, sendo 

a primeira de salas comerciais e a segunda o hotel propriamente dito. O hotel possui 195 

quartos e é classificado como midscale ou quatro estrelas. 

Conforme entrevista com os gestores do hotel, Breno e Daphyne, o empreendimento 

veio para suprir uma esperada ocupação e demanda na área após a revitalização com o 

projeto Porto Maravilha, buscando um público de 80% de executivos e 20% de turistas. 

Sendo assim, a estratégia da rede em ali se instalar foi motivada pela PPP Porto Maravilha e 

a movimentação dada à área em razão desta, como a instalação do Banco Central, o 

Boulevard Olímpico e o próprio AquaRio.  

Em relação ao contato com o Poder Público, os gestores frisaram a positiva 

proximidade que a Concessionária Porto Novo mantinha com as empresas da região, 



 

 

promovendo um canal bastante interativo, fácil e direto, onde havia diálogo sobre demandas 

de serviços públicos como obras e segurança. Com a falta de repasse da remuneração para a 

Concessionária, esse tipo de serviço não mais ocorre, disseram eles ainda na entrevista, o 

que é confirmado com reportagem supracitada (ponto 4.4). Hoje a comunicação ocorre com 

os órgãos regulares da Prefeitura como em qualquer outra região da cidade, o que avaliam 

como de pior qualidade quando comparado com o canal anterior. 

Foram perguntados em seguida sobre o Poder Público em amplo sentido e sua 

relação com a empresa. A resposta foi no mesmo sentido que a do gestor do AquaRio. 

Disseram que em percebem genericamente, âmbito nacional, uma dificuldade de relação 

com o Poder Público, o que se manifesta na carga tributária, burocracia administrativa, 

formando uma rede de mais entraves do que facilidades para as empresas. 

Por fim, foi falado sobre resultados financeiros. Apresentaram que a expectativa era 

muito maior do que a realidade, então tem ocupação muito abaixo das projeções. Atribuem 

isso a falta de entrega da totalidade das obras de revitalização e insucesso do projeto Porto 

Maravilha em levar negócios, lazer e moradia para a área, bem como a crise de segurança e 

econômica generalizada no município e no país. Ilustrando esse cenário, citaram um outro 

hotel, o Holiday Inn, que foi construído nas proximidades, mas sequer chegou a inaugurar, 

configurando um caso de prejuízo à iniciativa privada por conta de fatores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSÃO 

 

  A proposta da pergunta de pesquisa foi responder como as empresas devem se portar 

mediante a influência do Poder Público, entendido como stakeholder, no sentido de atingir 

vantagem competitiva. Em muitas situações o Governo torna-se parceiro formal da iniciativa 

privada, como em projetos de Parceria Público-Privada: o caso da PPP do Porto Maravilha, e 

há necessidade das empresas estudarem ainda mais detalhadamente o seu parceiro. 

Assim, em breve síntese, é possível definir este trabalho como uma pesquisa sobre a 

iniciativa privada e seu planejamento estratégico, tendo em foco o contato com o Poder 

Público. Para isso, trouxemos a base teórica da Teoria dos Stakeholders e a matriz das cinco 

forças de Porter, inserindo o Estado como Stakeholder das empresas, sendo parte integrante 

das forças institucionais que afetam as organizações. 

Sabemos que esta base teórica não é nova no campo da administração de empresas. 

Mesmo a discussão sobre a inserção do Poder Público na matriz é antiga. O que queremos 

trazer aqui, em última análise, não é a conclusão de que o Estado é ou não Stakeholder; ou 

se deve ou não ser inserido no rol das forças competitivas que atuam nas indústrias. A 

principal conclusão e contribuição é sobre o que as organizações devem fazer para lidar com 

isso, demonstrando que são realmente afetadas de diversas formas significativas por essa 

pressão institucional chamada Estado ou Poder Público. Esperamos, assim, criar uma cultura 

de estudo específico e mais detalhado das influências estatais dentro das empresas. 

Diante de todo exposto e da coleta de dados, concluímos que o Poder Público de fato 

constitui uma significativa pressão institucional nas organizações; é um importante 

stakeholder das empresas; e deve ser considerado com atenção especial na modelagem da 

estratégia das empresas quando numa análise do modelo de Porter. Tudo isso foi 

mencionado em trabalhos científicos citados no referencial teórico, que citam o ambiente 

político e o poder Público influenciando a iniciativa privada. Aliás, o próprio Edward 

Freeman (1984) já trazia o papel do Governo nas empresas dentro do conceito de 

stakeholder, afirmando que há papel do Governo nas empresas e, para isso, dedica, em seu 

livro, um ponto especial denominado “Governments” dentro do tema “External Change” 

(op. cit., p.13). Insere, além disso, um esquema (op. cit., p. 25) onde está elencado o 

Governo entre todos os stakeholders. 

Nesse sentido, o modelo de Porter nos ensina que, para pensar numa estratégia 

empresarial, temos que atentar para o poder de negociação com fornecedores, poder de 

barganha dos clientes, ameaça de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes e 



 

 

rivalidade entre os concorrentes. Diante disso, há esforço na Estratégia Empresarial em 

vários níveis a discutir todos esses pontos, havendo inúmeras ideias e ações para manejar 

todos esses fatores.  

Entretanto, muito pouco se fala da força Estado nessas discussões. O que se observa 

é que as empresas pouco atuam ou debatem sobre como lidar com as influências e entraves 

impostos, bem como não aprofundam sobre como aproveitar benefícios de programas ou 

ações do Estado. 

Sendo assim, nesta empreitada nos propomos a contribuir para o meio empresarial ao 

incentivar o estudo da força ou pressão institucional Estado para uma racionalização e 

tratamento holístico da estratégia das organizações em relação a tal assunto. Sugerimos, com 

substrato científico e como decorrência do resultado de pesquisa de campo, a criação de 

órgãos de Relações Institucionais com o Poder Público.  

Lembremos, como exemplo, do relativo recente surgimento do termo compliance, 

seu desenvolvimento como conceito científico e a gradual inserção nas empresas. Sugerimos 

– e esperamos – um movimento semelhante em relação ao assunto aqui tratado. 

As maiores e mais estruturadas organizações poderiam criar divisões autônomas, 

enquanto as de menor porte poderiam inserir a atividade em setores já existentes, que 

pudessem assumir a responsabilidade. Esses órgãos da empresa teriam a função de:  

 

(i) Pesquisar, estudar e conhecer as peculiaridades locais e do ramo de negócio 

em termos de alvarás, legalizações, autorizações e licenças perante qualquer 

órgão público, sendo também responsável por operar tais procedimentos em 

relação a solicitações e monitorar suas renovações;  

(ii) Manter, se houver, atenção com regulação, atendendo e se relacionando com 

todas as exigências de agências reguladoras; 

(iii) Relacionar-se com o fisco e o setor contábil e jurídico da empresa, de modo a 

acompanhar a validade de certidões negativas de débito e eventuais 

inscrições em dívida ativa; 

(iv) Acompanhar oportunidades, junto ao setor comercial da empresa, em relação 

a licitações, leilões e concessões públicas;  

(v) Manter diálogo constante com órgãos públicos, participando e incentivando 

reuniões que integrem empresas e Poder Executivo, reuniões com agentes do 

poder executivo para cobrar e fiscalizar os serviços de direito, sempre com o 

objetivo de demonstrar ao Poder Público suas obrigações perante ao 



 

 

empresariado, já que sua atividade é importante para toda a sociedade e 

mesmo para os cofres públicos; 

(vi) Manter acompanhamento do legislativo, buscando participar ativamente do 

processo legislativo, nos processos que não só a empresa, mas o segmento 

tenha interesse;  

(vii) Estudar movimentos, programas futuros e presentes do Poder Público, 

pensando como a estratégia da empresa deve ser montada tendo em vista esse 

fator, analisando também todos os movimentos internos de outros setores 

empresa e se por acaso estes podem estar em dissonância com o cenário 

político e seus desdobramentos;  

(viii) Manter alto nível de comunicação com a área contábil/tributária da empresa, 

de modo a estudar a legislação e incentivar otimização tributária; 

(ix) Manter alto nível de comunicação com o setor jurídico interno e/ou externo 

da empresa, buscando analisar/acompanhar a jurisprudência recente dos 

tribunais cíveis e trabalhistas, de modo que haja controle interno com 

otimização dos processos com funcionários, clientes e fornecedores, para 

mitigação de riscos e passivos estrategicamente; 

(x) Manter padrões rígidos de compliance em suas ações, mantendo proximidade 

com esta área da empresa ou servindo como um guardião da ética nas 

organizações que não possuem setor específico de compliance; 

(xi) Manter relação próxima com os batalhões e delegacias da região, buscando 

incentivar e formar uma rede para otimização da segurança pública; 

(xii) Demonstrar constantemente, para a diretoria ou acionistas, resultados de sua 

atuação com estimativas e projeções; 

(xiii) Manter contato direto com sócios e alta diretoria, sugerindo intervenções, 

influenciando na estratégia e incentivando o comparecimento em agendas 

importantes com gestores públicos. 

 

O profissional responsável por essa área da organização deve possuir conhecimentos 

bastante abrangentes e alta experiência, no campo do Direito, Administração e 

Contabilidade. É uma área de inteligência e estratégia, devendo estar muito próxima ao CEO 

em assessoria, numa posição elevada no organograma. Além disso, deve ter compromisso 

com a ética, moral e lei, sendo fiscalizado constantemente, para que não haja desvio ético no 

contato com agentes públicos. 



 

 

Algumas organizações já atentam para essa necessidade e possuem setores 

responsáveis por isso, mas ainda não de forma completa. A Fundação Getúlio Vargas, por 

exemplo, possui o Setor de Regulação e Avaliação, responsável apenas pelo ponto (ii) das 

competências expostas acima. Nota-se, assim, a importância e viabilidade do tema no 

mundo empresarial real. 

 Outras organizações, como a entrevistada Tishman Speyer, apesar de não possuírem 

setor diretamente ligados às atividades indicadas, desenvolveram cultura muito forte de 

diálogo e entendimento do Poder Público, pelo que podemos concluir, como decorrência de 

todo estudo realizado, que são determinantes para o sucesso financeiro da empresa, de acordo 

com a pesquisa de campo. Seria ainda mais efetivo se empresas como essa criassem o setor de 

Relações Institucionais com o Poder Público, conforme aqui sugerido. 

 Ademais, vale trazer que se conclui através da pesquisa uma percepção geral, não 

muito bem definida, no meio dos empreendedores de que o Estado amplamente considerado 

trás dificuldades à atividade empresarial. Isso se traduz na burocracia, alta carga tributária, 

protecionismo e encargos trabalhistas, conforme foi citado na ocasião de todos os gestores. Já 

fica aqui uma sugestão de pesquisa futura nesse campo, para se definir e quantificar essa 

percepção geral de interferências negativas do Estado na atividade empresarial. 

 Para um outro grupo de empresas, que decide formar contratos com o Governo, como 

o grupo de empresas da Concessionária Porto Novo, encontramos dificuldades em obter 

dados para definir se há resultado positivo nessas parcerias sob a ótica do contratado, para 

responder à pergunta de pesquisa integralmente. Há severo sigilo sobre os dados financeiros 

dessas empresas. Temos apenas informações da mídia, como trazido previamente não só para 

o caso Porto Maravilha, no sentido do não pagamento, com casos de tentativa de 

encerramento total de contrato ou interrupção parcial de serviços contratados. Não sabemos, 

porém, quanto se deixou de pagar e se a não realização de serviços é capaz de reequilibrar o 

contrato. Ainda assim, é possível concluir que se trata de uma relação delicada é deve haver 

muito preparo, estudo aprofundado de risco e experiência prévia para a entrada nesse 

universo. 

 Por fim, deixamos como sugestão para futuras pesquisas a exploração do campo das 

PPP`s no que tange o campo da interação público-privada. Como dito, poucos estudos são 

levados nesse sentido, sendo a maior parte pautada no enfoque unicamente público, havendo 

também a possibilidade de aprofundamento em parcerias em área específicas, como saúde, 

transporte, infraestrutura ou outros serviços públicos. 



 

 

 Além disso, em relação as atividades de relações institucionais com o Poder Público 

enumeradas acima, há espaço para uma nova pesquisa. O que ocorre é que muitas dessas 

funções podem já constituírem realidade prática em algumas organizações. Assim, seria 

realizada uma pesquisa quantitativa com gestores que responderiam o pensam sobre quão 

importante cada uma dessas medidas é para as empresas e identificariam quais já são 

adotadas, citando, ainda, outras eventuais que devem ser adicionadas ao rol.  
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7. APÊNDICES 

 

7.1.Roteiro de Entrevista 

 

Para todas as entrevistas seguimos o seguinte roteiro: 

1. O que é a empresa? História. Governança. Chegada no Brasil e Rio. Dados. 

2. A escolha do Porto Maravilha para investimento/localização. 

3. Como é o relacionamento com o Poder Público? Pontos de contato. Parcerias. 

Incentivo. Relacionamento.  

4. O que a empresa, como investidora/empreendedora, espera do Estado em termos de 

serviço, apoio, fomento, etc? Existe retorno?  

5. Como é visto o Estado pela empresa? Aliado ou inimigo? Trás oportunidades ou é 

ameaça? 

6. As expectativas financeiras nos investimentos no Porto Maravilha no tem sido 

atingidas? Projeções. Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Tabelas Serviços Porto Novo 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.3 Planilha Estoque de CEPAC`s 

 

 

 

 

 


