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INTRODU~~O

Este trabalho tem a finalidade de identificar o papel que o

fen8meno da descontinuidade administrativa exerce dentro da

problemitica cultural da crganiza~io p6blica. Em prol da clareza

do estudo~ considera-se pertinente fazer constar desta introdu~io

o sentido que ao termo "descontinuidade" atribuimos. A defini,io

de descontinuidade adotada neste estudo' a de Spink (1). Segundo

ele~ descontinuidade é um fen8meno que se refere aos dilemas~

pr'ticas e contradi,5es que surgem na administra,io pdblica direta

ou indireta, que ocorre quando h' mudan,a de governo ou troca de

dirigentes. Intenciona-se, assim, investigar a influincia negativa

ou positiva, da descontinuidade administrativa no desenvolvimento

das atividades de uma organiza~io p6blica, particularmente no que

se refere ~ sua cultura~ e contribuir de maneira especifica para a

anilise da rela~io existente entre a descontinuidade administrati-

va e a continuidade cultural em organiza~5es p6blicas, procurando

verificar até que ponto a segunda é conseqdincia da primeira.

Partindo-se da hip6tese de que a descontinuidade

administrativa nas organiza,5es nio leva necessariamente a uma

ruptura na sua cultura, pretende-se mostrar de que maneira as

mudan~as constantes acabariam estimulando a consolida,io e a

de uma cultura pr6pria que separa os membros

permanentes da organiza~io de seus diretores. Nota-se, portanto,

(1) SPINK,Peter. Continuidade e descontinuidade el organizajões p6bJicas:uI paradoxo delocrAtico.Cadgrno$ fundap,
S.P., 7(13):57-65, abrlS7
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que esta hip6tese traz sérias conseqUincias para o estudo da

cultura organizacional. Schein (2) e outros autores tim enfatizado

o papel dos lideres organizacionais no estabelecimento e

manuten~lo da cultura organizacional. No entanto, a proposta deste

estudo nio considera como fundamental, no caso das organiZai5es

p6blicas, a influência direta desses lideres, já que essas

organiza~5es slo geralmente descontinuas.

Pretende-se, também, discutir a existincia ou inexistência da

"vulnerabilidade" da organiza~lo p6blica quando esta se defronta

com o fenBmeno da descontinuidade. E isto s6 é possivel mediante a

análise do jogo de poder e da realiza~io de um diagn6stico capaz

de expor a realidade organizacional, segundo o ponto de vista de

seus membros. O resultado desse trabalho ser' a compreensio, pelo

menos parcial, da natureza do poder na sociedade - de uma forma

abrangente, e, na organiZaiio - de uma forma especifica.

Na literatura analisada constatou-se a carincia de discuss5es

explicitas acerca do papel da descontinuidade na problemática

organizacional, além da quase ausência de trabalhos que abordam a

descontinuidade, segundo a perspectiva proposta por este trabalho.

Tal fato poderia ser encarado como uma considerivel limita~io,

porém ele nio chega a comprometer o desenvolvimento desse estudo.

Antes disso, acaba servindo como desafio e incentivo.

Esse desafio foi enfrentado de duas maneiras. A primeira, foi

a tentativa de incursionar na análise de estudos precedentes na

(2) SCHEIN, Edgir. The role of de founder in creiting organizitionil culture. OrgaoizatiQoal Dqoalics, SUller
1983, p.13-29
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'rea de administra~io, que salvo algumas exce~aes~ acabou por

revelar a ausincia praticamente total ou até a omissio de qualquer

referincia ao tema da descontinuidade, o que sugere, em dltima

análise, que o fato de se colocar em evidincia a discussio acerca

desse assunto representa uma forma de contribui~io cientifica. A

segunda, foi o direcionamento para uma pesquisa empirica, com o

objetivo de alcan~ar uma experiincia rica em informa~aes e dados.

o presente trabalho comp5e-se, assim, de duas partes

divididas em nove capitulos. Na primeira parte, pretende-se

desenvolver

consultada,

uma revisio bibliogrifica baseada na literatura

que resultar' numa sistematiza~io de idéias e

conceitos que formará o nosso quadro de referincia te6rica. Na

segunda parte será ~ealizada a análise de um caso particular, o da

Autoridade Portuária Nacional do Panamá (reconhecida pela sigla

A.P.N.P., que ser' usada daqui em diante), organiza~io da área de

infra-estrutura governamental panamenha ligada ao setor de

transportes e de importincia fundamental para o pais. Optou-se

pela uma pesquisa qualitativa, sem qualquer

preocupa~io com a representatividade estatistica dos dados

coletados. Vale aqui lembrar que, por uma questio de 'tica~ os

casos utilizados na pesquisa administrativa nunca devem ser

considerados fontes de exemplos de um determinado tema mas, ao

contririo, devem ser tomados apenas como eventos que buscamos

compreender. Esta dimenslo ser' retomada na discusslo metodo16gica

da investiga~io, quando será relatada a maneira pela qual a

descontinuidade emergiu como foco principal desta dissertaiio.
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Serio apresentados também nesse t6pico o método de investiga~io

utilizado e as considera~5es a respeito das técnicas de coletas de

dados empregadas. A escolha do método e das técnicas de pesquisa

foi feita depois de se considerar os pr6s e contras de suas

aplicai5es. Sendo assim, houve maior possibilidade de se superar

as limitai5es que surgiram no decorrer da operacionalizaiio da

pesquisa.

No primeiro capitulo discute-se o sentido de Cultura, alguns

de seus conceitos, caracteristicas e influincias no conjunto de

valores e de normas compartilhadas por uma sociedade.

No segundo capitulo, analisa-se as influincias e as

implicai5es

identidade

da cultura organizacional entendida aqui como a

organizacional compartilhada pelos membros de uma

organizaiio. Buscam-se alguns indicias que expliquem a maior ou

menor capacidade de percepiio por parte dos membros da

organiza~io, assim como determinar o grau de consciincia que as

pessoas tim do jogo de for~as que as rodeia e do qual sio parte

integrante.

No terceiro capitulo discute-se, num primeiro momento,

aspectos gerais da administraiio pdblica~ com infase nas entidades

aut'rquicas (onde se encontra inserida a organizaiio objeto do

nosso trabalho); num segundo momento, levanta-se a questão da

influincia exercida pela descontinuidade sobre o desempenho das

organizai5es póblicas.
No quarto capitulo analisa-se o setor de transportes como

parte integrante e especifica do macro-ambiente. E feita uma

4



-retrospectiva histórica que permite recuperar aspectos importantes

como a sua utilidade~ fun~5es~ importincia e limita~5es.

o quinto capitulo abre a segunda parte~ que tratar' do estudo

de caso. Nesse capitulo, apresenta-se o contexto cultural

nacional~ as condi~5es sócio-econ8micas que incidirio sobre as

organiza~5es e o meio em geral.
No sexto capitulo realiza-se uma retrospectiva histÓrica da

Autoridade Portu'ria Nacional do Panam'. A elabora~io desse

levantamento foi feita com o auxilio de documenta~io oficial

disponivel na organiza~io em foco. Os eventos caracterizados como

divisores de 'suas na evoluiio histórica foram tris: a) o periodo

que vai desde a funda~io, em 1974, até 1979; b) o episódio da

reversio em 1979; e, c) a época do rodizio, de 1979 a 1989. Cabe

assinalar que, apesar de cada um destes eventos abrangerem

periodos de tempo distintos, a sua escolha se justifica pelo fato

deles representarem marcos fundamentais na vida da A.P.N.P.

No capitulo sétimo sio examinadas as liga~5es entre a

organiza~io, objeto do estudo, e a sociedade da qual ela faz

parte, bem como as caracteristicas especificas da cultura da

A.P.N.P. Ambas as abordagens foram desenvolvidas com o apoio do

quadro de referincias exposto na primeira parte.

O capitulo oitavo traz a an'lise da repercussio da

descontinuidade sobre as estruturas econ8mica, organizacional e

social da A.P.N.P. Esta an'lise foi desenvolvida através da
compara~io das informai5es obtidas nas entrevistas efetuadas na

organiza~io-objeton



Finalmente, no capitulo nono sio realizadas algumas

considera~5es sobre a rela~io existente entre a descontinuidade

administrativa e a continuidade cultural na A.P.N.P. assim como a
baixa relevincia do papel dos lideres organizacionais nessa

organiza~io especifica.
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METO DO DE INVESTIGA~AO

~uando se pretende desenvolver um est~do te6rico-empirico,

depois de detectado um problema e formulada uma hip6tese, a

preocupa~~o fundamental do pesquisador deve ser a de encontrar uma

metodologia coerente com o trabalho que ele está desenvolvendo, a

fim de evitar improvisa~ões capazes de comprometer a validade das

suas conclusões. Particularmente, no caso especifico do estudo que

se pretende aqui realizar, a preocupa~io com a metodologia é

fundamental.

De acordo com Ander-E9g (3), o método cientifico procura

estabelecer os procedimentos que devem ser seguidos e a ordem em

que as observa~5es, as pesquisas e as análises devem ser feitas

quando se lida com um objeto de estudo. Suas recomenda~aes apontam

para uma dire~io a ser seguida, mediante uma série de opera~ões,

fatores e regras pré-fixadas. Isso ajuda a diminuir a importincia

do fato de que toda pesquisa de cunho social exige uma observa~io

continua que leve a respostas e resultados que dependerio do

momento, da percep~io e do julgamento do observador, tanto quanto

das variiveis escolhidas, e da forma como estas serio trabalhadas.

Tende-se a concordar com Mann (4) quando este afirma que na

dificuldade em observar a situaijio social está em que ela é tio

complexa que, ao selecionar os aspectos que observamos, corremos o

risco de deixar de fora fatores importantes de cuja ~elevincia nio

(3) AHDER-EGG, E. Iotrgducci6o i liS têcoiciS de li invgstigicióp sociil, 4- ed., 1974, p.44.
(4) HANN, Peter. Kêtgdos de ipyestigiião sociolÓgici, 2- ed., 1973, p.25.
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desconfiamos". Em suma, j' que a realidade que se pretende

explicar é sempre mais rica que do que a capacidade de apreensio

da Ciincia, há, portanto, uma carga significativa de aspectos
sub.í et i vo s e circunstanciais, por mais objetivo, racional e

met6dico que o pesquisador se proponha a ser. Essa constata~io nio

diminui o compromisso de um estudo s~rio e rigoroso~ especialmente

por se estar consciente de que "fatos nio deixam de existir pela

simpl(-?srazão de qUf2s~~(Jt snor adca" (5).

Diyersos autores t~m-se preocupado em analisar o método de

investigaião denominado de estudo de caso. Dois representantes

desse grupo de autores sio Goode e Bru~ne, em cujos trabalhos

encontramos a defini~io desse m~todo. Segundo Goode (6), define-se

estudo de caso como sendo um m~todo de investiga~io que permite

"organizar os dados sociais, preservando o car'ter unit'rio do

objeto social estudado, consid~rando a unidade social como um

todo". Jã em Bru~ne (7), o método do estudo de caso permite

"analisar de forma intensiva em uma organiza~io real, informa~aes

tão numerosas e detalhadas quanto possivel com vistas a aprender a

totalidade de uma situa~io".

(5) HUXLEY,A. apud VALENTE,Kurillo Surgel, A politica de transportes laritilos do Brasil (CrÔnica de u.a Batalha)
1970, p.114

(6) GOODE, W. Kêtodos el pesquisa $QÇial. 4a ed., 1972, p.422.
(7) BRUYNE, P. et. alii. Dini.ica da pgsgui$i eg ciências sociai$: 0$ pÓlo$ da prAtica IgtgdolÓqica, 1977, p.224.



qU('~ o estudo de , .UnlCO método

existente. A sua escolha como metodologia deve

considerar a an'lise pr'via de uma s'rie de fatores, entre os

quais se encontram: a) natureza do fen8meno~ b) o objeto de

c) o tempo requerido; d) a coopera~io a ser

encontrada; e) a expectativa da rea~io do pdblico; f) o campo de

a~io no qual se trabalharA; g) o contexto politico, econ8mico e

social, entre outros.

Como todos os m'todos de investiga~~o, o estudo de caso
apresenta vantagens e desvantagens, que devem ser levadas em

considera~io quando de sua escolha e aplica~io.

a)permite a inter~io direta no campo entre o entrevistador e

o entrevistado, o que facilita a verifica~~o do grau em que o

padrio de vida do informante • afetado pelo item que está sendo

e~r.tud ad o j

b)busca o significado dos dados registrados para a vida dos

individuos e, s6 posteriormente, de classes de individuas;

c)tent:a organizar as informa~5es em torno da unidade, objeto

do estudo, impedindo que o pesquisador fique preso ~ análise

superficial do tra~o; e,
d)permite o descobrimento das estruturas organizacionais e

dos processos dinimicos que nelas ocorrem.

9



a)' um método dispendioso, em termos de tempo e dinheiro;

b)a existência do "sentimento emocional da cel-teza", que pode

ser explicado como a falsa convic~~o do pesquisador na propriedade

de suas pr6prias conclusões, o que pode levi-Io a deixar de

verificar a fidedignidade dos dados registrados; e,

c)tem por si mesmo um car'ter particularizante, sendo que o

seu poder de generaliza~io é limitado.

Esses problemas podem ser contornados desde que se tomem

alguns cuidados~ os quais sejam:

a)escolha de uma amostra adequada, que proporcione uma base

para as estimativas a serem feitas sobre o universo;

b)desenvolvimento de um quadro teórico de referência no

inicio da pesquisa; e,

c)desenvolvimento de instru~5es para categorias dificeis, a

'fim outros pesquisadores possam repetir e usar as

Ln st nu, ões.

Este dltimo t6pico é contest~do por Bru~ne (8), que coloca

algumas das limita~ões que podem ser encontradas nas conclus5es a

que se chega, através do estudo de caso. Por um lado a afirma.io

desse autor parece pertinente, j' que devido ~s caracterisitcas

especificas de cada caso estudado, que ~s vezes acabam escapando

inteiramente ~ an'lise, pode fazer com que as conclusões a que se

chega nio se revelem necessariamente corretas quando aplicadas em

(8) BRUYHE, P. et alii, op.cit., 1977, p.226-27
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outros contextos. Acrescente-se, ainda, a constataiio de que tais

conclus5es sio o resultado de preocupa~5es pragm'ticas que~ ~s
vezes, tendem a desconsiderar implica~aes conceituais e a

ultrapassar os limites impostos pela anAlise.

Por outro lado, o próprio Bru~ne (9) abre uma exce~io quando

admite a importincia de algumas generaliza~5es empiricas nos

estudos de caso sempre e quando elas permanecerem submetidas ao

chamado principio de "validade transit6ria"~ segundo o qual as

generalizai5es tim validade at~ que surjam novas informa~aes que

as tornem obsoletas ou inadequadas.

A escolha de um objeto de investiga~io a ser desenvolvido

atrav~s de um estudo de caso, como coloca Fleur~ (10), deve ser

conseqUincia de um processo de estudo, pesquisa e questionamento,

que implica cortes epistemológicos, na tentativa de dar conta da

realidade, por~m conscientes de estar privilegiando um aspecto da

questão em detrimento de outros. E fundamental, portanto, que o

pesquisador tenha consciincia das implica~5es que a sua escolha

pode ter sobre o resultado final do estudo, jA que, na maioria das

vezes, o que estA em jogo é uma realidade complexa e,

freqüentemente, contraditória.

(9) BRUYNE, P. et alii, op.cit., 1917, p.227
(1.)fLEURY, H.T.L. O si.b61ico Das rela,Õgs de trabalha: UI estudo sobre as rela,ões de trabalho Da elPresa esta-

tal, 1986, p.68
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Ander-Egg (11) define a técnica como "el arte de percorrer el

camino". Enquanto conjunto de processos que permite desenvolver

uma dada pr'tica~ a sua escolha deve considerar a natureza do

fen8meno a ser estudado, os recursos financeiros disponiveis, a

equipe humana necess'ria para realizar a investiga~io, e, a

coopera~io que se espera obter do pdblico-alvo. Existem várias

técnicas como PO\- exemp lo: a ent r ev i st ~1., a

documenta~io, o question'rio e a observa~lo, entre outras. Cada

uma delas possui vantagens e desvantagens, assim como tipos

diferenciados. A escolha de uma ou de out~a deve ser produto de

uma análise conscienciosa.

f.ll.91J UI a s J:..Q.n..s..i..d..e.r~..5L_..s..o..b~..iiL...Q..r:..9..a.l)j~a(j lio_s:..s~J.b..i..d a c;QmQ ...o..bj..e.t.J:L.d..e.

e..s.t.ud.Q

A organizaiio escolhida para servir de base a este estudo

empirico é a A.P.N.P. que passou, ao longo de sua existincia, por

inómeras mudan~as na composi~io de sua estrutura organizacional e

da sua cópula administrativa. Esta organiza~io é uma entidade

aut8noma da 'rea de infra-estrutura governamental, ligada ao setor

de transportes, com um quadro de funcion'rios que gira em torno de

(11l AHDER-EGG, E. op. cit., 4- ed., 1974, p.44



3.250 pessoas. Criada em 1974, para aglutinar operacionalmente a

administrailo de pequenos e m'dios portos panamenhos~ passou - a

partir de 1979 - a administrar também as tris maiores instala~aes
(el" :ist ób al , Balboa V-.lC amon te) •

Anteriormente~ as duas primeiras eram admiQistradas diretamente

por representantes do governo norte-americano, na irea que

abrangia os limites territoriais da Zona do Canal. Por se tratar

dos tris portos mais significativos do pais~ a ateniio deste

estudo está voltada para eles.

A preocupa~ão com a repercussão e abrangincia do fen8meno da

descontinuidade nas organiza~aes pdblicas nio foi o primeiro

objetivo da proposta de disserta~io que deu origem a este estudo.

A necessidade de ampliar o escopo de anilise, foi detectada nos

contatos mantidos nas entrevistas iniciais, quando, entio, o

objetivo desse trabalho se restringia ao estudo da influincia do

uso das redes de comunicaiio formal e informal da organiZaiio no

comportamento e desempenho de seus membros. Percebeu-se que a

A.P.N.P. tinha sido submetida a constantes alterai5es no nivel de

sua dire~io geral.
'

000 OI t ,.,~ssas a oera~oes nio se 1imit aram , como num

primeiro momento foi previsto, ~ passagem da administraiio norte-

americana para a panamenha. Ao longo de 10 anos, depois de



compl~tada a prim~ira transferincia d~ administra.io, continuaram

a existir constantes mOdifica,5es, em curtos espa,os de tempo, no

quadro de diretor~s. Tal fato veio a confirmar que
descontinuidade administrativa é um fenBmeno freqU~nte n~ssa

organiza,io, e acabou por levar a um redir~cionamento desse

trabalho, de modo a adequá-lo ~ realidad~ empirica ~ncontrada ~,

com isso, propiciar o conhecimento dos processos p~los quais essa

descontinuidade tem s~ manif~stado e as influfncias que ~le tem

provocado.

Optou-se por desenvolv~r ess~ trabalho dividindo-o em duas

partes. Na primeira, como já foi dito anteriormente, foi feita uma

revisio bilbiogr'fica, resp~itando a argumenta,io d~ Bru~ne (12)

que diz que "os estudos de caso rigorosos nio deve s~ limitar a

uma descri,io, por mais documentada que seja, mas apoiar-se em

conceitos e hip6teses; devendo ser guiados por um esquema te6rico

que sirva de principio dir~tor para a coleta de dados, com o que

se ~vita'o erro do concreto mal colocado', assegurando assim a

pertinincia e a interpreta.io dos dados que eles rednem". Na

segunda parte, trabalhou-se a pesquisa de campo qualitativa sem

qualquer preocupaiio com a representatividade estatistica.

(12) BRUYNE, P. et alii, Opa cit., 1977, p.227.
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Para estudar a repercussio do fen8meno descontinuidade sobre

a organiza~io de modo geral e, especificamente, sobre a cultura
or san íz ac aona 1 da área póblica, decidiu-se pelas seguintt:~s

técnicas de coleta de dados:

a)T'cnica documental: necessária a todas as investiga~5es,

independentemente dos métodos e técnicas utilizadas, já que

permite a recompila~io de informa.5es provenientes de:

-fontes hist6ricas;

-fontes estatisticas editadas em geral por serviios oficiais

-informes e estudos da mesma indole que a investigailo

projetada, proporcionando elementos de comparailo e ponto de

partida~

-mem6rias e anuários dosminist'rios e entidades; inventários

de diferentes atividades realizadas, que oferecem informai5es

amplas e de utilidade, assim como documenta~io para'o estudo de

problemas de desenvolvimento econ8mico e social;

-arquivos oficiais;

-arquivos privados;

-imprensa escrita: diários, revistas e semanários;

-documenta~io indireta, obras liter'rias, etc.

As fontes documentais para realizar essa an'lise foram
ob t i(i;:~s junto à pr6pria organiza~lo 11 :i 11 i s t é r io de

Plal1ifica~io e Politica Econ8mica, entre outros.

4 ""J.••••



b)T'cnica de Entrevista: esta' uma t'cnica de recompila~io

de informa~5es. De acordo com Ander-Egg (13), ocorre entrevista

quando uma pessoa solicita informa~5es a outra parte para obter

dados sobre um determinado problema. Para tanto, pressupõe-se a

existincia de pessoas e a intera~io verbal. Ander-Egg classifica

as entrevistas em:

...Eni.r:~..}.'j..s..t..a..._o.&;..s..tt.u..t.u:r ..ad..a : em forma de int erro9 at 6rio, em que

termos. A entrevista é realizada sob a guia de um formul'rio
previamente preparado.

ent r ev í st ado. formuladas sio abertas ao serem

respondidas na conversa~io. Nio existe, neste caso, padroniza~io

forma I..

•...Eu.t..r:s;.Yli.i..a....J..QJ:..i;1.1j~a : é a que Ia em que s.e prepara uma Iist a

de questões a serem respondidas, que possuem rela~io direta com o

problema geral que se est' estudando. O entrevistador terá a

liberdade de procurar aprofundar as razões e motivos capazes de

oferecer o mÁximo de esclarecimentos que considere necessários,

sem a obrigatoriedade de submeter-se à uma estrutura formalizada.

No caso particular desse estudo, realizou-se um trabalho
prévio de pesquisa e documenta~io, analisando-se informes e

estudos existentes sobre a organiza~io-objeto, de modo a se obter

antecipadamente o m'ximo de informa~ões a respeito da mesma (a
listagem desta documenta~io se encontra na nossa bibliografia).

(13) AHDER-EG6, E. Opa cit., 1974, p.1e9-122 e 135-188.
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Sabe-se que para desenvolver a t~cnica de entrevista, de

maneira a conseguir o máximo de infoTma~ões sobre peTcep~ões,

sentimentos, cren~as, previsões e planos, deve-se respeitar uma

s~rie de passos. Por esse motivo, escolheu-se a técnica de

entrevistas com perguntas previamente montadas, predominantemente

abertas e gerais, dada a amplitude dos grupos de pessoas a serem

atingidos. 'Foram contatados lideres administrativos e sindicais, a

fim de explicar-lhes os motivos que faziam da organiza~io o foco

de interesse, e a finalidade desse estudo. Procurou-se manter nas

50 entrevistas realizadas um certo controle para fa~ilitar a

análise posterior, tentando, apesar disto, nio perder a

flexibilidade (o roteiro da entrevista e a lista dos cargos

desempenhados pelos entrevistados pode ser encontrada em nossos

anexos 111.1 e 111.2). Sempre tentou-se criar uma atmosfera

agrad'vel, buscando dar ao entrevistado todas as condi~5es de

expressar opiniões francas, sendo que foi feito o registro

integral de todas as respostas, fato permitido e facilitado pelo

uso de gravador. As entrevistas tiveram dura~io que oscilou entre

1:30 e 2:00 horas, ~urante as quais procurou-se recuperar, através

das percep~ões e avalia~5es dos empregados, um pouco da histÓria

da organiza~io e dos seus trabalhadores, ampliando o quadro
levantado através da pesquisa feita previamente em cima da
documentaiio formal.
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[·J:.Q.blg.m;ilJL.an_f..r.~.n ..t.ad.Q.j~.

o acesso ~ organiZailo somente foi permitido ap6s uma série

de contatos, envolvendo pessoas de diversos escal5es do governo e

do partido politico da situa~lo, ~s quais foram mostrados os

question'rios e o projeto de disserta,io, bem como identifica,lo

pessoal e escolar. Na elabora,io do questionário procurou-se

evitar perguntas que pudessem ser julgadas "suspeitas", o que de

forma restringiu a escolha de quest5es que pudessem

dificultar o relacionamento com os respons'veis pela permissio.

Nesse sentido, tivemos que formular perguntas bastante abrangentes

que pudessem ser melhor detalhadas no momento das entrevistas,

aquelas relacionadas com a questio do poder

m t er no , vincula,5es externas, e as que objetivavam colher

opini5es sobre as administrai5es norte-americana e panamenha.

Afora esse cuidado especial, enfrentamos outras dificuldades,
ent re as qu,li~;:

-uniformiza~lo das respotas, motivada em grande parte pelo

fato de que as quest5es eram muito abertas (uma forma de se

coletar mais dados, a partir dos desmembramentos das perguntas

or i s ina t s ) ;

-vencer a desconfian~a de alguns entrevistados. Percebeu-se

um clima de "medo";

-defici@ncias de dados e publicai5es estatisticas confi'veis
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-escassez de referincias bibliográficas que abordassem o tema

da descontinuidade, ou mesmo cultura organizacional, e suas

implica~5es em organi2a~5es póblicas.

Esses problemas, apesar de prejudiciais aos estudos, nia

r (~P}" e sen t ar <1.111

validade.

um fator grave a ponto de comprometer a sua

A revisio bibliogr'fica desenvolvida nos quatro primeiros

capitules obedeceu a um mapeamento de livros, apostilas e artigos,

com o objetivo de se obter - num primeiro momento - uma visio mais

foi po~;)terí ormen t e

particularizando. A segunda parte, que vai do capitulo 5 ao 9,

traz a recupera~io hist6rica, o resultado das entrevistas e

an á 1i~H? d os dado s s obre a or san i I.~a.~~i(), b em c omo as 1i9<)JiÕe~:; (:;.'nt H::-

a descontinuidade e a cultura organizacional da A.P.N.P., hip6tese

orientadora desse trabalho.
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CAPITULO 1

CULTURA
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A questio da cultura pode ser analisada a partir de algumas

defini~aes de que a palavra tem sido objeto. A amplitude de sua

conceitua~ID dificulta enormemente o estabelecimento de uma

abordagem 6nica~ uma vez que a discussio de todas as facetas

fatalmente nos afastaria do nosso objeto de estudo, que objetiva

apenas uma incurslo explorat6ria sobre alguns conceitos e

caracteristicas culturais. Pretende-se, entio~ montar alguns

exemplos sobre o que se tem escrito a respeito de cultura,

independente da vincula~lo que as defini~5es mantenham com as

tendincias teóricas da Antropologia Cultural.

Diversos autores tim se preocupado em explicar e comentar o

conceito de cultura, sendo que a maior parte deles prende-se a

aspectos particulares e, ~s vezes, discordantes. A explica~io para

isso talvez seja encontrada no fato de que a cultura é composta de

uma quantidade muito rica de elementos, que impossibilita o

tratamento geral e unissono de todas as matizes de que o fenBmeno

se reveste, t em fun~io dessa limita~io que acabam-se

privilegiando certos aspectos em detrimento de outros. A escolha

dos elementos e a maneira de trat'-los est' vinculada a correntes

te6ricas especificas e/ou ao uso de critérios culturais. De

qualquer forma, pode-se afirmar que integra~io o

desenvolvimento unificado das discussões nio tim sido a t8nica

usual nestes casos; talvez dai derive a sua riqueza. A literatura

tem demonstrado que a preocupa~io com a cultura nio é patrim8nio

de uma época e sim assunto de interesse de estudiosos e

pesquisadores de modo mais ou menos abrangente.
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Desde que em capitulos subseqÜentes se trabalhar' a cultura

organizacional e a administra~io pdblica, o enfoque deste capitulo

se direcionará prioritariamente para o macro-contexto~ +or mado
I

pelo complexo de padr5es de comportamento gerados pelas cren~as,
institui~ões, valores materiais e até espirituais transmitidos e

vivenciados de forma coletiva por uma dada sociedade •

.C..o.n..c:.,ej..t .\.L ,'\ i ã D.

Dentro da bibliografia consultada, encontramos em Santos (14)
a referincia ~ origem latina do termo que, em seu significado

original, está ligado ~s atividades agricolas, etimologicamente

Num segundo momento, destaca ainda Santos, pensadores romanos
antigos ampliaram o significado atribuindo ~ cultura o sentido de

refinamento pessoal. Já no s~culo XVIII, a cultura passa a ser

oh.i e t o de (J''; p en sad 0\" es
interpreta~io da histÓria humana.

Embora a literatura tenha demonstrado que a preocupa~io com a
cultura venha de longa data, não é senio a partir do século XIX

que o interesse por ela se generaliza e é encarada como uma

questão cientifica. As Ciincias Humanas come~am eQtio a dispensar-

lhe um tratamento sistemático.

(14) SANTOS, Jos~ Luiz dos, O que t cultura, 6- ed., 1987, p.27-8



Nio é o propósito deste trabalho empreender uma discussio da

totalidade das faces que a cultura apresenta, pretende-se apenas

citar algumas defini~5es que nos permitam uma familiaridade maior

com os sentidos atribuidos ao termo.

Um exemplo de defini~io abrangente, que aglutina praticamente

a totalidade da experiincia humana, é encontrado em T~lor (15),

quando este sustenta que a "cultura é o conjunto complexo que

inclui conhecimentos, cren~as, arte, moral, leis, costumes e

quaisquer outras capacidades e h'bitos adquiridos pelo homem
enquanto membro da sociedade".

Já a origem da cultura como fen8meno da coletividade ,

lembrada na defini~io de Gonzaga Mello (16), ao afirmar que a

cultura nio se limita a simples somat6ria de experiincias

interiorizadas por cada um dos individuas da sociedade. Mas é

antes disto, o resultado das experiincias individuais,

confrontadas, as experiincias cristalizadas em documentos

escritos, artefatos, obras de arte, fotos, etc.

Trabalhando a questio da culturaJ Durham (17) explica que "O

conceito foi construido em fun~io de problemas especificos da

investiga~io antropol6gica, os quais dizem respeito ao estudo dos

povos chamados primitivosJ isto é, sociedades relativamente

indiferenciadas, de tradi~io hist6rica independente"; desta

maneira, continua a autora "a vida social, em qualquer agrupamento

(15) TYlOR, E. apud KEllO, Luiz Gonzaga de. AntropoloQia Cultural: inicia~ão, teoria e tetas, 1982, p.4e
(16) KELLO, Luiz Gonzaga de, Opa cit., 1982, p.43
(17) DURHAK, E. Cultura e ideologia, In: Dados - ReVi$ta de Ciência$ $ociai$, R.J. 27(1):71-72, 1984.
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humano, nio é um caos incompreensivel, mas se ordena através dos

costumes, e que estes costumes incompreensiveis para nÓs possuem

significado para os membros da sociedade em questlon
•

J' a anilise feita por Keesing (18) trata da "cultura do

continuo", em que a tradi~lo cultural pode ser analisada como o

resultado de um acómulo de comportamentos ou experiincias sem

solu~io de continuidade. Neste estudo, ainda, se alerta para o

fato da cultura seguir, na maior parte das vezes, uma configuraiio

ordenada, mediante a repeti~io de comportamentos similares, que

incorporam uma forma ou estrutura reconhecivel e impar. Isto nio

impede que na base de todas'as culturas exista uma configura~io

que possa ser expressa em categorias, tais como atividades

econômicas~ poH.tica e socialJ religiio, arte e linguagem.

Kef.~sin9 (19) coloca que "vista em qualquer ponto do continuo, uma

cultura é o resultado de 'todas as transforma~5es e vicissitudes

do a s•:> a.

transforma~aes". Cabe aqui lembrar que o zelo que os membros de

uma dada cultura demonstram pelas suas tradi~5es, nio retiram dela

a sua capacidade de transformar-se, desde que a cultura é

comprovadamente dinimica. Santos (20) aborda esta questio quando

afirma "nada do que é cultura pode ser estanque porque a cultura

faz part e de uma r ea.l idade onde a mudan~a t um aspecto

+undamen t: '.11" ..

(18) KESSING, F. Antropglogia cultural; a ciência dos costules, :1.••• e d , , 1961, P. 47-60
(19) KESSING, op. cit., 1961, p.64
{2t) SANTOS, J. Luiz dos. op.tit., 1987, p.47
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Em termos dos limites que as tentativas de transforma~5es

possam encontrar, nos parece possivel afirmar que estes estio

rigorosamente relacionados ao grau de dependência que se tenha em

rela~io aos instintos, hábitos e tradi~5es que no conjunto formam

a experiência de vida das sociedades. Uma vez vencidas as

a sociedade por' em a~io a sua capacidade de
adapta~io ~s eventualidades.

A amplitude dos aspectos envolvidos permite outro tipo de

abordagem do processo cultural, dando continuidade ~ referência

feita na análise de Keesing. Neste novo enfoque, o autor descreve
a cultura sob outro prisma que poderia ser definido como

intermediário frente aos estudos de Durham, de um lado, e dele

prÓprio, do outro, este novo aspecto descreve sociedades cuja

forma~io cultural' variada, sendo mais ou menos independentes e

integradas em uma sociedade pluralista, como , o "caso das

comunidades localizadas em portos" e das cidades modernas, em

geral. Nessas sociedades mais diversificadas, o sentido de cultura

nio é tio nitido, "nem tio puro como naqueles grupos pequenos e

homogêneos citados por Durham. Seguindo essa linha de raciocinio,

encontra-se uma possive1 explica~io para o que se observa numa

sociedade pluralista, que está sujeita a um processo de difusio e

propa9a~io de elementos de uma cultura para outras, processo esse

generalizado e ampliado pelo aYan~o nas 'reas de comunica~5es e
transportes.

Ao comentar que muito provavelmente nenhuma cultura produz

mais que 10% das inven~5es usadas, Linton descreve o pequeno ato
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cotidiano da vida de um cidadlo norte-americano~ no curto espa~o

de tempo que compreende o ato de acordar e tomar café, este
exemplo do fenBmeno de difuslo cultural e , extensivo

a outras sociedades, além da norte-americana. Assim comenta Linton
(í~1) :

"o cidadão norte-americano desperta num leito

construido segundo padrlo origin'rio do Oriente Pr6ximo,

mas modificado na Europa Setentrional antes de ser

transmitido à América. Sai de cobertas feitas de

algodlo, cuja planta se tornou doméstica na índia; ou de

linho, ou de 11 de carneiro, um e outro domesticados no

Oriente -Próximo, ou de seda, cujo emprego foi descoberto

na China. Todos esses materiais foram fiados e tecidos

por processos inventados no Oriente Próximo. Ao levantar

da cama, faz uso de mocassins que foram inventados pelos

indios das florestas do leste dos EUA e entra no

banheiro, cujos aparelhos slo uma mistura de inven~5es

européias e norte-americanas, umas e outras recentes.

Tira o pijama, que é vestu'rio inventado na India e

lava-se com sablo, que foi inventado pelos antigos

gauleses; faz a barba que é um rito mosoquistico, que

parece provir dos sumerianos ou do Antigo Egito.

Voltando ao quarto, o cidadão toma as roupas que

estio sob uma cadeira do tipo europeu meridional e

(~1) lIHTOH, R. apud KElLO, Luiz Gonzaga de. Opa cit., 19B~, p.1e2-1t4.
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veste-se. As pe~as de seu vestuârio tim as formas das

vestes de pele originais dos n8mades das estepes

asiáticas; seus sapatos sio feitos de peles curtidas por

um processo inventado no Antigo Egito e cortadas segundo

um padrão proveniente das civiliza~5es clâssicas do

Hediterrineo; a tira de pano de cores que amarra no

pesco~o é sobrevivincia dos xales usados nos ombros dos

croatas do século XVII. Antes de ir tomar o seu café,

ele olha a rua através da vidra~a feita de vidro

inventado no Egito; e se estivér chovendo, cal~a,

galochas de borracha descobertas pelos indios da América

Central e toma um guarda-chuva, inventado no sudoeste da

Asia; seu chapéu é feito de feltro, material inventado

nas estepes asiáticas.

A caminho do café pêra, para comprar um jornal

pagando-o com moedas, inven~lo da Libia antiga.

No restaurante, toda uma série de alimentos

adotados de empréstimo, o espera. O prato é feito de uma

espécie de cerimica inventada na China. A faca é de a~o,

liga feita pela primeira vez na India do Sul; o garfo

foi inventado na Itilia medieval, a colher vem de um

original romano. Come~a seu café com uma laranja, vinda

do Hediterrineo oriental, mello da Pérsia, ou talvez uma

fatia de melancia africana. Toma' café, planta da

Abissinia, com creme e a~dcar. A domestica~io do gado

bovino e a idéia de aproveitar seu leite sio originários
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do Oriente Pr6ximo, ao passo que o a~dcar foi feito pela

primeira vez na índia. Depois das frutas e do caf~, vim

'waffles', os quais sio bolinhos fabricados segundo uma

técnica escandinava, empregando como mat~ria-prima o
trigo, que se tornou planta doméstica na Asia Menor.

Rega-se com xarope de 'maple', inventado pelos indios

das florestas do Leste dos EUA. Como prato principal

talvez coma um ovo, de uma espécie de ave domesticada na
Indochina, ou finas fatias de carne de um animal

domesticado na Asia Oriental, salgada e defumada por um
processo desenvolvido no Norte da Europa.

Acabando de comer, nosso amigo se recosta para
fumar, h'bito implantado pelos indios americanos e que

consome uma planta originAria do Brasil, fuma cachimbo,

que procede dos indios da Virginia ou cigarros

provenientes do México. Se for um fumante valente, pode

ser que fume mesmo um charuto, transmitido ~ América do
Norte pelas Antilhas, por intermédio da Espanha.

Enquanto fuma, li ~~<~~ noticias do dia, impressas em
caracteres inventados pelos antigos semitas, em material
inventado na China e por um processo inventado na

Alemanha. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas
estrangeiros, se for um bom cidadio conservador,

agradecer' a uma divindade hebraica, numa lingua indo-
européia, o fato de ser cem por cento americanon

•
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Ser' que a difusio cultural levará ~ cria~io de uma cultura

mais abrangente, mais universal? A tendincia parece ser a da

homogeiniza~io das culturas, mas precisamos observar aqui que a

propaga~io dos tra~os culturais, apesar de terem sofrido um

processo de agiliza~io muito grande com os avan~os nas áreas de

comunica~io e transportes, ainda ocorre de forma lenta e irregular

porque enfrenta, em muitos casos, grandes barreiras criadas por
identidades nacionais fortes, resistentes e avissas ~s mudan~as,

mesmo no caso de sociedades pluralistas.

Para FerreI (22), a necessidade de criar uma identidade
cultural no caso das sociedades pluralistas pode ser explicada

como uma forma que permita reafirmar e expressar a independincia e
soberania destas sociedades perante interferincias de for~as

externas. Mesmo considerando as particularidades e os valores

especificos de cada sociedade, nio se pode negar que, mesmo
aquelas que possuem identidades culturais plenamente desenvolvidas

e estruturadas, sofrem influincia tanto daquelas culturas por elas
rejeitadas por serem subjugadoras, quanto das já citadas

caracteristicas universais existentes na base de todas

culturas.

Algumas abordagens contribuem com este tipo de raciocinio
quando analisam cultura como composto de sistemas sociais

identificados e ligados, inclusive, a popula~5es diversificadas.
Outros descrevem o termo sob a perspectiva do grau de agrega~io ao

(22) FERREL, Hfad~. Ad.inistraiãp pÚblica: u.a pfrspectiva co.parada, 1970, p.1e2
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ligar o seu significado i hereditariedade social da Humanidade.
Kessing (23) e Linton (24) estio entre os autores que trabalham
este aspecto da cultura.

f:.l:.ilJJ:..i.e..ià..Í$ •....s;;.ar.iiU:.t..e ..r:b.1..i.c ..a!L..d..a....J:.u.l..t...u.r:..a

A análise de l"iello ( 2~'5) inclui
caracteristicas da cultura, que permitem compreender e delimitar
alguns aspectos que ela abrange e algumas das suas aparentes
contraposi~aes. Dessa forma, tem-se que:

-a cultura é simb6lica: porque é um conjunto de significados
transmitidos através e s í na í s ,

Significado esse que deve ser compreendido nio sÓ pelo comunicador
como também pelo interlocutor. E o caráter simbÓlico da cultura
ql.H::- transmissio e a recQnstru~io da experiincia
c ol e t iV<3.•

-a cultura é social: uma vez que é produto coletivo enio
individual. Gonzaga Mello chama a ateniio para o fato de que
jamais se teve noticias de alguém desprovido completamente de
cultura, entendida aqui como a por~io de experi&ncias aprendidas,

(23) KEESING, F. opa cit., 1961
(24) LINTON, R. Estudio deI HoIbre, 1956
(25) MELLO, Luiz Gonzaga de. OPa cit., 1982
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assim como' também verdade que 56 o homem vi significado nas

coisas que expressam cultura.

-a cultura t dinimica e estivel: este paradoxo aparente deve

ser encarado principalmente como um tra~o de vitalidade e nio de

contradi~io. A cultura é estivel porque aspectos fortes como a

tradi~io e a institucionaliza~io do comportamento estio sempre e

pn?~;ente~; nela.• Em contrapartida,

derivadas de situa~ões e necessidades novas, as descobertas e as
í nvens õe s altera~ões em costumes, hAbitos e

símbolos, o que impõe à cultura um carAter eminentemente dinimico

e mutável. Isto nio significa que as mudan~as nio encontram

pelo contrArio, é em decorrincia disto que o

processo de mudan~as é, na maior parte das vezes, lento.

-a cultura k seletiva: a seletividade da cultura se torna

patente na anAlise do processo de t
...,

r an sm 1 '~S;'J.O

das IH~m

privilegiam alguns valores enquanto outros sio

-a cultura t universal e regional: chama-se aqui cultura

universal aos aspectos comuns a todas as culturas regionais,

representando um nivel de abstra.io maior. Herskovits (26) lembra

que, entre os aspectos comuns a todos os grupos humanos, onde quer

que eles vivam, estA sempre o de ter uma maneira de obter os meios

de subsistincia, conhecer uma forma de distribui~io daquilo que

(26) HERKOVITS, K. J. apud KELLO, Luiz Gonzaga de, oP. cit., 1982, p.57.



produzem~ dar uma expressio formal a alguma institui~io (familia

ou estrutura mais amplas), ter uma filosofia de vida, um conceito

de origem e de funcionamento do universo, uma linguagem e um

sistema de san~5es. Por outro lado, as culturas regionai~ sem

serem diferentes do fen8meno gera], representam momentos

diferentes e mais particulares, cujas formas dependem da

acomoda~io de interesses especificos ao contexto cultural em que

estio inseridas.

-a cultura' determinante e determinada: esta postura coloca

implicitamente que a cultura faz o homem, mas tamb'm , feita por

ele. A transmissio da heran~a cultural pela socializa~io ou

endocultura~io (27) agindo de maneira deterministica sobre

individuos, permite que mantenham hAbitos, costumes, modos de

pensar e de comportar-se especificos aos membros de uma dada

sociedade. Vista desta maneira a cultura, apesar de obra humana,

parece ser independente do homem, pois toda e qualquer a~io sua é

condicionada e delimitada pelo contexto cultural em que se

encerra. Por outro lado, se considera a cultura no seu aspecto

hist6rico, descobrir-se-' que ela teve sua origem nos individuos.

Ainda que subitamente conservadora, a cultura acaba sendo - ao

longo do tempo - resultado da a~io das diversas gera~6es, que

tentam se adaptar ~s exigincias do meio ambiente, na tentativa de

garantir a sua sobrevivincia diante das novas condi~aes de

(27) Endoculturaião designa o processo de ajusta.ento de respostas individuais aos padrões da cultura de u.a
sociedade. HICHA, T. apud MELLO, L.G., Opa cit., 1982, p.85-8b.
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existincia. Este é processo comum tanto em sociedades pluralistas

quanto nas quase inexistentes homogineas.
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CAPITULO 2

CULTURA ORGANIZACIONAL

ss



Os estudos sobre cultura organizacional, vista como um
aspecto fundamental na análise da or9aniza~io moderna, parecem
datar das duas óltimas décadas.Contudo, cabe ressaltar que mesmo
antes desse perioda jà eXIstIa a preocupa.ia com o estudo de
alguns aspectos culturais, porém de forma bastante embrionària.
Exemplos de abordagens, mesmo que indiretas, podem ser encontradas
nos estudos de Desenvolvimento e Mudan~a Organizacionais.

E~tretanto, a literatura em torno do assunto enfrenta algumas
limita~5es, como:

-o nómero relativamente reduzido de trabalhos que abordam o
tema em questio, principalmente no que se refere a disponibilidade
nas bibliote~as brasileiras (28). Quase todo o material que existe
~ encontrado sob forma de artigos e ~ comum encontrarmos uma
grande repeti~io dos t6picos e das fontes consultadas. Melhor
dizendo, é~i nd a (!l.! e encont remo s uma quantidade razoável de
material, ele tem sido muito redundante, como se as pesquisas nio
tivessem avan~ado.

"~?st:i10"!1

indiscriminadamente como sinBnimos, o que reflete a inexistência
de unanimidade em torno das questões e enfoques bàsicos que dizem
respeito à cultura organizacional.

(28) Tivelos o privil~gio de consultar UI trabalho de revisão e organiza~ão bibliogrâfica, especiallente voltado
para o estudo da cultura organizacional, defendido no dia 3 de outubro de 1989, el forma de dissertaião de
mestrado perante esta Escola por Haria Ester de Freitas
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A cultura organizacional tem sido objeto de uma série de
definii5es por parte de autores que seguem linhas de pesquisas
diferentes. Escolhemos para este trabalho apenas dois deles: Linda
Bm i r C :i c h Schein !I c on s í d e r á+I o s

importantes na contribuiiio dada à clare~a desses estudos.
trabalho de Smircich (29) encontra-se a preocupa~io

marcante em mapear a variedade de tratamentos, correntes e mesmo
paradigmas de que a cultura tem sido objeto. Ela explica as
diverg&ncias entre as várias correntes como sendo principalmente o
reflexo das mais variadas concepi5es a respeito de quest5es como:
organi~aiio, cultura, nature~a humana, etc. Com base na combinaiio

aspectos, os estudos sobre cultura organi~acional se
dividiram em dois: a) os que consideram a cultura como uma
metáfora, ou seja, algo que a organi~aiio é; b) os que consideram
a cultura como uma variável, quer di~er, algo que a organi~aiio

A cultural organizacional, segundo os que defendem a postura
metafórica, é uma forma particular de expressio humana, devendo
s er en t en d i d ::~.e an a li s ad ::':1. em t ermos da so.::1 cem c ~~pi ~ío i.d.~.aLi...o./J.al.

(30), expressio e aspectos simb61icos. d i ·r iculdades de

(29) SHIRCICH, Linda. Concepts Df culture and organizational anal~sis, in Adlinistrativg Sçigncg Quartgl~,
28(3):339-358, sep. 1983

(30) O terlo HideationalH não possue ula traduião literal exata e. português, neste trabalho escolhetos dar-lhe
o sentido de HconcePião· por ser dele do qual a palavra .ais se aproxi.a.
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int er pr etalji~~o

sub,jet iv idad e ~ intangibilidade e

introje.io da cultura é tio profunda que acaba dificultando

seriamente qualquer tentativa de alteraiio ou mudan.a.

Por outro lado, os que explicam a cultura organizacional como
uma como um aspecto mais tangivel e

passível de mudan,as, como a estrutura ou a estratégia. Os

da visio de cultura como variável tornam a discussio do

tema mais objetiva e aceitam' que a mesma pode ser transformada a

de d et erm i nadas aiSes, principalmente da cllpula ela

organiza,io. Os projetos de consultoria voltados para a mudania da

cultura organizacional sio 0<-.:> ma iores

desta corrente, sendo que a mudania promovida na AT&T o melhor

efeito-demonstra,io de suas idéias.

Dentre os autores que tratam da cultura organizacional,

(31) é quem apresenta um dos conceitos mais amplos. Do seu
ponto de vista, a cultura organizacional é o modelo dos

pressupostos básicos, que um dado grupo inventa, descobre ou

desenvolve no processo de aprendizagem, com o objetivo de lidar

com as questões relacionadas à adaptaiio externa e a integraiio

interna. Uma vez que este modelo funcione bem o suficiente para

garantir esses objetivos, ele é considerado válido e, portanto,
en s í.n ado aos novos membros como a maneira correta para se

perceber, pensar e sentir sobre aqueles problemas.

(31) SCHEIH, E. COling to a new awareness of organizational culture, in Sloan Hanagglent Rgvigw, (123):3-12, win-
ter, 1994.
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De acordo com Schein (32), as pessoas se envolvem de forma

progressiva no aprendizado cultural. Quanto mais tempo elas

compartilharem e viverem a cultura~ e quanto mais velha a cultura

seja~ maior a influincia que a mesma ter' sobre as percep~6es,

pensamentos e sentimentos de seus membros. Sem desmerecer a

importância de elementos tangiveis e exteriorizados através dos

comportamentos observáveis, o autor acaba destacando e chamando a

aten~io, de um lado, para a profundidade que a idéia de cultura

possui e, do outro lado, para a necessidade de buscar a razio das

diferen~as entre as organiza~5es nio nas manifesta~5es aparentes,

mas, pelo contrário, naquilo que é intrinseco. Uma profunda

análise do que está encoberto ou mesmo inconsciente, daria, no

entender de Schein, condi~5es para se decifrar a realidade

cultural de uma organiza~io.

As defini~5es aqui apresentadas sio apenas uma amostra do que

se tem escrito sobre o assunto. Gostariamos de chamar a ateniio

para outros aspectos que sio levantados com frequincia nos

trabalhos que abordam a cultura organizacional. A maior parte

deles acaba abordando e privilegiando:

-o processo de interalio harm8nica entre membros da

organizalio;

-a padronizailo dos comportamentos, a busca de uniformidade e

a oposilio a todo e qualquer comportamento que provoque desvios;

(32) SCHEIN, E. OPa cit., 1984, p.t2
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-a questio da cria,io de uma identidade organizacional entre

os membros desta;

-a promo~io do maior comprometimento possivel por parte dos

membros, do qual o controle interiorizado é o objetivo primordial,

porém encoberto. O objetivo final explicito é a estabilidade do

.éJ_q..\.W ..lli·__ _.~ ..K!~.1Jll?J_OJL _._cL~'_.._ __fd~~J).i ..O..$..__ ._._9..\J..f: _ ...!:..oli..s.i..i..t.JJ ..eJIL. __ .1L._. __..!:..I.Ü..t...I.1.l:..i;1.

Q.r...9jlf.ljZ::l.(;.~L.Q.lJ ..::1.l

Dada a dificuldade de consenso conceitual, a cultura
organizacional tem sido descrita por vários autores através dos

elementos que a comp5e, entre os quais destacamos:

conceitos básicos para uma organiza,io, que

agem como delimitadores e guias dos padr5es comportamentais da

totalidade dos empregados da organiza,io, objetivando o sucesso

desta. Os valores sio geralmente em ndmero reduzido, porém sua

significativa presenlB e durabilidade constituem uma fonte de

(33) DEAl, Ierence & KENHEDY,Allan. Corpoulg (ultufes - the rites aod rituaIs of (orpoutg lifg, 1982,
p.21-36
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sin&nimos para traduzirem uma conviciio intima e uma conjectura ou

um entendimento inquestionável de uma realidade. Sio de tal forma

interiorizados pelos individuos que expressam aquilo que eles

acreditam como sendo uma verdade incontestável. Nas organizai5es,

as crenias e pressupostos continuam introjetados, porém o seu

caráter individual transforma-se em caráter coletivo. A tarefa dos

administradores é a de manter a 160ica entre as crenias e

pressupostos adotados e a realidade destes. Na medida em que vio

sendo bem sucedidos neste esfaria, eles vio sendo reforiados e

C 1- is t: ::3.1 i zados.

planejadas da cultura organizacional. é através: a) dos ritos que

se ditam as regras e cerim8nias que se observam na pritica

organizacional; b) dos rituais que o comportamento e o conjunto de

pr'ticas consagradas pelo uso e/ou por normas é guiado de forma

invariável para serem desenvolvidos em determinadas ocasiões; c)

ac ont (~C :i meu t os cornemor<3.d os na +or ma

reuniões especiais ou solenidades.

Estas três atividades desempenham um papel muito importante

na me d i d ,1 em que sio, em grande parte, responsáveis pela

aculturaiio dos empregados na organizaiio, já que sio elas que

ditam normas, padrões de comportamento, os procedimentos, e até

mesmo as coordenadas relativas ao lazer.
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Trice e Be~er (34) escolheram alguns exemplos de ritos mais

comuns nas organiza~5es em geral, planejados pelos

Departamentos de Recursos Humanos. eles:

-Ritos de Passagem: usados tomo mecanismos simplificadores

para facilitar e minimizar os desequilibrios decorrentes de

transii6es (mudanias de status). Ex: admissio, 'retreinamento.

-Ritos de Degràdaiio: ocorrem quando membros da organizaiio

geralmente altos executivos - sio privados de seus cargos por

diversas causas, como falhas, incompetincia ou dendncia. O poder e

a identidade social desses elementos sio retirados. Ex: dendncia

pdblica, transferincia para setores menos privilegiados, demissiop

expulsio, etc.

-Ritos de Reforio: geralmente visam reconhecer publicamente

resultados positivos, assim como encorajar e motivar a

repetiiio do comPDrtamento festejado. Ex: honrarias, promo~6es,

premiai6es de campe5es de vendas, pesquisas, etc.

-Ritos de Renovaiio: realizados com o intuito de modific~r,
melhorar ou mesmo distrair a ateniio de alguma questão que esti

apresentando problemas. Estes ritos objetivam, além da renovaiio

(34) TRICE, Harrison H. & DEYER, Janice H. Stud~ing organizational cultures through rites and ceri.oniaIs, in
Acade.ic Df Hanaqegent ReYiew, 9(4):653-669, 1984.
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das estruturas sociais, o auxilio a seu melhor funcionamento. Ex:

programas de DO, programas de assistência ao empregado, etc

-Ritos de Redu~io de Conflitos: visam diminuir posi~5es

antagBnicas que alteram o equilibrio das relai5es na organizaiio.

Ex: processo de barganha coletiva.

····Fütos í nc or por ar

comprometer os membros da organiza,io em torno de normas por ela

estabelecidas, o que em geral ocorre com descontra~io e humor

sancionados. Ex: jOgOS, coquetáis, festas comemorativas etc.

lsses elementos cumprem o papel de fontes de repasses de normas,

valores, simbolos, comportamentos c:onsolidados e, em sintese, da

cultura. A est6ria á o processo narrativo, atravás do qual sio

repassados os fatos, acontecimentos ou particularidades relativas

a~5es, decis5es, objetivos vividos pela

como ,1

de ·r:~t ()'5 relacionados aos valores e crenias
organizacionais, porám montado pela imaginaiio e sem apoio em

fatos veridicos.

A escolha dos fatos que comp5e a estória "oficial" e os mitos

n eu t r a , nem irdal ivel, ,10 c on t rár Lo , e s t à i5U;j ei t :~.

alterai5es que ocorrem em funiio do interesse circunstancial
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maior, como, por exemplo, a solidificaiio dos valores e cren.as

que formam a cultura organizacional.

'·'.TjlÚ.lJ.;',: !:>ãoproibi~ões imposh.s a cert os atos tidos como'

desvios da norma vigente, nio podendo ser desobedecidas sob pena

de reprovaiio. Provavelmente temas proscritos e

proibidos é raro encontrar, na literatura, textos que abordem a

questio de uma maneira mais profunda. Os tabus agem como forma de

controle ao disciplinar e abafar as contradi~ões existentes e
dema 1- car àrea j~ d (:;' n 1iIH? 1- dad(:;".,de exp 1- essão •

ext r aord in::3.1-Io V~1101- , de +or ma que sua imagem e exemplos

tempo" A he r 6 i

organizacional é comentada em algumas obras e est4 associada a

casos de grandes e bem sucedidas organiza,ões.

A anAlise de Deal & Kenned~ (35) destaca o papel especifico

do her6i como sendo o personagem que aglutina e personifica a

foria da organiza.io, mostrando a todos como o sucesso é algo

possivel. Entre as suas várias funiões, os autores apontam: tornar

o sucesso atingivel~ fornecer modelos de comportamento; simbolizar

a organizaiio para o mundo externo; preservar o que torna a

organiza.io especial; estabelecer padrões de desempenho; motivar

os empregados de forma duradoura.

(35) DEAL, T. & KENNEDY, A. op.cit., 1982, p.37-57
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Em termos de caracteristicas, os autores comentam que os

her6is apresentam traios pessoais especificas, tais como: visio,

intui~io, controle sobre o seu tempo (ele faz o tempo); apreiO

pelas inovai5es e experimentai5es.

Temos ainda que os her6is podem ser de dois tipos: os

+r e eruen t emen t E~

surgem de situai6es de neg6cios; caracterizam-se por ser heróis de

momento e exemplo de comportamento para o dia-a-dia, como os

vendedores do ano, campe5es de desenvolvimento de produtos, etc.

segundos~ chamados

verdadeiros simbolos e mitos das organizai5es. A mistificaiio e o

culto a esses her6is permitem que a sua influincia se estenda por

inclusive sobrevivendo a eles pr6prios

imortalizando-os. Esse tipo de her6i é encarnado em pessoas como

Tom Watson, da IBM ou Alfred Sloan, da GM.

-N.oXJTlilS.: As normas são as, bases e l í m í t es est abelec í dos por
. uas organlzaioes com o intuito de regular, reger, dirigir e

avaliar, conforme o caso, o comportamento de seus membros. Podem

ser fixados e geralmente o sio, para atender a um certo grau de

(escrita), o que nio impede que existam normas

í n 'fonmü~;•

Da n or mas d ec cr r e o estabelecimento de

recompensas, punii5es ou confrontos. Na opiniio de Allen (36) as

(36) AllEN, Robert. Four phases for bringing about cultural Cllange, in: KIlHANN, R. et alii Gaioiog controI of tbg
corporate culture, 1985, p.322-350.
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normas sio introJetadas pela convivincia, que acabam criando as

expectativas em relaiio ao comportamento dos membros do grupo.

Cabe assinalar que as normas nlo possuem necessariamente um

car'ter rigido, imut'vel, ou mesmo formal.

Outros elementos culturais que Sel"Vem como base
sustentalio das normas sio as crenlas e 0(".:) O

·"
.:.

t abu s .• ..Já O
·"
.:) sistemas de comunicalio, os ritos e

rituais, as est6rias e os mitos agem como veiculo de transmissio

das normas ao longo de toda a organizalio •

....!;,~;Hn.U.IJ..;i..f.;jl!i.i1iO.: é o rf:~SU1tado d::;.comp 1"eeni:.~ioe d<1 d iss sem in<llq. fio

de determinadas idéias, intenl5es e/ou necessidades de contato

entre duas ou malS pessoas através de palavras, apelos e simbolos ..

Dela se espera que facilite a interalio, o estabelecimento e

d e s•.sn vo 1v i ITH?nt o

eminentemente social.

A comunica~io representa uma dimensio critica da cultura

organizacional. A responsabilidade que lhe cabe como processo

unificador e transmissor das mensagens, assim como de criador da

cultura perante os membros da organizaiio, é muito grande. O que

se espera do processo de comunicaiio da organizalio é que
t r an sm í t <1 e reforce constantemente os significados, valores,

cren~as, pressupostos e tabus consagrados.

o sistema de comunicalio nas organiza.5es garante o seu

funcionamento interno (nio existe organiza.io sem comunica,io) e

auxilia no enfrentamento das mudanlas ambientais, à medida em que
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facilita os processos e criatividade que a

transforma~io exige.

A comunica~io nio é um processo neutro e, principalmente no

caso das chamadas culturas organizacionais fortes~ ela reafirma os

interesses e objetivos da organiza~io, via: a influincia e

persuasio~ controle sobre fatores que podem distorcer o

significado das mensagens; montagem de um marco de referência

comum a todos seus membros; etc. verdade que desde os

primórdios da sua existincia social o homem tenta influenciar as

atitudes, pensamentos e comportamento de seu semelhante, portanto

t apenas "naturaln que a organiza~io~ utilizando o homem como mais

um recurso~ busque objetivar o comportamento que lhe é mais

conveniente.

As análises desenvolvidas por Tha~er (37) e Schramm (38), em

trabalhos independentes, convergem para o mesmo ponto quando

colocam que as pessoas têm a tendência de ler, executar e observar

as comunica,ões que apresentam pontos de vista com os quais

simpatizam. Acabam selecionando o material que coincide com as

posturas que lhes sio próprias e rejeitam aquelas mensagens que

possam causar-lhes atritos. Para contornar possiveis desvios e

conflitos, a organiza,io visa criar uma identidade coletiva da

qual se vale para influenciar e orientar seus membros, através do

(37) THAYER, Lee O. COlluoieation and eOllunicatipn s~stels in: pT9anizatipo. lanageleot aod ioterperspnal
Telatioos, 1968, p. 371.

(38) SCHRAHH, Wilbur L. La (igneia dg la (oluni(aeiÓn bUlana, 1967, 127p.
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processo de comunicaiio. é dentro dessa perspectiva que Schachter

(39) coloca a comunicaiio na organiza,io como um mecanismo através

do qual o poder t exercido e divulgado.

Afirmar que o controle do processo de comunica~io est' total-

mente . .t 'SUJeI.o as regras formais t um engano primário. O sistema de

comunicaiio formal de uma organizaiio pode ser imposto até pelas

redes informais de comunicaiio que, apesar de emergirem de forma

espontinea e estarem menos estruturadas, podem ser manipuladas.

Porém, é importante lembrar que a imprevisibilidade das mesmas

dificulta o seu dominio absoluto, por mais formalizadas e

padronizadas que as relai5es e regras organizacionais possam ser.

Verificamos que Deal e Kenned~ (40) destacam a importincia da

rede de comunicaiio informal (network), cuja funiio é a de

transmitir e interpretar informai5es para os empregados de uma

organizaiio. Esta rede, cujo caráter informal nio a torna menos

influente já que exerce um papel preponderante na efetiva

administraiio da organiza,io, é poderosa porque pode num extremo

reforiar ou no outro boicotar as crenias, os valores e os

pressupostos básicos eleitos.

Esses autores enumeram uma série de agentes da rede e

descrevem suas caracteristicas e importincia no processo de

comunicaiio. Sio eles:

(39) SCHACHTER, S. Desviation, rejection and co••unication. in Journal of Aboorlal aod Social Ps~cbolQg~, 1951,
VaI. 46, 191p.

(49) DEAl, T. & KENNEDY, A. op.cit., 1982, p.85-193
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cuja run,io é a de interpretar o que

ocorre na organiza,io, podendo ajustar ou até distorcer os fatos

de a sua pr6pria percep,io, dai a sua for,a.

Normalmente se posicionam em locais onde se tem acesso a grande

volume de informa~5es;

valores culturais. Se preocupam em manter unido o pessoal e estio

sempre dispostos a ouvir uma nconfissio", tendo sempre solu,5es

para os dilemas inclusive morais. Os padres se assemelham aos

de est6rias, mas geralmente se prendem mais aos

detalhes. sio considerados como enciclopédias humanas no que se

relaciona à hist6ria da organizaiio.

devem ser capazes de ler, com rapidez, a mente do chefe e

conseguir que as coisas sejam feitas com precisio. Devem construir

um vasto sistema de contatos dentro da organizaiio e estarem

sempre a par do que nela ocorre ou pode ocorrer;

.-.f.cLf..051.\J..C.iJ.~_Q~.: nomes, datas, s al á r ios

acontecimentos que ocorrem na organizaiio. Nio se espera que eles

sejam pessoas sérias, nem que suas noticias sejam verdadeiras,

espera-se apenas entretenimento, por isso sio tolerados e até
queridos. Nio possuem proximidade com o poder, porém podem ajudar
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que d~têm o acesso a muitas outras

Sio capazes de ouvir todas as est6rias e saber quem est~
por tr~s delas. Sio leais aos chefes e capazes de manti-los

informados a respeito de tudo.

s~o grupos de duas ou mais pessoas que reunem
p ::3.)" ::":1. C onsp i r ::":1.)" de comum ,lC or d o ~I

/TIU t 1..I.~":l.lm·;-nt e ;; de ·fen d em i d é i as

perigo desses agentes é ql..l.~Z· e 1es p od em c r í a r e I" I'::f o I" 'i' ::"~.r uma

b oa t OS!I como t amb ém p od etn ac ab ::":l.l· com ~l

reputaiio de alguem se isso lhes for conveniente.

Um aspecto parece claro, o de que o desempenho das atividades

informais podem assumir - como foi mostrado - um papel relevante

em rela~io ao que hierarquica e formalmente possam desempenhar

sabem da influincia
das atividades informais~ por isso buscam mant&-las sob o seu
con t: 1" o '1 e .. tentam reforiar nos seus membros c sentimento

de identidade formado através da padronizaiio de comportamentos e

significados para criar um comprometimento maior ..

J:;.DjT.\.Q...o..a......i~..lLlotJ.u:j;l.....•l;i.(Lj;I~..~d~al_\'J~!.ls.~.o...e..o ••••<;'i•.fl:.....1U.\ll1.ti:·jU

A m,.~.i o lO p ::':1. r t e e';:.t ud os ql..l.\'" a b o j" d ::':1. m ::"~. C uIt U lO ::":l.

o r s an t z a c a on a 1 tem se limitado a considerar o comportamento
ne:] 1 :i.genciando



internalizados. Escolhemos, e apresentaremos a seguir, alguns

exemplos de an~lises que~ de uma forma ou de outra, levantaram a

do desenvolvimento da cultura nas

A an~lise feita por Schein (41) discute as repercuss5es de

se considerar a cultura organizacional como qualidade intrinseca

::"~. t od ::"~.';:; :::1. s que f!:st ::":1.

generalizaiio encerra, uma vez que possuir ou n~o cultura estaria

na depend&ncia de o~ortunidade de gerar aprendizagem, e nio pura

e simplesmente da vontade ou aiio dos executivos da cópula. Nio

se cria, nem se desenvolve uma cultura de uma hora para outra.

Shein relaciona o desenvolvimento da cultura organizacional

como o est~gio de crescimento e evoluiio da organiZai~o, sendo:

centrada na socializaiio, comprometimento e identificaiio dos

membros com os valores e os pressupostos organizacionais. Neste

p e r Lod o o r 9 an i z ac í on a 1 via

aprendizagem coletIva .

...Dx..~..$J:j.J.TJ..iUtt..O. : p f.~r i o d C) €~m q 1••\ f.~ C) <.;; !TIe !TIb r' o ~, d a o r' 9 a n i "2. ,;\ ij ~{o t f.!:!TI ti m

de t e r m í uad o conv í v í o j .1 integrai~o cultural pode

U.ITI~l s ê r :i e de d "?C 1 in i o;i COITIO

despontam crises ·1 • ~ t· J :IÜ'::: to en t lüa>: (:~, perda de cbJetivcs-

chave~ valores e pressupostos. Come,am a surgir sub-culturas.

(41) SCHEIN, Edgar. How culture tOrls, develops, and changes, in KIlHANN, R. et alii Gaioioq contraI Of the Eorpo-
rate (ulture, 1985, p.i7-43.



o·col" re ::~. .1 . MV <3. Ol-l:cr.::~.liL::~o ::3.

preservaiio da identidade organizacional. Os membros tornam-se

estáveis. Porém, como a cultura nio pode se permitir se estática,

terá que - mais cedo ou tarde - decidir entre transformar seus

elementos cu a sua destrui,io, na medida em que atinja os seus

elementos e valores básicos.

(42) trata da criaião da cultura, propondo

tris tipos de explicai6es para a forma como ela ocorre:

-A primeira explicaiio diz que a cultura é imposta aos

n a ·rOl"lTl::~. de pressupostos, valores e normas dos

fundadores e/ou lideres organizacionais;

-A segunda diz que a cultura seria desenvolvida por membros

da que criaram solui5es para os problemas. Estas

solu;5es seriam, entio, introjetadas a ponto de serem repassadas

-A óltima diz que a cultura nasceria da convivincia dos

organizacionais para resolver os problemas relacionados

com a integraiio interna e adapta~~o externa, argumento esse

compartilhado com Schein.

(4ê) DYER Jr., W. Gibb. Th~ c~cl~ of cultural ~volution in organization, in: KIlKANN, R. et alii Gaininq controI
of the (Qrporat~ [ultur~, 1985, p.ê00-êê9.



Analisando as tr&s explicai5es levantadas pelo autor, nos
parece possivel afirmar que todas pressup5em um aprendizado

coletivo, que visa um comportamento dnico, as~im como a

de valores compartilhados. A exceiio
da terceira proposta, a t8nica comum às outras duas t a de que a

base da cultura t desenvolvida por atendendo ,as

linhas mestras definida pelos altos esca15es. A imposi;io pode

ocorrer de forma explicita ou implicita, passando - na maioria

das vezes - despercebida pelos membros da organiza;io.

Ainda Kilmann (43) afirma que as culturas for~adas

rapidamente, baseada na missio da organiZaiio. Dela se espera que

ajude a integrar e aumentar a eficiéncia geral das atividades a

nivel dos produtos, serviios e do comportamento de seus membros.

o autor dá destaque especial para o papel dos fundadores,
enquanto elementos que definem os objetivos~ principios e valores

a serem cobrados dos empregados. No entanto, acaba colocando um

outro aspecto quando chama a para crescente

independ&ncia que a cultura organizacional atInge em relaiio aos

próprios fundadores, tornando-se - apÓs determinado tempo - uma

entidade em si mesma, interiorizada e transmitida sem maiores

questionamentos.

(43) KIlHANN, R. Fiv€ steps for closing culture-gaps, in: KIlMANN, R. et alii Gainin9 contraI Qf corporate cultu-
!f~1985, p.351-369.
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Na opiniio de Kilmann" a cultura se mantém porque: a)os

da organiza,io a interiorizam tio profundamente que

acabam acreditando nela como verdade, o que lhe proporciona

legitimidade; b) existem regras e normas escritas que ditam e

o c ompor t amen t o ex í.b í do pelo~:;

organiza~io; e~ c)em decorrincia das duas razões anteriores, a

as normas~ valores e pressupostos sejam respeitados~ dai o ciclo

da reprodu~io e passagem nio sofra solu;io de continuidade.

Comentamos anteriormente a variedade de enfoques conceituais

a cultura organizacional. um::~.

cultura está diretamente vinculada ao significado que a ela se

atribui, conclui-se que existem diversos métodos~ recomendai5es e

para reconhec&-la enquanto fenBmeno especifico de

e s t ud o ,

Na literatura consultada~ Vija~ Sathe (44), Paul Shrivastava

(45) e Deal & Kenned~ (46) trabalharam algumas alternativas para

(44) SATHE~ Vija~. HOM to decipher and change corporate culture, in: KILHAHH, R. et alii Gainin9 (ootrol of the
corporate culture, 1985, p.230-262.

(45) SHRISVASTAVA, Paul. Integrating strateg~ torlulation with orgaoizatiooal culture, io: lhe Journal of business
strateg~, {5):103-11, winter, 1985

(46) DEAL, T. & KEHHEDY, A. op. cit., 1982, p.129-i39.



· j' t· 1" .-J ~1 ( en : :L 'r :L C a. 'u. :,:.. O Ü <3. cultura organizaciona.l. Poderia.mos cita.r uma

série de outros autores que contribuiram para este tipo de

an'lise~ no entanto a escolha desses três deve-se ao fato de

ab 0)- d ag ens en91ob::3.ndo

métodos e perspectivas discutidas também por outros autores.
'.1 t· r' ,.,1Üen . r : :1. c ::3.1Q. ::~.o da cu lt ur a at\-:'~.vé~:;d :,~.an A 1i ',;;12

do conteódo e da for~a que esta. demonstra. O autor coloca. o

conteódo na dependência, de um lado, das cren;as, pressupostos e

compartilhados pelos

fundadores; e, de outro, pelas novas experiências adquiridas no

processo din1mico que ocorre dentro da orga.niza;io e ao qual a.

sua cultura estA inexoravelmente exposta. Atribui ainda a for~a

d o s

compartilhados pela coletividade, e no entendimento que alguns

t '.1 .pressupos os sao malS importantes que outros.

argumentos usados nos sugerem que para

identificar uma cultura organizacional, deve-se:

-realizar um estudo dos pressupostos compartilhados, o que

pode ser feito através da análise das manifestai5es culturais;

-investigar até que ponto 05 membros da organiza~io sio

de decifrar a. cultura e identificar suas diversas faces.

casos, o status e/ou antiguidade poderiam proporcionar um

nl=:3.i o r acesso às informa;5es, porém os recém-chegados podem notar

os contrastes entre a nova e antiga experiência, conseguindo

perceber a realidade cultural, pelos menos a aparente;



-calcular a foria da cultura, através da observa;io dos

slogans, pr'ticas, express5es e até sentimentos compartilhados na

Jà em Deal & Kenned~ encontramos duas maneiras de
identificar a cultura. A primeira envolve os· procedimentos

externos, tais como: analisar o ambiente fisico (edificios,

prédios); considerar o que a cultura diz sobre ela própria,

através de relat6rios, entrevistas, reportagens, etc; verificar a

postura da organizaiio diante de observadores externos

(visitantes); e, analisar comparativamente, através da observaiio

e de entrevistas, a coer~ncia entre as posturas e a;5es dos

entrevlstados.

A segunda forma proposta envolve os procedimentos internos,

como: sistemas de progressio de carreiras,

recompensas; avaliar o tempo de perman~ncia das pessoas nos

cargos - principalmente nos de chefia; analisar o conteddo dos

dlscursos e memorandos; e, considerar atentamente os mitos e as

est6rias que circulam na organi2a~io.

Finalmente, o terceiro autor - Paul Shrivastava - que sugere

o reconhecimento de alguns "indicadores" da cultura, tais como os

mitos, as sagas, os slstemas de linguagem e/ou metàforas~ os

simbolos, cerim&nias e rituais, o~ sistemas de valores e

normas de comportamento.
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n e s t e 1. t em ela po s s ib :i.l t d ad e c ul t ura

organizacional ser dnica. Assumindo a validade desse pressuposto,

poder-se-ia concluir que duas ou mais organiza~aes nio poderiam

ter uma cultura comum. Esse argumento é encontrado naqueles
,

::':1.'5 cu l t ur as fo·r t:,;·?:s!.

g e r :~~.l

desenvolvimento de um determinado tipo cultural. Como acreditamos

que a apresenta~io das divergências entre autores poderá levar a

um enriquecimento da discussio, destacaremos os trabalhos de Ja~

Barne~ (47)~ Joanne Martin (48)~ Gib Akin e David Hopelain (49).

Esses autores analisam as especificidades culturais como

sendo passiveis de serem comuns a mais de uma organizaGio.

Ja~ Barne~ se apoia no conceito de vantagem competitiva.

Segundo ele~ uma cultura s6mente poderá ser fonte de vantagem

c omp e t í t iV:::l. ( l..I.m :,:1. ,"!3 umen t o s c on ~:;I..I.1t: O," e'::,

organizacionais) se atender a trés condii6es fundamentais: a) ela

ser passivel de ser avalIada em termos de acréscimo financeiro,

:0.t r i 1:11..1. t: o~-:. i nc o ITIU.ns li e c) ~5(.;; P os s·ive '1 de ~:;e r .i.ll'LL.t.~ld~;~,,,__,,..!.11~.r;;.n_:;.'l~;}.

(47) BARNEY, Ja~ B. Organizational culture: can it be a source of sustained coupetitive advantage? in: Acadel~ of
Kanagemgot Rgyiew, 11(3):656-665, Jul~ 1986.

(48) KARTIN, Joanne et alii The uniqueness paradox in organizational stories, in: Adlioistratiye Scieocg Quarterl~
28(3):438-453, sep. 1983

(49) AKIN, 6ib & HOPElAIN, David. Finding the culture of productivit~, in: Organizational D~nauiçs, (14):19-32,
wioter, 1986.
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imitada perfeitamente,
ger',:\ndo i:\pen,Tt!:; o ,..et orno n o r ma "1 . .lJd

utilizada por outros anteriormente ou vir a ser no futuro, o que

acabaria eliminando a vantagem.

Um outro tipo de análise que contesta a unicidade cultural é

a de Joanne Martin. Ela comenta que podem ser encontrados traios
C oml..\I1·s nas estÓrias de diferentes

Dp os i t or es tipo de p od 1.'7:\" i am

argumentar que a funiio das est6rias é exatamente a dp chamar a

atenlio para o caráter particular da cultura, uma vez que é

através delas que vários eventos sio transmitidos. Martin, porém,

contra-argumenta afirmando que a prática tem-lhe demonstrado que

podem existir estÓrias de diferentes organiza,5es que guardam

grande proximidade e semelhania na forma e significado.

Por dltimo, encontramos o trabalho de Akin & Hopelain, que

t r a t i:\ d e um i:\ .\::.u.l"t ..\,!..r..i;L.d ..fl" l-;:..l::..o"d.!J..tj, ..~j,..CLiHI..!;;~, c::ti j o~,; e"1e !TI E:' nt os f" E:' ri a m

comuns e compartilhados por diferentes organiza,ões independente

de seu tipo, podendo ser imitada por outras. Porém, eles frisam o

fato de que a cultura t a causa da produtividade. A cultura é a

imagem que os membros da organiZaiio tém desta, do seu lugar de

t r ab a l h o de) c onh e c imen t o compartilhado. Se

orientada para a produtividade, ela ocorrerá.



() variedade cultural den t ro de uma dada

imp 1iC::1 na do r 1'21 <:\ci on ::3.men t o do

comportamento que s~o comuns a seus membros. Aceitar o caráter

dnico da cultura pr6vavelmente implicaria em assumir que ante

toda e qualquer observai~o, questionamento e/ou estimulo, os

membros de uma organizai~o, independente de sua localizBiio na

estrutura, acabariam se comportando da mesma forma, dando o mesmo

tipo de resposta, apresentando as mesmas reai5es e fazendo as

mesmas interpretaiões.

A respeito dessa discuss~o, Kilmann et a1ii (50) relacionam

variedade cultural com os seguintes fatores: ob J et :i vos

organizacionais; tipo de produto e ambiente em que a organizai~o

opera; e, a forma como administra seus recursos humanos.

í.d en t i+':i"car"am algumas t en d ê n c :i. as

caracteristicas que lhes pareceram se relacionar tanto com o

pressuposto da cultura ónica quanto com o das móltiplas culturas.

Consideraram os seguintes pontos: a) Para o caso de cultura

ónica: a uniformidade da linha de produtos; a homogeneidade e
d,:;: ::~" un i +o rm í dad("z- d:;~" e",:;t\-u.tur"<l

o r s an t z a c i on al ; consistência do comportamento de seus

membros. b) Para o caso de mdltiplas culturas (sub-culturas): a

(50) KILHANH, R. et aIii. In: Five ke~ issues in understanding and changing cuIture. In: Gaioing [PotroI of tbg
corporatg cultyre, 1985, p.1-16.



mercados mdltirlos e dinimicos~ a diversifica~ão
d ::3.~; comportamentos em h :le:r'àrqu í cas ..
As da sociedade moderna, segundo essa

mo s t r a r í am certa

mul t ip I ic id::':I.de !I p ()1" '::;12 :::\.d:;:tpt ::11" em me),h 0'( :::l0~:; amh ien t es C omp '112)(0':; :'

Já os trabalhos de Mer~), Louis (51), Larr~ Short e lhomas

F e 1" 1" at t (52) convergem para uma explj,ca~io diferente da de

Ki'1mann e seus colaboradores. Eles se voltaram para a unidade de

t r ab al ho , ou

comportamentos dizem respeito a grupos especificos dp trabalho,

sendo qUI,::, an ::J.l i SfE; cul 1:1"1.1":,,.),

particularidades dos mesmos •

.l1.\.ld.sà.lJ..!üã... ...I; ..!.Ll.!..\J..l:..ià..l.

A questão da possibilidade " .oc o r ren c :L::3. mudan s a d:i:l,

cultura organizacional tem sido assunto de ardorosos debates.

(51) lOUIS, Ker~l Reis. Sourcing workplace cultures: wh~, when and how, in:.KILHANN, R. et alii GaioiD9 cQotrQI Qf
thg corporatg culturg, 1985, p.i26-136.

(52) SHORT, larr~ E. & FERRATT, Tholas. Work uDit culture: strategic starting point in building organizational
change, in: Hanaggmgot RgyigW, Volt 73, August, 1984, p.15-19.
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Autores como Deal e Kenned~ (53) e Vija~ Sathe (54) acham que

a ocorrência da mudan~a cultural é um fato viável. Um dado

significativo em todo caso, é o de que mesmo os que admitem que a

mudania seja possível, destacam que a sua ocorrência poderá

implicar em traumas, enormes despesas, e dificuldades

significativas.

Estes obstáculos ~sao explicados pelo fato do processo de

mudania provocar rupturas de rituais, valores, simbolos e até de

rumos em diversos graus de intensidade, o que geralmente encontra

fortes resistências entre os membros da organizaiio.

A realidade demonstra que a imrosiiio das mudanGas nio é

factível, nem os individuos t ~eS.arao dispostos a assumir de maneira

pacifica sem resistência aquilo que lhes é imposto. A consideraiio

(dos encarregados na viabil izaiio das mudanias ) da correlaiio

entre de urg&nc idade de 1 ~o seu grau la, e a sua capac aSSlml .aiao

pelos membros da organizaiio deverá ser prioridade, sob o perigo

de comprometer totalmente qualquer processo que objetive uma

o que temos até aqui descrito nos sugere que o grande desafio

dos que acreditam na possibilidade de mudania e o de ganhar a

confian;a subsanando eventuais sentimentos de perda e

desorienta&io para transformar em anuência
corresponsabilidade por parte dos membros da organiza,io.

(53) DEAl T. & KENNEDY, A. oP. cit., 1982.
(54) SATHE, Vija~ in KIlHANN et alli, op~ cit., 1985.
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Uma ainda qUE:' de maneira ràpida~
conceitos, elementos, mecanismos de desenvolvimento, 1TI<:1.nut(,?:nli,~íoe

identificaiio da cultura organizacional, nos deparalTlos COITIo fato

de nio existir consenso elTl torno do tratalTlento, ',;;.:i 9 n :l 'r i c :;';I,do,

i m 1:)(:\ c: t o no âmb it o da do

A maior parte dos trabalhos recortam a realidade

e desenvolvem aspectos especificos definidos pela preferéncia de

Dentro da ambiguidade que o tratamento desta

~5IJ,SC i t :;';l,do, aparecelTl duas explicai5es mais gerais elTl torno da

como o produto socIal dos diversos grupos organizacionais, o que

nio implica necessariamente que a opiniâo desses grupos (t opo ....

intermedi~rios-base) A

a t r t b u t aos lideres e/ou fundadores a responsabilidade pela

criaiio dessa cultura.
encontradas para isolar

as vari~veis culturais; mensurar e/ou perceber o

processo de dOlTlinaiio e controle sobre os lTIelTlbrosda organizaiio;

e, trabalhar os conflitos e anta~onismos, sio fatores presentes

que devem ser estudados objetivamente, mesmo que este tipo de

estudo possa vir a colocar em xeque a suposta neutralidade com
qu,,::; se o ~::~5t: ud o



Capitulo 3

ADMINISTRAÇ~O POBLICA



A administra,io p6blica tem sido objeto de ampla discussio,

debates e de reconhecido interesse entre os estudiosos! o que até

agora parece nio ter sido suficiente para impedir que o seu campo

de r den t :id::'~.de.. I~:lnd~;,

entre os que dedicam à sua pr'tica e estudo, um grau razoável de

concordincia em torno daquilo que constitui o imbito do seu
t r ah ~1J. h o !I do seu interesse, dos fen8menos que poderiam ser
incluidos sob a sua rubrica, quanto mais de uma teoria da

administraGio póblica strito senso.

Nos parece possivel afirmar que as responsabilidades do

Estado, pelo menos nos paises de concePGie liberal, eram bastante

simples até a Segunda Guerra mundial ..Limitavam-se aos cuidados

com o funcionamento da màquina administrativa tradicional, assim

como a manuten,io da tranquilidade e segUrania da popula,io ..Por

outro lado~ cabia ao setor privado o investimento particular, sem

outra diretriz além do interesse dos individues e sociedades dele
p ::,:\r t: ic i p an t (-'!: ••

Dados bastante reveladores a respeito da modificaGio do

papel do Estado parecem surgir com a paz, desde que a devasta.io

provocada pela guerra exigiu um grande esforio de reconstruiio

das economias, assim como fornecer oportunidades de trabalho aos

9 r ui> os das novas gerai5es e permitir o desenvolvimento das
p opu I<1.1 (5e~~•.
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Parte da argumentaiio a este respeito é encontrada num

trabalho realizado pelas Nai5es Unidas(55):Se esper6 que el Estado

se convirtiese en un media acelerador de los cambias econ6micos e

sociales, ~ no simplemente en un preservador deI status-quo. Y en

de pr'imer i mpu l~;ador ~.:I estimulado)" del

desarroll0 nacional, se esper6 que dispensase los beneficios deI

progreso econ6mico ~ social a los másn
•

A ampliaiio e diversificaiio das atividades dos poderes

póblicos e a necessidade de encarar e superar uma estrutura
governamental ineficiente defronte o novo desafio, nio tem sido

tarefa fácil e muito menos linear e unificada, o que se reflete

nos estudos sabre a administra5io póblica.

A questio das dificuldades em estabelecer as fronteiras do
campa da administra~io póblica, é abordada nas

trabalhos de Wamsle~-Zald (56) e Cavalcanti (57), como sendo o

reflexo do que C)!:> prj,meiros chamam de "c ar á t er h í.b rído" da

básica". Com estas denominai5es os autores se referem à dualidade

apresentada por este tipo de administra,Jo, que de um lado tem

liga~5es com a Ciincia Politica (onde se colocam questões como o

legitimidade e conflito), e, de outro lado mantim ligaiÕeS

(55) Na~ões Unidas. Manual de Ad.inistra~ão P6blica. 1974, p.4
(56) WAMSLEY, G. and ZALD H. lhe Polítical gcgngm~ gf Publir grqanízatign. A critiqug and apprgach to the stud~

Df public adlioistratigo, 1973.

(57) CAVALCANTI B. A gestão pÚblica cala componente do desenvolvimento curricular das Escolas de Ad.inistra~ão.
Revista de Administraiãg PÚblica. 18(4): 235-249 out/dez 1984.
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com a análise organizacional (relacionada com o alcance de

objetivos e a realiza~io de eficiência màxima).

A I· '1 " . J tamJ1Va enCla ~es:as duas frentes é um dado . . ,..~
qU('? ~I n ::,~OP:l n :l a.o

d o s c i t ::'~.dos!1 a t l" ::,~.vé s do

desenvolvimento de uma teoria da administra,ia pdblica, que tenha

COITIO t orno do campo dp pesquisa

especificado~ acordo esse, ligado a um sistema explicativo e a

conceitos operacionais de alta qualidade, precisio, tra;ado a ser

e, principalmente, t r ab a l h ar

conjuntamente a anàlise organizacional e a Ciência Politica.

Enfim, a constru;io de uma teoria empirica cientifica séria,

refletida e clara, capaz de acabar com o relaxamento com que Q

termo tem sido usado.

A geralmente reflete a filosofia

dominante na sociedade, reproduzindo inclusive o estilo de vida~

a configura;io de idtias, atitudes, costumes, normas e formas de

c ondu t a de:st::l.

Nio ~ o caso, no entanto, de negar a existência de seus

criticos, constantemente preocupados em chamar a aten;io para o

en t end em como
governamental. Silva (58) chama a aten;io para a tendincia geral

de se subestimar a administra;io pdblica e de se superestimar a

privada ou particular, sem maiores análises. Em suas palavras:

(58) SILVA B. Confronto entre a Adlinistraião P6blica e a Adlinistraião Particular. Cadernos de Adlinistraiãofúbliti, n° 8 p.6-7. 1954.



V ~lC :Los on de med r am 1a do ::3. 1::;~do" imp ('2"" t u '" b ::,~,dasa n e~,~Ii 9 (:z.n c i :i!I, 11 ::,~,

d e s o r d ern 11 irresponsabilidade, ::,~,té()

desonestidade". Porém, apesar das m8nifestai5es contrárias - que

muitas vezes raiam a hostilidade - por parte de seus opositores

em rela~io à expansio das atividades governamentais, permanece

uma certa conviciio de que pelo menos para alguns setores nio

alternativa para

estatal", o qU~ tem provocado o incremento do ndmero de tarefas e

responsabilidades da aliada pdblica.

Captar a dinimica das diversas categOrlaS de análise que

tratam da questio pdblica suporia uma incursio exaustiva. Cientes

de nossas limitai5es, esclarecemos que - para efeito do nosso

objetivo - ao invés de partirmos de uma análise da esfera direta

do governo, passando pela aliada ministerial e ag&ncias, optamos

por abordar diretamente a questio especifica das autarquias sob a

esfera da administraiio governamental indireta, +orma d e servico
pdblico desceritralizado, e que nos servirá de arcabouio para

definir o perfil da organiZaiio-objeto do nosso estudo.

EMrRE~' ·\S

p,"od.t os
e st ra égias

i~tE:n vêm

GOl)EI:::I~O
PUFd)

•
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A autarquia é um dos vários fen8menos que nio encontram at.

hoje uma defini~io universal~ no sentido estrito da palavra. O

que por ela se entende varia de pais a pais e entre autores.
HelIo (59) é um dos autores que comenta essa situa;io, quando diz
·"{.l)téhoje tem penTl:'~.IH;,cidoe s Pac el ad o o p robl ema d a d e f í n í.s ão d as

autarquias. Perdeu-se a visio de conjunto, imprescindível ~ara a

compreens5o unitária da matéria. Os autores tratam das autarquias

ora sob o prisma do servi~o pdblico~ ora da descentraliza~io,

ad o t au d o ingulos diferentes para enfocar o mesmo objeto ou

segmentos dele. Fica-se com uma constela~io de no~6es, uma série
de con ce it os d i~:;pe)"~;.o·::;,a ~:;IJ.sCitar IHJ.me\"OS,l';:; d ltv id '3.~;;.: '1

No entanto, o que nos parece importante colocar é que a

au t ar qu i :;:4. n <1s cE' d.1 IH':;-Ce ss idad e n)" (';'<11 ou for j ::Hh3:" do. 1:::::;t :':I.do em

criar uma pessoa juridica~ independente dele, para alcanijar
determinados objetivos, desde que ao criá-la nio a coloque sob Q

)"egime juridico tipico Enc on t \0 ::'~.·"·se

limitada dentro do quadro que compõe a administra~io pdblica no

descentralizada (61). r instituida por lei, com personalidade

(59) MELLO B. de C. Natureza e regile juridico das Autarqyias. S.P.,Rev. dos Tribunais, 1968, 487p.

(60) Na prâtica ocorrei graus de independência diversos em relaião a adainistraião central.

(61) Alguns autores, entre os quais HelIo contestai que a existência de descentralizaião seja condiião sine qua

non nas autarquias, podendo, segundo eles, ocorrer ou não confome o caso.
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jurídica de direito privado característica indispensável, desde

que nio pode se falar em autarquia na aus&ncia de administraiio

pdblica), patrimBnio prÓprio eatribuii5es especificas.

íL~;lut ..~u ..9.u.i.;;l._.::::"._.\J."""G.;:1S.Q..._.I.~.:ln.~·~.l11~;.nlJ!J.

A semelhania com outras naGões, Panamá, uma vez terminada a

Segunda Guerra Mundial defrontou-se com problemas para os quais

sua estrutura governamental se mostrava ineficaz.

Dado o caráter urgente das necessidades enfrentadas, deixou-

se de lado a possibilidade de transformar e fortalecer os

considerar-se uma aiio demorada.
()p t OU····5(~ d e nOV,lS au t ôrioma s semi····

aut8nomas (62), ~que acreditou-se permitirem fazer

apresentados e urgentes, mesmo que

Entre as entidades autônomas e semi-autônomas, algumas foram

criadas para desenvolver operai5es especificas, qU(·:: não pod'2)"iam

ser desempenhadas pelos ministérios, enquanto outras visavam

completar programas que estavam dentro da jurisdiiio desses.

o resultado dessas aiSes é a complexidade e a diversidade da

organizaiio administrativa atual, que tem, além dos ministérios,

uma série de institui.5es paralelas, que acabam dificultando a

(62) As instituiiões autônOlas e seli-autônolas têl sua base na sustentaião na Constituiião Nacional do Panal~.



clara compreensio do papel que cada uma deveria desem~enhar em

colaboraiio com o resto, de forma a se atingir os objetivos
t r=:3.'ji ados •

o Estado estabelece o poder póblico por meio dos poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, que agem de forma limitada e

separada, por&m em harmoniosa colaboraiio. Ao nia pertencer a

nenhum desses tris poderes, as instituii5es aut8nomas e semi-

aut8nomas constituiriam um quarto poder, o que t impossível.

Desde que nio podem ser localizadas nas esferas do Judiciário e
L.e~.~i sí ::3.t i V() !f as mesmas se acham obrigatoriamente ligadas ao

Executiyo~ seguindo a ordem hierirquica que lhes correspondem na

regulamenta,io constitucional.

No caso panamenho nio existe considerivel diferenia entre as

estruturas aut8nomas e semi-aut8nomas, exceto no que diz respeito

ao oriamento, sendo as primeiras auto-financiáveis, enquanto que

as segundas nio o sio •

.•.G.Q.1UJ2.~.i.iillJ:..:i..a :: dir et :i va

constituída profissionais de comprovada capacidade p

conhecimentos atualizados em relaiio às mat~rias de sua atu8ijio.

···I ..4 ~ lP' ..4,~. ,...... I::',,·Iit·· ..• p,.... 11~J.~.I2...•.n.!.A.•~jL •...L.:il. ....._.~....Q..4. .. ..•t~.!o~. m:!.:> mo limitada, sempre deve existir

a possibilidade de contornar as contin9incias do Executivo.



'H'El.~..K;j.JJ.i..1HL~1..a.~1..~.: de !TIo 1cIU I" ,,:\das leis

as autarquias devem possuir flexibilidade que lhes

penni t e adaptar-se ~s suas obriga~5es, sem ter que se submeter

aos trimites administrativos longos e complexos.

tanto nas esferas nacionais como

in t: er n ;.;1.C i01'1 a í s !I d evern o Pe rec e r

t ecn ic idade, estabilidade e permanência, tendo, Lnc l us íve , a

possibilidade de obter empréstimos e contrates particulares, a

que facilita a realiza.ia normal de sua programaiio independente

do E1~t ~':l.dc)ti

.(711..9.\.Ulli;1.S•...s.l..f. ..$-..~,?.aD..t.;lg..e.D ..~ .._s.l ..a.~ .._jil'..l..t ..iTlJ::..9.,!.lj•..ià..S.

Amado: .')I~~nte de

DC así CHH~ '1 mente surgen ideas improvisadas donde muchas manos,

algunas inexpertas, intervienen en la creaci6n de organismos

desproporcionados, disformes, desordenados ~ a veces tan mal

nut I" Ld o s 'lue t íen en escasas posibi'1idacles de subsistir. En

ocasiones también el organo Legislativo es demasiado generoso al

instituiciones aut6nomas innecesarias que tienden a

debilitar la autoridad directiva deI poder ejecutivo ~ diluir a6n

presupuestaria requerida P ::i1. r ,3. +o r t: ::l'J. C'!:C I::",'

desarro'11ar debidamente a los organismos estatales ~a existentes"

(6~3) •

(63) AMADO, D. La Administraci6n PÚblica como instrumento deI dgsarroIlo.(OEA). Panatá, 1966, 100p.
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~ dificil desde que nio existe um esquema estabelecido para que

isto ocorra, o que acaba trazendo sérias consequ~ncias. Segundo

l"iin:lstél-:ioda (.'gl":i.cu.ltul-:':l.(64)::"Un Pl-~";)1J1'2ITm.
:i.ITIPor·tant('::"es la ausencia de coordinaci6n en

dependencias deI gobierno nacional, que por falta de
c:omun i c ,":\c i 61"1 no depempenan la funciones
correspondientes o impiden el desarrol10 de los programas".

sio consequincias diretas da de
As funi5es de v1rias entidades sio muitas vezes

parecidas com as de outras ou dos ministérios. Nas palavras do

da A ~Jl- i c u "1t IJ.r ;-3. , In dú~st: r i <1 ( 6~5) e " La

1::l.

or~3an :i z ac :i 6n de +un c t on es

actividades de otras, la excessiva burocracia ~ la intervenci6n
mú l t :i p 1e en funciones que debian ser centralizadas en una

instituci6n, constitu~en un sério obst1cul0 aI desarrol10 deI
P <3.i ~3." n

·-ll.lf;..~~SHJ..ij..ijU:j,..Q.: o c o r l" E~ C C>ITIa

atividades e na utilizaiio irracional e inadequada dos seus

ocasic>nes existen tendenc:ias opuestas,
conflictos ~ falta de cooperac:i.6n. La m:i.sma naturaIeza de algunas

(64) Pana.á. Hel6rias deI KinistêriQ da Agricultura, CglêrciQ e Ind4stria, 1967, 54p.

(65) Panamá. Palestra proierida pelo Ministro da Agricultura~ COlércio e Indústria, perante a Asselbléia Nacional.
Sessão de 1967, p.73.



entidades los lIeva a intentar politicas ~ objetivos que no

coinciden con la deI resto deI gobierno. En este sentido la

autonomia ha sido l1evada a extremos inconvenientes en nuestro
pais ~ como tiene recursos ~ libertad de acci6n puede tomar

iniciativas independientemente de los prop6sitos deI 90bierno

central con frecuencia los actos de una entidad no guardan

re1aci6n com los propósitos. ~ objetivos de otras ~ esto no
contribu~e en ninguna forma aI desarroIlo deI pais ~ a la

ut íí í zac í ón m;'lSe'fectiva de los r ecur ao s deI Es t ado " (66) ..

._..cx..i..t.t.rJJ;L_ ..dJLJ1.S:.r.:..f..-S..::i..Ld..M.t;. : 5 endo ors a 1'1i s Ino 5 d e (:~x C f:~S~;ã o , as
. t . .<1<:e 1 ::'~.VI21S a :'":l.dITI:i 1'1i s t l· ,,:\1$ ~~Ct

pode proporcionar, sem dificuldades, os

~)(~~rv:i.(ios.

····l.llll~.o..s..~Ü.J;üj ..Ld..a.dJ;._ .._. d-<-L l:1J..i;l1)..f...i.iãX. : não existe uma p011.t ica
un ificad::"~ em matéria de desenvolvimento resultante de acordo

Exec:utivo e o Legislativo. "AI contrario se observa en
mismo fenômeno que aparece en otros paises donde los

t: an t o m :i n i~~t: e l- i :'3.1 e 1:; C orno

parecieran a veces si se nos permite utilizar el simiI, marchar o

descompasadamente debido a que pretenden seguir 105

d í s t t n t o s arreglos orquestrales que inconsultamente improvisan
f;;US directores. Pareceria, en efec:to, como si c:ada pareja

danzar aI compâs de diferentes bandas musicales que

entonan en desorden distintas c:anc:iones durante un gran baile en

(66) Pana.â. op.cit., 1967, p.45



pdblica. Ante esta confusión, muchos pierden e1

p a s o " (67) ••

·-fll~co.t~ ..•• 'I c. '. :>-V_'''.1_· r./·":>-co "\ e.. "I~ "li(~' d_"~ 1:'",· t.' I •.•••J.I_ .•.•..sa...l:•..IoW."O~_ .._..~ __ ..(;.~J: ...c:...u....J ...l:L.___ ..il.. ..J:.s: ....•...e..c>.n_..l..lõW..J.... _••. .a. j;;_ ....IoI..tL..IMA.~J;; ..u..••_J•..~~.. o

grau excessivo de independincia das autarquias poderia chegar a

agir como obst'culo grave ao desenvolvimento das funi5es de

cont l-O 1.::: e C o o 1-d en ::3.'. :'1() todos

governamentais que se espera que o Executivo exeria.

·-l)f:_:f..ü;..i~.n!.; ..;L,;l.._ _.._ d.!~.._ _._..';;;.~J.n..t.r.Q.l!lL _ _..lfL(;d.;~..l.at..i_'i.!;:'.: At 1..1.:::\ lmen t e

que desenvolvem funi5es de caráter pdblico nio possuem

v i nc 1..1.1 <Vii ~·~:o com o Legislativo ..Nesse aspecto, acham-se em posi,io

pr ivi 1('::9 í ada quando relacionadas

responder, perante à Assembléia Nacional, pelos seus atos. Essa

irregularidade é minorada quando algumas destas entidades recebem

total ou parcialmente os seus recursos do oriamento nacional.

Porém, esta forma de controle nio poderia ser cons i d er ad::,:\

suficiente para garantir a preservaiio das regras

regulamentam o equilibrio dos orgios governamentais. t necess'rio

considerar essas entidades como parte efectiva do I::>(1::: c u t i vo e

relacioná-las com os demais org~os do Estado. Isso

coloc'-las sob a autoridade e coordenaiio do Executivo.

permita um maior controle e distribuiiio equitativa dos recursos ..

As autarquias no Panam' sio as dnicas entidades que podem

(67) Pana.ã. op. cit., 1967, p.se
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fundos p6blicos sem autorizaiio prévia do legislativo, o

que as privilegia em relaiio ao resto do setor p6blico.

A pressa na cria,io das novas entIdades parece ser o fator

causal~ no caso panamenho~ de uma falta de defini~io dessas

como quanto ao critério geral, caráter, organiza,io,
'} 'j . '.'. OC ::1 .1 ;'!::":1.4i ao ,

planos do governo. O resultado que esta indefini,io provoca, como

nio poderia deixar de ser, é o aparecimento de contradi,5es

motivadas pela inexistincia de uma lei de caráter geral, que

regulamente princi~io~ e modalid~des de criaiio, funcionamento e

I i l . j ~ I i .responsall .1(a~eS CaJ.velS a essas entidades.

b ) O•.•..ü·~:n.Q..lu.p..n.r.I..•._.r.J.~L.~i~~J;.Q.n..t..il).!.!..;i..d.:;i!.!;h; ..;:...•_.!..~m.~l ~;..;L.nlt. _.d.;i! _;;l.d.lt1.;L.n.lj;'..t..L,;;l!iijj~

l:.!.llb..lj.!.:~;l" ...:I.

trabalharemos ao longo deste estudo, nio possuem no campo da

Administra.io, um significado 6nico de uso corrente,

unanimamente aceito. Por este motivo, tomamos de empréstimo os

t e r mo s como u~;:;idos Sp I nk (68): "c on t t nu í dade e

descontinuidade administrativa como aquilo que se refere aos

dilemas, práticas e contradii5es que surgem na administra.io

(68) SPINK P. Opa cita 1987.p.57.
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pdblica direta e indireta, que ocorrem quando h' mudan~as de

Pretende-se aqui fazer constar que os termos continuidade

versus descontinuidade nio estio embuidos, a priori, de uma

conota;io positiva, o primeiro, nem negativa o segundo. Com esta

observa~io, espera-se deixar claramente estabelecido que esses

termos s6 viria a adquirir um ou outro sentido dependendo de cada

caso particular~ Parte-se, assim, do pressuposto de que qualquer

ou pl:~nnanJ~ncia significado quando

inserida no contexto s6cio-politico mais amplo que a contim.

Ao 10n90 desse estudo deve-se entender: a) Continuidade como

um fenômeno t n í t e r r up t o ,

discrepincias entre elementos encarregados da tomada de decis5es.

A estabilidade decorrente dessa harmonia poder' nio garantir a

eficiincia; e, b) Decontinuidade como um fenômeno que poder'

P r ovo C ::11" de de profundidade nos niveis

da estrutura, do comportamento do pessoal e da cultura da

organiza~io. A instabilidade gerada pela reformula~io, interrup~io

ou ruptura num dado momento poder' ou nio propiciar o ixito da

tarefa administrativa. Ambos os termos devem ser analisados sob

um ponto de vista objetivo e sem nenhuma pr~- disposi~io

valorativa em relaiio a quaisquer deles. Isto deve ocorrer porqUe
.

só poderio ser a eles atribuidas depois de

efetuada a an'lise especifica da situaiio.
lXlstem outros dois conceitos que aparecerio com frequincia

no presente trabalho, . 'J t t Jquals ser ao :ra.a~os como s i nôní mos P,ll"::l
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facilidade da anAlise. Sio eles: o de mudania e o de reforma.

Ambos procuram a renovaiio, visando conforme o caso
ou mesmo

c on c e i t o s :i.mp 1 :i c atn em mod if:ic :::\'jL t-)(·:?,:;

mas nunca definitivos, uma vez que a dinimica do

processo implica num movimento que nio tem fim.

C.Qll..tjll.!JJ..!.jjl.d.r; .....:x.fJ:.r:..s.!L.'~_•._..!lfJ:.~~..\-;;.Q.n.t..:L.n.!.!..j•.d.;;ld.fJ: ..~._.JJ.m. __.•..:f.fJ:.D.iiLTillll.r;J.._QJ ..sW.r;j.~ld.~J ...•.._S.HJ.

Toda organiza~io estA inserida num mundo dinimico e mutàvel,

numa sociedade com o seu pr6prio grau de especificidade e com uma

estilo, sua hist6ria, seus problemas e suas peculiaridades, sio

um composto de continuidade e mudania" (69). Enfrentar as forias

end6genas e ex6genas do ambiente é o desafio que deve encarar

quem espera sobreviver ao continuismo sem perspectivas ou ~s

As organiza~5es modernas, póblic8s e privadas, defrontam-se

segundo Shirle~ (70) com mudanias nos niveis externo, no que se

refere aos valores .. ,~;oc:t ~1115!1 as novas oportunidades ou limita.5es
ambientais de ordem econBmica, legal, social e politica; e,

(69) FERREIRA, B.L. Burocratas & Burocracias, sr., Se.ente COI. Edit., 1981, 12ep.

(70) SHIRLEY, Robert. U. modelo para análise da ludan.a organizacional. Reyista de Adlinistraião dg Empresas, Rio
de Janeiro, v.16, n° 6, pp.37-43. Nov/dez.i976
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interno, no que diz respeito às mudanias estruturais ou de

comportamento. Por isso, é quase impossivel manter totalmente au-

sentes as discrepincias no nivel da tomada de decis5es, especifi-

mente quando as reformulai5es ocorrem e sio feitas por pessoas

cujos interesses nem sempre sio homogineos. As controvérsias

podem vir a existir enio sio insol~veis. De acordo com Nogueira

(71)~ "As mudan~as nio geram problemas por si mesmas; ~sao as

resistincias ou inadaptai5es às novas condii5es que o fazem".

Para conseguir superar as divergincias será necessário

convencer as pessoas interessadas que as a&5es a serem executadas

garantiria, se nio a excelincia, pelo menos a racionaliza.io

administrativa e a decorrente sobrevivincia. Por outro lado, uma

organiza,io submetida a um processo desenfreado de mudanias nio

poder' a ele sobreviver, ou, pelo menos, nio poderá fazi-lo e

continuar sendo bem sucedida, se essas mudanias nio surgirem de

um trabalho consciente e sujeito à avaliaiio critica.

o processo decis6rio que implicará na oPiio pela permanincia

ou modifica.io da situaiio analisada deveria ser o resultado de

um estudo das necessidades e situai5es particulares que as

enfrentam. Lamentavelmente, o cuidado p

preocupaiio com o diagn6stico e o planejamento resultante deste,
nem sempre ocorre~ seja pela falta de recursos ou de programa~io,

(71) HOGUEIRA O. Pesquisa Social: Introduiao às syas Técnicas. São Paulo Edit. Nacional, 2- ed. 1973, p.20
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seja por mero descaso. Por outro lado~ como diz Bertero (72)

muitos busca e eficàcia das

organiZai5es tim caldo no vicio de serem tentativas parciais e

fragmentadas, concentradas ora em mudan~as estruturais ou legais,

ora em mudanias comportamentais.

Todo processo que opte pela continuidade ou pela

descontinuidade e pretenda ser bem ~ucedido deverà preocupar-se:

a)em examinar as idéias, valores, atitudes e pràticas das

pessoas que nele estio inseridas; e

b)em manter um controle que permita prever, se possivel~

eventuais tensões, desequilibrios ou acomodai5es que possam vir a

ameaiar a execuiio bem sucedida do trabalho que se pretenda

desenvolver.

A situa,io atual parece indicar que~ cada vez mais~ deve-se

realizar uma escolha racional que obrigue a valorizaiio da anàlise

e da pesquisa junto aos interessados, antes da tomada de qualquer

decisio que implique em mudan~as. Se fosse possivel e garantindo

eliminar totalmente a influincia de fatores negativos através da

continuidade, dada a preocupaiio com a diminui.io de riscos e o

conseqtlente aumento do sentimento de segurania das pessoas e da

garantia do màximo de estabilidade, a discussio estaria superada.

Infelizmente, a continuidade pela continuidade tem outra face que

pode levar à paraliza;io e ao estancamento~ tornando-se~ assim~

(7e> BERTERO apud PEREIRA, M.J. de B. Desenvolvi.ento organi~acional na ad.inistra~ão pUblica - a correlaião entre
a grau de institucionalizaião e a efetividade da mudania. Revista de Adia Póblica, R.J. 19(3):75-105. jul/set
1985.
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prejudicial. Parece salutar adotar a revisio peri6dica de todo e

qualquer trabalho. Esta revisio poderia inclusive resultar na

d::l polit:ic:~ imp Ian t ad ::3.!1 ()I.,I.,

necessIdade d~ descontinuar o processo,

dando lugar às reais reformulai5es que podem ser parciais ou

totais, conforme o que a situa.io exigir.

Supondo que os fen8menos da continuidade e da descontinuidade

administrativa podem ser o resultado de um processo intencional e

programado ou, pelo contrário, acidental e ·meramente fortuito,

eles merecem um estudo strio em relaiio a cada caso especifico.

r'(') ,..~~c i! ~ . ..... . ('I [':' f'" p. ~ ..., . ('" 1",1' (~,' ,.. rl ..~ '~', I:' .- ,.. .. I ti' .... i')..... .. ..,..~ ..." ... . '''1 1.•"..••.n~~..;•..f.lll1;õJJ.~•..•~~;l......_ .•~.~J.._. .J;..n.!.J.ll.t!••.n.~•.....J.J..~..üI•....•c:. ..lL..;;'..•~...~.._..,J.:ó •••••_~;;... •••• ::::.L:.:;ó1..;..X:.!..!, .••..• ~.L.:;t......~•..L.::'~.:ó1.n..,~.•i..,:ó •..!••.• ~.!u.~n~M..

a) Nivel da Estrutura Organizacional:

No presente trabalho, a estrutura de uma organiza.io será

entendida como sendo o resultado de um processo através do qual a

autoridade é distribuida; as atividades, desde os niveis mais

baixos até a alta administra.io, sio especificadas; e um sistema

de comunicaiio t delineado, permitindo que as pessoas realizem as

e exer.am a autoridade que lhes compete para a

concretizaiio dos objetivos organizacionais.

(73) VASCONCELOS, Estrutura das Qrgani,aiÕes, 1986, p.3
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As estruturas organizacionais devem ser projetadas de forma a

aceitar modificai5es, quando estas se mostrarem necessárias, tendo
. d j 4 •• tCU1 a(o ~e reJE1.ar ambigUidades e arbitrariedades que comprome-

tam a estabilidade das organiZai5es, em virtude de nio oferecerem

em troca nenhuma perspectiva de melhora. O dinamismo e efici&ncia

que se exige das estruturas organizacionais decorre muito prova-

ve lmen t e da rE:!:>pons<:\b:i.li d<:"\cIe que as lTIeslTlastilTlde organizar

as relai5es entre as pessoas que fazem parte da organiZBiio. (74)

De acordo com Vieira, nas organizai5es pdblicas, parte dos

quadros técnicos e burocráticos do segundo escalio (funcionários

tem por objetivo criar um tipo de estrutura que

resista às interferincias e mudaniBs decididas pelo governo. (75)

Estas mudanias, quando ocorrem, sio na maior parte das vezes

transit6rias e se dio fundamentalmente nos niveis de cargos

i~lgulTla~; I'./,:\sc:a men t o, (76)

t: .:::,..m i n ::~.m

sub s t i t u i (~(5iE:~:; d e r ó t ul os

t nt r oduz í r

significativas no sistema; outras vezes, a mudania t encarada como

justificativa para a revisio e implementaiio de esquemas que para

alguns leva à perda de conquistas, quando deveria significar a

OPiio de novos caminhos.
(74) SIHERAY, J.R. A estrutura da empresa: principio e defini,Õps, tipos de estruturas e organogramas, 1970,p.5
(75) VIEIRA, J.P.e. Padrões de atuado, controle organizacional e politico das empresas públicas no Brasil,

Reyista de Administra,ão de Empresas. R.J., FGV, 19(2):63-85, abr-jun 1979.
(76) HASCIHEIHO,K. Reflexões sobre estratêsra de reforlla ad inistrat iva - a experiência federal brasileira, Rf.:

vista dg Administraião PÚblica, R.J., 1(1):11-50, 1967.
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A adaptaiio cobrada por mudanias tecnolÓgiças, sociais e

governamentais dependem, em muitos casos, da capacidade de dispor

p ordenar as rela~6es e conex6es entre as pessoas estabelecidas

pela estrutura, de forma a nio se permitir a inflexibilidade e o

,..,:\d i c a '1i s mo. (77\ A flexibilidade das estruturas varia de uma

organiza&io para a outra. As empresas privadas

tradicionalmente caracterizadas por estruturas que s50

verdadeiros suportes de objetivos globais definidos. No caso das

or9aniza~5es póblicas, estes objetivos parecem nio ter a mesma

for;a que nas organiZai5es privadas. Comumente tem-se apontado

alguns problemas nas estruturas estatais. Abranches (78) cita a

burocratizaiJo, a cristalizaiio de privil~gios, o empreguismo e a

ineficiincia como alguns problemas que as organiZai5es estatais

devem se propor a superar.

Nas organiza;6es póblicas, na maior parte das vezes, as

de representaiio d a 12 ~:;t 'r u t u r "I.

(organograma) parecem ocorrer sem que destas alterai5es decorram

reformas significativas. Isto talvez possa ser explicado por

com que o rodizio politico, que atinge quase sempre a alta cópula

empresarial póblica (origem das novas diretrizes),nio repercuta na

organiza;io e na estabilidade dos quadros técnicos e burocráticos,

(77) ALLUSOH, R. Los orgaoigralas, 1961, p.14.
(7B) ABRANCHES, A questão da empresa estatal, economia, politica e interesse público. Reyista de Administraião de

AdmInIstrado de Empresas, R.J., 16(2):29-40, mar/abr" 1976.
(79) VIEIRA, OP. cit., 1979, p.7B



considerados guardi5es da continuidade da empresa. Já para Bertero

n~o serio de mesmo

comportamento dos membros da organizaiio n~o for modificado, desde

que se entendam a mudan&a da estrutura e a mudania comportamental

como facetas complementares da mudania organizacional.

A cristalizaiio dos valores estabelecidos ocorre quando se

mantém afastada qualquer tentativa de interfer&ncia na gest~o da

um tipo especifico de estrutura organizacional resistente às

investidas externas, fi; n t fi:n d ::~.:_.~:;e: ;:~.

presenia de diretores e gerentes considerados ineficientes~ mas

politicamente fortes. t também Vieira que afirma que os critérios

adotados para a escolha do pessoal de cdpula s~o ambiguos, difusos

e pessoais, e observa que, no nivel das posii5es especificas, o

processo de seleiio se torna altamente pessoal. Neste momento,

quem se conhece torna-se mais importante do que o que é mais

capacitado para desempenhar a funi~o.

b) Nivel da Cultura Organizacional

A definl~io de cultura organizacional adotada neste estudo é

::~. de ~3hl- i V.":1.~~t: a va , ~3e~Jun d o í2S te :::I.Ut: o r » " c ul t: u r a 01- san i :ir.:,lC iOI") <11 é um

(89) BERTERO, C.O. Hudan.a organizacional e Processo DecisÓrio. Reyista de Admioistra,ão de Emprgsas, R.J., 16(2):
29-40, mar/abr.1976

(81) VIEIRA, Dp. cit., 1979, p.71-72.



conjunto de produtos concretos, através dos quais o sistema é

estabeleCldo e perpetuado. Estes produtos incluem mitos, sagas,

sistemas de linguagens, cerimônias, rituais, sistemas de valores e

normas de comportamentoH (82)

Neste estudo, discutir-se-à a tese da existência de um tipo

de cultura organizacional das organizai6es pÓblicas que, assim

como nas privadas, visa estabelecer significado,

com uma série de particularidades que as distingue das privadas e

que as faz assumir um comportamento oscilante e ambiguo, tendo,

segundo Abranches (83) de um lado, a sua face estatal, segundo a

qual deve realizar objetivos pOliticos de natureza

macroeconBmica; e, de outro, sua face empresarial, que a impele a

privilegiar interesses particulares. Compatibilizar estas suas

duas facetas é, nas palavras do autor, "uma tarefa eminentemente

politica, que s6 ter' &xito na medida em que os objetivos e

funi5es destas organizai6es forem claramente definidos e que se

estaheleiam, conjuntamente, imperativos de que garantam

perman&ncia das metas macroeconBmicas". A cultura organizacional

ser' em todo caso mais forte quanto mais forem interiorizados e

aceitos~ por parte dos membros da organizaG~o~ os seus

pressupostos, valores, cren,as, heróis, rituais e cerimBnias.

Sem nomear de cultura organizacional, encontra-se o mesmo

tipo de raciocinio em Pereira (84), quando afirma que Uo poder das

(82) SHRIVASTAVA, P. op. cit., 1985., p.103
(83) ABRANCHES, op. cit., 1976, p.40
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instituii5~s sobr~ os individuos é irrefutável. As instituii5es,

ao tentar modelar valores e comportamentos, passam a determinar em

as atitudes mentais de

estabelecendo assim condi.ões para o exercicio da obedi~ncia e da

docilidade. Estes valores proporcionam aos individuos senso de

orgulho e segurania. A identidade organizacional constitui assim

Este raciocinio leva inserida a idtia de perman~ncia e de

n I:;,'C 12';:;'::, i d ad e d e IJ.m::,~. continuidade. O qU,f? C IJ.1t u ,- ::~,

organizacional desenvolvida exerce sobre os seus membros parece

sofrer modificai5es pro funda~5;: fato que, se ocorresse,

fatalmente levaria a transformai5es no que se refere aos seus

valores, ~s suas cren.as e atitudes, ou mesmo aos seus herÓis, o

que acabaria amea.ando-a. A saida encontrada para esta clJ.ltura

serIa provavelmente a adoiio de mudan.as parCIaIS ou acidentais

defensiva, por parte dos membros de uma organiza&~o, n~o implica

necessariamente a impossibilidade de reformulai5esp desde que as

manobras d~ camuflag~ns defensivas s~jam detectadas e eliminadas.

d,!;;,1;."~,n_':L,r.:>..l_~,,.i,U1f;,n,.t,r.J.

Existem diferenias marcantes entre sociedades desenvolvidas e

slJ.bdesenvolvidas, especialmente no que se refere ao grau de

(84) PEREIRA, Desenvolvimento organizacional na adlinistraião pública - a correlaião entre o grau de
institucionallzaião e a eietividade da mudania. Revista de AdministraiãQ P4bliça~ R.J., 19(3):73-105 Jul/set.
1985



d j".E:'p en.:en c 1 <.~. econ&mica, ao padr~o de vida, à efici&ncia dos

serviios pÓblicos, à qualificaiJo da m~o-de-obra, à coesio social

e às especificidades culturais; em resumo, ao estágio econ8mico,

social e político de uma comunidade.

Para Gon2'lez~ a rela;~o entre a situa;~o de subdesenvolvimen

to e desenvolvimento deve ser explicada por razões histÓricas e SQ

T,11 PiO oc e d imen t: o da forma particu-

cu1ar que teve a presenia do capitalismo em cada povo,sendo que ea

da forma produzlu diferentes tipos de subdesenvolvimento. Entenda-

se, entio, o subdesenvolvimento como a incapaci- dade de se ver e

reconhecer as causas que ajudam a manter a situa;io de subjuga,io;

conforme Gonzi1ez (85), subdesenvolvimento é, antes de mais nada,

um estado de prostaiJo econ8mica e social.

"!a~~ p :::\1::~.vr ::~.~5 de C,1. iden (86)!, "a. 111::1 ad m in is t r ::1'i. :'·[0 lmp ,::;de o p.1"o ..··

gresso de todos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos,indepen

dentemente do estágio de desenvolvimento e da riqueza que possuam.

A .1· ., ,_o 4 íos avanios. aomlnlSCra&ao ~os pa. ses

volvidos é beneficiada pela sua maior capacidade de reservas e pe-

los auxílios mecinicos mais sofisticados de que dispõe. Por ter se

habituado a uma r1pida evolu&io,estes países contam com uma admi-

tecnicamente melhor

Nos países subdesenvolvidos, encontram-se alguns fatores con-

tribuindo para que a influ@ncia governamental tenha um peso maior.

(85) GONZAlEZ, O que é desenvolvimento, 6- ed., 1984, p.106.
(86) CAIDEN, G. ~ COELHO A.M., Inovaião na administraiãQ pÚblica, 1974, p.7.



Dado o interesse deste trabalho na administra~io pÓblica, vale a

pena cltar alguns aspectos da interferência do Estado na economia:

a) o papel "do Estado como for~a motriz das politicas

econ8~icas, e conseqUentemente como agente controlador de um

grande volume de recursos, nio representa, por si s6, um fator

negativo;

b) devido ~ instabilidade politica~ há uma alta rotatividade

burocrática, o que acaba por comprometer o planejamento de longo

prazo;

c) o sistema educacional deficiente alimenta a exist€ncia de

mitos, que s6 retardam o desenvolvimento~ e

d) h' uma divisio nitida entre as elites enio elltes. As

primeiras, que controlam o poder, assumem o principio de lealdade

ao sistema, do qual auferem beneficios através de articula~5es

sociais. As burocracias do servi&o póblico estio, assim,na sua

maioria,controladas pelo unico setor que poderia exercer algum

tipo de pressio para compensar virtuais desvios; o que nia é

feito, devido às divergências de interesses e beneficios, que

caracterizam vigente. (87) Apesar das

descontinuidades,e contrariando a 16 gica,o que na realidade

ocorre é um continuismo, já que o monOPólio das posi~5es

estratégicas por uma elite n50 permite, por um lado, altera~5es

internas importantes, e, por outro, muito menos as mudanias das

regras do jogo.

(87) HARGUEZ, B.Y. de Burocracia latino-alericana ou reflexo desfavorável da teoria da organizaião, RQE, RJ/FGV,
19(1):67-86, jan/lar, 1979
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Capitulo 4

o SETOR DE TRANSPORTES
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o setor de transportes é parte integrante e fundamental em

t od a
. ..
:Lmemo r <'3.'../(.;: 1 ~5 e 1e c I..I.ITIP 'M e

conduzir pessoas, objetos e mercadorias entre os centros de

prodUiio e consumo. Porém, os seus serviios prestados nio se
Lí m í t arn, segundo ,1 bibliografia consultada, ::':1. uma simp '1. e~:.

transferincia de bens e/ou pessoas; pelo contrário, o seu escopo é

muito mais abrangente.

A evoluiio do setor de transportes é um fato incontestável.

Os constantes aperfeiioamentos tecno16gicos, a extensio das redes

de .t r an sp o r t é s , 12: a velocidade dos seus sistemas exercem profunda

influência nas sociedades. Isto ocorre pois, de um'lado, o setor

representa uma fonte de receita e emprego, e, de outro, representa

um papel talvez menos evidente, porém nio menos importante de

gerador de custos sobre a produiio, dos quais as horas mio-de-obra

sao apenas dois exemplos.

Uma relacionada às funi5es do setor de

transportes é encontrada no trabalho de Gar~ Fromm (88) que

destaca duas facetas por ele denominadas de caráter póblico e

privado dos transportes. No que se refere ao seu car~ter p6blico

sio atribuidas aos transportes as fun~5es de catalizador da coesio

social, estabilizador da politica e de auxiliar importante na

(88) FROHH, Gar~. Transporte g dgsenvolvimento gconÔmico, 1968, p.9.



e controle nacional. No caso do caráter privado, o

transporte teria por fun;io permitir aos individuos a livre

escolha para se deslocar de um local para o outro.

Os argumentos até aqui expostos nos sugerem que os efeitos do

setor de transportes se deslocam dos econômicos para os nio-

ec: on ôm í c os ~I levando-nos a supor que possuem um caráter qualitativa

e quantitativamente variável, conforme o caso.

F..i;1.tS.H::~'..i;•....':;l.\.lli.•....;j•.n.J.l..\J.J;;.n.!;;j.J;lJn_ ..i;~•.._!;;..f;i..ks.).l.hz;... ....d.i;)jrl ......lI.L(;;j••Q.;;? ...J.1..!~'_.....t.r: ..i;)J)..$.l?.cu:.t.\;;.

Considerando que os transportes, de um modo geral, sio

imprescindive{s dentro do esquena de vida de qualquer povo, parece

razoável afirmar que a importincia da escolha de um ou outro tipo

pode variar de pais para pais.

Encontramos no trabalho de Muril10 Gurgel (90) uma rela~~o de

fatores objetivos e subjetivos que, na opiniio do autor, estariam

relacionados com a escolha do tipo ou tipos de transportes a serem

implementados por cada pais. Entre os fatores objetivos estariam a

posi,io geográfica, a disposi;io topográfica do territ6rio, a

(89) A palavra sociedade aparece entre aspas porque é usada aqui para designar os representantes da sociedade que
que detê. o poder de decisão e implementaião sobre as politicas, inclusive de transportes. Sabe-se que es-
tas decisões nem sempre refletem os anseios da populaJão e que~ dentro do contexto latino-americano, esses
representantes, na sua grande maioria, não defendei a vontade da totalidade da populaião, já que suas esco-
lhas nel sempre são legitimadas e/ou sustentadas pelo voto.

(90) VALENTE HURILLO, Gurgel, A po11tica de transportes maritimos do Brasil (Crônica de ula Batalha), 1979, 114p.



extensio dos seus rios e costas, o seu avaniO econBmico e

tecnolóQico, a grandeza do seu mercado interno, a dire~io das suas
c omé r c í o ,

eminentemente subjetivos estariam a indole e a evoluiio politico-

social de cada povo.

Ulze (91) é outro autor a colocar a estrutura de servi;os de

transporte na dependincia de fatores variáveis e constantes. Entre

estes fatores ele destaca: as condii5es geográficas, econ8micas,

politico-sociais e tecnológicas de cada povo.

Constatou-se nos trabalhos consultados uma grande proximidade

t '-' ,~.. '1 .. _. .• ~-' ....• j".nas argumen .aloes e ~~~ lLa~0~~ , Ü~ autores, no que diz respeito

aos fatores de influincia aos cuidados que devem ser tomados para

a escolha de um determinado tipo de transporte. Cuidados estes que

devem permitir, na opiniio dos autores, o aproveitamento máximo

recursos naturais, econ8micos, tecno16gicos e politicos
d í srioniveís ,

o setor de transportes nio produz insumos básicos. O seu

caráter vital decorre de ser condicionador da infra-estrutura, o

que lhe permite em alguns casos chegar a interferir e até alterar

a divisio geográfica, criar novas áreas de produ~io e consumo e

(91) ULZE, Reginald. Logistica empresarial: u.a introdu~ão à adlinistra5ão dos transportes, 1974.



contribuir para o sucesso ou fracasso da maior parte dos outros

setores da sociedade, já que ele é o responsável pela movimentai~o

e pelo suprimento dos setores fornecedores de matéria-prima, mio-

de-obra e insumos em geral.

constitu~en una parte vital de la corriente de

utilidades que comprende e1 sistema econ6mico". Além de serem

p <~,'f' t e serviios prestados pelos transportes estão

interrelacionados II n ,

c on ';:;E' q ...en c 1 ::3, " ,e c on cmi c o fé:

politico global, responsável pelo desenvolvimento de planos e da

escolha das modalidades de transportes a serem adotadas, assim

como pela confeciio do ofiamento direcionado para o investimento

no setor e subsetor de transportes.

se pensa no que se tem escrito a respeito da

importincia dos transportes, nos deparamos com o fato de que, na

maior parte das análises, se prioriza o seu caráter econômico, em

detrimento do seu papel de regulador politico ou mesmo social.

En qf..l.::,~,nto P0\- ::,;,1 ~,~!..tn'~

autores, entre os quais se destaca Owen

transportes é muitas vezes utilizado como instrumento a servilo de

uma determinada orientaiio e/ou interesses; papel este pouco

explorado nas pesquisas em geral.

(92) BONAVIA, Michael. Economia de los transportes, 1956, p.9.

(93) OWEN, Wilíred. Estratégia para os transportes, 1975, p.iS.



Li.lli.i..t~;ilJii.Q.~~.:;;·...".d.!;L.:;~.~.t.~;l:I:.

o setor de transportes sofre os efeitos de uma série de

problemas, entre os quais podemos citar:

-os obstáculos geo-fisicos;'

-a distribuiiffo desordenada da populai~o;

....::~.s 'J' . J •••••. 1m 1 «3.'l:i Oi:::::> .F' i n ::3.1'1 C e i 1" ::3.S qu.':~ d i f i c ul t am

-a revers~o de patrimônio pdblico em regime de

cujo desgaste é infinitamente superior ao esperado e calculado;

....a sua depend€ncia mfE:!!imO qUE'

particulares sobre os gerais; e

-a nio integraiâo do complexo de instalai6es~ serviios e

p or politic<l::. p práticas institucionalizadas que

P (·~l-ITIi t am ::,~.c()ol"denai~:o

transportes (terrestres, maritimos e aéreos), entre si.

Na opiniio de Escarpenter (94), a responsabilidade diante das

dificuldades encontradas, com exceiâo dos obstáculos geofisicos de

ordem natural, sio 'I" .c on '::.('2' q'...en c 1 ::,~. da

au.s&ncia de uma politica administrativa racional, dos desaJustes

internos, das economias e dos desvios muitas vezes crônicos e, na

maior parte das vezes, injustificáveis, que nelas ocorrem.

(94) ESCARPENTER, Claudio. Problemas generales de transportes en America Latina(separata de Inter A.ericano Revlew
of Economics, Washington Unido Panamericana, preparada pela Biblioteca Karl A. Boedecken da EAESP/FGV el1
janeiro, 1985), in: Revista Interalericaoa de Economia, 1(1):64-92, sep. 1963.



Enquanto o improviso, o jogo de interesses~

dês decis5es politicas sobre as técnicas forem a t8nica deste

o exercicio da tomada de decis5es continuará a ser

d e f i c i en t e !' na maior parte das vezes,

refletindo de forma negativa no desempenho geral do

Considerando que as vias maritimas e as fluviais nascem

praticamente prontas, precisando apenas de alguma preparai50, no

que se refere à infra-estrutura e à ateniio menos constante quando

comp ::":1. r<ld ::":1. ':5 :I hi:::
.....sao

n~ro é dí f ic i I entender porque foram, p O)" m 1..1. i t: o

tempo, escolhidas como meio de transporte preferencial.

Os transportes marit:imos e fluviais foram os primeiros meios

de transportes de grandes volumes de mercadorias. o c r e s c ímen t o

das cidades na antigUidade deu-se nas margens das vias fluviais e

maritimas, pois, através do intenso comércio ali desenvolvido, era

permitido o equilibrio dos excedentes da produiio. I~ l,i2m d i ':5~~0!,

locais funcionavam como pontos de partida das expedii5es

colonizadoras da época dos grandes descobrimentos. Portanto, falar

QUf:' ~l 11 :~I.V(~· s ~·~.'i;:~io é,: c on t ('!:mpor :in('~'::l do JI c am i n h o' P r i mi t i '..lO é 1..l.1TI f <1t: o

d e fácil Sem ddvida a import~ncia econ8mica da

navegaiio maritima é hist6rica.
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A tradi;âo hist6rica nio garante ao setor maritimo uma

posi&âo privilegiada, enquanto parte do sistema de transporte.

ConseqUentemente, ele é obrigado a enfrentar o desafio de agilizar
o transporte e o intercâmbio de pessoas e cargas. A preocupa;io em

d i;:~:.envo 1v e r polit:i.c:::l.s

exatamente uma praxe. o planejamento racional de melhoramentos

portuários parece ser o caminho que permitiria enfrentar, de um

1 'J.d o !' outro, o desaparelhamento dos portos a

fim de oferecer um servi;o eficiente, dtil e competitivo. O que
ocorre .é que em muitos casos parece se estar

,-e::~.1 i d ::3. d (.!. ••

A necessidade de locais especificos qUf!:

permitissem o embarque e desembarque de carga e pessoas surgiu

c omo c on .,:;('! q(l'2nc i ::~.d ,1. seus prim6rdios,

era determinada PO'" A t' .(';:~s~:'0 ::~. ~~9 1 C o ~s•

::~.t J..I. :::1. 1 i d 'J.d e !' ::~.e5c o J. h :i:l.oi ·1 .o C!~;; OC a i ·os que ocupam atende na maior parte

das vezes a uma ou ao conjunto das seguintes condii5es:

-situa;io geográfica;

-proximidade das rotas maritimas;

-as condi;5es do local (abrigo e profundidade); e

-a aparelhagem (canais de aCeSSO~ dragagem, cais~ armazéns,

o r í c in:i~.s!1guindastes, aspiradores, silos, esteiras rolantes, vias



o porto é um importante elo de ligaiio da cadeia dos

transportes. Todos os portos, independente da sua especIalIdade,

tim por fun~io facilitar e permitir a interconexio dos transportes

marítimos com os terrestres, além de tornar produtivas as suas

atividades, oferecer as facilidades e os serviios de utilidade aos

navios e cargueiros que atracam nos seus cais. Portanto, a an'lise

do papel que os portos desempenham deve, na opiniio dos autores

consultados, ser feita de forma integrada ao contexto global e a

infra-estrutura do setor do qual fazem parte, jà que eles nâo sâo

um elemento isolado desse setor.

T :> •• r'':: .. ,. <!' lI.. .. ' '._" •... '\ ...•. ., nc "}',,.t ..<:'.hJnl_..Q.l.._ .• ..s.1jj_C_J._>iL_I.••Js:..1J.J_ ..J;._c•.n.l.J..Q1Tllj ••_sl__J: ..•...•~._j,.J....r._.J.I.~I.

I~ importância econ8mica dos P OI" t os

multiplicador da renda e do nivel de emprego sâo razoavelmente

e \/::,.1 o r i z ad o s ;; nâo sio as 6nicas

características positivas, jà que eles também cumprem uma funiâo

social pouco comentada, porém real. Schoeps e Del'zaro(95) chamam

t .'~ t t ,~a eniao para es:a ques.ao ao ::':~f :i. 1- m ::3. 1- :: "'I~I impm-'(:3.nci".de um p ort o

não exclusivamente anal:i.sada 'l '1 ~ " .pe.o aüo economlCO. o SG:U

significado social também deve ser determinado através da criaião

de empregos, aumento da renda familiar, melhoria da infra-

estrutura social; in+'luênc:i.<:\

(95) SCHOEPS, W. et alií. Influência econÔmica do Porto de Santos, 1980, p.16.
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utilizado pelos autores sugEre que os efeitos sociais das

atividades portuárias podem nio se limitar exclusivamente a seus

empregados, sobre a qual age de forma direta, mas podem se

sobre os quais age de forma

indireta ao gerar empregos nas áreas de constru&io, saneamento e

ao funcionar como porta de entrada de imigrantes.

Considerando que os portos exercem influência variada sobre a

regiio e/ou local em que se localizam, dado o seu tamanho,

qualidade das suas instalaG5es e os serviios por eles oferecido,

torna-se conveniente identificar alguns dos fatores que podem

provocar esta diferenciaGio. Entre eles estio:

-o grau de demanda de bens e investimentos fixos e de

matéria-prima gastos na fase de imrlantaiio e,· posteriormente, na

-a obteniio e expansio de novos mercados de exportaiio graias

às facilidades e servi;os portuários oferecidos, o que reverte em

maiores recursos disponiveis;

-o acesso às mercadorias importadas a um custo menor,

possibilitando o estabelecimento de indóstrias;

-a disponibilidade de recursos para investimento em acessos

ao porto nas áreas de lnfra-estrutura rodoviária e ferroviária; e

-a qualidade do serviio, garantia, e Seguran;a oferecidas,

nio apenas para a manirulaiio das mercadorias e estocagem, mas

inclusive para a distribuiiio. Esses fatores que favorecem em

muito a imagem perante os usuários reais e potenciais.
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Os argumentos até aqui desenvolvidos nos sugerem que a
t ransp orte m<l,..í t í mo está diretamente

::':l. ~?S oC 1 ::':1. d ::,~. de P<Jl"t;os e t er mi n::,~.rs qU(': Pos ':S 1,,1.::3. m

capacidades fisicas e operacionais consolidadas e funcionais.

A grande maioria dos autores que trabalham a questão dos
t ,..::3.1'1'::.p Oi" t I?':- S maritimos concorda em apontar a inadequa~~o das

portuárias que permanecem

diante da crescente . '1' •.•espeCla lzaiao e evolu~ão experimentada pela

inddstria naval responsável pela construi~o de navios cada dia
mais modernos e sofisticados.

au t or es como d e Pe n d em a

de complementariedade c h ::3.ma dos por t 0':5

desde que eles ainda permaneiam funcionais 0\.1 que

tenham algum papel a desempenhar, e alguns novos terminais mais

modernos capazes de trabalhar em consonância com as exig€ncias

operacionais exigidas por alguns navios modernos e especializados,

dos quais os petroleiros~ os graneleiros e os portaconteineres são

exemplos. Na opinião do autor, os tipos de instalai5es apropriadas

a estes navios s6 devem ser construidos ap6s a reali2ai~0 de

que comprovem a necessidade e

justifiquem o investimento. A observaião de Novaes é especialmente

(96) HOVAESJ Antonio Galvão. EconomIa e tecnologia do transporte ,aritimQ, 1976, p.?'3-'4.



pertinente porque levanta, mesmo que indiretamente, a tendência

enganosa e fantasiosa de se adotar todo e qualquer investimento

simplesmente pelo fato de ser moderno.

A falta de capital que permita a renova~ffo do equipamento

ohsoleto e a incapacidade em manter aquele que pode ser ainda

assim como as pr6prias instalai6es, sffo problemas que

geralmente atingem todos os sistemas de transportes, não sendo um

o" p r i v i 1 é~o~ i o o" do o,;;,;?t o r ma r ít imo.. E~:;t <:10 r (~':::101í dad (0::0 n ::3:0 p ar (0Z'c~~ 05(;:'0,-

j IJ.~;'i t i f ic ::~ot :i V::1 suficiente para que se aceite passivamente a

ro edutião da capacidade d e um me smo

mi n :i. mamen t (O?;!I manter-se estahilizado .. P(0::10 c on t r ár í o ,

preferencialmente,

tant:ü forem favüráveis.

r cümum nos recintos portuários a exist&ncia de prohlemas que

viü desde aqueles de natureza estrutural até aqueles relacionadüs

à defici&ncia com equipamentos, materiais e pessoal ..

problemas mais freqUentes encontram-se:

-o congestionamento provocado pelos navios e caminh5es por

causas que vão desde a lentidão nas manohras de carga e descarga

-processos alfandegários vagarosos;

-alto índice de ausentismo no trabalho do pessoal dos setores

operacionais; o que acaba por ser significativamente oneroso;

-falta de equipamento hásico e padronizado

sempre e quando se



garantir a manuteniJo e operacionalizaiJo das tarefas de forma

mais eficiente e barata;
·_·dragagE~m insuficiente~ com

profundidade nos canais ao longo do cais; e

'-goteira~> diminuindo significativamente a

capacidade de armazenamento.

Depois dessa rápida panorimica sobre uma pequena mostra dos
p r oh '1 (:::m<;,',;, I'E:nf l- 1'2 nt :;;1.d os !I P :,;1.\- e C (.?; •••• 1'1o s (.?

puertos de América Latina no estriba en su falta de capacidad sino

en el inadecuado uso que de e110s se hace ~ en '1.;l. f :;~.'.I. t :,~.d e:

c o r d ín ac íón con los servicios terrestres ~ con el maritimo

propiamente dicho". No entanto, a incapacidade de gerenciamento de

um setor profundamente especializado parece dever-se muito mais às

constantes inger&ncias de interesses externos, muitos dos quais de

ordem po'1itico-econ8~ica, como a recessio e os problemas polfticos

na área centro-americana, ún :ic:;~.

.:t.dminist rat í vo s

operacionais capacitados e conhecedores da realidade portuária.

(97) ESCARf'ENTER, C. op. cito! 1963, p.92.

li
h. l A. EDECKER



PARTE 11

ESTUDO DE CASO
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CAPITULO 5

CONTEXTO CULTURAL NACIONAL

10í.~



Ainda que nio seja pretensio deste estudo um mergulho

na anâlise da s6cio-polltico-econ6mica

panamenha~ mas por se tratar de um estudo de caso, vale a pena

descrever o que a~ui' chamado "montagem do cenârio" para que o

leitor possa se familiarizar com alguns dados sobre a cultura

geral da sociedade nacional, na qual a A.P.N.P., estâ inserida.
(98)

A anAlise dos aspectos culturais, politicos, econBmicos e

sociais da sociedade panamenha, de um lado, e do papel do Estado,

do outro, especialmente em se tratando de um caso da 'rea p6blica,

assume aqui lugar de destaque~ pois entende-se que tais agentes

funcionam como elementos condicionadores das a~5es e como marcos

de refer@neia e influincia sobre a organi2a~io, que ser' o nosso
objeto de estudo.

Desta forma, temos que a sociedade panamenha, enquanto
c o let ividade de memlnos, partilha uma irea territorial
geogrifica, um sistema de simbolos, e um processo de comunica~io.

Em suma estes tris aspectos agem como base de opera~5-s para as

atividades cotidianas. A irea territorial oferece a lola1i~a~io e

torna ~ tradiiio cultural "particular" (99), e, finalmente, o

(98) Para UI aprofundalento saíor 50 re iI hi<:: /,ria s6cio-pol1tica e econôlica do Panal' fica a i r '/ ',ão de
u; trabalho slrio desenvolvido el forla de r s€nfi~ la (ris ertaião apresentada perante esta escola por
Etilvia deI C. Barrios Castillo sob o titulo: PrAticas no Planejaaento de Recursos Hulanos, no nível
nível nacional el paLes e desenvolvillellto: o caso do PaRaÂ. 1985.

(99) Ho caso, esta P",I ti, lal' ,1ade ! produto e resultado da incorporado e fusão de diversos grupos étnicos.
Basicalfflte a populaião panaltnha (2,2 .ilhões de habitantes pelo censo de 19Bt> ~ constitulda de descenden-
tes de espanh6is, {ndios e negros, distribuida da seguinte faria: os cha.ados lestiios sOlal 7eX da popula-
do, os indios 61, os descendentes de europeus e norte-aaericanos 1eX, e os chineses, i,dus e oul t os grupos
~tnicos SOla. 141. Rev. Cuenca deI Caribe ano 2 septielbre-octubre 1985, n° 8, p.8-9.

10~3



sistema importante fun~io de

estabilizaiio do sistema de simbolos, ao facilitar e permitir a

transmissio e intercimbio da comunicaiio entre as pessoas.

apenas ~ for~a dos seus recursos econ8micos e da sua capacidade

técnica, mas também, e significativamente, ~ for;a das suas
dout r í naa , (100) O prop6sito que nos levou a comentar este estudo

foi o de introduzir alguns aspectos da dimensão cultural

p<J.namenh<l" Os di ·fer en t es periodos hist6ricos pelos quais a

RepÓblica do Panamá passou até hoje, foram marcados por levas

migrat6rias de origens e culturas diversas. Ressaltar a existincia

da diversidade cultural no seio de uma sociedade' fato primordial

a sO.a compreensio. Nas

diversidade nlo' s6 feita de idéias, ela est' também relacionada

com a maneira de atuar na vida social; , um elemento que faz parte

da's \"(-?-la.(5e~~soc í a í s no pais.1I
()~~ d í ver sos ~HUPOS que í mísram

acabam introduzindo, progressivamente, mudanias, novas concepi5es

de vida~ novas t6cnicas, novos idiomas e, inclusive, alguns

problemas. No caso da Am'rica Latina, a hist6ria de contribui.5es

culturais é de mÓltipla origem; porém, predominam os processos de

econ8mica, organiza~io social e estrutura familiar

pr6prios do mundo ocidental.

(1•• ) HARS, David. Poder e re5pQo5jbiJidade ,. Adaiftls raiao P6bliça, 1965, 376p.

(1.1) SANTOS, J. Luiz dos. opa cit., 6- ed., 1987, p.19
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Na .poca que antecedeu o descobrimento de Am.rica~ a regiio
istmica era ponto de converg@ncia de d t ver sas a9 r upafj eJes

indigenas.
Dar í én To:i

o oeste absorveu as culturas maia e asteca; a regiio do
9 l"l.lPO de

agricultores. Os caribes, indios guerreiros, fixaram na costa
Atlintica. Em 1501~ com o descobrimento do Panamá pelo explorador
espanhol Rodrigo de Bastidas, come~a o que poderia ser denominado
segundo movimento migrat6rio. No ano seguinte, 1502, Cristobal
Colombo primeira tentativa de coloniza~io em terras
panamenhas, que se concretiza somente em 1508, quando se inicia o
periodo de conquistas propriamente dito~ com o estabelecimento da
primeira col8nia por Pedro Arias Davila. Em 1513, ocorre um fato
mar can t e IH~ h í st óv í a p{~na.m('2nh<l:o d escobr Imen t o do d enorn í nad o H 11:::0'

d el SUl,H, h o.íe Ilce::~.noP<lcifico, POl' l.h7.~SC() h!" d e B:i:l.1bm3...Em 1!5i(;'~ é

·fund(ld:i~.a c í dad e do P<ln::.'\mà:1no Pacif:ico, qUC:2 junto com <1 c:ilb.dede
Portobelo, no Atlin 'i~o, se convertem em rota do ouro e prata das
c018nias para a EUlura, a partir do descobrimento do Perd, dando
in1cio ao terceiro movimento migrat6rio.. Por muitos anos se
manteve a idéia errada de que a hist6. ia ~omercial do Panamá se
i fi :i. c :iou com :,3. Cons t r us~i() d o I. <" 11:,3.1" l)('2sde .1 d ':2SC 01:)(:,' 1'1,;:) ri o lil·~,l" d e I

no sé.::..XVI, c Panamá se converteu pela sua posi,io
c o l ôn í a de t: r ins :i t o mar 1t imo

Posteriormente o istmo reafirma sua voca~io comercial quando da
realizaiio das férias de Portobelo" (anexo 1.10 e 1..11)

Em 1821 o Panam' se separa da Espanha para unir-se a "La Gran
ColombiaH e s6 em 1903 que se torna repdblica independente" No



mesmo ano pelo tratado Ha~ Bueneau-Varil1a~ 05 Estados Unidos

adquiriram o direitq de continuar a construiio do canal através do

iniciada pelos franceses. Assumiu também o controle de uma

faixa territorial de' 8 quil8metros de cada lado do canal. A

construlio do canal representou outro momento de forte movimento

migrat6rio no território panamenho. Nos noventa anos que se

seguiram, a cidade do Panami, que concentra 52% da populaiio total

reassumir o controle do território conhecido como Zona do Canal,

até entio sob administraiio norte-americana. Neste peri, (O, que

contingente razoavelmente grande de norte-american~~, hebrpus,

gregos~ hindus e árabes entre outras nacionalidades. A convivincia

e adartaiio dai levas migratórias gerou o que os panamenhos

Uma vez comentados algups aspectos de ordem cultural, parece

chegada a hora de entrar na discussio de alguns aspectos de
" ,e c ononu ca ,

A POSiiio geográfica do Panamá tem sido o seu principal

recurso natural. Alguns slogans a ela atribuidos ilustram o papel

preponderante que desempenha. Citamos aqui alguns deles:
,..." F'a.1l :;3.mà ::

de elo de ligaiio entre a América do Norte e do Sul.

(102) CRISOL: ~ o lugar onde as coisas se misturai e se fundei.



.....••P'r"Ó'H"-iun d i ,fi: Ben e f:t c :i o 11 \~ um, ~~1 09 ::~,n qu.(';:' c h ::1.m:;~. :J, a t en fi, ;"~O P :;~.r :;~.

o t r :5.n ':::.i t o !I t: r '·:l.d i c :i 01'1 ,':\.1men t e

posiiio gEográfica contribuido dE forma
ca t es ó r í ca ec on om i:;;,

fundamentalmente para o setor terciário (comércio e serviios).

Este vantajoso recurso natural contribuiu para que o pais fosse

esc ol h ido p :;~.r :;~.::3. primeira estrada de ferro

transcontinental e do canal interoo::einico que~ une 9 Pacifico ao

Atlintico. O Panamá oferecia uma rota mais curta que permitia

economia dE tEmpo, dinhEiro E Esforio.

A infra-estrutura de transportes do pais é hoje complementada

rela estrada transistimio::a, pelos terminais de Balboa e Crist6bal,

pelo porto pesqueiro de Vacamonte, pelo aeroporto internacional e

PElo oleoduto transistimico.

Uma vez explicitada a condi,io eminEntemente comercial do
pais desde os seus primórdios, cabe neste momento destacar algumas

car~cteristicas que regem a sua economia.

d a ClCUpa(~~~o da forGa dE trabalho

economicamente ativa, segundo setores e ramos de atividades,

encontra-SE o SEguintE panorama:

-Setor primário: const:ituido pelos ramos da agricultura,

pesca e silvicultura, onde 28,7% da popula,Jo estava

empregada por ocasiio da óltima estatistica disponivel. (103)

(103) PAHAt\À. Dirección de Eshdística !l Censo. Panamâ gn cifras 1984-1986, ê75p.



-Setor secundário: que inclui minas e cantelros,

manufatureira~ eletricidade~ serviGos de fornecimento de gás e

assim como o ramo da construião.

aproximadamente aparece empregada neste setor, segundo a mesma

fonte de referência citada anteriormente.

já que o canal mant&m-se ainda sob administraiâo

conjunta da Comiss~o do Canal, integrada por panamenhos e norte-

americanos. A transferência do controle da área do Canal para a

total jurisdi,âo panamenha está prevista para ser concluida apenas

em 1999, segundo o estipulado no Tratado do Canal, assinado em

1977. De acordo com as estatísticas de 1986, o canal elllP 1"e9,:\

populaiâo economicamente atlva. Nâo iremos

aprofundar a discussão acerca dos setores primário e secundário

para nâo desviar o foco de interesse do presente trabalho. Eles

apenas foram citados a titulo de esclarecimento geral.

-Setor terciário: aglutina o com&rcio de atacado e varejo,
r erí e

co~unica,5es, estabelecimentos financeiros, seguros e im6veis.
r::'~:> ":-0f-,Jt ... !, ·...'d· d::~. popula,âo economicamente ativa. Este setor será

tratado mais profundamente, já que nele está inserida a A.P.N.P.,

organizaião que representa o objeto de estudo deste trabalho.

A foria do setor terciário parece estar ancorada na tradiiâo

comercial panamenha de pais prestador de serviios, assim como uma

1.00



-Em matbria de investimentos nio tem restri~5es para as

operai5es realizadas por estrangeiros.

-Estabelece que os investidores nacionais e estrangeiros

possuem igualdade perante o regime juridico.

-Oferece total liberdade de entrada e saida de capitais, sem

estabelecer regulamentai5es ou limita,5es para a transferincia de

fundos, tanto para dentro quanto para fora do pais. (104)

-Na prática nio eXIstem opera,5es de câmbio, desde que o

papel moeda que circula é o dólar americano como moeda de uso

corrente e possui paridade com o balboa, a mOEda nacional.

-o regime fiscal s6 incide sobre a renda que se produz dentro

do pa.:t·,; ..

-o regime de incentivos é aplicado tanto para investidores

nacionais como estrangeiros •

._(]fer (~~Ce

con +í ab i1idad(~ c 01'1 t ::3.',:. b an c :A'c :i ::1 '::. •

caracteristicas, somadas: à existincia de firmas razoavelmente

'sofisticadas no setor de serviios profissionais com experiªncia e

c onh e c í men+ o internacional; ao fato de que o Panamá, pelas

facilidades legais que oferece, tem a quarta frota mercante do

mundo com 538 petroleiros e 11.048 navios mercantes que sio outra

fonte de renda para o pais; à zona franca de comércio é a maior do

ocidente, com mais de 500 empresas que representam interesses

(104) COlO congelamento das contas panamenhas nos EUA COlO ledida de pressão do governo norte-alericano a
transferência de fundos està, desde 1988, limitada.
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norte-americanos, asi'ticosp europeus e sul-americanos; à rede

que conta com mais de 125 bancos, dos quais 35 sio

provenientes da Europa Ocidental, 32 da América do Sul, i '7 d o-s

Estados Unidos, 8 do Japio e os restantes do pr6prio Panamá. Esta

infra-estrutura banc'ria fez do pais ata hà pouco tempo atrá um

polo de atraiâo para investidores, o que acabou repercutindo nas

atividades portu'rias.

Até há um ano e meio poderia se afirmar que o Panamá era um

dos POI,.l.co·;~redutos de estabilidade " .ec on OITl:LC ::~. I::" p oI i i: ica n::~.

conturbada América Central. Isto nio é mais possivel, visto que as

manifesta,Ses e ondas de protesto contra a permanincia da ditadura
'1 ::l '"'eg <3.'. o ·;;;'::~.CI qU.I:!' t etn

merecido ampla cobertura da imprensa internacional. (vide anexos
L4 :r."\ 1.9)

Os Estados Unidos parecem ter substituido, no caso panamen~o,

como assinala um artigo publicado no jornal ~O lstado de Sio
P:;;I.ulr./'(105), a cumplicidade pela intromissio explicitaM CUlTlplici-

dade esta que ocorreu enquanto os excessos, os poderes e os

P I" i v i "14;9 i o s serviram aos seus prop6sitos p interesses. Esta

politica norte-americana nâo é novidade. Já em 1968 Mercier (106)

(105) PAHAHA ( PROBLEMA ANTIGO PARA OS EUA, in: O Estado de são Paulo, 5 de junho de 1988, p.80
(106) HERCIER, Luis ijpranismos de poder en America Latina. 1968, p. 107
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10',5 interesses comerciales norteamericanos están solidamente

instalados, tanto asi que Washington considera esta regi6n como

zona de influincia.N

A postura dos EUA, antigos aliados do poder, sofreu uma

d ::,~,-;:, d en 1,~I,nc i ::1.S

irregularidades no seio dai For.as Armadas. Os efeitos mais

imediatos dessa mudania de atitude foram:

de n a t ur e za econ8mica, por parte dos norte-

americanos. O congelamento dos fundos panamenhos nos Estados

Unidos e a suspensio de todo e qualquer tipo de empr~stimos slo

exemplos típicos;

+aumen t o do c on t t nç en t e norte-americanas em

territ6rio panamenho, visto que t no pais, que fica a principal

base militar do exército norte-americano na Am~rica Latina, com

+man ob r a s d ir 'I omá t iCe\!:',. tentativas de diálogo foralTl

retomadas de forma cíclica no ano de 1988. A política de sani5es

inicial mostrou-se na prática infrutífera, por~m ~ mantida at~

hoje pelos norte-americanos. Entre os fatos da política interna

norte-americana que pareCiam estar por trás dessa postura menos

agressiva (tentativas de retomar o diálogo), estavam por um lado:

.0 ano eleitoral de :\.988 nos E.U.A., n10 sendo conveniente que

'-1 u<:\ 1quer que pudesse envolver

:lu.



do c an d í da t o a presid~ncia da rer6blica do partido
republicano; pelo outro a promessa dada pelo regime panamenho de

que marcaria elei~5es diretas e livres para o ano de 1989 pondo

fim a 20 anos de ditadura militar.

I~

ind J..I.~;;ti" :Lal i ;;r.a0: ~io :l n c i p :i (:,:1'1 t .;~:' at Lvídad e

econ8mica, o crescimento populacional na regiia metropolitana, o

mt"!:i" c:3.do :i nt erno ('!:st r u t u I" :,:1. (0':: con ôm i c::,~.POu.co

diversificada s~o caracteristicas negativas da economia panamenha,
1'1 'j'j .a aJa os, pe.o c .1ma

inSE9uran;B que efetivamente se instalou no Panam~.

A situaiic de depend~ncia econômica, financeira e energ6tica

acaba fragilizando os alicerces da economia panamenha que é

gerida, em grande parte, em prol de fatores e interesses externos.

No caso das finanlas, a dependincia ocorre pelo condicionamento

destas à capitais provenientes do exterior e dirigidas de forma

preferencial ~s atividades do interesse dos paises credores.

Os paises em desenvolvimento, segundo FerreI, (107), passam

por um processo de mudan;a social~ n~o apenas mudan;as continuas

pelas qu~is todas as sociedades passam, mas mudanias criticas e

descontinuas. Somadas às mudànias comuns a todas as sociedades em

desenvolvimento, o aumento do grau de desemprego, a paralisa~~o de

investimento, as fal~ncias e uma crescente evasio

de mio-de-obra qualificada à procura de novos horizontes, dio a

(107) FERREL, H. OPa cit., 1970, p.100.

:lo:\.2



d 21. a t 1..I.::,d situaiio econBmica panamenha. De país que

tradicionalmente abriu as portas ao imigrante, hoje o Panamá passa

a abrir estas mesmas portas para o exodo da sua pr6pria populaião.

A proximidade geográfica do Panamá em rela.io a outros

mercados consumidores, a estabilidade e os incentivos do centro

s emp re foram C clml=>an ha S

institucionais e privadas de atraiio de investidores; porém, os

dois ~ltimos fatores foram seriamente afetados pela crise atual.

Retomar a confiania e recuperar nio s6 a imagem desgastada ~

desacredltada, em decorrencia da atual convulsio social agravada

pelo da fraude eleitoral de 1989, como também, e principalmente,

de recuperar a economia devastada, nio se mostra uma tarefa

fàcil.

Dando continuidade ~ anãlise do macro-contexto trataremos

do ::3.specto ,. 'j ít .scc 10· ..·pO ... :lt::o" questões sociais e políticas

serio aqui encaradas como fases da cultura de cada povo, sem com

isto pretender isolar a naiio das condii6es e influências externas

a que inexoravelmente ela està submetida. Guerreiro Ramos comenta

razio exclusiva dos processos e condii5es vigentes internamente

desde que, as nai5es constituam sistemas penetrados isto é, a

alocaiio de seus recursos e valores é determinada em grande parte

pela necessidade de enfrentar pressões internacionais". (108) No

(10B)RAMOS, A. Guerreiro. A nova ignorância e o futuro da administrajão pÚblica na Am~rica latina, in: Rgyista de
Administrado PÚblica, 17m :32-65, jan/mar .1985. co grito é nosso)
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entanto. n50 podem ser menosprezadas a influincia interna que as

valorativas, as idiossincrasias, a

socIal, as rela,5es de poder, o confronto de interesses e os
p}- ob I ,::::m<":l. s C ::3.d<1 povo costumam ter sobre as

atividades paliticas e sociais enquanto complementos culturais.

Os estudos nacionais mencionados por Kroeber (109) S~D bons

exemplos de trabalhos cuja principal preocupa,io é explicitar o

modo através do qual os seres humanos representam, na tradl,ao

SOCIal compartilhada, a cultura na qual foram educados ou para a

No caso especifico do Panamá, pode-se dizer

possu ir recursos naturais

que, se nio sJo abundantes pelo menos tim sido suficientes, e de

apresentar indices de alfabetiza,ia da popula,Jo adulta na ordem

de 85%, segundo dados de 1986, ainda persistem e se agravam

problemas como a pobreza de grandes setores da popula;io, o

desemprego, o subemprego e a precariedade da habita,ia; problemas

outros paises subdesenvolvidos. '".,..,
populacional com 28,9 habItantes por quilBmetro

qu.::ld}-ado, quando analisada em separado, se transforma numa

concentra5io disparo Os 28~9 passam para 69~0 habitantes por

qu.ilBmetro quadrado na área metropolitana e no resto do pais para

17,6 habitantes por qui18metro quadrado, segundo estatistlcas de

(109) KROEBER, A.L. et alii. Cultura ~ sociedad, 1965, p.120.
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resolu,io do Tratado Torrijos-Carter~ assinado em 1977. A luta

pela total recuperaiio da soberania e o sentimento de afirma;io da

identidade nacional foram tradicionalmente fatores aglutinadores

s(~~r· ob j et i v o comum cios diversos setores da populaiio

P an ,;!.IY\I:·?n h ::~.!I independente das eventuais diverg&ncias de interesses

eXIstentes entre eles. Porém este fato tem sido politicamente

ut Ll iz ad o militar principalmente a partir do

processo eleitoral de 1989, na tentativa de sublimar os protestos

da popula,io em geral. Mercier (111) aborda a questio do uso do

anti-imperialismo c orno p r (·z·t.:?xt o pelas diversas correntes de

pen!:;aITI0:·nto. Segundo o autor, a utilizaiio do poder emocional que o

anti-imperialismo causa permite a mobilizaiia das massas e a

absor,ia, mesmo que provis6ria, das tend8ncias mais dispares. Para

desespero dos dirigentes civis e militares o sentimento anti-

imperialista nio està conseguindo por si s6 desviar a ateniio da

populaiio da crise interna que vive o pais.

Tivemos até aqui a oportunidade de comentar alguns pontos

considerados significativos, no que se refere à ordem social

panamenha. Sendo assim, passaremos a tratar da questio politica.

Deve-se assinalar, antes de mais nada, que o periodo de tempo

a ser considerado nesta an'lise está compreendido do golpe militar

(110)A razão das aspas na palavra "aparente" se deve a existênciade uma cláusula do novo tratado que penite a
permanência de U!Icontingente de defesa norte-americano eM territbrio panamenho !leSIlOapÓs a total reversão
do canal aos panamenhos, sob a justificativa de defesa em caso de perigo. Cl4usula aceita pelos signatários
do tratado.

(i11lHERCIER, Luis, OPA cit., 1968, p.103 ••



em 1968, o terceiro na hist6ria da vida politica panamenha, até os

dias atuais.

Nos Óltimos 21 anos, o Panamá vive sob um regime militar que

exerce o controle do pais, em detrimento do poder executivo, que

se vi fraco, relegado a uma posii~O secundária. (112)

Para todos os efeitos e, de acordo com a hist6ria oficial,

existe no Panamá o poder executivo, representado por um presidente

civil~ cujo mandato se estende pelo periodo de 6 anos; uma

Assembléia Nacional, formada por representantes de corregedorias,

que s~o eleitos pelo voto direto a cada 4 anos.

A exemplo de outros paises Latino-americanos, a distribui~io

dp cargos, no nivel governamental, dá-se de acordo com o peso dos

partidos que apoiam o governo. FerreI (113) amplia esta explicai~o

quando comenta que "existem espalhados por todo o mundo muitos

paises em que grande parte do poder politico está em mios de

funcionários de carreira (114) do governo (militares ou civis), ou

mais comumente uma combina~io de ambos. Sociedades em que as

elites tradicionais foram deslocadas de suas posi,ões embora ainda
se mantenham influentes, porém com participai~o política para

exercer o cargo de presidente da repÓblica limitada".

(112)Divisão politico-administrativa: O Panamá está dividido em 9 provincias, 65 distritos e municlpios, 1 comarca
indígena e 505 corregedorias que constituem a base pol1tica do estado. Panamá em cifras ano 1981-1985 Contro-
ladoria General de la Repóblica, 333p.

(113)FERREL, H. op.cit., 1970, p.30

(114)Generalizar a expressão "funcionários de carreira" no casopanamenho para designar a totalidade das pessoas
que, atravês de rodizio politico vem assumindo as mais diversas dire,ões ou minist~rios, ~ no minimo passível
de contestaião.
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Os militares tomaram o poder com o golpe de 1968, derrubando

o presidente eleito Arnulfo Arias. O chamado homem forte do Panam'

de 1968 até 1981, quando da sua morte, foi o general Omar Torrijos

Sem querer justificar o ato de foria que um golpe de estado

significou, nio se pode simplesmente ignorar algumas reali2a~5es

positivas empreendidas nas áreas econ8mica e SOCIal ao longo

especialmente da primeira d~cada de regime militar. Parte da

argumentaiâo a este respeito é encontrada em Barrios (115) quando

afirma que, pela primeira vez, é nesta época que ocorre uma

entre os pontos de pol i t I co s e t écn i c os :'

permitindo ao governo desenvolver um enfoque que tivesse presente

prioridades e problemas nacionais. Dai que a ênfase governamental

foi especialmente voltada para as áreas ,.~ . . .economlcas e SOCIaIS.

de coersio tácita em que os militares nio assumem diretamente o

como um ·f:::l.t())-importante no ambiente

politico, estabelecendo as condii5es para o funcionamento do

governo civil." (116) Com o passar do tempo a po11tica de

interveniio vem passando de tácita e explicita.

Em 1984, com 8 convoC8iio·para elei~5es presidenciais, surge

a eXPEctativa de estabelecimento de u.m governo democrático. As

(115) BARRIOS, E. deI C. Práticas no planejamento de recursos humanos DO nivel Daciooal em paises em desenyolvi-
Ifllia; o caso do Panamá, 1985, 321p.

(116) FERREL, H. op.cit., 1970, p.115.
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eleii5es foram realizadas, mas seus resultados foram e continuam

sendo contestados per existirem fortes indicies de terem side

fraudados. Recentes dendncias a esse respeito, provindas do seio

das pr6prias For.as Armadas, mais especificamente da figura que

representou o segundo homem na hierarquia militar, geraram o

acirramento dos protestos e pressões iniciados em junho de 1988. A

deflagraiio de uma onda de greves e manifestai5es d~ protestos,

evidenciou claramente nas mias de quem estio as rédeas do pais. No

caso do Panamá as farias de defesa tim um poder extraordinário

básicas do Estado, pois elas administram

::,~.polic:i::'~.!1 PO\-t os!'

penitenciárias, além de interferirem de maneira generalizada e

Ln d í r et a em outras esferas de do

in t: erven c i on i·;:, t: ::1 ::3.t :in~lido àp i e e !I con Po rme

em artigo da Folha Paul o (1:17) !I pu.b1 í cado

quando da destitui,ia do presidente da rep~blica, em fevereiro de

í9BO u O '3.1-'~ i 9 o .,?m qur:·":.'·::. t ~Jo t .:·-::mo S'2g u í n t (:::t: f!:Ol-:: s , a ver d ,ld e é qU.E?: o

simulacro constitucional para afastar Lrlc Delvalle (presidente)

mal disfaria quem detém o poder no pais. O pr6prio Delvalle, que

o regime militar que permanece no poder por duas décadas

poderia ser, pelo menos parcialmente, explicado pelo fato de nio

(117) FOR~AS ARHADAS CONTROLAM O PAiS, in: folha de São PaulQ, 17 de fevereiro de i9B8~ p.Ai4 (Exterior).
(o grifO é nosso)



Existir na sociedade um consenso dE desaprovaiio suficientemente

articulado e intenso para por fim nas irregularidades existentes.

Protestos, greves e a organiza~ão de um movimento denominado

"cruzada civilistan
, que prega a pressffo pela desobedi&ncia civil

pela não-violincia parecem desmentir esta fraqueza. Outra
possivel exrlicaiio seria a da inviabilidade de qualquer tentativa

de aglutinaiio, convocada através dos meios de comunicaiio sob

efetivo controle estatal.

Nas sociedades modernas mais ou menos burocratizadas, e a

panamenha nio a sofre um processo de
filtragem e seleiio; processos estes controlados e direcionados

pelos grupos que det&m o poder. Esta mesma informaiio pode ser

objeto de manipulaiio de forma a transmitir e reproduzir, o mais

unilateralmente e homogeneamente possivel, os valores, os
pensamentos, e as idéias que ratifiquem e assegurem o controlE e a

derend&ncia da grande maioria das pessoas. -sao
aceitas e introjetadas sem nenhuma ou com pouca contestaiio, pois

se usa do poder para cooptar os individuos. As limitai5es impostas

em cada sociedade dependem do momento e do espa;o que a conjuntura
permite. No caso panamenho, existem comprovadas mostras do

recrudecimento de limitai5es sobre o livre fluxo de informaiio
(ver anexos I.i a 1.3) e das tentativas de desviar o foco de

ateniio para fatores tradicionalmente aglutinadores e consensuais

de opiniio, como a luta pela soberania nacional. No entanto,
persistem as tentativas reivindicat6rias por alguns grupos, como

11?



NJo 6 rrop6sito deste capitulo fazer uma interpreta0~o

rigorosa dos aspectos cultural, econômico p s6cio-politico da

naiio centro-americana, o que constituiria de per si um outro tema

para dissertai~D5 dada a amplitude da quest~o. Decidiu-se apenas

assinalar alguns aspectos que pudessem facilitar o entendimento da

situai~D cDnjuntural~ permitindo~ mesmo que de 'forma superficial~

a visuallzaiio do contexto geral panamenho.
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CAPITULO 6

HISTORICO DA ORGANIZAÇ~O
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Durante a década de 70, o Estado panamenho direcionou os seus

esforiOs para o fortalecimento do setor transporte,

invers5es que permltissem o desenvolvimento do transporte maritimo

e das atividades portuárias, até essa época desprovidos de uma

ordem e organiza;io legalmente estabelecida.

Nos anos que antecederam a criaiio da A.P.N.P.~ a operaiio de

alguns portos estava em mJos de empresas particulares, dados em

concessio mediante contratos e licenias outorgadas pela naiio. Já

instalai5es estatais eram construidas p,:::10

Ministério de Obras Pdblicas.

o Ministério da Fazenda tinha sob sua responsabilidade

fiscais, coleta dos ingressos provenientes

dos serviios portuários (n ::':). t.: ot ::3.1 i d :::).d e ) e o outorgamento de

::3.·;:;·;:.imc omo

matriculas e patentes

pl-:i.m(·::ir·o·:5an os da década de 70 se encomendou ao

Ministério de Comérclo e Inddstria, conjuntamente com o Ministério

do Planejamento e Política EconBmica, o desenvolvimento das

::~.tt ví d ad e s relacionadas com a programa,io e elaboraiio dos

projetos portuário, comercial e pesqueiro. Com a designaiJo destas

pretendeu-se estabelecer um mecanismo de coordenaiio

inter-institucional para o atendimento do desenvolvimento do

Sistema Portuário Nacional.



o desenvolvimento das atividades de m:;:l.r i t imo !I

diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento (1970-1980) e a

perspectiva de nesociai5es para assinatura de um novo tratado para

o Canal do Panam~, levaram o Governo Nacional do Panam~ a iniciar

estudos que permitissem estabelecer uma ónica entidade estatal,

que assumisse a responsabilidade das atividades e fun,5es, que até

d ís t r i b u í d as em en t ida.de·;:

outras atividades ainda nio

realizadas no setor. Para tal fim, procurou-se o Programa das

Nai5es Unidas para o Desenvolyimento (PNUD), de quem pretendia-se

obter assistincia técnica p assessoramento. Em novembro de 1972,

fOl assinado o conv&nio com a entidade internacional, qu.e d eu

o projeto realizou uma revisio da legisla;Jo vigente, das

condi,5es administrativas e da situalJo financeira dos portos,

visando a cria.io de um organismo governamental ~nico"

J.:::.!..!J).!;;I.~Mi..[Q ..._.i.?Z.:.L:· ..;L.5:.Z_?

A A.P.N.P. é uma organizaiio da àrea de infra-estrutura

sove rn::lment ::,.1 , ligada ao setor de transportes. Foi criada pela lei

nm 42, de 02 de maio de 1974, cemo uma entidade aut6noma do Estado

panamenho, com personalidade juridica e patrimSnio prÓprio.



Em 1976, o seu pessoal era composto de aproximadamente 80
Fun c I on ár iO~3~I dos quais 50 cumpriam fun;5es administrativas e os

30 restantes fun;5es operativas. Em 1977, à quantidade anterior

130 novos empregados, o que se atribui em grande parte

a prepara;io da A.P.N.P. para enfrentar ~s novas responsabilidades

decorrentes da reversio dos portos. Atb 30 de setembro de 1979 o

seu quadro funcional somam 345 pessoas, da.·;:;ql..l.::~.is

encontravam trabalhando em fun~5es administrativas. Nesta primeira

OC O)")" e responsabilidades

administrativas mais do que propriamente operacionais.

D.r:..9j1U)j,..z.i;\.W;Jiº .•...ij.;f1•...J."j .•"E~~JL.•J.'...•.

A A.P.N.P. desde sua cria;io tinha entre os seus objetivos o

d esenvo 1v i m,?;.'nt o ~I
t UC on s \:,.u.~<10 !I

manuten;io e opera;âo do Sistema Portuário Nacional

assim como a forma;io e execuiio das politicas adequadas para o

cumprimento destes fins.

Para tentar atingir estes objetivos a organiza~âo,

primeira fase, foi dividida em 3 niveis, a saber:

n . .i' ~1 ~. .1:" ~.,,." ~.~,...••.. ·.1,..•.....••. " ~1...••.._11 ...y"~.;'.. ._ ..(d.,;l ..••(A•.•~.r...;,;..Ió.' ••., ••••..•• !.J..••.!••..•L.•;: ..••.,~J.

Composto pelo comité executivo e a direiio geral, que detinha

sob sua responsabilidade a execu;io de acordos, a administra~âo da

dos regulamentos da A.P.N.P.



aprovaijio dos programas anuais, dos projetos e orijamentos. Este
c om i t ê executivo, criado em 1974, centralizava a tomada de

decisões a nivel superior e estabelecia as diretrlzes a seguir~

com o intuito de assegurar uma boa coordenaiio entre os planos e

programas da organiZaiio com aqueles que o governo nacional

definisse para o setor.

o comiti executivo est' composto pelo: Minlstro de Comércio e
I j J t ', nl: U':;;,l"la!1 que o preside; Ministro de Obras Póbllcas, Ministro da

F::l~!:end:;~,!I Planejamento e Politica EconBmica, um
1" ",:p 'I" (:::~SI'2nt an t 1'2 dos operários portuários, um representante dos

usuários dos portos, um representante da Controladoria Geral da

Na&io~ e o diretor geral da or9aniza&io~ na condi~io de secret'rio
do comi t ê,

fi l'li."'''j ..I e-, '" I') ('\ 'i '"••11...... . .•'i..•-an ••••.• !qJ.~ ;;j •••,,:•••:.J...•h.!u/.

Formado pelas diferentes dlrei5es executivas e de assessoria.

~L,n..i,Y,t;;..l..,""Q,12"(-;;J:j,\!:;;j,JJ,/J~;1."l,

Integrado pelos portos nacionals. Esta divlSio mostra a

preocuPBião marcante com a administraiio, dado que não ocorre uma

detalhada da área operativa.

Na época da criaiio da organiza,io eram nove os portos sob a

-Os portos~ que até o momento da fundaiio da A.P.N.P. eram

administrados pelo Ministério da Fazenda: Aguadulce, Bocas deI

Toro, Col6n (MueIle 3) Pedregal, Mutis e La Palma.



-Os portos sob contrato de concessio à uma empresa bananeira

(Chiriqui Land Co.): Almirante e Armuelles. Pela sua condiiio

legal, os portos de Armuelles e Almirante, objetivavam fins

especificos e estavam sujeitos ~ administraiio e operaiio da

Chiriqui Land Co., empresa que os construiu para a comercializaiio

da produiio de bananas nas provincias de Chiriqui e Bocas deI
To r o ,

Em 1976, estas instalai6es sio revertidas para a naiio

panamenha e fica estabelecido, por meio de contrato, que a ~mpresa

continuará operando ambos 05 portos, por'm sob o controle p

fiscaliza,io da A.P.N.P. Como produto das necessidades econ8micas

da área, o Porto de Almirante incorporou, além da atividade

bananeira, o tráfego de cabotagem (118), o que permitiu uma maior

ingerincia da A.P.N.P. nos aspectos administrativos, desde que ela

det~m a responsabilidade da supervisio de operai6es e recoleta de

taxas aplicados a navios e cargas que nio se dirigissem à empresa

detentora do controle do Porto.

o Porto Armuelles, diferentemente do Porto Almirante,

conservou a mesma estrutura operacional original sem nenhuma

variaiio quanto ao tipo de comércio, porém a administraiio p

supervisio das operai5es sâo executadas pela A.P.N.P.

(118)Trâfego de cabotagem: ~ o que se realiza dentro do espa,o geográfico do pais. Os principais centros estão
localizados nas províncias de Bocas deI Toro e CoIbn (litoral Atlântico) e as provincias do Panamá e Darién
(litoral Pad fico). O comércio entre estas áreas, se deve à falta de cOllunica,ão via terrestre -- das provin-
das de Bocas deI Toro e Dariên. Principais lIercadorias: secas, produtos agricolas, gás e outros
viveres.

:!.é.:~6



Existem ainda portos de propriedade partlcular, sendo o malS

importante deles~ Bahia Las Minas, dado em concessio à uma empresa

particular. Sua atividade principal está ligada às opera;5es que

desenvolve a refinaria Panamá e serve para a comercializaiio de

petr61eo .refinado. Como no caso do Porto Almirante, a organiza,io

administra e cobra taxas dos navios nio comprometIdos com a

refinaria, al~m de supervisionar as opera;5es de tráfego maritimo

que, pelo seu volume, tem forte impacto no conjunto da atividade

portuária. O porto pesqueiro de Vacamonte~ cuja construiio foi

concluida em 1979, não estava subordinado ainda sua

administraião, assim como os dois maiores portos do pais - Balboa

e Cristobal - por se encontrarem na faixa territorial da Zona do

Canal do Panamá~ estando nesta época, sob jurisdi~io

administraiio norte-americanas. (119)

F importante que aqui seja colocado que a transfer&ncia dos

portos e instalai5es para a A.P.N.P. deu-se de maneira gradual, o

que atrasou o desenvolvimento dos planos e programas definidos no

momento da cria;io da organiza;âo; No entanto, parece nio ter

representado impecilho para um crescimento m~dio do sub-setor

maritimo de aproximadamente 27% atá 1978, o que em termos

financeiros significou um incremento de ingressos que foi de $0,5

a $1,3 milh6es de d61ares.

(119) PANAHÀ. Hinistkrio de Plani~icaci6n ~ politica Econ6mica. Mem6rias de la Autoridad Portuâria de panamá,
1987, 5 P.
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No prédio central da A.P.N.P. localizado na cidade do Panamá,

área urbana (distante, portanto, da maior parte dos portos),

concentrou-se o trabalho administrativo; tentou-se a continuaiio

do ordenamento de todas as informai5es a respeito do setor de

portos e transportes maritimos iniciado pelo programa das Nai5es

o que nio se mostrou uma tarefa fácil. As informai5es do

d::~" p,.P.I\!.P..

em grande nómero de fontes, como muitas vezes eram

c on t: "I" ::~"d:l t ó r i ::~"s " De 1974 até 1976 InICIou-se a tentativa de
j , • 1..'

( 1 ::~,~,~n ,:J~;'I, 1 C o p o t t:z'n c i ::~"li d :::I,d ':z"

diversas unidades.

ano d e

di ::3.:<=1 n Ó~:;t: :i c o s e

que regeriam as áreas operativas, que até esse

permaneciam completamente Ent r F!: 0':5

regulamentos aprovados estavam: - os de serviGo de navegaiio; - os

de outorgamento de concess5es; - o de serviio e taxas; e, - o que

Para desenvolver o seu trabalho a A.P.N.P. absorvEu o quadro

de empregados que trabalhavam nos Ministérios da Fazenda, Obras

Púb 1 iC::~,~"5 f!: P 1 an e j ::~,ment: o !I desenvolvendo diversos

programas relacionados com os portos. hOUV0~ :::\

necessidade de realizar contratai5es para o preenchimento dos mais

diversos cargos. Neste momento enfrentou-se~ de um lado a Escassez

de pessoal capacitado e habilitado com especializaiio ou formaiio
ou prática) na área de transporte maritimo e/ou



sistemas portuários; e de outro, a inexistgncia de uma se~ffo

o t: re í n::3.m'2nt o l~

conseqU&ncia imediata parece ter sIdo a do preenchimento da maior
parte das vagas através de indicai~o ( por'

~3.f i n i d <ld e: polittc:9.s),

expert&ncia e/ou participaiffo especifica dos indicados na área.
h!U.m:::l. entrevista com a atual encarregada do Departamento de

Desenvolvimento Organizacional, o primeiro caso fIca exempliftcado
qU."I.n d o di I.!:::

conheci o diretor de finanias da A.P.N.P.
ve í o

convidou-me, a mim e v1rios outros membros do
9 r LI P o .:\ V :i. r fazer parte do seu grupo de
c o 1:::l.b0\" :::l.d0'( e.o=:. JI •

Já no caso do Diretor Geral da A.P.N.P., em 1986, a .liga~io
pol i t; iC:,3. com um P:::\.l-t ido 9oV'(·Z'l-n::'.In(,z'nt::::l,l ·:':l.P:::l,l-eC('!:COlnO :::1. r e sponsáve l

pela sua admissffo nos quadros, o que indica que a trajet6ria de

preenchimento de cargos continua sendo pouco objetiva.
"FI..! j, comitê executivo

através da figura do seu presidente,
para exercer o cargo de diretor. geral da

em P r :i. n c ip i o C <" l- :A te)"

interino. Este conv:i.te, que é para mim motivo

de profundo orgulho, se deve à minha '1 ut ,1

ie.9



ativa nos quadros do nosso parfido, o PRD, em

prol do reconhecimento e respeito da nossa

nacionalidade e soberania".

Desde a sua fundai~o, em 1974, até 1978 a direiio geral da

A.P.N.P. esteve a cargo da mesma pessoa, retratando um dos poucos

momentos de continuidade de gest~o nessa organiZai~o.

Na fase inicial da organiZai5o ocorreram problemas e atrasos

nos diagnósticos e operacionalizai~o dos planos provocados pelo

desconhecimento das caracteristicas e especialidades do setor pelo

pessoal superior e média. Sentiu-se

necessidade iminente de treiná-los, especialmente porque se previa

que em pouco mais de 1 ano e meio ocorreria a reversio dos dois

maiores portos do pais. Para este treinamento, foram procurados

6rgiosnacionais, como a Organizaiio Institucional de Adestramento

do Ministério de Planejamento Politica EconBmica,

internacionais, como o I.N.C.A.E., a O.E.A. e o B.I.D.

o treinamento foi executado em áreas especificas como:

e trabalho portuário; Operai5es Portuárias;

Produtividade, Planejamento e Contabilidade; Estabelecimento de

Taxas e Estatisticas Portuárias; Assuntos Laborais; Adminiitrai~o

e Oriamento; Metodologia da Instruiio; Seminário ~e Levantamento

Hidrográfico; e, Seminário de Metodologia para a identificaiio de

engarrafamentos operacionais, entre outros. Este treinamento foi

complementado com visitas a portuárias da América

Latina e do Continente Eu~opeu.
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Durante o ano de 1976 todos os funcionários dos diversos

hierárquicos assistiram ::,~, ~3em i n ::,~,)"i 0'5 de

po1.:l.tic::3,!1

Consciência E da Unidade Nacional", cursos Estes obrigatórios para

os funcionários p~blicos em geral.

No periodo de 1976-1977 comeia efetivamente a realizar-se as

jurisdiiJo da A.P.N.P., o que acaba se refletindo no aumento das

suas atividades e crescimento da rarticiraiio do setor na economia

global. Nesta época comeia a perceber-se que os portos localizados

nas regi5es metropolitanas de Cais Fiscal de C6lon e Bahia Las

Minas, estavam praticamente saturados de carga. Essa foi mais uma

razio para aumentar a pressio com vistas a reversio dos dois

maiores complexos portuários existentes no pais (C)"istob<:~,le

que pela POSiiio estratégica e condii5es operacionais

eram capazes de absorver a crescente demanda de carga maritima

nacional e internacional.

Enquanto organizaiio, e na figura dos seus representantes de

1976-1977, a A.P.N.P. participou de forma ativa de todos os

movimentos patrocinados pelo governo revolucionário. O seu diretor

~,le)" ::,~.1. em t odas com

Estado~ Unldos de América, para os acordos que geraram o novo

tratado do Canal do Panamá.

1.1201I.F .A.R.H.U. Instituto para la Fonaciôn ~ Aprovechalllie'nto de Recursos Humanos; F .fI.P.P. Fuerzas de flefensa
de Panamá



6bvio que, apesar da A.P.N.P. ser uma entidade

aut8noma com certo grau de liberdade de aiao, ela está sujeita às

políticas formuladas e ditadas, em Óltima instJncia, pelo Estado

Militar panamenho. Apesar disso, até hoje nio houve maiores

conflitos, já que sempre existiu um elevado grau de identificaiio

entre a cÓpula militar e as diversas diretorias que já assumiram o

controle da organiZaiio. Essa sintonia e engajamento com as

políticas e movimentos reivindicat6rios dirigidos pelo governo

revolucionário parecem ter atingido seu ápice nos anos de 1978 e
I. ("\")'("\.l 7/ 1 , quando era iminente a reversio dos portos para o controle da

A.P.N.P •• A expectativa crIada com a proximidade da reversio, e

o t: r ab a J. ho

::':1.U In C':: 11t ~·:I.d o a compatibilidade valores pessoais dos

t ndív íduo s que trabalhavam na (~1.F'.1'-l.F'. com O'"· 'la 1o r e s ~:

comprometimentos organizacionais.

Exemplos d ís t o poclem ser encontrados nas palavras dos

empregados, como: 1) uma oficial de bem-estar social:

mu í t::l c o í s a

diagnosticada; Era o tempo de elaboraiâo de

programas, rodeados como estávamos de

ou 2) da encarregada do departamento de pessoal:

"'f;eITlPr~~ ...•iabilidade

organizaiio. Entrei aqui com o objetivo de

C:UITlP I" :L," um .or:::IYlc>n f;; t r a I"



panamenhos somos capazes de levar

com sucesso~ os compromissos que adquirimos

c oIn ::'iI a f:;' ~::.i n,:\t u l" ::;\ d os nov CJ ':!i t l" ,:\ t ad os" .

Esta postura era incentivada nas reuni5es, serni n :::~.l-:i. o s ou.

quaIsquer atividades da organiza,io pela dire~io geral,

pode desprender do trecho de uma interven,io do diretor geral em

reuniio com funcionários da A.P.N.P.:
"Como p':!\nam~:nhosti; COITIOc í dad ão s de um pa:I.,::;

que ao longo da sua hist6ria tfm tido uma

voca;io maritima, nio podemos permitir que os

principais portos para OS dois grandes oceanos

que banham nossas costas, continuem por mais

t (,~ITIPOem m~\o~. e s t r anh as" •

P::3.1-'::;C e+n os importante colocar, n e s t e que

expectativa criada pela revers~o era grande, tanto para os 250

funcionários da A.P.N.P. (que viam na reversio a oportunidade de

deter o controle dos dois maiores portos), como para os 3.000

funcionários dos dois complexos po~tuários~ cuja preparaGâo para a

reestrutura;io nio sofrera (nem POdí.'!:l-i::l!!em virtude do controle

norte-alTlericano) o mesmo tratamento dado durante os quatro anos,

ao pessoal da A.P.N.P. através do discurso e prática nacionalista.

por volta de 1978, a previsio de que problemas
seriam enfrentados, d i f .:.::r en i ::~.':5 de

Era sabido portm que as situa;5es conflitantes deveriam



ser superadas buscando-se a compatibiliza;~o e incorpora;âo das

áreas portuárias à A.P.N.P., da melhor forma e o mais rapidamente

possivel. Para tais fins, em 1978 foi negociado o programa PAN-003

(Apoio Administrativo à A.P.N.P.) com o Programa das Nai5es Unidas

para o Desenvolvimento (ANUD), cujo objetivo era assegurar um

ordenamento eficiente da administraiio e operaiio dos Portos de

Balboa e Cristobal, durante e depois da revers~o para a Repóblica

do Panamá. r importante salientar que a administra~io superior

desses dois portos, que estavam sob controle norte-americano, n10

participaram dessas negocia;5es. O programa incluiu áreas de

organiza~~o administrativa (contabilidade, pessoal, sistematizaiio

da informa.io, capacitai~o de pessoal), revisio, atualiza;âo e

definiiffo do processo de

cobran&a das tarifas, a ser aplicado no momento da reversio.

Essa era, portanto, a situa;âo na véspera da reversio.

o momento da reversio ou da devolu~io dos dois complexos

portuários <Balboa e Cristobal) ao Panamá para sua integra~io à

A.P"h!"F'"!I significou uma espécie de novo nascimento para a

organiza,âo; por isto, apesar de ser um espa,o temporal menor,

acreditamos mere,a o destaque da"análise em separado"

o novo tratado do Canal do Panamá, assinado em 1976 entre os

governos do Panamá e dos Estados Unidos, devolve de maneira



progressiva (25 anos) e gradual, as instalai5es do canal e a

prÓpria ~rea da zona do can~l que o circunda (8 qui18metros de

cada lado) para a jurisdli50 panàmenha. Trata-se de um processo

que, iniciado em 1976, dever~ completar-se em 1999. Com a entrada

em vig&ncia dos Tratados Torrijos-Carter, no dia io de outubro de

1979 ocorre a reversio ao governo panamenho das duas ~reas

FI or t uà 1· i <•. s d C'I.· m:i~.i 01· importincia para o pais, os portos de

Cristobal e Balboa, administrados att esse momento pela Companhia

d(I C::~.n::3.1 (en t: id <:l.d e do ~~ove rno n Ciro t.,z····:::I.m(·;:·(ican o ).. !f~t ti c momcnto d ::'4,

reversio, a atividade principal destes portos era a de dar apoio

ao funcionamento do canal.

h!o dos portos e da estrada de ferro

transistmica, a reversão nio foi imediata ocorrendo um período de

administraiio de transii50 de forma conjunta (panamenho - norte-

americana) cuja durai50 foi de tr&s meses

norte-americana, 2°) Administra~~o conjunta panamenho nor t e'-

americana, 3m) Administra~io panamenha.

a A ..P ..N ..P. teve que

strie de regulamentai5es e mecanismos

administrativos, j~ que o seu campo de ai50 ficou aumentado

sel1sivelmen~e pela magnitude e natureza das operai5es realizadas

nas unidades revertidas.. Em decorr&ncia do curto espaio de tempo

com que se contou para se processarem as mudanias (3 meses), n50

existiram condii5es que permitissem um planejamento detalhado ..A

administrai50 p6blica panamenha n50 dominava os procedimentos para

a administrai50 de pessoal que regia os trabalhadores que tinham

:1. :J~:j



ao governo norte-americano, e que, por cláusula do

tratado, precisava ser mantido. A transferência trouxe consigo uma

s~rie de implicai5es que parecem ser espetialmente delicadas. O

quadro de funcionários aumentou do dia 29/09/79 para 30/09/79 (o

dia seguinte) de 345 para 3.345 pessoas aproximadamente.

desse fato, existiam diferenias salariais enormes para os mesmos

portos sob as duas diferentes

diferenia baseava-se na vigência de leis e

c6disos trabalhistas completamente diversos entre os dois paises.

Este problema especifico gerou a necessidade urgente de uma

projeiio salarial que permitisse, em certo prazo -- determinado

num primeiro momento em cinco anos (1980-1985)

três grupos salariais, a saber:

a)-funcionários dos portos de Balboa p Crist6bal (an t iga

administra~5o norte-americana);

b)-funcionários dos pequenos portos (Panamá Cais Fiscal, Agua

c) ...+un C iDnàr :i. os c: 01"1 t r a t a d o s pE':la

porto d(·~· Vacamonte, cuja :i.nauguraiio

coincidiu com a transii50 das administrai5es.

A integraiio dos Recursos Humanos à administra&io p~blica

resultou numa variedade de sistemas de pessoal, para diferentes

grupos de trabalhadores de uma mesma organizaijâo.

A reorganizai%o da estrutura administrativa tinha que ser

resolvida para conseguir que a A.P.N.P. pudesse trabalhar de forma

integrada e eficiente.



.1..l:Jj.l1~.!ii.!:;I.:i;·..._..;Ü.I.P..~W.p.x.:;;!.dJj.1~.

o governo panamenho~ durante o tempo em que se desenvolveram

as negoCiai5es (que resultaram no texto final do tratado) fez uma

campanha muito grande internamente na A.r.N.r. e ext er namen t e ,

através dos meios de comunicai~o de massa -- em nivel nacional) --

tentando criar um maior envolvimento por parte do povo e chamando

a ateniio para a importância que a assinatura do tratado teria em

termos de soberania nacional. Fez-se um areIa à nacionalidade,

...i l"I.nt o '~.o que representava os

trabalhadores panamenhos na Zona do Canal. Esta foi talvez a causa

da expectativa otimista, por parte da nova cópula panamenha,

encarregada da direi~o da A.r.N.r. Tal cÓpula estabeleceu como

meta uma administraiKo t~o eficiente quanto a que vinha sendo

feita pelos norte-americanos, até o momento da mudania, esperando

contar com todo o apoio de seus velhos e novos funcionários. A

ma i o)" i ::,~dos trabalhadores do porto de Crist6bal

inclusive os que desempenhavam funi5es d~ assessoria e grande

parte dos que desempenhavam funi5es de ger~ncia na administrai~o

norte-americana, era de nacionalidade panamenha. Assim, almejava-

se que todos os trabalhadores se aglutinassem em torno do objetivo

comum , ql.HZ· !I Óltima análise se resumia em demonstrar à

administrai~o norte-americana que os panamenhos eram capazes de

administrar sozinhos o projeto.

Um dado interessante é que durante o periodo da administrai~o

norte-americana existia uma separai~o entre os funcionários norte-



americanos e panamenhos~ no que se refere à ocupa;ic de cargos na
"~I.J,pe r :i 01" •• (c h :::\.fTm,d os

informalmente de Gold Workers) poderiam ocupar esca15es mais
::,~,1tO":>!1 ficando os panamenhos eSiIver Workers) com as pasi;5es que

iam att a administraiio intermediária.

foi que contrariamente ao esperado

pela nova administra.ia, esses assessores e gerentes panamenhos

fizeram uso do seu poder de forma contrária aos novos interesses

da organiza;io, demonstrando pouca ou nenhuma disPosiiio para

colaborar com a nova diretoria .. Pode-se dizer que em três meses,

comprovadamente, boa parte dos funcionários procurou atrapalhar,

retardando, ou mesmo distorcendo, o fluxo de informai5es ..

O pessoal diretamente relacionado com a produi5e dos grandes

P or t os !I por meio de seu sindicato 1900 (anteriormente ligado a
CE:nl'.:ral Norte-americana) d e s envol ve um",

movimentes reivindicat6rios e paralizai5es efetivas, a P ar t: i r d o

momento em que a mudania de administra,io foi realizada. Pela

primeira vez na história dos grandes portos panamenhos houve

paralizai5es. r importante lembrar que enquanto a legislai50

norte-americana proibe greves em áreas consideradas de segurania

(como 6 o caso dos portos~, a legislaiio panamenha, at6 i989~ nia

fazia nenhuma referência a este aspecto. (ainda que nio haja

mudania na legisla;5a que regula o direito de greve~ a conturbada

situa;5a do pais neste ano de 1989 acenou com restri;5es às

:1.38



funcion'rios no entanto era previslvel, j'

que com a mudania de legislaiio, se temia que houvessem perdas dp

alguns beneficios significativos garantidos pela legisla,io norte-

americana, outra pouco considerada muito

provavelmente subestimada é a exist&ncia de valores introjetados

comuns apenas aos trabalhadores revertidos.

A A.P.N.P. n~o estava preparada para aplicar o sistema de

pessoal que regia na Companhia do Canal, e que se diferenciava

notavelmente das normas que regulamentavam os recursos humanos na

administra,ia p~blica panamenha, e os trabalhadores revertidos

desconfiavam disto.

As promessas de que se implantaria uma escala salarial dupla~

ou seja, uma escala que considerava o mesmo esquema de pagamentos

adotado pelos Estados Unidos para 05 trabalhadores revertidos (bi-

semanais), enquanto na outra escala se manteria os pagamentos

quinzenais, pràtica comum em todo Panamà~ para 05 trabalhadores

nio-revertidos pertencentes aos quadros da organiZaiio nio havendo

nenhuma perda para os primeiros, nio foram suficientes para

acalmar os ânimos.

Com rela~~o ~ crise em e~ulii~O pode-se pressupor três causas

fundamentais para a sua deflagraiio:

i)-Houve conflitos gerados pela incerteza; cujas expectativas

estavam relaCIonadas com as perdas pessoais que a mudanla poderia

acarretar;
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2)-A diretoria n~o considerou a possibilidade de existir uma

cul t ur a mudania nos portos

3) +Houve um diagnóstico (feito n o ',I i?\

administrai1o) a respeito do moral organizacional.

Ao acomodar-se e confiar em que à comunica~~o desenvolvida

pelo governo na forma de campanha junto aos trabalhadores e

funcionários envolvidos com a organizaiio~ seria suficiente para a

sua cooptaiio. A prova deste erru de diagnÓstico nio demorou muito

a ser detectada. Já nos primeiros perfodos sob a administraiâo

p an <!l.m.;~nhB. , iniciou-se, dentro de alguns setores da A.r.N.r., um

verdadeiro boicote de informai5es, que passaram a ser cada vez

mais deficientes, tanto lateral quanto verticalmente. Tal

preJuizos, 'listo que

distorcidas serviram para esvaziar as decisões tomadas pela nova

I::.s te qu.<!l.d)"o da s

estratágicas instau.rou.-se devido ~ ai~o de algu.ns assessores, que

boicotavam os dados vitais à organiZaiio. Agindo dessa forma,

esses assessores pretendiam proteger o que eles consideravam o

terr'it6rio", além de da nova

administrativa, tida como u.m inimigo potencial e usurpador dos

~;;E'Us d i r'e i tos.

O grau de conflito chegou ao extremo com o surgimento de um

impacto negativo visível, no que se refere ~ produtividade dos

Fun c I on á r t o-s ,



fato a frustrada tentativa da nova cÓpula de

transformar este conflito em estado de colabora~io. IJ ::":1.I,::: ::":1. qui

citar Sainsauliev (121)

empresas a desenvolver todo tipo de mecanismos de cooptai5o e de

qUE~ implicam

c cn Pr on t os ,

Esta afirmativa pôde ser constatada na atitude da nova

DIretoria diante do problema do boicote das informai6es, que - num

primeiro momento - tentou cooptar alguns funcionários, e, nio

obtendo resultados POSItIVOS, optou pelo afastamento imediato de

todos os assessores e gerentes~ colocando nos seus lugares apenas

+un c i 01'1 à 1° t o s como c o 1 ,':1. bOlo ,3.d()1"e .,:.• Pr oc ur an do

preencher os quadros perdidos chamou-se aqueles individuos que

h::lvendo t 1" ::11:) ::,:\.1h <~.do p ::':1. , •• <3. d o C ,':1. 1'1<':l.1 !I e e .,:.t ::3. ndo

p a r i: :i. 1 h a r

D objetivo disto foi o de conseguir individuas-chaves,

pudessem transmitir os seus conhecimentos e habilidades, tanto ao

administrai:ivo como operativo, afim de manter ao máximo a
." c 011t i n u í d <3.d e" no t: '0 ab ::':1.1 ho ..

Esta decis~o parece ter partido do principio de que

qualquer organiza,5o, pÓblica ou privada, s6 pode sobreviver se os

individuos nela envolvidas somam forias e agem conjuntamente,

visando colaborar com eles.

(t19l SAIHSAULIEV apud MOTTA, F.C.P., Orgaoiza§ãp e Poder: p.mpresa, estado e escola, 1985, p.B
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de: , '1c up u <1 :;~.dm in i,;:>t 1" ::3. t iv:". d .3.';::'

p&blicas e um fato esperado e encarado como

inevitável dentro de qualquer regime democrático.

Por periodos que variam de 4 a 6 anos, de acordo aos mandatos

constitucionalmente estabelecidos, se espera que ocorram gestões

que - muito provavelmente - estario mais alinhadas politicamente

com o governo vigente que as indica do que com as necessidades e

processos organizacionais que viria a administrar.

~3p ink

necessidade de dispor de cargos p&blicos para distribuir - e os

pr6prios conceitos de 'cargo de confian;a e homem de confiania'

reflete um paradigma politico profundamente enraizado na vida

p&blica brasileira (leia-se panamenha também - par&ntesis nosso),

que tem se mostrado extremamente resistente às tentativas, feitas

ao longo dos anos, de transformar o setor p&blico numa burocracia

profissional prestadora de serviios, orientada politicamenten
•

Nos casos onde o governo se mantém maIs ou menos inalterado

por sucessivas vit6rias nos processos eleitorais, ou pelo uso da
fOTiij. :;~., no caso das ditaduras, é de se esperar uma perpetua;io da

estrutura temporárIa por peTiodos mais prolongados já que os
, ,I' '~:triO :t' ..llüu.o~:. que participam da autoTidade e ocupam os cargos

a nivel de Ministérios, fundai5es ou autarquias - via

(122) SPINK, P. op.cit., 1987, p.57



de regra compartilham e se identificam com as diretrizes e

ideologias governamentais. que representam.

A A.P.N.P. foi fundada 6 anos apÓs a instaura;âo de um regime

militar, mascarado pela coexistência com um executivo sem poderes

de f:..3.to.

Ap6s 21 anos de regime militar se esperaria que houvesse uma

continuidade administrativa na administraaâo pdblica panamenha,

visto que as pessoas-chaves do governo partilham das mesmas idéias

(~ pro í nc ip :i o·,; ..

No caso especifico da A.P.N.P.~ durante os óltimos 15 anos,

ocorreram vár:ias altera;5es na cÓpula, com trocas constantes de

seus dirigentes, totalizando 10 diretores gerais (predominaram os

militares) neste periodo (123). Apesar de serem pessoas da

inteira confiania do governo, cada um deles trouxe para a A ..P ..N ..P.

':5 (·Z·u -;:. prÓprios valores, seguidores e a sindrome da mudania,

evidenciada em:l.4 diferentes organogramas para a organizaiâo att

:l.9B?

(123)Da ~unda,ão da A.r.N.p., 1974 até hoje, 1989 se passaram 15 anos,neste periodo a A.P.N.P. teve 10 diretores
gerais entre os quais predominam os militares. E aproximadamente 14 organogramas com pequenas ou
grandes altera,ões.
EngO Arnaldo Cano 1974-1979 (4 1/2 anos. Permanência mais longa a frente da organiza,ãol; periodo
anterior a reversão e fase inicial;
Capitão Pabl0 Duran 1979-1980 (1 ano de permaneência)j
Ma~or Jose Santos Motta 1980-1982 (2 anos de permanência);
Ha~or Aristides lJaldonedo 1982-1983 (1 ano de pema,nência);
Eustaquío Fàbrega (empresârio) 1983-1984 (1 ano de pernnência);
Lic. Nauder Pitti V. 1984-1984 (6 meses, periodo ma.is curto);
Líc, Raul P. Brostella (empresário) 1984-1986 (2 anos de perlllanência);
Prof. Diomedes Concepci6n 1986-1988 {2 anos de penanêncial;
Iia~or José Santos Motta 1988-1989 (1 ano de permanência);
Ma~or Giraldi P. 1989-
Os três pontos de maior porte sofreram o mesmo rodizio: Cristbbal teve em 10 anos, 1S administradores;
Balboa, no mesllloperiodo 5 adl1inistradores e Vacamente 4 administradores.



Verificou-se que mesmo

diretores redefiniram prioridades,

antecessores,

alinhados

modificaram objetivos,

descontinuidade administrativa.
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politicamente~ esses

paralizaram projetos de seus

caracterizando realmente uma



CAPITULO 7

MACRO-CONTEXTO CULTURAL E CULTURA ORGANIZACIONAL

DA AUTORIDADE PORTUARIA NACIONAL DO PANAMA
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Na maioria dos paises os portos sio considerados àreas de

e existe uma 169ica por trás dessa caracteriza~io. Por

+un c i on a r em d 1"1:.' en t )"ad ::3. de v i t al

importincia econBmica, politica e social. Os portos panamenhos nio

fogem a esta regra.

Panamá em virtude da sua POSiião geográfica, sua estratégia

de desenvolvimento econ8mico voltada para prestai~o de serviios, e

ganhou destaque como centro de

distribui.io comercial.

Aos seus portos & atribuida a funião de enlace nacional-

c on t in en t ::·~.1!t assim como se espera que eles desenvolvam serviGos

complementares às atividades econ8mico-sociais realizadas no pais.

Grande parte das atividades realizadas nos portos panamenhos

<de grios, . carga contenedorizada, carga geral

frutas e outros),

mercadorias t de vital importincia para a economia do Panamà. O
comércio nacional e principalmente a Zona Franca ( S l?~'::.~u n d ::':1. d ()

mun d c , atrás apenas da de Hong Kong em termos de volume de

neg6cios) dependem da efici&ncia de portos em grande medida.

A participaiio do subsetor de transporte maritimo no setor de

sofreu um incremento consideràvel no periodo da

reversio dos complexos portuàrios (de 17% passou a 60%), ao serem

p.:::la. A ..P ..hl ..P .. as operaiôes dos maiores terminais

portuáriOS do pais em outubro de 1979 ..A isto soma-se a adoiio de



uma politica de reforma de parque portuàrio, custos e tarifas que

visavam incentivar os inversionistas e usuàrios (companhias

navieras> a escolherem o Panam' nio somente pelas eventuais

vantagens oferecidas pela posiiio geogràfica, mas pela capacidade

de servi~o das suas instala.Ses.
r~om o redimensionamento da A.P.N.P., em 1979. como uma das

maiores organiZai5es do Pa~amà, o seu papel social perante a

comunidade tem sido muito explorado. Com a reversio dos complexos

portuàrios e havendo enfrentado os prohlemas anteriormente

mencionados que concluiram na perda de quadros significativos, a

organiza.io teve que realizar investimentos em recursos humanos,

através do treinamento e capacitaiio do pessoal que tinha sldo

selecionado, para suprir as vagas existentes. A seleiio nio

considerou critérios de compet&ncia para o preenchimento de

cargos. Lsta decisio gerou um alto 6nus para a organiza~io, porém

resultou em oferecer ao governo de turno ganhos politicos

consideráveis.

No caso do porto de Cristobal, situado na Costa Atlântica -

segunda provincia em impor~1ncia no pais, a ahertura de vagas (sem

exigências ou pré-requisitos> vela a ser uma saida para ahsoriio

de parte consideràvel da populaiâo desempregada numa cidade onde

os prohlemas s6cio-econBmicos atingem altos niveis de gravidade.

A A.P.N.P., passados 10 anos da sua reestrutura.~o, ainda nio

conseguiu estahelecer mecanismos efetivos de coordenaiio entre ela

e a totalidade dos seus portos. O que têm provocado o ahandono

e/ou atraso de parte dos planos de expansio prometidos nas
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C ::~.mpan h::~.s de publicidade que visavam atrair usuários. Estes

problemas, somados ao uso da organizaiio para fins politicos
d en !..f.nc í ::3.d o dos seus membros,

criticas do desempenho organizacional que acabam repercutindo na

sua relaiio com o contexto social geral.(124)

Uma vez que já tratamos de alguns aspectos te6ricos da

Cultura organizacional no nosso capitulo 11, faremos aqui uma

de apanhado de depoimentos colhldos nas entrevistas

-Fe:i.t,:\s,qu e r e t r a t am que os funcionários da A.P.N.P. tglTl

dela e de si próprios enquanto seus membros. Os depoimentos foram

que, no nosso entender, constituem

elelTl~ntos culturais e algumas de suas lTIanifesta~5es.

Assim, nos manteremos fiéis às palavras dos atores, ao invés

de tentarmos decifrar seus significados, no entanto, reconhecemos

que no próprio fato de terlTlos selecionado algumas falas, estas

entendidas como • • 1" ~.~;l::.:Jn 1 T 10:::::3.\:1'-.,.':".S no d e s t e

t r ab a l h o ,

(124) "As navieras consideram que a A.P.N.P. não est~ funcionando, porque a entidade tem sido sujeito e objeto de
espa,o político, o que est~ inHuenciando de forma negativa o seu desenvolvimento. Nestes lIo.entos, a dire-
,ão está apenas preocupada em fazer re la,ões pltblicas abandonando grande quantidade dos prob lemas int rinse-
cos da organiza,ão". Ernesto Fernândez - representante das navieras. La Prensa, sexta-feira, Panamá, B de
maio 1987. p.II-A.
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é..1\.E'..»..Ji ••.E'"lI."_.~~'.I.J..m,.!.á~,n.iJJ".,,.!J.IL ..t.!;;).d.!.I.

especialmente entre Balbca e
que compartilham d (7: p CJ \" t os

ind J..I.',~t·ria i ',5

portos sio o corai~o da A.P.N.P.
Cr i~st ób al

imp0\" t ant E·~:·•• qualquer dos portos mbdios ou

pequenos sofrem paralizai~o, o abalo para a imagem da

organizai~o e suas finanias é reduzido ..Se isto ocorre

com os tris maiores portas, as conseqUincias seriam
1::'~.mi!tnt: àv e i ',s}J "

JJl,JE~jO Balboa e Cr·:i.stób,:\'1 :i.nt(i:r·l:i.gado::;~ ~Jar.:<:'lTIont(~~E~ITI

outro estágio detim com os dois primeiros pontas comuns,

porém os outros portos s~o pequenos demais para permitir

c'1a)"o. c:a \"a c t e r :t. ~:,t :i. c:a ~:>

especificas de cada um, os portos no conjunto formam a
qur..;; d e s emp en h a L\ITI p,,'\pE:l P)"E:r.!Clm:inantr-!: no

desenvolvimento econBmico e social do pais. Sio um dos
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servi~os de apoio para o desenvolvimento de outras

A.P.N.P. A relaiio existente entre eles está centrada
n::,~.i5 p ol í t i c a s d i t: <~.d::,~.~:. có.pu.la
l;;}({7....C u.t :i v».:'1 11

da A.P.N.P. Eu sou parte dela~ é ela' um pouco produto
. "m :lm •

"Estou no porto de Balboa desde os 18 anos. Comecei

de baixo; com a reversio fui uma das que acreditaram na

A.P.N.P. e permaneceram. Ajudei a treinar ensinando o

serviio aos novos empregados. A A.P.N.P. me ofereceu uma

bolsa de estudos. Acreditou no meu potencial, como tem

dado mostras de acreditar no potencial de todo aquele
d íap os t o ::~.trabalha)" p(~:lo~:;port os.",

r(~~5Pon~5<':\bi 1 i.d a d e P OI' Dr' t un :i. d ::":\d (~: UITI

trabalho s6rio, pelo qual nunca me importei em trabalhar



num esquema intensivo,

meu h o r á r í.o n o r 1Tt;;\ 1" •

.li TDd :::1. min h ::~.e;-<:pI:~'l-i f~nc i ::l FIr·o f:t ss i on ::~.1 e s t :l~. 1 i 9 ad :~. :,~.

esta organiZaiâo, seria muito dificil para mim algum dia

ter que tomar a decisâo de romper definitivamente com os

Trabalho há 10 anos nesta organiza~~o. A A.P.N.P.
me ofereceu a oportunidade de ascender dentro dela, e me

sinto por ela um POUCO responsável. Afinal perten~o aos

seus quadros desde o inicio e nesta posii~O estamos

li Eu ~;o U C 1-i". d e .:;;t a 01- 9 a n :i. z ,0\ ~ ã D •

ofereceu a oportunidade de ascender profissionalmente

como ainda me ofereceu as condii5es para continuar os
ITII?~'ti. ~:. I;:· ~:; t u.d o s d ':~. 1Tt::3.n e :i .1" <1 P :,:1. l- ::':1. 1e 1::,~...,..

JI T E.~m o ~5 U ITIc:o ITIp r (")!TIi~;;~,C) c O!TIa D \- 9 ,0\ n :i. z i:' fL ~~\o ~ o 1..1~5 U á r :i. D

e: ::3. soc :i. ed <3.d I,,· • Cuidar da ilTlagem e do funcionamento dos
POI-f:o s , Istc> o conseguiremc>s aUlTlenf:ando a prc>dutividade

nas nossas instalai5es através da profissionalizai~o da
m;,io····d,;;-·_·ob r·::~... que tentamos nós,

p:::I.r:::I.



" !~~ {~ •• P u h! ..P.. In',:: d ':','1..1. <3. '::)P or t un i d ::"~.de qIJ.'~ o s 91- inHO~5

.i amaí s me d er am, GOStD d o t r ab al ho no porto).'.

todos"'"

Slogans do Panamá: ."P::~.n::3.mà puen t: I,;: de I mundo ~ coraz6n deI

COITIO panamenhD, cidadio de UITIpais, que aD 10n90 da

ma 1- i t: i 1T1<3. !' t (~'nh o :i~.

responsabilidade e oportunidade de contribuir com uma

administraGio eficiente na organiZaiio, que tem sDb sua
p·rincip<!1.l responsabilidade os portos nacionais .. It:: uma

questio de honra como bom panamenho, n ~.~()

permitir em hip6tese alguma, a volta de nenhuma das
d.;·"!pE.'ndf,z·ncias que reverteram para a

administraiio panamenha pela assinatura dos tratados, \

mios estranhas. Estamos colocando o nosso maior esforio

em dar-lhe o melhor dos usos aos portos, o que siHnifica



maior privilégio,
!J e09 r à·r i c ::~..., ..

e sei que, permanecendo

na administrai~o de Balboa, funiio que me orgulho em

posso contribuir de alguma forma com o

dr::~;r-:~nvc)'1vilTl(:;:ntoeconômico do P,:..n,:\mA".

"Es t a ,~;:uma. ol"g;:;I.n:i<1::::I.Ii<~rOPl"(:~·()cu.p<·~.d::lcom os ·::·(·~u·:~
nós !I qU.em 1,).1 t :i m::,~.

. t" .1 n s t ::3.1'1 C :La !t portos trabalhar.

consciência da responsabilidade, no desenvolvimento das
que desempenhamos, é uma das prioridades da

F isto s6 é possivel, se esta consci&ncia é

c omp ar t i J.h::~.d::~."..

realidade acreditei, e ainda acredito na

viabilidade desta organizai~o, porque, cheguei aqui com

o objetivo de enfrentar um desafio; Demonstrar

panamenhos somos capazes de levar adiante e com sucesso

o compromisso que adquirimos com a assinatura dos

"Tod os

1ut ::';1. C omU.ITI..



ITIIJ!' id':?ntifico

profissionalmente com ela. O convite para participar da
t(iío :i.mpor·t<:Intf:

foi encarado por mim como um desafio. Afinal

o segundo empregador na minha
p rov í n c i 3.'" •

nunca ter sido diretor sequer dela,
To r r í f o e • Ar·t~ . .pic(:-~ dos

..,D Ina :i. o r '11. d E:I" ~ r e c o n h e c: :i. d o p o I" t C)d o s , j <~ mo r I" cu, e

TorriJosR Foi e continua sendo o padrinho

.OIEst::'~. os ensinamentos herdados e

pelo lider máximo da revolui§O, o 9,:;,·n e r :~.'.I.

Ele sempre se preocupou com incentivar a

1TI(:::ta



J:.i:.i ..tJJ.;;l.;L.:i~.

qualquer trabalho nos portos~

op e)":,3. t ivos" Eu.
c:on ·!:;c i en t e nio ganhamos absolutamente nada

brigando com o slndlcato" Pelo contrário, é com a

c on 'v' i 'v"~'nC :l <3. FI ::3.C i -f' i c ,1 e In.
'1 a.r mon :L c <l. !' como man t: emo s

h o.i e !I que teremos mais a ganhar" Nio é que nJo existam

diferenias, mas nenhuma deve ser grande o su-f'icient:e

para nio poder ser contornada.

H r-I n o Si Si a P I" e D c:U p ,!( ~ ~~ o C Q m (J t r' a b a 1 h a d o I" P o I" t u A r :i. o e

as suas opiniões sempre foram pontos nJo questionados.

Existe inclusive programa,io de debates sobre problemas

HA organizaiio, através dQ seu departamento de bem-

estar social, comitis e sindicatos, desenvolve 'muitas

atividades para os finais de semana dos trabalhadores.

No campo da companhia tele-f'8nica, bem na frente do
p)"édio d ::":1. P.:;;'I" t od iC;.3.IYI(·'!ntE:

futebol, beisebol e basquete Cap6s o expediente). Temos

lo 1::'(::".l -,J,.1



torneios entre os portos. O pessoal costuma trazer a

li "1L ~:; por·tc)~:;9 (7:")" al men t e 1oc al :i. z ad os ('::ITI

relativamente distantes dos locais de moradia

dos seus trabalhadores. Por isto a nossa preocupa~io em

desenvolver diversos tipos de atlvldades sociais e de

entretenimento que permita melhorar as rela~aes entre os

Fun I:: ion à'( ios d::~. I~.F' ..I·~..P •..

realizou investimentos para a construiffo de um Mirante,

"To d o s os finais de mês & feita a festa de

on d e C an t ::,:\mo·::>

brincamos, se expõem artesanato

relacionamento nas dependincias do porto. Prova disso ~

que em conjunto com os comitis e bem-estar social,

organiza as atlvldades esportivas: ligas de ping-pong e
beisebol~ para que compartilhemos lTIomentos de lazerJ1

•

II I\!6.::. !I d (.~. h (":..m·..·(:;::.t <3.'( soe i ::3.1 !I estamos aqui para
o r Ie n t ,!'I. r' ~ ajudar e encaminhar o nosso trabalhador. Temos

problemas s6rios de alcoolismo e drogas nos portos ..

:1.:56



Quando detectamos algum dos nossos trabalhadores com

problemas lhes damos ateni~o especial~

encaminhamos para programas de reabilitaiio com os quais

mantemos convªnios. Como vocª pode ver, nio se tomam

repres~lias e SIm tentamos ajudá-los a livrar-se do

vicio. Nio interessa à A.P.N.P. a puniiio, repreensio ou
J • 'o'oem t ssao destes empregados, i n t e l" e .,:.~~a"- 1 h f!: ~:.i fTI , ·,:;u.::~.

." A (-\ • P • I'~• F'. me: n~; a Im~~n t.: e d :i. v U "15J ". a t r' <":\ v ~.~!,; d (~: mu r' a :i. o:}

nos prédios dos portos, os nomes e tarefas deSEmpenhadas

pelos trabalhadores designados como: empregados do mês e

do Programa Geral. No final de cada mªs se faz entrega
" • • " • • • ,lIpremlOS com cerImonlas espeCIaIS.

no escrit6rio centra"1~ em cclabora~~o com as
P OlO t u.à lO i ::~.:,:.!I

desenvolver uma série de projetos a curto prazo, que sem

dóvida nenhuma ajudaria a integrar cada vez mais o

Os projetos sio: • seguro de



c o l f.':t ivC); bolsas de estudo para filhos de

• programas de lazer para as férias dos

filhos de empregados (concurso de desenho e pintura

sobre temas maritimos e portuàrios~

programas de férias turisticas para empregados (viagens

a pontos turisticos do interior do pais); • inscrii5es

:i. ti c: o n d :i. c i o ti ,TI "I acostumado para com a"lgumas das minhas

d J:::C :i ~3Õf.::'·~:.n Isto n~o tenho d6vida, terá repercuss5es

num Futuro p'C óx imo , Eu estou magoado e

desapontado com alguns dos meus superiores hierárquicos,

por n~o terem apoiado com firmeza algumas das minhas

c:on d u t a s " •

obter nio sÓ a confian~a do empregado,

engajamento nas politicas e lineamentos da organiza~io,



o que provocaria uma sensivel melhora no desempenho e

FI rod '.l.-t i'vi id :i~.dE d :;:1. ':5 op e r :;~.'iiÔ(':;' ~5 por tU::3.i" :i. as" ..

" Eu. um

P E ':S .:::.o :;~.1 n Lí ve ::":l.

oportunidadE de ir à faculdade pelo apoio de uma bolsa

de estudo da A ..P ..N.P. E isto nio se limita ao meu caso.

Temos um comiti que cuida exclusivamente da montagem de

Precisamos de trabalhadores

eSPEcializados e eficazes, e nos preocupamos em dar-lhes
.1."" _I1 <:1.1.) ferramentas como

" P ::":l. 'i" t e dos nos .;:.o .;:. ti" ::":\.13 ::3.1had Oi" e s

p )"0 f 1s s 10n::":I.i s d::":l. àl"(·:'-::":l. portuária. Outros

experientes, vieram preencher vagas do pessoal que n~o

aceltou trabalhar para a administrai~o panamenha ou se

deslocou para outra posii~O na Comiss~o do Canal. Temos

outro nÓmero de empregados contratados em ateni~o as

p()lit:i.c::"~'·;:'!1 já qU.e ::":1. dp

trabalhadores é um dirEito que a classe politica tem.

Como V()ct:: " ::":lo 1 po·;;;~~u.(~m V::":l:5t: ::":l, ';;'>(1:) e)" H?nc ia. out rO'5"I fi' 9uns ,
n :"fc:o m<:l.s o +un d <:\.m,,~nt ::":\1 1..

::"~, P)" I:::OC up ::"~.I{i:,·~:o d esc ';:i;'::·!I t:,:'

traIJalhadores em integra.r-se ao trabalho portuário".,
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de sermos 6rgio de choqu~, o que nio é fácil para

ninguém; tentamos o tempo todo manter acima de tudo um

d í A"109 o ab e r t o 1"2 s í n C':'::-l-'Y" u

"A or'g<:\niz<:\~~'\o E'lTIpl"(;::ga mu it a s V(~~Z(~:~:; pt2SS0af:; s e m

experiincia e os capacita. Lhes oferece a possibilidade

DI=' or t un :i, d ad E-: d e curs os

aperfeiioamento aqui e no estrangeiro. Estes &ltimos

ma i o r no

01- i,~an i ~r.<lC ion al'""

J.:JJ;)J:_llH;t!lL_,fL"J;s.JJJu,m,j,..I:_il1iJio

"Completa liberdade nio pode ser dada, porque vira

badt2rna. O pessoal sabe que para ter direitos é preciso

cumprir com os deveres, e quem nio sabe ou se esquece

d ís t c nio tenha d&vida, estamos aqui para "1embrá-

los. Todo mundo aqui sabe que o trabalho portuário é

rude, mas em compensa.io hoje é um dos melhor remunerado

no Panamá. Isto somado ao fato da situaiio econ8mica

está cada vez mais deteriorada, termina levando as

pessoas a se policiarem até sozinhas~ afim de nlo dar

mo t Lvo s qU,I;:- PO":>'::.:':l.1TI provoc:,~.)"<" pl?!'l-d", d o '!'ITIPY'':'::-:=30'''"



assumir uma postura critica sio outros quinhentos, mas

c OfTIl..I.n :i c <;1.1(; ()I:::S qu.e r (:!.~~p12 i t :~.r

(~.::.t: ::"~.be".( f::C i d ::"~.s••

mundo entra e sae ou fala ao mesmo tempo por exemplo, o

empregados deste porto que ultrapassam o milhar. A mim

chegam os representantes dos trabalhadores. I~ normal

numa administrai~o p&blica

funcionar precIsa obedecer uma hierarquia. I~· !..I.m ma I

Eu mesmo sou um filtro, na medida em que,

como representante do porto~ levo as informai6es às
r cuní ões d::"~.d í r e t cr í a nCJ E~::'Cl-itó·.-io Cen t r al " ..

•'1 (.~ p r oc 1..1.r ::;1. que

::;1. b oa o interesse dos seus

empregados nos assuntes referentes ao desenvolvimento

produtivo dos portos ..Porém liberdade total para um tipo
dr:::: t r ab al hador c omo o por·tu:ár·ion:,';'o é mu í t o v iável' ..

.'1 h!~~.::.t e p or t o .;;;t m • t importante que fique claro que

o es ti "1o d ~:: liderania das pessoas daqui permite este



Tanto ao n{vel operativo como administrativo.

Existe abertura para se expor o nosso ponto de vista. O

fato de sermos ouvidos já

sempre conseguimos aquilo que pretendemos,

menos nos t permitido dar vazamento as nossas idéias e
r' (';:0 i v in d i c <3. 'i! (),:.::.::. !' mesmo que no final s6 fique o conforto

IJ r (j 11 c,;. !l OI.). P ::":1.)"ab en i ;:!:::"~.l" !I se faz de maneira sincera e

d Lr e t a , Tudo fica entre a gente, sem necessidade de que

as diverg&ncias eventuais ultrapassem os muros do nosso

dep,:\r·t,:(ITIE'nt o, ou seja aqui a roupa sUJa se lava em

USamos uma equipe, ninguém é chefe de ninguém. Aqui

nio eXlstem paredes ou diviSÓrias, tudo é discutido
::"~.b(.;:01" t :::1. men t e (d \::'fJ::3. r t ::":l.ment o de en 9 en h <11" i ::l ;. ." ••

com excel~o das duas secretàrias,

moramos na cidade do Panamá, viajamos diariamente 45

minutos no mesmo carro. Permanecemos mais tempo juntos
com ::"~.snossas prÓprias familias e terminamos



Po r man d o de

reconhecendo o outro quando est~ no seu normal ou se
a l9 um P r 01:1 'J. ':·'i:m<·~.o p r (''i:OC U.p ::"~.' '1 •

"r1':lui tE'nt<:\ITID~;C I'" 1;:\1" um c Li ma de confi<:tnti::ÕI., ·ral.!:E':nelc)

com que o trabalhador se sinta responsável pelo porto.

Se nio existisse este comprometimento,

sequer sonhar, em atingir os objetivos de Dtimizar D

atendimento, aumentar o ingresso do comércio exterior da

cabotagem e especialmente melhorar a imagem do porto,

pr.i:r<Õl.ntE·C)~:> l.tsu<\riCi~:;"'.

e)(::":1.9.::::r::":I.do. 'roi

garantindo e priorizando até por cima do

dO~5 S0:1..I.~;

Isto já nos deu grandes perdas em termos de

P I" o d u 'c :i. v i d :~.d ."." •

A respeito elas est6rias na A.P.N.P. a instituc:iol1alizai~o elo
pagamento de sal~rios em manifesta~5es pró-governamentais ou de

apoio a candida'cos do governo nos óltimos anos é u.m dos melhores
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l'f:Xemp'1 os . o comparecimento even t os t :i. nh <:1

obrigat6rio e era controlado através de lista de chamada. A
ausincia ou recusa por parte do empregado era considerada falta

grave quando nio justificada poderia significar puni&6es que iam

dos descontos salariais até mesmo a perda do emprego por quebra de

lealdade. Cada chefe de unidade saia com seus subordinados das

depend&ncias da A.P.N.P. nos 8nibus da organizaiio rumo ~ praia

on d e tinha sido convocada a manifestaiio (igual oc 01- r i ::":1. com 0·,-:=-

empregados de outros organismos governamentais). Irt í c i a l men t e o s

empregados compareciam vestindo o uniforme que os identificava,

posteriormente dadas as constantes alus5es ao fato nos discursos

oposicionistas sobre estas formas de manipulaiiop continuaram

convocando-se as manifestai5es, porém pedia-se aos funcionários

comparecimento as d I,::'P en d ên c i :::l.':~ d <3. d í a

estipulado vestindo roupas particulares. Isto ocorreu com especial

freqUincia no periodo da campanha eleitoral de 1989, que resultou

na vit6ria oposicionista, objeto de fraude posterior.

do

administrativo ligados a organizaiio na época anterior à

re 1,1 fi: r .:;.fá C) !I
'J fo\-m:::I.IT1 t"l.to d equ.(·::· n::1CI ':5(';: c on COITI o qUi:!' o s

port O~:; El,,, 1 b 0':1 e Cr' is t ób al ~:;::~C) CJf,'; IT\," i C) r' (:.~f;; e ma is



importantes da A.P.N.P. e com sua reversio os pesos da

a admitir que alguns poucos se sentem superiores, donos

da verdade, e se torna dificil trabalhar com eles. Neste

porto sio poucos os trabalhadores que permanecem na

"Até hoje perman e cí ligado ao setor de mecânica de

Com a reversio, muitos dos mecinicos foram

transferidos para outras instalai5es que continuariam

administraiio norte-americana. A ,Jent e FI od i :,:1.

escolher entre ficar com a A.P.N.P. ou sair, j' que nio

'eXlstla garantia de emprego para todos, com os norte-
(;\ITI€'rí.c ano s , :i,nSE'9ul"0~:; , na

administraiio norte-americana, mesmo que consideremos as

eram mais altos que os pagos no Panamá.

Mas a nova administra,io se comprometeu a manter os

salários e as garantias. Eu já tinha 10 anos de casa.

Conhecia bem o trabalho e me ofereceram a oportunidade

de chefiar e treinar as unidades novas. Desde 1984 faio

P::3.1"tedo 9ru.po d,::.' t re í namen t o mon t ad o p::~.l"::~,OriJ::~,ni~r.::~,4i~ú/'..

0';5 t 1"ah ;'3.1 h :::l.d 01" e';:; q I,). e ,
<J,

qu,(,:: c on t in 1..I.::3.1T1

:1.6 ',:i



t.: rab :;~.Ih;.3.ndo ri :;~. t'~ ••F' •.h! •.f' .. fic<3.ram <:I.qui
prÓpr·ia. r acho que podemos afirmar, sem temor a erros,

que a grande maioria se acha em melhores condii5es

empregat1cias que no per iodo da administra~io norte-
. ":::1.111er 1C '":l. n::3. ••

"Te nh o ou v id o c omcn t á rí o s de qU(~ ,,\lgum(:\':!~PE-;S':!;O,:\~;

c on d :i 'ii ~~:o ( I" ever t: i do) SU.r> er ior 1:;"';;; e

.'1 (.tP ó s o ,:;:.::.t: u.do d ':?: se 11 "10 1v i d c. d'::;--FO'f ma. con j u.nt ::1 P e 1o

o nO~5'::;() POI"tO!.

cobranias devido a deficiências nos controles internos

CJt.}.':;: d ::":1.t :;:I.ITI d ::3. administraiâo norte-americana ..
d í s t o , nio costumo julgar os erros de um sistema que

demoramos quase 7 anos para constatar e adjudicá-los aos

funcionários revertidos. Os funcionários que continuam

laborando desde a .poca da administraião anterior o

por vontade pr6pria e certamente com o intuito

trabalhadores que nio fizeram parte da administraião

Inclusive se queixando e lembrando com
saudosismo de uma época, em que todos sabemos nio

•



r e c e b í am o bom trato que hoje recebem. Uma c o :i. ~:;a

9 ar an to, a convivência entre revertIdos e nio revertidos

I ". ,... t
·1 ::~.rmon 1 c <1.. ::.~:.. : (~. problema ~ cada vez menor

porque o n6mero de revertidos tem diminuido devido a
::,l.p o sen t :::I.d O·f i ::":1. , ren~ncias, dispensas e vagas que tem sido

As pesquisas sobre cultura organizacional

para a conquista do intelecto e principalmente do afetivo dos

como uma das melhores formas de criar

uma forte identidade,

termos de controle. Identificamos nas falas transcritas neste

C :i1.p í t ti. "1 o !I uma forte ligaiio entre lealdade - gratidâo dos membros

d a C OITI i!;.' 1::1.••

as surn í nd o discurso dos seus empregados

caracteristicas quase humanas. Ocorrendo nio s6 alus5es ao simples

en s :i:l.j ::":1.m.::::nt O!I de graus de associaiâo e entrosamento

que raiam a simbiose ..

comentários transcritos no ciD c ap ít ul o ,

especialmente no que se refere a crenias e valores, mostram que as

Pr on t: e i r ;.;1.'::; que separam a organizaiio A.P.N.P.
d 1 Fu S:':!. S !I referincias constantes dos empregados aos compromissos

que devem ao pais e a organiza~âo, acabam estabelecendo uma

dependência de um ao outro ..

que todo o discurso n~o é linear.

Aparecem atitudes contradltOrlas e ambivalent:es, que demonstram o

:1.67



caráter vivo da organiZaiio. Se ela em um dado momento mostra

positivos, no outro, é capaz de punir rigorosamente

comportamentos desviantes e impor limitai5es a posturas criticas

ou mesmo contrÁrias.

A consciincia da imprescindibilidade dos seus membros para

que a exist&ncia da organizaiio se materialize, aparece nos

discursos porém é ainda controlada pelo vigor e poder de

cooptaiio, exemplificado nas estÓrias.

A questio dos revertidos é ainda colocada, porém a sua for;a,

enquanto sub-grupo, estÁ hoje limitada por um lado pela

diminui;io de pessoas nesta condiiio, e pelo outro lado, passados

10 anos da reversio dos portos, o controle do conhecimento e da

informaiio dos assuntos de administraiio e operai5es portuárias,

já nio lhes é privativo. Nio se pode afirmar que os revertIdos que

permaneceram na A.P.N.P. apÓs o expurgo dos 3 meses de

conjunta panamenho norte-americana, tenham

tentado criar em momento algum uma contracultura, pelo contrário,

o seu discurso no geral é de engajamento.

As opini5es apresentadas neste capitulo nos levam

identificaiio da existincia de um comprometimento coletivo, que

tende a reforiar e corroborar a idéia da exist&ncia de uma cultura

organizacional sÓlida na A.P.N.P. Acreditamos que um dos fatores,

que contribui enormemente para que isso ocorra é que o pressuposto

sobre a importincia da A.P.N.P. para o desenvolvimento e soberania
do pais, é compartilhado por todos, independente do cargo que

ocupa ou lugar onde ele esteja lotado. Ademais, o discurso
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nacionalista, que marca a hist6ria do pais nos dltimos anos,

reforiou o pressuposto e, a partir dele, todos os outros sub-

produtos culturais dele decorrentes.
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CAPITULO 8

REPERCUSS~O DA DESCONTINUIDADE
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Da mesma forma que no capitulo anterior~ decidimos recolher

as opiniões dos membros da A.P.N.P. sobre as experiªncias~ os

efeitos e as conseqU&ncias do fenômeno da descontinuidade por eles

fartamente experimentado.

transcrii~o, ao pé d,:I,

depoimentos é um fator enriquecedor nesta fase. A diferenia dos

d t;!:p o imen t: o s sobre a cultura organizacional, estes nio foram

agrupados sob titulos, por serem mais abrangentes e genéricos ao

abordar a questio da descontinuidade em suas várias facetas.

8 anos de administra~~o panamenha enfrentou alguns

obstáculos em alguns setores da organiZ&iio. O que se

observa hoje é a relutincia das pessoas a se entregar

p o r i n t (~::i, 1" o (:\o desenvolvimento de l.11Tl",\,:\t :i, v :i, d ",\cf f:~

esp,:,?;Ci 'f':iC:;l)'.

nosso relacionamento com eles. Cada novo diretor e

administrador perde um bom telTlpoem se tornar conhecido

JlI~: caracteristica da administra,io p&blica a

mudania, cada certo tempo das f:i9uras responsáveis pela

sua direiio. Na A.P.N.P. o comit& executivo~

formado por 4 ministros de Estado, um representante dos

1,7 i



um
01 ,,,,
o e c a s o e s :';,\0

~:,IJ,Per i 0'( •• Proporcionam as diretrizes e politicas da

uma adequada coordenaiio entre os planos e programas da

com aqueles que c governo define para o setor.

A A.P.N.P. sempre esteve afinada com as linhas de aiio

o que sem d~vida facilita a

implementaiio dos programas. o nosso diretor geral,

época da reversio, participou em todas as rodadas de

negociai5es nos Estados Unidos e do nosso pais para a

nJi desempenhei funi5es diversas. Quando ingressei,

vim mais para desenvolver uma POSiiio de assessoria

dentro do departamento de Recursos Humanos ..Mesmo tendo
PE:1"IfI,:tn(:;cído d e s t (';: d (~P ,:t 1" t ,:t m (~:n t ('J ~

desempenhei diversas

pessoal; e na atualidade dirijo a seiio de D ..O ...Para

falar a verdade, a minha est6ria de vida na organizai~o

parece ter regredido, e a culpa disto é toda do jOgO de
í nt eress es p()litic()~~"'"

"O n o s e o r e La c í on ame n t o +o r a do c1,,"c\.\10 d ír e t o d e

t ,"ab al hO!1 t&m tido fases ciclic:as,

ocorrido mudanias constantes no quadro administrativo,

:1. 7í:.~



especialmente nas altas esferas o que at~ hoje provocou

IJ I'"~ . s::.x ]. s I. G: m problemas no nivel geral

Em geral, talvez pelo fato de permanecerem pouco tempo

a frente da organi2ai~0, os seus diretores ou mesmo

<':l.d m i 1'1 ist r ::~.d01- es do

9 ':;..1'1 ~ r i c o .. As bases se ressentem da distincia e do

desconhecimento da realidade dos portos, das constantes

nA instabilidade administrativa <'''1 C ab a 9 (,,,'1" an cIo

apatia e descrenia geral no futuro. Existem problemas

muito s~rios decorrentes da mudania anual de diretorias.

Veja s6, o diretor atual foi designado pelo periodo de 6

justamente o dia em que foi ratificado, teve que

colocar o cargo à disposii~O, por ordem dada pela cópula

do partido do governo, que tem poder de decisio sobre os

e de cujos quadros quase sempre sai o diretor da

f..I.HF:l d i Lí c ul d ad e em da r

continuidade a um trabalho com as alterai5es constantes

nos altos quadros. Isto provoca uma total indefiniiio.

Nio sabemos qual o rumo que este navio vai tomar. Acho

que estamos um pouco à deriva. Voci quer d í s cu t ír (~



implementar uma série de idéias, mas esbarra com o fato
::':1.

sensibilidade de um dirigente sindical, por'

Sendo aSSlm, a produtividade e as metas da organiZaiio

caem para um segundo planoU.

"Acho qU(;~ n:~\o ex ís t e n ínsuém n e s t a ()1"9ani;:r.a('~:'j\oqUi!::

nio tenha se sentido afetado por esta situaiio. Dada a

centralizaiio de poder nas mias da dire~io geral cada

mudania tem provocado atrasos em todos os niveis, tanto

é assim que apÓs 8 anos de administraiio panamenha,

ainda nio se conseguiu estabelecer a regulamentaiio

que repousam no

acervo da nossa biblioteca. Hoje tenho relut§ncia em

encaminhá-los para lá porque ~s vezes nio sio bem

aproveitados. Mesmo assim, continuo a faz&-los e guardá-

" H,~ f a t o r i!:~S c!e n <:t. t u r e z a P (',.:'!;; !;; Da '1

t ol h em l"I.m POUC() a confiania entre os membros da

Assim veremos casos em que ocorre um

para evitar o confronto.

dl:~' } '1c up u ';l. ql.J.e p 1''': \" In i t ::'~.ITI

:i. d e n t i f i c: a r '''' !:; (~~ n ov amen t e c:OITl D p o d e r . ,.,
sa o



dificuldades e complexidades comuns \ organiza.~o de

pal"::':!. f.~a n h::,. '( ::":1. c on f i an (ai ::~. do t. l" ab ::":1.1h ::3.d ar , :j ::~l. qU(';:

dependemos fatalmente da sua colaborai~o. t uma luta

diária a que t.ravamos e as alterai5es das prioridades

ocorreram interferincias nos cronogramas de

t: r ::":1. h ::3.1 ho de um outro novo diretor geral

a priorizar um dado aspecto, nos sentimos afetados p

precisamos realizar esforios dobrados para n~o perder

tempo e a confiania investidos nos planos. Quant.o menos

mudan;a, mais continuidade t.em o nosso trabalho que sem

dúv í da e><:i~.~t"E: tf:::mpo··'.

d C)s p o l" t iJ~:; ma i~:; c o n t r :i. b u :i.

economicamente no oriamento da organiza;~o e do pais.

ainda continuamos P 0\" fo'"(ai ::~. d :':J. I (.? i

distribui;io de fun;5es atrelados à figura do diretor

geral. Quero que fique claro que no pessoal nio tenho

nenhum atrito com ele, pelo contrário, nos unem laios de

amIzade. Mas apesar disto nio posso deixar de ver e

sr:::nt:i. 1" que somos em mu:i.tas medidas dependentes da

i '7'1::'
. , •.J



unidade central, o que acaba atrasando a resoluiio de
P r oh I ema s relativamente simples, alguns outros mais

c ompl :i.Ci':\do!:; cC)mo: questôes de infra-estrutura,
com o 1"l.~~I"I.A·(:lo!I compra de materiais e

equipamento de curto valor. Tudo isto limita claro o

tive a oportunidade de conviver com tris diretores

gerais. Cada um dos quais tinha uma estratégia de

trabalho pr6pria e um grupo de assessores diferentes.

Quando em um lapso de tempo tio curto ocorrem mudanias a

ndmero muito grande de funi5es que nos dizem respeito

diretamente, nio h' como n10 se sentir afetadon
•

mu d :::1. n 'i< :::1. -s adrn í n í s t r at í va s t ':':'i" m i n :::UTI

afetando a gente. Voei imagine, como um novo diretor

g er al quase sempre é alguém, que nunca p8s os pés num

porto, mas chega cheio de idéias. Até par os pés na

que nia existe como implementá-las, J.:.~...

:;3.1 t e ,-ou. i;:: ::':1. ti" ::':1. ~:;OJ"l o nos so ti" ab ::3.1 h 0'" •

"Pv ec :i. s amo s faz F:'" e n t en de I" de uma v ez ql.l(,:~ n ~~o !:;e

pode manip~lar os portos, e muito menos os portuáriOS,



de acordo com as prefer&ncias politicas do governo, ou

dos inter'es'::.e'::.ec onôm icos p'( iV:,:l,dosJ1
•

Ou and o

P 1-o,j ':':'t o~:'!I mud ::,~,n'li :::~

termina atrasando os planos previamente

N~o que isto tenha acontecido com a gente.

Desde ~ue o segundo projeto portuário em que estamos

engajados no presente momento tem sofrido atrasos, mas

nenhum tipo de modifica~io substancial

Quanto ao or~amento, o

fato da diretoria de finan~as ter permanecido nas mios

da mesma eqUlpe tim ajudado bastante para que nio

~;.'!::j ::lmo~:.mu :i, t () :::\f e t :::l,d os J' .,

!I(", •.:> J.!TI ~ eu gosto muito do pessoal. Aqui se trabalha

em equipe, temos sorte porque o pessoal todo t animado.

Para cima, com os meus superiores hieràr~uicos tenho

pouco contato direto, mas respeito e admiro em especial

a diretora da área de finan~as da or9aniza~io~ uma das

poucas que tem-se mantido firmes no seu lugar apesar de

!"ial-9::~,r(~thTh atc her" ..

Como em qualquer lugar dentro de uma

:1.77



grande organiza~io existem grupos com correntes e ld~las

Quando ocorrem mudanias de chefias ou mesmo

de dire,io, já se viram casos de engavetamento de

ou coisas parecidas, se você tem uma idéia

deve defend&-la assumindo os riscos que a defesa possa

"T e r m i n a muito tempo,

rupturas e o resultado tem se mostrado completamente

t mpr o dut ívo , Tanto é que uma das grandes difi.culdades

enfrentadas pela A.P.N.P. em organizar e montar uma

or 9 an :i. za~ ão +o í pr·ovoC:i;\d<~ con s t an t e s

sem que as mesmas possam ter o

tempo necessário para desenvolver qualquer trabalho" .

." i"iud an lji ::3.S

concordo com que quando estas ocorrem demasiadas vezes

podem vir a atrasar o esquema. Para organizar e ordenar

uma organiza,ia como esta é necessário:

fi:

t .::;.·mp':j p ::":l.1"::":I.

I'o.::.s 1. v e 1.::;

P 1" 01:1 "1 em::~.s

assim como de qualquer outra, em

um espa.o de tempo muito curto. Ainda passamos por uma

etapa de reor9aniza~io que nio está completa. (J n C)~:; ~:;C)

objetivo 6 chegar numa entidade que trabalhe integrada e

(Õ·; f :i. c: :i. E:li tem en t e . N6s estamos fazendo um grande esforio

i ?~::



para equipar e manter em operaiio as nossas instalaiões

FI o rtuA )"i<1. ~s..

in t er n :;3.C í on ::';1.1

qu..;.?; comun i d :;~.de mar i t i nr:,.

esteja certa de que no Panamá será sempre

h f:.' m se l" v i d :;~.n n

" C a d i:\ n o v <'"'1 ::"i\ d m:i. n i f,i t r a (ji ao c )"':i. a n D v a c r :i ~:iE: ~ r ("~b a i x a

corta ou suspende programas. Seria positivo

se Dccrresse uma maior estabilidade administrativa~

maior especia1izaiio do pessoal de mandos médios na

"f~cho

d e s IrH~!TIb r ad ::1 ••

c omp "1 E~t;amen t E~

Cada porto acaba funcionando isoladamente.

Ninguém parece falar a lTIesma lingua. Isto desgasta o

nosso relacionamento interno e externo com as empresas,

p:.:\rl:íc u Lar e s com a s quais man t emo s c on t at o a!",

do que as puniiões ..Por exemplo as de nio ouvir de

maneira proposital as sugestões que as pessoas possam

d ar • Por isl:o posso afirmar que as constantes mudan~as

na administraiio acabam afogando a gente, t.: :i r an d o o

" E S t a é UITIa o r 9 a n i z a l.ji t~(".)qU e c: 1-(~'~iC E:ti d E:m ,:"i t s E-: t (;':!TI U in

oriamento respeitAvel, o que acaba chamando a cobi&a e a



aten~io de m61tiplos interessados. E inacreditável que

depoIs de um investimento enorme, como foi Vacamonte,

probabilidade de

interesses jogue por água abaixo todo o esforio e
.1 ~. M j ~o f:!Ü 1 C :,~.Iil:,:1.0 (e 91:::n t e

" ~3i lTl perdas geradas pelas lTludania~

Já ocorreram mudan~as de bons diretores por

questões pOliticas interrompendo ou atrasando um bom

t rab a lh o QU0: vi nh a sendo f0::i.tO".

mudanias constantes na
:,:1. t: i- :,:1. p :,:1. 1 h am um pouco. Has no geral temos sobrevIvIdo e

desenvolvido o nosso trabalho. De todos os grandes

FI oro t: o s !I este foi um dos que mais mudan~as sofreu. Em

ac omod an d c FI 1- oc Ui- an d o que PEn-mit<:l.m

c on t ínuar a d es eu vo Lve r o s eu I: r ab a l h o " •

na med í d a ('?:ITI qU.e s :i:1.1- an t i r

continuidade do nosso trabalho poderelTlos aUlTlentar o

do

compreensio p apoio das autoridades maiores.

Elas s~o passageiras a gente & estável".



os seus empregados depende da politica, e do jeito da

ao quoem

se dirigindo. Até mesmo o Jeito de administrar que o

diretor geral possua. Desde que eu entrei a trabalhar

::"~qu:io!I já passaram diretores cada um com uma linha de

t°.-~:\balho. Conhece o ditado: c ad (;loproo °l~E?~:;-:';0 r
1 :i IV\~ (),?.'J n

UHà pessoas reconhecidas e muito respeitadas aqui

na organiza~io, tanto pelos trabalhadores,

administrativo em geral, por serem dinâmicos ~

p e r: m::":10 n I,:; c e r a frente da organiza~io por muito tempo
OI t '00

o • tao oera~oes que Jà aeon :eeeram por •• I}

::"~oqu.:t •

me d () o

Interrompem e cancelam programas prontos para serem

Mesmo com todos estes empecilhos a nossa

organiza~io dá lucro, mais por ser uma fonte forte de

ingressos do que pelo conseguido pelas administra.5es.
p ::~or ::"~

POdE~1TI p ((~"1a



portos e n6s nio somos a exceiio à regra. Mas, a relalio

e mais distante. A realidade do porto ~ isto aqui que

voei está vendo: a luta diària, as reivindica;5es, os

Aqui mesmo no porto mudamos várias vezes de

adm ini ·;;;t r ado r • Queiramos ou nâo, isto sempre acaba

atrapalhando um pouco. Intentamos continuar

desenvolvendo o nosso trabalho~ mas nem sempre escapamos

p.( OVC)C <:1.In.'l •

dos empregados da organizaiâo. Existe um tráfego de

influ&ncia aCIma de qualquer expectativa.

mantemos a esperan;a de que as coisas poderio melhorar".

diversas Áreas e exreri&ncias de vida, convocados para

1 I,·c e s ar r o , l'lu :i. t o s t i.nl+am

politicas e ideol6gicas opostas e o lugar comum era a
. I ··1· ,..v :t :0. J I :t z :::ti :::1. o da A.P.N.P. como organiza.io. Esse consenso



inicial vem cedendo espaiO a interesses particulares,

qU.e n ~ío p e r m i t em l.J.m:::l.un :i. fOi"m id::~.dI:',' n::lc OITlI..I.nic :;3.lii:'3:0··' ••

que tem o poder para imp8-las ocupam posi;5es que sofrem

mudanias freqUentes. Hoje voc& poderá estar em desgra;a,

:::1.
• ~ lo's 1 ( U ::':1. 'iL ::,~.O p r 0\1:::1.ve Lmen t e I1II..1.d,::.·

f iH 1..1. r ::~." ..

As organizai5es pÓhlicas como destaca Pereira (t(.~!.'5)

SUJeItas as trocas constantes de dirigentes, a indefini;io de

p o 1 1t: ic ::3.~5!! ::~.';:. fTll..I.d::".n'iL:;~.·::;mal c on c eb id ::3.~:' ou. <3.1J :::1. n d o n ::~.d ::3. -s an t.::.":~do

téi"mino!. ::~. iInP or t ::':I.'iL :,~:ode mod ,:;,1o s SE'm ::,~. p Y' '::'-0 C up :~.Ji.i~{o C om ~.;J.':~

particularidades da realidade em questão, e a falta de estratégia

global .. Estar sujeita nia significa necessariamente, que incorram

nestes problemas, poréfTI a realidade - na fTlaior parte das vezes -

nio tem desafiado à regra ..

A insatisfa;io com as constantes trocas de dirigentes surge

em grande parte dos depoimentos n~o porque necessariamente exista

alHuma animosidade contra a(s) pessoa(s} que venhafTI a ocupar os

(126) PEREIRA, H.J.l. de Bretas. oP. cit., 1985, p.96

i ."\"~C),.::>



e desenvolver atividades~ mas sim pelas

suas entradas e saldas provocam, no desenvolvimento do trabalho

diário ..

A interrup;5es~ estancamentos,

abandono de trabalhos estruturados, reformulaiio de planos, acabam

provocando aqueles empregados, cuja permanincia na organizaiio nio

A.P ..N ..P ..), sInaIs :,;l.P::~.t:i.::3.!,

:i. n ~:;at i ~;i,Pi:\(ji ão (~~ I . '1 •.•c (~'sJ. U~:;::,:\C) .... o que repercute de forma

negativa no desempenho individual e geral da organizaiio.

p r o.i \'2t os ou+ '"::~. d a

descontinuidade que pode ou nio ser negativa ..Se os mesmos nio

forem objeto de uma análise detalhada que pese seus prÓs e

dinheiro aplicado nestes projetos, a opiniio das equipes humanas

envolvidas assIm como a sa6de financeira da instituiGio, antes de

ser tomada qualquer decisio ..

Os depoimentos recolhidos na A.P.N.P. nio deixam transparecer

qu.""· e fi:Vent u::~.i s m 1..1. d :::~.nlq.:::1. ';;. d :::1. .;.? ';:; t r u t u r :[:1.

organizacional tenham sido demasiado influentes. Aparentemente a

~:;ua fl"e qUên c::i. i:\ P i!\ r (,~C (7~ t (~:r 1e \/::':\d o ~~pen ,!\ ~5 muito ma :í. ~:i, a
-sub .;:.t itu i (i ()e';!i-:::1.p :;3. lUfi:n t I,?~:; (no P::1P e 1 ) do qU.e r 0:<3. Is (n :i~. prAt::i.c:::t) .. I~

grande quantidade de organogramas (vide anexos 11.10 a 11.26) e o

d e s c onj.e c ímen t o

estrutu.ra vigora como foi constatado quando indagamos sobre o

particular parecem colaborar com esta afirma,io.



Percebemos também a insatisfai~o com a protei~o politica

presente em algumas respostas. As altera;5es provocadas pela

prote;~o a funcionàrios~ pelo isolamento de outros ou mesmo o

preenchimento de cargos de confiania, muitas vezes com quadros

externos pode ter conseqaincias profundas e

provocar altera;5es significativas na convivincia organizacional;

Isto - no limite - pode provocar o boicote de informa;5es (caso

dos trabalhos realizados porém guardados para ser apresentados em

condi;5es mais favor~veis), o desinteresse e at& paraliza;~o do

andamento do trabalho.

Na análise das respostas SE constata no entanto que as

situa;5es limites de boicote nio ocorrem com tanta freqli&tlCia,

muito mais aparecem as referincias à busca de coesio entre as

equipes, procurando criar formas que lhes permitam evitar ao

máximo - a intromiss~o da cópula administrativa, e dar sim,

continuidade ao seu trabalho. Este fato parece reforiar a idéia de

que os quadros técnicos assumem no caso das organiza;5es p&blicas

o papel de protetores da continuidade organizacional.
significativa a consciência da permanência deles em contraposi;io

a transitoriedade da cÓpula dIretIva como mostra um dos

depoimentos. Conclui-se que a grande parte das respostas constatam

de maneira afirmativa que as altera;5es constantes incomodam,

porém o trabalho na A.P.N.P. acaba sobreVIvendo ,
a ressaca das

ondas de descontinuidade.
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CAPITULO 9

DISCUSS~O E CONCLUS~O
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Este estudo teve como finalidade identificar o grau de
I

(
relai~o existente entre a descontinuidade administrativa e a
C on t.: Lnu :í. d a d 1-::: na (~.F'.h!.F'.

panamenha. Assim como detectar a relevância do papel dos lideres

oro 9 an í ;:?;::'.C i on a í ':;

Os conceitos fUlldamentais para a compreens~o do nosso estudo
de d e s c on t in u í d ad e cont inu.id::T!.de

administrativa, e cultura organizacional. Desta forma, entendemos

por descontinuidade o fen8meno das pràticas administrativas que

resultam em alterai5es, podendo provocar dilemas e contradii5es na

administra&~o p~blica direta ou indireta quando ocorre mudania de

90verno ou troca de dirigentes; - por continuidade administrativa~

a rràtica sucessiva, planejada e ininterrupta de um trabalho ou

:~~.dmi n í s t r :(;1. t iV();~ cultura organizacional ::~.

:i.df.:ntIdad e COITIP::~r·t Il had::~.

o presente trabalho procurou responder uma série de quest5es

entre as quais est~o:

da. desc on t inu idad e"

Nas organiza~5es pÓblicas o grau de burocratiza~io acaba

agindo como um escu.do protetor (127) perante o fen8meno da

(127) Por escudo protetor, metaforicamente falando, entendemos, a integraião alcaniada pelos funcionários perma-
nentes da A.r.N.p. na busca do objetivo comUII, de proteger o seu trabalho de quaisquer illlprevisibilidade e
conflitos potenciais do contexto. O que contestaria a caracteriza.ãQ que geralmente ~ adjudicada a funcioná-
rios públicos de meros instrumentos de execusão do eré-estabelecídc.

:l8?



descontinuidade, o que nio é necessariamente uma vantagem. A

A.P.N.P. pertence ao tipo de organizaiio p6blica prestadora de

servi;os que trabalha com ferramentas visiveis, o que a coloca,

segundo classificaiJo do Prof. P. Spink (anexo nQ 1.13) entre as

que sofrem impacto médio do fen8meno da descontinuidade.

Estas organizai5es possuem padr5es de comportamento mais ou

menos estáveis, baseados em estruturas de papéis e tarefas pré-

determInadas, o que acaba minorando, mas nio evitando, a sua

vulnerabilidade aos efeitos da descontinuidade.

))In f 'luê n c :i a da descontinuidade no d e Se:n vo 1v :i. me:n t ()

Con s t at ,!t'O'se respostas aos nossos

questionamentos que as constantes trocas de dirigentes acabam

prejudicando o andamento dos trabalhos, independentemente das

te)"em FI 0)0 ou mas inteni5es. Estas

alterai5es conseguem atrasar e atrapalhar o trabalho, além de

prejudicar a coesio e o relacionamento dos diretores com os

membros permanentes da organizaiio; Assim, podemos concluir que, o

escudo protetor nia é infalivel, e a sindrome da descontinuidade é

uma ameaia sempre presente.

"Como a descontinuidade influencia a cultura original a

posi~io do lider

como responsável pela constru;Jo e formaiJo da dimensJo simb6lica



processo de descontinuidade aparece como

r e·::.pon ~sAvl::.·l e trincamento gradativo da cultura

organizacional. Uma vez que a cada troca de dirigente, muito

provavelmente, a base original seria abalada por reformulai5es, a

con~:;.:·?qU/2ncí a a do processo de descontinuidade

9 E:'( an d o desc on fian1iL:::I.!1 P r ovoe :::1.1'1d Co

cultura original. A pesquisa feita na A.P.N.P mostra no entanto,

um ou t r o a~:>p(~cto Apesar de encontrar alus5es

referentes a insatisfaiio com a constante troca de dirigentes e as

desestabilizadoras, qu.'::;;

provoc;'!\1TIno comprometimento coletivo, a

identificaiio de uma identidade organizacional aparece como uma

faria incontestável e até crescente no discurso e na alio dos

membros da organizaiâo, que se identificam com ela e nâo com os

dirigentes. Este corpo permanente assume inclusive o papel de
da c on t í.nu íc ad e

tentativas interventoras, criando formas de bloqueio à intromissio

da cdpula administrativa.

"() P<!\P(~~'l do Líd er " I::" an ál i~;E: cio qu a d rc téc:n:i.co"
I~~ an à 1:i .::;~~. de Gc h e i n::3. r e·::.p e i t o d a C 1..1. '.I.t u r :::1. o r~Jan :i. ;i!::lC i 01'1 ::~, 'I.

privilegia o papel desempenhado pelos 'lideres organizacionais no

estabelecimento e manuteniio desta cultura. No entanto, diferente

da postura previamente citada, os dados encontrados neste trabalho

refariam a nossa idéia inicial de que, no caso da A.P.N.P., a

1.09



influincia destes lideres organizacionais nâo é marcante nem

I~ ún í c a ,
:,:1. eu t r ev í s l: ::3. '::;.

ocorreu em rela~io a uma pessoa que nem sequer detinha ligai5es

formais com a organiza~io, mas cuja influência no imbito nacional

foi significativa.

o que temos até aqui descrito reforia o nosso pressuposto

inicial de que a A.P.N.P. é uma organiZaiio marcada pelo espirito

cor porat í vo , cuja cultura organizacional é muito mais produto

da sua equipe técnica do que das c&pulas administrativas e

dos dirigentes. Uma vez que existe a consciência da estabilidade

da equipe técnica, em oposiiio a efemeridade que tem sido a marca

da passagem dos dlrlgentes~ as tentativas de redirecionamento e

de prioridades por parte das chefias indicadas

politicamente esbarra em resistências, às vezes sutis, do corpo de

funcionários permanentes.

Parece razoável relacionar o que ocorre na A.P.N.P. com o

efeito estufa geo-fisico. d:,~.

do planeta, produz irradiaiio

que permanece nas camadas atmosféricas interiores,

o nivel térmico. Como no efeito estufa, quando da sua

:i~. 1!!t.P.h!.P. absorveu crenias e valores do seu contexto

n a c: :i. o n ;';1. 1 ~ fundir-se com os internos, criaram as bases de

sustentaiio da identidade organizacional. Uma vez introJetados

estes valores e como resposta defensiva ao constante aparecimento

do fenBmeno da descontinuidade, os quadros técnicos assumiram, no

pó.b'l. iC:i:\:. de protetores da



continuidade organizacional, tentando evitar que as investidas
rofi: +o r mu 1 adoro a s dos p en (.;:t r aro no

desenvolvimento do trabalho e da ordem existente. Esta atitude

acaba elevando conseqüentemente nio o nivel térmico como no caso

do fen8meno geofisico mas sim, o grau de coesio dos membros

Vale lembrar, entretanto, algumas quest5es para as quais o

caso chama a ateniio e cujo tratamento foi apenas superficial,

sendo merecedoras de um maior aprofundamento futuro. Por exemplo,

a exploraiâo critica da questâo ideol6gica que direciona o jOgO de

for~as a que os membros da organizaiio sio submetidos. A defesa da

cultura e a lealdade à organizaiio pelos seus membros nio A mais

do que a introjeiio do controle que nio se origina na organizaiâo,

mas fora dela, na sociedade, e que é reproduzida sem discussio.

Ou ainda aprofundar a análIse da influ&ncia do processo de

descontinuidade administrativa sobre os canais formais e informais

de comunicaiJo a relaiio entre os grupos de trabalho e a estrutura

econ8mica da organizaiio.
d e c íd ímos

referentes ao gerenciamento da coisa p1blica.

A nossa sociedade sofre da car&ncia de rarticiraiio dos
individuos nos debates e discuss5es dos problemas que nos dizem

respeito, nio pelo desinteresse na reg&ncia dos nossos pr6prios

destinos, mas porque assim está estabelecido e a modificai50 das

regras do jogo que favorecem a quem domina (cart6rios e lobbies

empresariais) nio interessa a estes grupos.

:I.? 1o



Os recursos do estudo cientifico da administrai~o, ao invés

de colocados a serviio da continuam

direcionados para o favorecimento dos politicos de turno, cuja

falsa id4ia de compet&ncia generalizada t&m provocado s4rios

prejuizos e desperdicios.

Investir na educai~o de quadros profissionais do serviio

póblico nio representa, de per SI, a solUi~o do problema. Se n~o

lhes 4 permitido o desenvolvimento de uma carreira que se estenda

a14m dos niveis m4dios gerenciais, galgando as posii5es hoje

monopolizadas pelos "funcionários de confianian
, cuja formai~o,

destreza e compromisso nem sempre está a altura do cargo ocupado,

o comprometimento dos funcionários de carreira para com a

administraiJo da coisa póblica, independente das cobranias e

acompanhamento de uma socIedade atuante (o que n~o retrata

exatamente nossa realidade), estaria desde o inicio limitado pela

falta total de perspectiva de uma carreira administrativa mais

gratificante.

Por fim, entendemos que a restriiio do nómero de funcionários

de as vantagens da experi&ncia dos

funcionários permanentes se bem nio

provavelmente ajudaria a aumentar a transpar&ncia das gest5es

póblicas. Isto somado ao aumento de oportunidades como salários,

cursos, e reais condii5es para superar o papel de meros executores

politicas pr4-estabelecidas, facilitaria o comprometimento
destes funcionários para assumir plenamente as responsabilidades

do gerenciamento da coisa pÓblica perante uma sociedade
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fiscalizadora de seus interesses. Ou seja, seriam cobrados

corretamente pelas autoridades constituidas, pelos seus usuários

pela populaiJo em geral, p em decorrincia do seu

comprometimento com a efici&ncia, principalmente por si próprios.
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POSFACIO

A importância dos acontecimentos ocorridos no Panamá nas

dltimas semanas de 1989 tornaram imperativa a meni~o deles antes

do fechamento deste estudo.

A ditadura militar encabe&ada pelo General Manuel Noriega,

ex-homem forte do Panamá, chegou aparentemente ao fim, com a

invas~o do pais pelas tropas dos E.U.A. na madrugada do dia 20 de

Dezembro de 1989. A invasio rapresentou na prática a maior

operai~o militar intervencionista realizada em um pais da América
L.cl.t í n a.• o reconhecimento da corruPi~o e tirania do militar

pan<'Hnenho é um ponto n:,~:oqU.e·::.x:iOIF:I.do..

F'o r é:.'m!' é importante colocar aqui alguns aspectos cujas

::3.ind:::I. qu.e muito

-o fato da posse do Presidente Guil1ermo Endara eleito pelo

voto direto nas passadas eleii5es do dia 7 de Maio de 1989 ter

ocorrido na noite da invasio, numa base norte-americana (por

quest5es de segurania) revestindo um ato normal democrático e

muito esperado, de um certo ar de ilegalidade, ilegitimidade e
c:onsp i r ai; ão .

-A invasio, independentemente das causas que a motivaram e do

apoio interno que possa ter recebido, representa de fato, quando



analisada de maneira fria, a viola;io da soberania de um pais

independente e dos principios internacionais, o que abre nefasto

precedente e explica a reaiio condenat6ria, por parte de diversos

A reestruturaiio e reorganizaiio do pais está sendo uma
" ,(,::Con om 1 c <';,5

que os acontecimentos mencionados deixaram, 56 serio plenamente

p'1:::'.IiO p ol Lt a c o s e r à :i, ITIP 1" e f;; c i li d 1,v (:,~'1

repercuss5es que o desfecho da situaiio provocou, o que seria

impossivel sem fazer uma análise que responda ~ questio da

C :::1, FI ::':1, c :i, d <~,de ',S CI iJ e 1" ::,~,n ::,~, d e r ':::C on h•.ec: imen t: o

inevitável da tutela.

Para concluir, 90starialTlos de colocar que, pela influ&ncia
que as foraas politica5 afastadas do poder detinham sobre a

Autoridade Portuária Nacional do Panamá, é de se esperar que esta

FI ::':\s ',s (,,' m::,~,ís pO'C um n ovo FI (':~l- iod o d e

descontinuidade. O grau em que o fen8meno poderá alterá-la serÁ

determinado com o passar do tempo.



REFERrNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABRANCHES, H.S. A quest~o da empresa estatal - economia, politica

de Janelro, 16(2):29-40, mar/abr 1976.

RJ, Cia. Artes Gráfiças, 1972, 52p.

AKIN~ Gib & HOPELAIN~ David. Finding the culture of productivit~.
D.:c.::'l;i;l..rd./'!;;:~J:..;i.!J'[Ul.L.D:::I.LL·:UJJ..;Ü;;.:~..... (1 4 ) :: i·:? ....::3í.~!1 IAIi n t e l"!1 ~l C?8 6 ..

ALDRICH, E. Howard.
PrenticeHall, 1979, 384p.

I~ L.L.E I~, I;:o b (;:,- t. F o U 1- P h :,:1, ~::. (;: !:. 'I~o r' b r :i. n 9 i n 9 ,!\ b o u t c u '1t u r :3.'1 c h a n 9 e . In. :

K I L.líA h!h! !' h: .. et ':;:\'1 i :i !:~j:i.~L.J.]..;LJ.'1.~~_....c.ont ..i:.Q..l_".".!J,,:f_. __._.t.b.!;~·.__.__.f':DX.H_º.:C~;lt.!·~·.

('\,,:> ,-:I n Fr ancis co , Bass Publ:i.shers,

.a:::.;ÜÜ ... Buenos (~li\·(·::·:~!1Hurnani t as , 4'" f!:d., :1,(174, 33~7;P.

o ciclo da ineficàcia da administrai~O p~b'1ica.
h r a s :i. '.1.':;' :i 1" ::,~.• ,,_.,,_.E.!i~S_;i.:;~..t.:;l .._.!:1.!7';·...•.údJlt.:L.n..i.~~..t.:Cj;lj'À_~!;;;.!I ~; P !' í9 ( :~) :: 7 (.~....:73 (I j U. 1I ',,;e t

i9ó



Panamá, Publicaciones A.P.N.P., 1984, 37p.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. f" c' :l.' I..f ,..t .. ~.I <"o t··" .. ..<:" 4 o '7 q.1.,.•• JULJ"l).í. .J..•,L..!f."..;;;· ...•.J;t\.I..J....;;.. J...í.._tL••...__...!;I.JJJ.I..••I._o.I, •.c.•..•\;._:~:.

:::·.1.2.9.0.. Ciu.d:::l.d de F'an ::~.mà!, Pu.I:!"I.:i c ::3.':: i on e..s I~I. P ..N ..P "!' 1 '"la,?,·, 4!.::;p ..

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL .. D..:L.:;2,g.n.6.~~.ij.!:D.....!:~.~:~..l .....~~j.:~..tJj;.1It;;l ..•.E'JJ.J:.l.! •.!..àI.i.Q..;;'.

(Informe Técnico). Ciudad de Panamá, Pu.blicaciones

A.P.N.P., 1983, 53p ..

!lI··' I:> ("\ l·· h d l·· ·i {.... l·j Il(:,.:.\'1·1"La. J.) ~. "."J r 1 c: n•·..•1i{..·i I· :.•.::. • l· oq ~....'L·<;o.;;.,~:u.,,_ .••....•.•• ul....•• ,. ..11••••""' •••••••••• u{•./À...... ",h•••. ,I •• :'IÀA .1 .~ .s.•._,•.. _ ut.:-•.•..•....... 1.!•.••w.. .• ..s. ..llt ••, ••••••••• lIh.AL............. ..z..;;...,I. ..••... 1 ../.:.••4 ••.:1'. ( I n Fo r me

Técnico). Ciudad de Panamá, Publicaciones A.P.N.P., 1980, 55p.

)ji.LlJ~..O ..il ( I n r o I· IYI (7:. T~~c n :i. c: o ) " Ci u d a d d e P a n a !TIá ~ Pu b 1 i c a r.:: i o n 0~ ~;

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. N.i3.n.!.~.i:t:l i:l.!;f;._..~l:.!.LO.r.:.j,j::..n ..i7~..!;} or.lJ~.J._ 1?J.!J;-;j:.t.o•._.d.~f;.

c..L.:i..:~1..t.!~.J;L1.1.(InPo r me Técnico)" Ciu.d::3.dd.;:!' P::~.namA!, Pub Li cac i ones

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. 1.1f"' ,I..... ri r... I : 'I r+ {. • . ..,.. ..' 1:' .., o\", .1-•.. J... ,
••••A••••.JJh.}.l...J...;â.•.. ..\d ••,••_ •••••ft_iil... ..LJ.~ .•..,,'..lo...1•..\.0·;;).\:L •.... J.lL..•.."lj;u .• ,.;;.

6Bp"

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL.

Publicaciones A ..P.N.F'., 1986, 65p"



I.t;1r';;.~U:'.rH\.l ( In f'or 1Yt1::: T~tcn i c o ) " C i ud :::J.d de P :::\.1'1::,.111::\!, Pub '1 :i c ::!l.C i 01'1 '::,"::;

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. <:' r.' "1"" .~t: !;) ., f."" "'j" l',,, "'-'j" t ,, '.1:- •.•• '1' ,... ".. , •• t .,1'1'-'.1,}..•7,..:: ..),) ..A.fJri ..•,L :. ..1 ,t .•:J .•.,-;, u...•..• ml.•... .J.-l...•" II\ ••~u ....t ,..\.,~••f._ ••J,;, •••;;•••.t\.s;~rt •.l,t.

i;'i!•••\,; •.t.!..!J.\l.l ( I n for' me T é:.'c n í c o ) .. C iud <"d d '::,' P,·:I.n<lmá !' PU.b 1 i c ::3.<: :i on '2 ':5

A.P.N.P .., 1984, 30r ..

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL e CAJA DE SEGURO SOCIAL.

Técnico) .. Ciudad de Panamá, Publicaciones A.P.N.P., I. (", ('\1:':'.l J (::-·.J!l

iH?p"

BARNEY, Ja~ B. Organizational culture: can it be a source of

11(3):656-665, Jul~, 1986.

Ill':~I') I" .:: [') r: IJ 'i v p 1 I'] .:.)r- ·'L("11] ','l 1 (::"VI I') '''1 ic: I,',".:: (,'''lU ('I i'" ":' ('~'J']'.) li I '.) :Li!' ;,"'IJ ~. ,":' I", I";; ,"> i)~JÃ' ••uJ••u( •••••.• .-. •••J_.. ...••...:1....... .._ .......• :,~:l•..t ••In. .:..... •••••••.J ••• I.II. __ ._ .. !.. ••ça.. ..""·..I••• 1II(•••••••ln ••••••.,1 .•••.. 1•••\11 •••• " •••••• M •••"G... ~,II," ,.)",••uI. I ••• •.•••••••

de Panamá. 1970-1980. S~o Paulo CEAESP/FGV). Dissertai~o de
Mestrado, 1985, 321p.

::l ,-I ,y, i 11 ,'L.:; Y' '" ',',j I" ·i ,l., ") ,-1 ",:- I=' Pl" .::.,'" "1 ::.)'1 ,.~.j- '1 :.'4 t.> 1 I f· or ·i I~ :"l ,..I l~'f') l" + t r ;:l l- ·'L.,'~ )\1,'4 I" ·i ,.., IJ ;:4 1".•(".~.W ..UI ••••••••••• M..l. .••\ •..•••.•..'h .•uI.1. •.._ .•.....•• 1.. ,•....... ; ..ta.•....•••..• J.J. .;;z...;.. \" .. J ~•..I"''I. •• _.I.:~J1A.,....•iI •• t_ .. ,h ••ul ••It.,!.A••••..•••.• ", •..••• ,. .•,':,.ú.", ...• , ••"A._ .-,..;a""' •• .ah •• ,,". ..u.... .

Ciudad de Panamá, Un:ivers:idad Nacional de Panamá, 1956, 98pu
I ::~.'::, id eo.,.

logias de la direcci6n, en el curso de la industrializaci6n.

Buenos Aires, Eudeba, 1966, 487pu



BERTERO, Carlos O. Mudania Organizacional e Processo Decisório.
Rio de Janeiro,

16(2):29-40, mar/abr, 1976.

BEI~:TEI~:()l1J?.\.td F'EI:;:E:rI;:A~ 1"1.J. d e :0. [I(~:~:~(7:nvolviITlG:nl:oürs an íz ac í.on al na

::~. C O'C r e '),a.li'~~o entre o grau de

B I E I...S I~I!I 11:::1.f' :::1. I:~''J. • Lr.l ...•:f.!••!J.u::.:L.Ó.I.L ../:J..llh ..LU.:.i.i :: c ::~.r <!I. c t e ,.e~:.j ur i d i c o~5 :'.1 p o li....
ticos, la moralidadadministrativa. Buenos Aires, De Palma,
1. (?ó<à, 1?4(}>)).

tiva. SP, Atlas, 1973, 293p.

cultura econ8mica, 1956, 157p.

p6los da prática metodológica, RJ, Francisco Alves, 1977,

-;'-)('::'5 contextuais, tamanho e tecnologia. SP (EAESP/FGV
Dissertaiio de Mestrado), 1985, 171)).

CI~d~: I...(.~EF I C I Eb!CI I~I DE i.os PUEI;:Tm:: h!I~C I Oh!(~I...E!:;!t in: L.i:1,•.•"".E'.L(·Wj]i.J:<!.!t

08/05/87, p.11.A (naciona1).

C I~ I DE h1 !t Ci.. .iUH.!-d. C () E L.H O!I r-, .. 1'1.. C ::3.l" V <":I. '1 h f.') ( o 'C f:J ) n lrlJ:~.Y.;;t.!ii:.j,!:J"•..n~;L';;-t.dJrliJ.li~~.::·.

:t.:C;;!'!ii:Jr.:L.H.ÚJJ..l.ü;;"a n FU!I FOI,), i 974 !I 16ep ..

:1.(jl9



CARRION, M.L.E. & ALARCON, M.B.

Ôd.lrt;L.J.1..;L.j~..tX.;;i!,r...;L.6J.1 _...J.:'.!.J.r:.t.!J..à.\: ..;~.;;L d.f;: _E'.;;U].:;'i.llli •. C iud :::\.d P:i':I.n::~.m:A!I

Universidad Nacional de Panamã, 1979 ..

C I~ S T I~ I'~E D A:I G •. I~" DL:~.;;';1,n ..:i..~~~,!;:..i.6.lJ ::L f·~.i.n:!...l.~J..C;'2..!;;;..;i,f...rL ..d.!;~·J._./J.lQ.:i..;L.m.;U;.r.l..t.~J !.h~~;.!.~.l::.r:Ei.

~:f.._..JÜ~'.~;..r';;.;~\..l:.g..a J~'.IJ f~'..l :r.!::.i'j:.lll.i.J.Eí..L ...J.t;'~.I..:i..tj.J.rHL.E'.QX ..t.!,~,;.ixj.fL.d!";- .J~:':;l.l.b.!;;},;;~" C i J.J. d :~.d

de Panamá, Universidad Nacional de Panamá, 1979, 112p.

!;;;S~I.LH:.!;~.f!..!;;;..;L.Ó.1L.._.....~;,~,!J1T.l.:i..n..:L.~:;·.t..L;';J...t ..:L.:i.;;';!,.. C i ud ;:~.d

Nacional de Panamá, 1979, 130p"

de Panamà, Universidad

CAVALCANTI, B" A gest~o p~blica como componente do desenvolvimento

c:u r \..i c:u '1 a r

York, Free Press, 1968, 272p ..

fevereiro de 1988.

C I~() Z I E I:;:, 11i c h e '1 • .cJ....._f ..í;;.n.fJjTH;~.n..fJ.....j~..\,u::.!.~lj:x:..tl...t..;i...r.;j;).• :e ,.. ,:t~:;i. '1 :i. ,:t, E d • li n B, 1 9 B:1. ,

4!%~p"

DA F T ~ I~i c:h a j" d • n.r:..!;!..=;3j)j,.z.;;lt..ü>.n J'J)j;:;J;>J:: ..~;/ ;;u}..d .Dg:..~i..i..9J1 • S t • F' <:l U '1, 11. I~ • Wi~'S t ~

Publishing Co"' 1986, 571p"

[l1~I...L.~l'~I~f~"f~. Con t r ol e p(Jliticc) das (~ITlpl"E~sa~; pôblic~3.~:;. l~Al::, f~~..J,

19(3):87-98, jul/set 1979"

BlBl\Ol l i' OEDECKE



Rio de Janeiro, 1984, 27(1):71-89.

DUVERGER, Maurice. (') (" r." ('1 '1'JI1"" '" J"J" '!j ~; í" "\ '",\' ~;~._..J. ;'...:: ..I t li,..,;1_. ~ ,}_ ._"'-..", ..",.,'", ..,;;, 11 S~o Paulo~ 2m ed., Difu-
sio Européia do Livro, 126p. (cal. Saber atual).

DYER JR, W. Gibb. lhe c~cle of cultural evolution in organization.

San Francisco, Josse~-Bass, 1985, pp.200-229.

ESCARPENlER, Clàudio. Problemas generales de transportes en

de Inter American Review of Economics, Washington, Union
p :::1. n :::1. !TI1":.' 1" i C <3.n a :' 1(1):64-92, sept 1963. Preparada pela Biblioteca

Karl A. Boedecker, da EAESP/FGV em Janeiro, 1985).

Caracas, Ediciones tESA, 1985, 359p •

ET;~IONI, f~lTI:j.t<:'\i. .' ·1..1' ,...., i.. "· •• .•. i-' .• 'j' c' ., .. (' • .. .",. .. ':; (" ,.dn.I;l,. .J....'J.\;._ •• "'.\JJTll:!.ª'.l. ...;;)..~J...y._;;L..J. .:iiL;;·_ ..J.,..l. ...:I..l;).l)..•I."'w•.ià..(II.J;; ••;: ..•" .•

1" <~.!I 1974:1 1(?2p..
F[I:::F~E:r1:::1~, )).1...

!7l.!J.1T1.:i.ru.s..t..l::.ià..f,;;Jir.t ..•E'Úh..U,..l;;.1l : U!TI a P (~~1" ~:>p E~C t :i. v <R c o !TIp a ,. iR da,

Rio de Janeiro, Zahar, 1970, iB2r.

FI..EURY, Maria Tereza L. A quest~o das rela;5es de trabalho na es-

j J..I.1 /·::;.;:::t i ?B7 •

E0:\.



estudo sobre as rela;5es de trabalho na empresa estatal. ..'lo, ••.•

~:;.:::I.O

Paulog USP/FEA (Tese de Livre Docência). 1986, 237p.

Atlas, 1989, 170p.

p.A-14 (Exterior).

d eb ::1t .::::" (Disserta;io de Mestrado apresentada à EAESP/FGV). sio
P::~.l.J.l o !I ~l9B'=? ..

Atlas, 1968, 583r.

neiro, Victor Publica;5es, 1968, 241p.

F I:;:O!:) T ~ P e t e 1" (~ t a "1j. :i. • D.r:..íLl.l1i';;;';l.U'H(;)j)J;l..L'Hr.;HI"l •.:UH\'U::.i~. , B e v e r 1~:J H :i. 1 1 ~;i, !3 ,~."H

FUNDA~~O DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP.

GERSCHENKRON, Alexander.
Cambridge, the Belknap Press of Harvard Universit~ Press,

(Exposi,âo do Secre-
tário da Administra;io perante a Comissio de Administra;io
Pdblica da Assembléia Legislativa do Estado de 910 Paulo), Sio

Paulo, 24/06/87, 7p Cmimeo).



MareeI Dekker Inc., 1977, 246p.

Primeiros Passos) - 6~ ed., 1984, 106p.

la administraci6n deI Puerto de Balboa ~ sus

ingerencias en el desarrol1o ~ adiestramiento de recursos,

humanos portu'rios. Ciudad de Panam'. Universidad Nacional de

G()OfIF l4 1.;,I.·t,.,.,4,·",· C··ill..jjl·',""/lI,·i",·" ;··t""iC·;·,,·1., •• ", , • LLt" ••.•..;••.."...'./~;i••.".;.... ..•~~;;·_"u••..••..;;?.!; •......• ;;.,,( ..•••••••.;;,. .•.•

Editora Nacional, 488p, 1972.

GUERREIRO, E. de 1'" ') '1 . .'·f· ('"" ..',1. ..,.. .. ,.. t ...~/...,. .,. '1· .' I......· "I' ..•,,~;;l.••k_ • ..;i\D••L .•J.~•.•jàJ •...J•..I.l1L..~! •..tD..J.j)••I••';I•.••L..;;u..J! •.~...l;L ..JüJL._I...;3.._.a.U.!"JJJ..~l •..\•..!il.l.l.

HAIG~ Jameson Samuel. \'" , ., j., ..., .• .' c:: t ...~~'.:)"LI 1.' r ..:.!\.tU;;•.....Iõ._ ..•.!àJ. jrLl.j1 .•I••.;I•.• J ;;~.II\..;;J...!.Lj:.•u ~. ~I•..••.•i;l. ~ P'''' E·c!., I::::i.o de

.Jan 0: i r O!I FDV!, 196(.~!, 16(~p..

Zahar, 1978, 498p.

HEDBERG, B. e JONSSON, Sten . A strateg~ formulation as a discon-
tinuous process .. .r.n.t..J.I.•••••5.t.! ..~d..:LJ.=:.:~ !::;d.._...•.J::t;i1,n.;;~,~1.!:~.ru.f:.'.I.1.t.••.• ".Q.t:~.;:1J.)..i.J!~ü.iJ:J.J.). !I

Summer 1972, p.88-109.



HEI:;:~:;I<D'J I TS;I 11....1.. ôJ.Ü..l:.!;::'.J1.r.;)..J..!.~.s~..L·i ..._.CJ,.!...Lt.!J.I.:-J..l.!1 t: omo I!I S~~oj F':::\.I..1.1o!1 I:.d ..

Mestre Jau, 1963, 522p ..

HDY F'() F: HOY. :i. n : 1..X:l....PJ::J~~J1;;i_i1 , (Õ 6,1 0 7 ,I B <"), p , (~~

HU)(!...EY!I (q. :;UEUJ. 'J,~I...Eh!TE!111u.l-:ill() GU\-9'21.. I~\' polít:ica de t r an spo r t es

tnaritimos no Brasil CCr8nica de uma Batalha), Rio de Janeiro,

Ministério dos Transportes, 1971, 114p.

I CAp·- I I'-lSTI TUTO CENTI:;:()i~I'IEIi:I Cf~,I'lO DE r!IDI'j I I~I STPAC I ~I\! F'e.l:eL.I CA • L1:.r.~_:f.i:>..LJT1.ll

l~d.J.Il.:i.J]..;Ü;·.t.I.:ii..t.i::L.;ii. .•. s .i' r i e .2 i n f o r IYI e ?:. d e ~::.'"21T1i n ::~l.r' i os " S ::~.n -,J o '::;é !I

JITANDRA, V.S. et alii. Organizational change and organizational

mor t <~.1i t :-:J ••

Graduate School of Management, vol.31, nQ 4, dec,1986 •

..J (] Hh! S ON!I ...1o h n.. C.r.'.J.Ü..;L.f.l.!,.!.J.t.::L_.;;il.I.ld_._.~:h;;11.1HJ~ __..;L.n_._.t..,I;l,..t..;L.I.1_.•J~\lTÁ!7.'.x:.~U~~;l•. C::,. 1 i ·r o r' n i a ;1

Stanford Univ. F'ress, 1968, 282p.

KAPLAN, D ..& MANNERS, R .. Rio de Janeiro,

Zahar, 1975, 305p.

São Paul0, Atlas, 1975, 551p.
1(E E S I hlG, F. .tl.D_tJ::J;H~_i;)jS.>"f:LL.il ....J:;..\,J..l.t..!,U::_i;1J. : a <:::1. (;., n c :1. :::\ d o ~:> c: o \:> t u 1ft e s , 1=1: :i. D ti (~

Janeiro, Ed. Fundo de Cultura~ 196i~ 340p.



KILMANN, R. Five steps for closing corporate-gaps. In( ).~,t :::1.1ii.

Josse~-Bass, 1985, p.351-369.

KILMANN, R et ali1. Five ke~ issues in understanding and changing

cu l t ur e , In (

Francisco, Josse~-Bass~ 1985, pp.1-16.

Libros Básicos, 1965, i72p.

L. I I(E I;:T, I~:. .é..".J.~iJ::..9..i;UÜZ.i;uy;i'Ü.l ....b.!.UTEU).['1. • ~3~i\o P <:1 U '1o , F' :i. CJ 11 0:' i r a, :1.('17 :1., :3 0 7 P •

I... I I\! T O I\!!I i=~:;l'1 p h • E:!;;·"t.w:;l ..;L.),J"....!;j,!;:d" ....l.ü~.l1J.b..LJ~.!: ver s iÓn d e D<:I. f) ie '1 F" F;:I"l. b :i n d F.'::

Borbo'1'1a tercera edici6n. Mexico, Fondo de Cultura

Economica, 1956, 486p.

L. I 1'/T O I~, I:::a '1p h • 1:L"b"O"UH;;-JTl,;, •..".\.lJU.i;\""";i •.n.!;..l::J.') ..r.I.!.lJiii.'ú:;•...iL,,AD ..t.Lº.1~.:l:jJSJ..ia..;Lj'i!.• 8'" ed , ,

Sio Paulo, Martins, 1971, 523p.

LOUIS, Mer~ Reis. Sourcing workp'1ace cultures: Wh~, When and How.
In: KIL.MANN et alii. !~.;;l.i.n.~L.n.~~"_...•..~~.fj.n..t..l:.!;;;."l" ,,._JJ.~f.._.._..t.b.f;~'.. .!:.r.:'.l:.f!.fJ..[";;Ü.f;~:

~;;J.LLt"I.l..l::..f.~, ~5"1n F I" an C :i. ~:;co , JD~; !:; E~~:J.•. ))a f;, ~:;, 1.9B!':;,I' P • 1.í.:?6"" 136 .

Hil1, 1954, 4751'.

Janeiro, Zahar, 1973, 198p.



MARQUEI, B.Y. de. Burocracia latino-americana ou reflexo desfavo-

RJ/FGV, 19(1):67-96,

MARTIN, Joanne et alii. ThE uniquenEss paradox in organizational

Rio de Janeiro, FGV, 1965, 376p.

San Francisco, Josse~-Bass, 1918, 407p.

i::í.U1 ~l/B?

1·\'1:'1 1 (') '(.~ (.1", (., C,{.'1 + I1 ',. i"'!)"" (', l'J"o"1 J' lrI,., l'JI'" ~ ri '1' ,.. n r/'" <.. .., 11 t .0'0 .•• <:111 1 ',:0, , ••- - ...., x.. J ,~. ..' • ,\s••; ••••~.••"" •.•••M•••••j;._.~....... . ••.•: ..•.""...,...............•• .1.. ...1•..1.1••••.•••••• ,_ ....•J..r.".ií......,;;...,."'.~.,;;"'I.... ....,.lwh.\i"'.;? •

Paulo, Revista dos Tribunais, 1968, 48?p.
/1 E L I...O, L. u :i. 2 G D n Z i:\ f.:l :,:'1. d (7~• .t.U.1_tJ:.f,}.f! ..r.>..:U;t~l..;j•..f.1.. C..\.1..l ..t..\.!Li~-':L~ ;i.l) ..;j.s.;..;i...:;ti..•i!;L1 ..........•tJ;:.!:u::j•..;;~

/1I CHA, T .r;\.l~.\.uj./1ELLO, L. G • an ..t..uw..f.>..1J:>..!3 ..:i.Jl......r.:.u1..t.J.I..Lll.l • P ('~.t ,..ó p o '1 iS, \.1 o ....

zes, 1982, 526p.
MILITARES TRATAN DE PREVENIR EL PERIODISMO I...IBREEN PANAMA, ))ICE



pelo Departamento de Administra,~o - c6digo ADM-L-258(A-669).
·~.:./d..

EAESP/FGV (mimeo - apostila elaborada pelo Departamento de

c Ó cI :í. :::J o ADM-L-257CA-668).

sio Paulo, EAESP/FGV (mimeo

elaborada pelo Departamento de Administra~io. Adaptaij~o de:

Boston~ Al1~m & Bacon Inc. s/d).

MOTTA, Paulo Roberto.. Administraiio para o desenvolvimento: a

disciplina em busca de relevincia.

MOTTA, Paulo Roberto. Avalia~âo de empresas pÓblicas nos paises em

E..t:·..~i..:L.:;S.i:.~l.. d ..~·~".

ou.t ····de;:1:/:i <tB4 ..

MOTTA, Paulo Roberto.Controle Governamental das Empresas PÓblicas.

ou. t ····d e :;r.i:1.(IBí.~ ..

11(J U I=<t!J.. F' a ti "1o C. cfa C o !;;. t :::1. • P I~ ("~'j'li~' .l' ~ r- J' ,., r-I '." <:, \"'J" ')' ", l'" <:," \"1,0::' e; f?j) '''''1 <I oi lT.li~··l)t rv.•1•.•..•"...... • ,' ••.•l~I•.••••••...••/•...•>••• \ ••• "'........ ••••••.••••••• "' •••~ ••••••••••••• n..... ..r..,.t. ..r.~" .... ..•..•J.

Rio de Janeiro, Livros

Técnicos e Cientificas, 1978, 143p.



NAÇOES UNIDAS. Manual de Administraiio póblica.

NASCIMENTO~ Kleber. Reflex6es sobre estratégia de reforma admi-

i'10G U E I I~:I~.. () I' ,:\C '.•'1 • I:''" <:: Çl I 1 oi •••• ~ q ,..•,..J' .", 1 ... J' 1" t I" r'1Iu r,' ::; r) .:"... "'!I ", ". ~ ,I" !"1) ')' i" '::H:'...• ,;•..•~_: •.••"' •••...;~..;••_ ...''' ..••,..;'' ••••.1;.. • ..._ ......••••••..••.• 1•••••••• nt. .uW";;,,,,••.....;;,•.•if_ ..••;;..•u;"";~.•.._••..\....••. ..•••••..;;•.•;/.•

E'.~~,!•.l..l.r.;).!I DOIT!:i. n:1 O, 06/W3/BB

l'lO l.,J A 1_='~3." (~Ii t (J li :i. O G <:11 \' (K C) • 1:' r' t"I1"J"1" '1"'" ('" t (:H"j" f' '1 o <:1'L'"" (4 r, l" l" ".' '') "'1'" n1" t,.,,· 'rl"~ \.. J ._., •••••••_•••••• , .1. IA ••• ..r.>..•...•••..... _.......... .' .•••1••.••••• 1_ •••• _1•••••••••• 1••'"_ ••_•••••• ..r. •.•..• 1. ~._.,,_ •••••• _ ••• _...... ••• "" ••••• 1._ ..•

() (', 7( 1'11" () ,.. c ."I" I:' ") l-JI' .", (" '1' ,I.".. j i; •..Ir {, 1-.,'r: •.• 14 cs-Ô 1-' C' t .-i'l r. 'T..I" 1\ If"!' .- ')' I"'", j ''',t ··L..l)·'" •.• ,~J••• _. • " ~ .:> •. <:\. .c..\. _.... \.,,"'••...••_••••'..•.,__. ~ .•.•;(..:...1J..J .•.•••..," ..;."' ..... \.L';•...~_•••;' .•iI...•..l;l,. _••1-....•;.; .1••_ •.I7.\.< ..,; •../ ..•.••.•••••:;;,_.. ..,j;•.••_. . .{;•.•.".

Aires, CEDES, 1978, 44p.

t: ':-\J- 'i '~".1 .' .::: ..-::..(')J'" lO::· i"IO::: •. , t: : " .i...t I f C .:- I.""".. ,LJ.1.:u.\ ...,•.. 'n ..QJ..L ,L ..•• ·._.._ .•..' •.. n\ .J.r UI •••••• .s••• II{ ••••••• ~ •••l.[J..ul ••IL•••l. .~ld.•I••\Q..~. 1 8Jo Paulo, Atlas,

21 de dezembro de 1989.
E:.í7.lH.i:d:i.é....J~.l!1.I:-!.DIU1(J.K .- 9 u i d e t C) t h ('~ F' o I" t s ['? ~;; h i p p i li fi ':;> E I" I,' :i. c:;:::~:;• I'~o 1" f o '1 k

(uk), Charter Publ., 1982, 61p.

;:.~(2lD



PANAMÀ. DIRECCION DE ESTADtSTICA Y CENSO. PANAMA EN CIFRAS: Anos:
1981-1985 - 333p.

PANAMA. DIRECCION DE ESTADlsTICA Y CENSO. PANAMA EN CIFRAS: Anos:
1984-1986 - 275p.

PANAMA. Ministério de Planificaci6n ~ Politica Econ6mica. 1,.(/""11'.1.. .-J..C;, .u,/._ ..

C i ud ~·:l.d P:::1.n:'3.lTIà:,

Publicaciones A.P.N.P., 1976, 45p.
PAI'~i:ll'jÀ • 1,,(":lI" ), , .. ; .., c -i .., ·I·~ j!> , , j- ''', ,- .,' 1'1" ri j=o f' l" t II'.~ )'.. ,' ."J..Uõ; J..\ol..l_~.';;;,.";~__ ..IJ..Iõl •• _ •. ''';o''' ...•....•. 'o,..••"J... 11 .;;l,o •..._ ~.} _ •• o""""'•..~ 0 •• ;; ••• Ciudad de Panamá,

Publicaciones A.P.N.P., 1978, S2p.

Publicaciones A.P.N.P., 1979, 60pu

Publicaciones A.P.N.P., 1980, 59r.

Publicaciones A.P.N.P., 1982, 60p.

P r!j I~A11A • .lir.-ll1.Ó.rj.i;t~~.....s.lj7: .....•:Lo':'L..A\o!...t ..Q.[j.r.LlfJ.. __..._E'J;U: ..t..l.E~..[j..íl • C i tid ~:\d d E' P i'il n <!\!TI;~ ,

Publicaciones A.P.N.P., 1984, 58p.

P !~1'1A '-jÀ • 11.f..!T.lÓ_LL7l..:;}. dJf.·.....•1.ª A\olt..!;U:.;i,Jt~ ..d e.J;)..l:: ..tJ.tà.r:_;io.f.~ • C :i. tid <:lo d d (~ P ,,:\n a !TIA ,

Publicaciones A.P.N.P., 1986, 60p.

Publicaciones A.P.N.P., 1989, 55p.
F' Ao· 1.1f:\ \'j f~ • 11'" '11..,/, j" J.r . ", ,.. ri ''',1 1'" .,' ') ;, .,-f' ,1:')" .,' ,., s.I r.' ,'1,9 .... ,. ru '1 t '1..)' ." f' r', 'n), )" Ç,•. j l') t:' J'j)S,II'1 ,... --..e • lõo..<'01.... ..;;•.od•.....Iol..';·... .....} ..o•.A. -! I•..;~•••••;,••••••o•.••1_.. o..>~••••.xJ...: .J..•o.J".."•..~_.••..'o ...." •..~.....•,,(..o,," li;;•...• " ••h. "•.....>;,..••••• o o..•••.••;/_...

PANAMA. Palestra proferida pelo Ministro de Agricultura, Comércio
e Inddstria perante a Assembléia Nacional. Sessio de 1967.



PARSONS, Talcott
dente, 1966, 569p.

PEREIRA, M.J.L. de Bretas. Desenvolvimento organizacional na admi-
púl:JliC::3, ::,~, !J j" au

e f(~'t:i'V i d :;3.d e d :::J. mud an ~i<3. n

19(3):73-105, jul-

.' ·I.·l.' (!' -', ." .",. '."..", ,,' -"1' '" I~.,. 'o 'o r' t: .' 'j t (' . " odD..zh.. oJ.o,;iJ;,_,JJl:ogol,~DoJ"d.";;"r.,..l,s.>..t:I.;à..._a,o"J,Un..o..l;,j)..lJ.) ...~.LU.\.;._.~;UJ~Ho,LCL,..ooL1.JuJJ, •

Paulo, Atlas, 1972, 226p.

P I::':O B L E 11(!) S C D 11E r.;.; l~ I,:I~ 11 E i"'i :!. 9 B 7. :i, fi: f.J_.l::;:;;},.t..il.r.ls.L.J;!Z,o,J~t;'1..r.L ..E'j;u.tl.r.)" í? :1. d e d fi: ....

d,~~·..1...o.c.:f.!.,LL.b.[,~·.!I i.:: ( B ;1, ';:,e FI ...,o c t / B !,':i!1 n c:, E' f!; P I,!:~c: i a 1 ~ ~.i0 P •

RAMOS, A. Guerreiro. A nova ignorância e o futuro da administraiJo

Rio de Janeiro, 17(1):32-65, jan-mar/1985.

Panamá, Universidad Nacional de P~namá, 1976, 12r.
F~OC H I~, E ''I'e r ::1 )" d o • D....._El!..!..f:i ...oiL_ ..lll.:Lt.r.:>.• S :;~o P ::,~,u 1 o, X::)" ::3.';:; i ],:i I::; n ~;;'fi', C o 1.. F' '" i 'o.

li:O D F~:r G LIE B, C I!:~'I e S t :i. no. .c;Xj.5J7; n..D.jfl.•..ot.L;l.O ..illBS.)1:_t.!~.j;i.• S~o Paulo, Ed. Uni-

í:.~:1,0



neiro, FGV - (Cadernos de Administraiâo, 31), 35p.

10:'167 !'

E·.Q..L.t.!•.!.;iL:L~l,n Ciu.d:::l.dd",' F':::l.n:::l.lYlà,Un i ver s í d ad N::lcional de P,ln::lmA,

L. ivr e

Docincia/USP, 2v. 1985.
G A N TOS.< ".1. C • f1 to I" "") "'Ij:> (., r t· f"' .ln·" "'j ~'..l'.lIJ..l·) J' 1',+ f.' )".l) .",r"j' i" ,..•. " '1 S ~~o P ::1U 1o <. I:. d ••••/•....."' ••...1,,...• ,; ' .•'d•.._.~.,... .1,"-1.. ..~, , •.....• , .....• ~.,.... . .:;,,.; ••• , ,. " ..•. ' ..;; x.,h.•

I~~d u. a n e i 1" :::l.~:'!' í.? \I' r::: d • ~ :1.ry B í.?, 1<{ :1.p •

(Cal. Primeiros Passos - 6m ed.), 1987, 1:!.0p.

SATHE, Vija~. How to decipher and change corporate cultu.re. In

I( IL.I'i AN 1'1/ s I~·,. et <:\lii.

SCHACHTEI::':,B. ))E·~~V:i.at ion , rej ect i on an d commun :i.c<:\ t íon , :.J..\J..l,U::.ll.i;)..L.•~).:J:.

SCHEIN, Edgar. Coming to a new awareness of organ:Lzationa1 cu1ture

SCHEIN, Edgar. How cu1ture forlTls,develops~ and changes. In: l<IL.'-

HANN, R. et a1ii. tJ.~;l...:L.nj.n.::.:t.._.!::_Q.n.tx.f.J ..l !;;;t..f .._.t.b.f.:~·_...!::.!.J..t:.n.~:jJ:.;;Ü.!::~·•._.f.:.!.!.J.t.!.~:I:.![;:. "

San Francisco~ Josse~-Bass, 1985, pp.17-43.



SCHEIN~ Edgar. The role of the founder in creating organizational

S C H () E F' B ~ I)J. \"f: t a '1 :i. i . .L\1.:UJ,~L~j)s.;j"f.1.".Jf.'J~..l;~.n.QjJJj."r.;..iL.SJ.Q..."..t::"Q,,[,.t"í.J_ ..J;L!;;•...5.i;uüs.í ..fü.. • ~3ão

Paulo, Liv. Ogir e FGV/EAESP, Ndcleo de Assessoria Técnica e
Administrativa, 1980, 70r.

Ou í t o ,

Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para
(.\mérica La t ína , :1.(167,:i.27p.(:1.'"::';\.rti~JC)VII)

Sio Paulo, EPU/Ed.USP, <edi,io revista), 1974, 715p.
S HE F~t\! () 0:0 ,I F 1" :,,\.n k P. Ellll1.L!;·~.~~.;;;J..:~".""""E'lJ./;iJ,,;LJ.~.;l.~~.:: t e x t os -s1::: '1e c :i o n ::;1.d o~; t: l" ::,~.d ~

Maria de L.ourdes L.ima Modiano. Rio de Janeiro~ USAID, 1964,

SHIRL.EY, Robert. Um modelo para aná'1ise da mudania organizacional.
RêS, Rio de Janeiro, FGV. 16(6):37-43, nov-dez/i976.

SHORT, Larr~ E. & FERRATT~ Thomas. Work unit culture: strategic
',;;t a r t in 9 P o i n t in b u i 'J. d :i. n ~j 0'1- ::3:;õ\. n :i z ::3.t :i. o n :J. '1 c h ::3.n !:J e u tt7.n.~~,9.!i~·.m!i';-.n"t.

SHRIVASTAVA, Paul. Integrating strateg~ formulat::ionwith organ:i-
zational cu'1ture.
i:1!. hl:i. 1'1t: el" í?B';:i "

SILVA~ B. Confronto entre a administraião pdb1ica e a administra-



Cientificos, 1970, 246p.

sidad de Puerto Rico, 1956, 555p.

B IF' PI;:()TE~3T r-I PD!=\:EL. C IEPPE: DE PEF~I(~Jti ICOS :i, o : 1.~iã..",.E'J:S;-~l1.;;;...íTl., í:'~é/0B/BB.

SMIRCICH, L.inda. Concerts of culture and organizational anal~sis.

~3() L. I S ~ T. 11• EJ.U1,l;;j"Q,n.i;uT.U •..(7~,n..tJJ.."".."..:L..,,~kd.1Jl,j,jÜs;i.Í~..Liã..l~..;j.!j,D..",..d"r.'..,.,J..iL ...Ú,\.lt ..QJ::..;i...f.Lfllt, ..J:'j;n:..::,

Ciudad de Panamá, Universidad Nacional de

Panamá, 1979, 89p.

Continuidade e descontinuidade em

p~blicas: um paradoxo democrático.

Paulo, 7(13):57-65, abr/87.

SPINK~ F'eter K. F'esquisa-aiâo e a análise de problemas sociais e

STANL.EY, G.H. & SUTTON, R.I. Functions of parting ceremonies in

d::'l i li!=:4 O)" 9an :i za t :i ons .. 1~!:~õlg.1;~,I.T1::i_,..",..""Q ..f..__..J.iiU).:õl:]J;~·.J,l1!~,o.t. .._ :J.r.:;'.!J.r,n.:õ';l..l.!'

29(1):5-30, march, 1986.

t:iva de interpretaiio alternativa do sistema administrativo
f(~nômen o soc :i.::!,I!,

(Dissertaiio de Mestrado), 200p ..



T H (.~Y E:F~!, l...ee O.. l:id.mJrLt.~.t..cü ..;i,.:iJ·L•.C.!;;;'.J.T.u.TJ.!••!..l1..;L.!.:.;iij.:. ..iJ.~I.lJ.•. H o ITIE:~\I';:)O d!1 H :L c h ar' d :O..

Irwin, 1961, 344p.

T H i!ol YEF:, L.E:(~ (1. Cj;HT.UTJ..\,!..D.;j,j;;..i;"lLi,.\J.IL..i;!JJ..d...'\:.l;)JTllTHl.!Li,..f.;.i3j:,.;i,..f.W_..•:;~..'::l.Jft..t.~~.ln.:;i•.L.._..j.lL.J;)Lg ..i~:.~:.

n.i;{!;;;;1..t ..i.r';:'.n..:~.••...•.I1l;;";!,n.!.iSH~JJH~.l].t...!.\ •••• ';;in.d •.•...•.1n.i:.!;:';.:Cf.lJ~.:C':~.{J.Jl;itJ••_.L~~'.1!.·lt...i.!;~.r.t~... Ho ITIe 1,\1() o d !I

111. Irwin~ 1968, 375p.

TRICE, H. e BEYER, J. Stud~ing organizational culture through ri-

66'1, 1(i'IH.

T Y L. () !~:,E. .ià..P.I•.U;!. LE 1v1J S··· S T 1:-':I~ U~3:3, C. l~n..t..l::..r.)..!~-,~)JJ;)..ÇLL.~;L..J~"iÜ.L\,0;,J,l..l::..i;d. , li: i o ti (":

Janeiro, Tempo Brasileiro, 1967.

.t1..D.b::..Ql?J.JJ.t.:"J.jLi,jà.... .•.....c;.\J.J.t.1u:: ..;~1. :

1,1 f~ L.E I" TE, 11u r' i 1 1o G u r El (":"1. tL...1?f.tU,j: ..;i,S.;.i:l.. d..(;;·..t..L..i:mS;~.1?.J;u:.J~J;~..s,.._....ln.iu:j..t.jjtLíJS;i_ jjJ;~.

B..G:l,~..i..l. (c r' ôn :i. c ;';l. d 1:2 uma h ::~.t ~~.lh ~.,.)!I Fi:i o d,::,' ..1:::1.11 e í r ()!I COITIP ;'UI h :i. ::";1. de

Artes Gráficas, 1970, 114p ..

Paulo, Pioneira/Edu USP, 1986, 208p ..

VIEIRA, J.P.C. Padr6es de atua;~o, controle organizacional e po-
p úb 1 i c :::1. ',:; n () f.ü~.:"..:L.~~..t.;;i d.f;;.

1~;;I.J.n.i.I.] ..;L.:;~..t..l:.;;;~!ii.iiQ d.fl:.._J;:l.lm ..L.f;.:;;'.;;~~~~.•, Rio de Janeiro, FGV, 19(2):63-85,

::"~.!J1· ....j un / 1??"'? "



I,~I~~l-i ~:;I...E Y ~I 13" 8: Z I~lL.D !I 11.. Tb.I;;: .l:H:ü..i ..t..;L.r.:":;Ü J~·.I;:;.I;~I.n.r.J.U1:~L.I;;;1..f. J!..!..!..I.:.! .•l..:~.!;: .._ ~;jj:~;tJfJ.I.1..i.;i!:.;;';1.:.::

. j~..:ij;}.n.~...•_ .1\ J;:J::..:LLU1\.U;~ j~n..ç,L..._ i;U~.l~..l::.Qjl.\;:JL tj:L .J~J:l..i;~_ ;;}j~.\.td..'::I ...••_ i:d·_ .._ H.\.Ú:l.:U ..r.:.

WARHTICH, B. Reforma administrativa na América Latina-semelhanGas

d (~' -,J::11"1 e i r o !I O(4)~!.:5····4'l!, ou t>-

WILKINS~ Alan. lhe creation of compan~ cultures: the role of sto-
ries and human resource s~stems"
23(4):41-60~ Spring, 1984.

Z E Y F'E I;:Fi: E L.!I !1:~.r ~j " Dj.mr.;;.l:J.~;·..;L.!;;;t.f.l.~ !~'\":L.r.J.r.!.L';1.fLL.ii!J.l.t..~UJ.I.1.:;;' ..;~ !~".IJ.:~..;L.I.I;J.lJ.W!;.'.n ..t..!L ~.f.:l.n.::::.

1::l! •.!.um.J.:\ EJ~.~~.Q.~.~.L.!::.f;:.Jj:;';1.n.:;1.\l.f';;.f(l!il:.n.t. !I

Go()d~ear Publ ..1979, 320p"



ANEXO I

INFORMA~OES GERAIS

216



. '

Los esfuerzos por silenciar
medios de, comunicación y
controlar la libre expresión dei
pensamiento son siempre in-
dicadores de un profundo ma-
~star. Cuando ~n Gobierno
recurre al cierre de los me-
dios, porque dispone de los
elementos para hacer prevale-
cer por la fuerza su voluntad
política, pone en evidencia su
grãn debilidad: no tiene la ra-
zón. En Panamá estamos vi-
viendo la triste situación de un
gobierno empenado en cerrar
periódicos y empresas radio-
difusoras, con el vano propósi-
to de impedir que el pueblo
obtenga informaciones sobre

'Ia crisis política y en especial,
. Ias graves acusaciories formu-
fadas contra oficiales de las
Fuerzas de Defensa y sus alle-
gados. Están muy equivoca-
dos los que piensan que recu-
rriendo a medidas arbitrarias,
como el cierre de EI Siglo,
Radio K.W. Continente, La Exi-
tosa y Radio Chiriquí, lograrãn
que los panarneüos retiren su

..apoyo a los esfuerzos morali-
zadores de la Cruzada Civilis-
ta Nacional. Ha tomado tiempo
cOflfirmal' a:t mundo-te-eue los
panameiíos sabiarnos y ahora
Insistiremos en que se haça
[usticia y se condenen, por los
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{Tled't~ legales, a los respon-
sables de tanto abuso, corrup-
ci6n y una gr.an variedad de
actos delictivos. Ya la opinión
pública, con su [ulclo inexora-

. ble, tbs tia condenado. Los -
edios ahora cerrados, volve,

rán pronto a laborar y se reino
corporarán a la Cruzada por e
- decentamientó de la Repúbli·
ta, la vigencia de la Ley, la

ustioia, la democracia y los
jlerechos humanos. Esa es la

oluntad dei pueblo paname-
o. Hacemos constar nuestra
rótesta por los abusos y ac-

os arbitrarios e ilegales co-
metidos contra los medios
clausurados y denunciamos ai
mundo estos nuevos atrope-
~Ios dictatoriales que violan to-
dos los principios de libertad
'<le expresi6n.

tIIayín Corres
denuncia
Infimidaciõn
, Intimidación y persecución
denuncia la legisladora y pe-
riodista Mayín Correa, por
parte de agentes de seguridad
dei Estado, apostados a la en-
trada de su residencia.

Brenes denuncia
persecución en
su contra
, Roberto' Breríes, miembro
~irigente de la Cruzada Civilis-

Nacional, denunció que está
iendo perseguido con el áni-

mo de intimidaria, y responsa-
bllizó directamente ai general
Manuel Antonio Noriega de
cualquier atentado contra su
ntegridad físíca.



ANEXO 1.2

Militares tratan de prevenir el perlodlsmo
libre en Panamá, dice periodista Lamotte
Por zouo Rodro9uez Jovone de ser un profesional muy balan- corrosponsal de In CNN. sanaló que se le indrcara quP parte de su
de Lo Plenso ceado y justo". Que el sábado en horas de la no- reporte era tendencioso y se le

EI cnrresponsal de la cadena "Nunca antes habia sido acu- che, un mayor identificado como demostrara.
Cable News Network (CNN). Lar- sado de lo contrario hasta que el seuundo del G-2 dI' nombre EI mayor Baldnnedo Ir indicó
ry Lamotte, quien ruera pxpulsa· lIpgué o Panamá", recalcó Iras Aristides Baldonedo, acornpaúa- que parte de su cobertura cousis-
do de este pais por autoridades referirse a sus experiencias en El do rle un temente. le íntormnro-i .lió en cubrir los distúrbios uni-
mítitares. consideró. Que este es Saivador. Ia Unión Soviética y QUP el Gobierno de Panamá le versitarlos que hicieron parecer
el caso de un Gobierno controla- otras partes dei mundo. pedia que saliera del pais pu- como que en el pais había una
do por militares que tienen el po- Exprosó el periodista. que el considerar que sus reportaies es- huelga civil.
der de tratar ele prevenir un pe- Gohiorno de Panamá. trata de tahan prejuiciados contra el Gc- A tnl afirruar-íón. Lamottc ma-
ríodismo libre. controlar a la prensa narional bierno v cnrecran de objetividnú nilpst<i quo había cubir-rto súlo rI

En f'ntr!'vista via telefônica mediante el cier re de ernisoras Lamotte preuuntó ai miernbrc segundo dia de disturbios y que
que concedlcra (IPsllC'ta ciudad de radio Y periódíco: Y rlcsha- !Ipi G·2. quién r-n el Gohierno se otras cadr-nas SI hnhian Intorrnn-
de l\t1anta. Estados tinidos dono cíéndose dI' tos correspmsales spnt.ia de esa manera. a lo que se do en su tntnlidad dI' las manites-
de SI:' oncuentran uhir-adas las extranjeros que no les agadnn. le dlio que no se Ie responderia. tacíonos y adomás él. (Lamouoj
'instl'llaf'iones prlnr ipales -de la Agregô Lamotte. que tocas es- así como se lo negó respuesta envió en el mísmo paquete. noti-
CNN. Lamotte maniíestú que en tas acciones son tomada! para cuando p.Icorresponsal cuestion~ cias de la Cruzada Civilista.
ventisiete aiios de ejercicio. era que no sea visto otro purto de sobre qué infonnación específi. Contactô igualmente con ('I
In primem vez que le sucedia vista que no sea el deI GoJj~rnn. carnente estaba prejuíciada. I mayo!" Delgado para obtcner la
algo s('m!'jante.' Y "como profesional que ejerzo Corno corrosponsat extranjere verslún guhel'll!ltnelltal. Ia cual

"En tantos aúos dp ser perio- . en un pais donde si hay lilertad argumentó, que estaria dispuesto iba íncluida en la historia.
dista, es la primera vez que el de prensa. es natural Que ao me a discutir con cualquien funcio- Dijo adernás. haber enviado los
Gobierno de un pais me pide que guste". nario del Gohierno sobre el COl), preparai ivos para la celebracíou
salga. -resaltó- mi rsputación I'S AI dascribir su experieruia, rI tenido de SlI informar-ión, para dei curnpleaüos del gel:oml No-

""'1~~,\ Jlizo.
d4"c1ar~ld()lv's rI(' l(lI': I,,~ Estados
Unidos le estnban hac1endo fal-
sas acusaelones.

Lamottc indiró a Baldonedo,
qur consideraba Que sus notlcias
eran halanr-eadas en tanto que
daba las dos versiones de la si-
tuarión pannrnr-úa, mlentras 1\11('

ia mavoria de las cadenas de tele-
visióli sõlo daban la de los distur-
bios, por lo Que no SI' explicaba
CÚIIIOSI' les pod ia considerar a
ellos (CNNI. un problema.

Conslderó 1'1 correponsnl. que
en Panamá mur-ha- pf'r~OIl:I" IlP.

ne el svr viclu Infurmativo de
CNN. por \fi <tl\" considera 4,\lC
est!' Gobier uo 110 quiere quo
haya niI1I,!UIH\ cliI";;~ dt) Ilolicia
Que expres •• 1'1 punto de vistain-
ternacional de lo que drce I~ opo-
sícíon, aun cuando se hiciera
una Inlormación balanreada quP
incluya el punto de vista dei gu-
bernnrnental.

"EI problema es que el Gobier-
no no quiere ninguna noticia que
exnrese ,,1 plinto de vista dI' la
oposiciún y ellos han hecho Ver
esto IIlll\' claro", acotó. .

Ba]o escolta rnílitar. Larnotte y
sus asístentes fueron conrlucidos
a I Aerupuerto In te r nar-ic nn l
Ornar Tor rtjos. don<1p romaron
repentinan .••-nte lIlI vuelo ltacia
Miaml, fI!o'tl nusma noche.

JIOITt LA PRD5.\ 5 DE JlJLHO DE 19&9
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'En el periódico 'Noticiero SIP'
de la Sociedad Interamerícana de

-Prensa, se protesta enérgícamen-
te por la decisión arbitraria de
haber cerrado los diarios de
oposícíón. .
. Seftala la ínformacíõn que el

cierre de tres diarios en cíudad
de Panamá desencadenó una tor-
)lienta dê protestas provenientes
de organizaciones de Ia 'prensa
libre y .la embalada de Estados
Unidos.
~', La Sociedad Interamericana de
I*ensa envió un télex al presi-
dente panamefio Eric Arturo
Delvalle y al comandante de las
Fuerzas de Defensa general Ma-
nuel Antonio Noriega manífes-
tando su "enérgica protesta" por
la clausura de La Prensa, Extra y
EI Siglo, la noche deI domingo 26
de julio, aüade.

Los periódicos fueron cerrados
aparentemente por orden dei go-
bernador de Ciudad de Panamá
Alberto Velásquez, "hecho que
se expandirá por el mundo demo-
crático como una nueva viola-

-ción contra la libertad de prensa
en Panamá", decía el mensaje de
la SIP, firmado por Wilbur G.
Landrey, St, Petersburg Times,
Florida; presidente de la Comi-
sión de Libertad de Prensa e In-

. formación deIa Sociedad.

101m LA PRBlSA. ~ DE AGOOTO DE 19M

ANEXO I.3

"."

. - EI mensaje de la SIP solícítaba
los buenos oficios e influencia de
las autoridades panamefias para

. permitir que estos diarios vuel-
van a circular.

Posteriormente la embalada
norteamericana emitió una de-
claracíón pidiendo al Gobierno
que levante la clausura de los

'tres periódicos, que según índí-
caban habían sido cerrados su-
'puestamente por "incitar a la
rebelíón".

La embajada instó al Gobierno
.a ,eliminar toda íntímídacíón y
censura sobre la prensa en Pana-
má, y aãadía: "Los problemas de
Panamá no pueden resolverse

, suprímíendo el libre diálogo o
-negando la información al pue-
.blo de Panamá".

El Comité de Piotección a los
Períodistas, con sede en Nueva
York, envió un cable al Presiden-

, te: Delvalle y al general Noriega
deplorando las clausuras y «las
órdenes impartidas a la televí-
sión de limitar la cobertura de la
oposición".

"Le pedimos que cumpla con
su compromiso con la libertad de
prensa permitiendo que todos los
órganos de prensa funcionen sin
interferencias", afiadía el tele-
grama, firmado por la directora
ejecutiva del Comité Barbara
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ANEXO 1.6

Crise derruba governo no Panamá
o Parlamento do Panamá intervenção militar norte-ame- O presidente afastado tentara

com o apoio do general Manuel ricana". Delvalle foi substituido demitir Noriega de seu cargo na
Antonio Noriega. comandante pelo ministro da Educação. Ma- quinta-feira. responsabilizando-o
das Forças Armadas e homem- noel Solis de Palma. que tomou pelo agravamento da crise poli-
forte do pais. destituiu na ma- posse ontem mesmo ..05 dois se tica no pais. Mas as Forças
drugada de ontem o presidente dizem presidentes e Delvalle Armadas não aceitaram a deci-
Eric Arturo Delvalle, acusando- afirmou que recorrerá à Supre- são. Noriega está sendo proces-
o de "criar condições para uma ma Corte contra sua destituição. sado por tribunais norte-ameri-

canos por envolvimento com o
tráfico internacional de drogas.
Os Estados Unidos, que mantêm
10mil soldados na zona do canal
do Panamá, manifestaram apoio
a Delvalle, mas descartaram a
hipótese de realizar uma inter
ven5ão militar:.:......_~AG. A-),

êêê



~!r-·,.. · .
!. ",- .

prnu; Jur.""'.'O como praick""e,

00'_
Forças Armadas controlam opaís

~.: •• Forças Armadas, eufmus.-
ticamente c.bam.adas f'orç.as de Or-
fesa.. O propno [)ejvalle. que I',"
fala em ·'dit.ldura militar". cMaou
• praid!!laa peJu mJ••• do ,,_
P.

~~~r:=aJ°c
Tarrija&. quo deixou • presidóoaa
em 1m mas se manlen • hme
das Forças ArmIdas att sua mone.
em "1. Sontoga assurnru o ee-
maDÓD d.u Forças Armadas em.
tm.. com o apoIO dos EUA e o
propllito de debelu 05 locm de
uoooablmo militar inspirado em
Torrip. Em 1914, o c.lncüdato dt
Noriep.. KtrolU Ardito &ir~tta.
.,~ as deiçt.es pre51denciail sob
pe5aau IUSpc!W de lraude... 8arlet.
r. e,aju pcoeo6 meses depois, presó-
~ por "OMega. porque queria
lDftSbpr o assasmato de Hugo
Spadaiora -um aorrijista QUe' jUD-

l.SSWlJ(11,lfll.e'r"D(Sdo P anami ., . \ Lc»sr ao5 .s&DdiDistaS e foi morto
A ~rdade 4: que o simula~ supo5:une:te. mando de NoMe-==~~~~~C&I'IO!oiocup.1dopot Erit

Em mera de dc:z minutos. na
1adrD&lda de-ODteD.. o P.arlamento
.o.amenho acaboU axn as $Ol\bQI
00 presuien~ Enc: Delvalle M se
IrtUlf um dirif:~nt.r: de w:n::lade e
~ de ser LeSta.•.. ,eno doi
niUrares... Oito boru anta. DdVIU.
••~u a~do por uma cadeLa de
'.dio e le}evI.ÜO a destituiçio do
odo-poót:ro5o aenuaJ Manuel ~
lIO Sonrga. raponsa~ pe-
•. gran C'f'lH poliuca do Panami..
nu c. deputadOC ~ram por
.tÚlear •. pando das Forças Ar·
oada.: Nonq:aric:aeDel~.sai.

SecuncIo • doe•••• doa dopu •• doa
~oYenusLaS tatnhum ~taDll
1.1 opo5lçJO c:omparect'U â aes.s:.OI,
_allo ..•_ do suas prvTOp.
Iva.s eonstituoOMÍI" e tenlou.. com

~~~C::1~'C~

Um dirigente corrupto e vaidoso
001_"

YMll~. vaKbdt:. d:rops ~ poder
!S~o tnClssoJuveiment.e ligadas ao
~e:oual Manuel Anl.oolo Nonega,
~4C11"1e do Patlamí.. Pe!as aro-
aÇ'ÔCS de iDle"mediar o IrifICO de
ocalM cb Colômbia pita 05 EUA e
e coat.rabafJIdeM SOO tooe.ladas de

=dÔ~%~de~::
~ tribunas da FIórida IsW dos
UA). oodr foi iDdJciIdo DOwWna
~S.

As .eusa~ cb J~ ameria·
• po5SIbilitan.:m • ~ um
iCape para as pressões que ae
uciaram em juDbode li8'i. óepxs
as arusaÇ'6es ÔD ccrooeJ Roberto
It:rrrr&.. oumero does a.a hierarqa.aa
as Forças At'mada:s. Henva. que
!. exilou em Miami. f'1ôrida. disse
,\H! pocba: pronl deoona&S de
otnIpç.io. trarK» de armas e- dro-
:as: fraude de&tanJ cenvommento
a marte do lider opo&ioorusLa Hugo
padalon, em 191!S.Uma ood.a de
~-e ~ maftÜesu.ç6e5 de proustO
)t deJlagracb peloU drDimcw;. Com
• presoões doo EUA. pomn. •
omaM2nte das Forças Armadas
:x-Gu.arda NaOoaaI' e ministro da
~f~ do Panami ~ torDau um
resi.5LCDtt: cootn o U1tervenaorus-

.:.a=~;"~l:~nti~~~
~_# ~~

DtISA escola, deounoaDdo 05 "15-
qut:r"d.isas -, de sua tw"ma.

Eotrou pua • Gua.rd.a Nadona.l DO

imcio Ó05 &n0510. e tornou-se amJlO
de um olicaJ cha.mado Omar Tom-
jcL De KOrdo «tm o jornalista
pana.menho Guillermo Sancbn Bor·
bón. tamhem exilado em M.ia.mi..
Nonep IOfacusado. rM!!SUepoca. de
eswprar ~ pruUtl.u.a em CoIoD
(~ odacir do ~is) e. para
nur .,.escã.odalo. Tornjc:s eDVlOU-O
para • pI"D"o"UJeLa de Cbinqui. !lO

~ Ali. (oi aaJSado de I!$W-
prar uma meoim de 13 anos It de
espabCU lUa tnn1. Foi 53lvo do
esCiDi;a}o JQ" Torri;os.

Com • .....,da do poder por
Torri)Ql. em U168.fltorirga cbefM)IJ a
G-t. seçJo dto esptan.agem do Exerc-
to. No ~tO por 12 anos. (oi
infarmaotr do 5UVlÇO secreto amfo-
nc:a.ao. Trna m::ebido US$ )00 au1
potuoda:ClA..

l'\Oo<ica
Aoll<lodudonúnciudoviol_

estio as de esdadalos. Noriqa W'D
am fllbo ile-gJtuno de uma de lUaS
amatJl,5. Outn lft\a sido espanada

~1lOda~~ m=-predo Jmme~
lbcr'eI a .eu Rdor. t •.aidoso e ji
~au .• 11 à Suiça pan ~ subtnn-
&er .• gma C\l'\U'I~ plastica.. squndo
• r'PnSta .mmcana "News ••"erk". O
~ Lambem fa15ülca • td.Jde.
aflt"m.lJldotertnenOl5ôeSO.no.\.

OS PERSONAGENS DA CRISEPANAMENHA
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Receita do canal é

vital para economia .
Dol_

AM .".,.._ ••••• .-NII do:::"P:;;t;...JJ~DOp:=.
T;:::. u:::DI"i::J: t!zDG;
P.l»lJlJ t6'. qUlt1ltrou ~
do ml.llJda. com ••• ~UW.,:.:=':f~~':::-J.'.t!~
nm I1»UUtb.Di) P~"N.Im ,.u. bIDc::ot tIIU'IIlJIttraf .• Jtm •
CG'T'ftGraJ t» HfUIW li .mptt"tI6D •
Unporta~,o • U'por"'ç'~o. EIIU
tm/ll'f!lU .tla .ubtJ«iw ••
.ac. fraDe' • CtJóc. Hfuada~: : t::..::r.- • ••,..•L

,J..~:",~
I*rritório de r1.lm tmJ (pwco
tn«tJQI' qw o E6l6do de Suu I
C.UnlUII. Delde JaJ. o pa&. a"

~~~r.:f=r:
OW'O OI CA1U6rrua. em J14II3.
'1DII«!14U • unpon4.oda do ,.11. JI
~'::~te~'::.~~
tam pejo istmo. 05 EVA obd-m-am.
em JatJ. a dJ.njw • «aatUUir 11m
alJlli .tnve:s: do "bDO. ~}ltitJHJo

pt!Jc Sealdo ~JombuDO. &se c:aUIGU
a separaç40 do Pu.t.nu, com I)

'lJOI.dDe EUA. I
CIJ EUA. iD[e~ •••ri&J yezs

.00 p~ ~ • itKkptOdiacu.
Ao roGI do uml R'dia CI ColIllZX»SuI~:t.U:'m'1:"~t. r"p>::'1
.aY tem t...: müb6e$ de babit.a4leL
dos qulu tf1fflO1J dt 3:10 aul a.
c:aptW. A Anirtl.w ÚU!'r2llootlIl e.lu:::~~~~~
mentGf~. mort~doopo&ldarws·
to s.,oSpodalcra. ali ,.... •

taa.l. ligaodo o PacifICO ao Atllnti·
C!(I,come.:ou a operar em J914. sob
COGtroit DOrte--ameriea.oo. Na UXl.I
do CiirW. 05 EUA mstaluam sua
principal base Da AmaiCl LaUZ2.L•
Comando Sul. com a presença clt ie
mil soldadas. Essa preseDÇJ: e esse
COI'ItroJe ounca 'oram "ecgolido&i"
pt>1ocGac10aahstas pa~.

E:m Im. ap6& dcmonodu 001!CICI-
ações.. o ptaldeDtt Omar Toni)Ol.
que lOVeroou a Panamá clt 1968 ,
1m e morreu oum desutre .êreo
em 1981. USlDOU com o ~
DoTlfo-an.enc.ao Junmy Carter,
*mocrat.a. os 'COrd06 que prevêrm
a drvotuçjo do c.anaJ '05 paname-
ahori em 31 eX dezembro de 1999 e a
gradual reUl'ada do Comando Sul.

Os 3cordos aio for:un be:mofta'b;-
do& pelai COQSU'\·.dores DOn.e-.roe-
ncaoos. E. de:sdt- 1979. quando 06
aaDdirus:u.s lOrrw-am o poder IIULa-
!ando um regune de esqumb a.a

It'trYlY ••~t.mcaDdo" D que Dpiei·
dentr dLsf;eo.Assim mesmo. " ."u--
.us perguntas l~perllCÚ5J. ReauD
~·O"h!'Ç". $lSrurtatl"lJm~ole • oIbsr
para b.uo, para o pódio. respo&
deado o q~ esr. t!Sailo.

H~ ••~
Est~es-tldo tk cois.a.s . .sabido mas

ranrmealf' metX"IOf1lIdo pela mid~.
obnga a gente como F,-.nk. CJlrlucci
I«t"eÜrio de [)efeu. Gtorge SbuJu.
~reUrio de EslAoo. How.rd &.
ter, chefe da eu. OviJe outros .•
COfM.Ddarem o 'O\'frnO. S.10 l~
pe:s:w».s raw.lvr1S e, Bater e (;V.
Iuco.. .0 menos. mwto intehgmLes.
Jtu sof~m de inibic6es naturais dt
t.omarrro lIlICUtl'·.II$ ousada5 ~ ~
~LiI"eJ que thn probJemu
aull complJados do qur o P.n.tm~.
Ainda USlm. as besitaçóts deste trio
DOP~~~ beiram o e:saux1aJoso.
N~. fo D m&HX tnJJan~ M
droIu do COtItlMnle. N'o rem
JegitunlC1adr algum. O pruldenu
eleito ~ Artun) ~h' .•Jk 8.astaria
qw o 8.anco ~nr~1 dOI; EtiA.
Ftde"aJ ~rve. f~ , burra.
que- o PJJltiltna h/m... A ~ do
DolIJSrod6T~r.amencano

Nicarácua. os EUA ym, rur.o.odo
mudar os termcs do acordo. Que-
rem. pele m~. ~ o ~odo Sul
penn.uxç. DOPanami.

Nonega enttou em ctn. em 116l.=de~~ (°eJ~P\~~
ooaJ). Sempre se mostrou submlS50
aos teteresses nortr·am~ncaoos.
ÇMgou • colaborar com a AefDCl.
Cen&raJ dr lnlcUaéoc..La \ClA -l-f!r·
\'iço secreto das tUA) e permitir o
tre.iDamealo de ftbelde$ meu.-
Iuenstl "coou-as" no Panami. ~=m-:~. ;;:'1~e::
queda do presidente _-\rtbto SarJetta.
~leilO em 19&1 Barieua {OI substitw-
do por Oeh'allc f' ~one-ca passou •
comaodarde ralGo patS,

A situação se man~ ali- junho
de 1966. quando o ea:.\o chefe do
Estadc>Malor da.s Forças oe Ddesa.
Roberto Oiu Hern:ra.. se rebelou e

PAULO FRANCIS

Crise encontra governo Reagan paralisado.,

Ool_"

Na defens'iva, EUA negam planosr-d~interVenção
- ~.'1:~~~;;. -

. ";" ::~
Fidel e Ortega dão

seu apoio ao ~eJleral
Os Esudol; Unidas. com importaD-

ta interesses esu-.nq1C:06 00 Pa-
na.ma. fic:.aram em SltuacjO mUcU e.
Da pr.iLiea. sem uber o que riU::'

diante da tracas:;ada tmtativI de
IN aliado Eric Atturo DeJval1e
-afasado da prosldtoc:\ll- do do-
mitir o ,eoeral M~ A.ntoruo
Noriea,a. c:omand.anlf: das F0I'Ç3Sde

l- Defesa paaamenha.t e homem forte
'.~. do pais desde 1983. O pt<Sid.nt.

Rooald __ porta·vozes da c..a
~': eeDel~ ~~te:
que "MO nisttm planos de inter-
'ftDC;lo militar DOPiLDIJTlâ." .

A ruç.io DQl"te-atMt"ie:ml ItmJ· -'
tIaHe a ameaças de emD&rlo ro:
JDerd,a;1 e OIJU"CS tipcw de •.•0ç6e3.
a.lo--speciflC:ldu. Uma do UrUC8J
~es a ckfe:oder a iDten-ençAo
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ANEXO 1.8

, "'dapopul.çlo
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1-------------\ CHINA--t1.6TAIWAN~

POITI: O ESTADODE SAO PAUlA 2i DE JII'IJKliO DE t9&9
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ANEXO 1.9

Problemas começaram em 1987
: Estes são, em ordem crono-

ógíca, os principais aconteci-
mentos que levaram à crise en-
tre EUA e Panamá.:

1987
• 6 de junho - Ocoronel Ro-

!berto Diaz Herrera, afastado do
subcomando das Forças Arma-
das. acusa o general Noriega de
fraude eleitoral e crime politi-
co. Há protestos de rua, pronta-
mente esmagados.

• 10 de junho - O presidente
Erik Del valle, testa-de-ferro de
lNoriega. impõe o estado de
emergência. suspendendo os di-
reitos civis.

• :!6 de julbo - Um jovem é
morto durante marcha de pro-
testo. A imprensa oposicionista
é fechada.

1988
• 4 de Ievereiro - Tribunais

de Tampa e Miami, na Flórida,
formalizam acusações sobre o
envolvimento de Noriega no
tráfico de drogas.

• 2S de f.evereiro :::- Delvalle
tenta destituir Noríega, mas é
deposto pela AssernblétaNacío-
naL O presidente é substituído
por Manuel SoUsPalma, ex-mi-
nistro da Educação.

• 16 de março - Noriega su-
foca um golpe líderado pelo che-
fe da polícia.

• 8 de abril - O presidente
dos EUA, Ronald Reagan, orde-
na o congelamento dos paga-
mentos devidos ao Panamá.

1989.7 de maio - Eleições presi-
denciais, com vitória da oposi-
ção.

• 8 de março - O governo
anula as eleições.

rem: O BSUDO DE SAO PAULO, 21 DE DEZI!IIBRO DI 19&9

• 20 de dneabro -

tU. ordeDall iDnsao

ao hnald

• 10 de maio - Adeptos de
Norlega atacam os candidatos
oposicionistas. Um dos vi-
ce-presidentes eleitos, Guiller-
mo Ford, é espancado. Um de
seus guarda-costas é assassina-
do. - ...

• 3 de outubro·~ Após seis
horas de combates. Noriega es-
maga uma tentativa de golpe
auxiliada pelos EUA.

• 15 de dezembro - A Assem-
bléia Nacional declara o Pana-
má.em estado de guerra com os
Estados Unidos. Ortega é for-
malmente designado chefe do
governo.

• 16 de dezembro - Um ofi-
cial americano é morto por sol-
dados panamenhos.

• 18 de dezembro - Um ofi-
cial americano fere um policial
panamenho.



ANEXO I.1O - O APROVEITAMENTO D~ POSICAO GEOGRAFICA

COLON

~= FURTO DE
- CRlSTOBAL ~- ,- f'I..l'RTO DE= coco so,o

ªtl *; *.•.......

II(Ift III1MORIAS»I LA AUTORIDAIlB POmIAR1A. 198&

226



ANEXO 1.11

PRINCIPAIS ROTAS DO COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL

J

O papel desempenhado pelo Panamá dada a sua história, posrção

geográfica, econômica e o da plataforma de serviços.

A si tuacáo geográfica vantajosa do Panamá e em particular dos

seus portos parecem favorecer a escolha dos mesmos pelas

companhias de na vegacão para as quais são atraídos.

FOm: lIIIetIAS DE AUTORIDADPOmIARIA. t986
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Ah!E:X:OI. 1~3
VULNERABILIDADE ORGANIZACIONAL AOS EFEITOS DE DESCONTINUIDADE

*----------------------------------------------------------------*
TIPO DE ORGANIZA~~O

*----------------------------------------------------------------*

e Ferramentas Invisíveis

*----------------------------------------------------------------*

Empresas com flexibilidade de produto

e de forma de pfoduiio (serviios)

*----------------------------------------------_._----------------*
Organizai5es Industriais de

B,UXO

*---------_._-----------------------------------------------------*
* (A.P.N,P.) - Introduzido pela autora deste trabalho

FONTE: CADERNOS FUNDAP. SAO PAULO. ANO 7. N° 13. p.64. ABRIL, 1987.



ANEXO 11

INFORMA~OES SOBRE A A.P.N.P.
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ANEXO II.i

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

o C E A NO ATLANTICO

RE PUBLICA DE PAN AM A

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

I Petrolero
Grande)

J ~d.LOPOI

GOLFO DE PIlNAMA

lC .:- «:)l.:
•••• f OCEANO PACIFICO

POITI: DlfORIAS DE AUTORIDADPOR'I'UARIA,t9&9
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ANEXO II.2

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

CULF OF PANAMA
COLOMBIA\

I
I

4 ••••••••..••••••AS 5 'O.T o, VACAMONTE

1"OlT o, tALIOA. 2 'O.T o, UisTO'AL

OSTA RICA CARIBBEAN

PACIFIC OCEAN

6 PO'T OF AlMIIANT( 7 pou AlMUnUS B 'ETIOLEUM TflMJNAL

POITt PAlAMABAlDBOOI,1.
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ANEXO II.3

LOGOTIPO

laTt IIEIIORIAS 11 LA AUTORIDADPORTUARIA, 1919
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I~I~E)(O I I .. 4-

ODJET I l)Dl3 GEI:::AI S [lr!l (:j. P • h!•

Adequar as instalai5es portuárias às inovai5es tecnolÓgicas

que constantemente se introduzem em áreas relacionadas com o

comercio maritimo internacional.

Desenvolvimento harmônico e fortalecimento institucional nos

aspectos administrativos operativos e financeiros ..

Fun~io: D sistema portuário nacional é visto cemo instrumente
enlace, elemento nacional continental de

segurania e relai5es internacionais.

Metas Estabelecidas pela A.P.N.

Satisfazer o requerimento de transporte, maritimo, comercial,

internacional ao menor custo possivel mantendo a adequado margem

.Minimizar os custos e aumentar a efici@ncia

.Estabelecer tarifas competitivas a fim de incentivar os

inversionistas e gerar maior quantidade de empregos.

FONTE: MEMORIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA~ 1980



OBJETIVOS ESTRAT~GICOS A.P.N.Pa

.Desenvolver uma infra-estrutura portuária com o conhecimento

dos fenômenos relacionados

um esquema operacional com máximos niveis de

produtividade e eficiência de servi;os

.Conseguir auto-sufici~ncia financeira

• Con ver t er nUHI,:t en t :i,d,:tcle

atividades portuárias (que permita, ai5es conjuntas, identifica;5o

de problemas e solui5es consultadas)

.Fortalecimento da capacidade institucional, afim de aumentar

os niveis de efici&ncia e eficácia mediante programas e projetos

de desenvolvimento do sistema partu!rio

.Promover, orientar, planificar e coordenar o desenvolvimento

do sistema portuário nacional e em conseqli&ncia formar e executar

as politicas adequadas para estes fins

.Construir, conservar e melhorar os portos e as instalai5es

P Oi" t lJ,à 'i" i <1';:· comerciais para o I.J,~;O

portuárias destinadas a indô.~;:,ti-i::~,p e';:; qu,(:;: i 'i" ::':1,

.Controlar e fiscalizar aqueles portos e instala;5es que nia

FONTE: HEHORIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA, 1980



POLtTICAS E DIRETRIZES DA A.P.N.P.

Para a área Operativa:

A.P.N.P. administra todos os portos que formam o sistema

portuàrio. Permite a integra~io de serviios particulares sempre

que assegurem um alto grau de continuidade e efici&ncia operativa.

A.P.N.P. se reserva a propriedade (Lei n° 42 - maio de 1974)
'1 . t .. 1 :or::~.l·::;'do

concessio. As pessoas naturais ou juridicas panamenhas com o

objeto de que se operacionalizem e construam portos, cais, e

t e 1" mi n :::t i~:. comerciais sujeitos~ restrii5es que a

seguran&a do pais achar convenientes. Se a A.P.N.P. assim o achar

c.on ven :i.entE' p o d e n do d a r a concessio a pessoas naturais ou

juridicas estrangeiras.

A empresa privada terà acesso a ccnstruiio investimentop e

opera&io dos portos sob contratos com a A.P.N.P.

A A.P.N.P. deve cuidar para que os objetivos econômicos dos

portos se achem orientados para a otimizaiio dos ingressos, o

com~rcio exterior e cabotagem.
A atlvldade portuària comercial deve desenvolver-se em um

sistema econ8mico da livre competi&io por parte de empresários,

trabalhadores, usuários sem que exista monop6lio.

Promover a utilizaiâo da tecnologia adequada com equipes que

permitam aumentar a produtividade e a eficiência.



Analisar p elaborar normas que regulamentem as relai6es
laborais a fim de garantir condii5es de trabalho minimas

aceitáveis.

Area Financeira:
.Revisio de gastos

.Programa;io de controle e auditoria para verificar arlica;io
de tarifas.

Computadorizaiio do processo de faturaiio.
Implanta;io

financeira.

Mecanismo de seguimento e controle de concess5es.

do sistema de auditoria administrativa e

de ativos para medir a rentabilidade de

investimentos.

Modernizar o sistema de contabilidade.

Area Admnistrativa:

Definir a politica de recrutamento e sele,io que sejam
capazes de medir as capacidades individuais.

Promover o fortalecimento institucional.
Dar cursos de sindicalismo cientifico moderno a fim de

permitir dirigentes capazes que participem com &xito da direiio da

institui~io atravás da sua representaiio no comit& executivo e de

empresa.
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Sistema de Procedimento: Prepara~io de manuais de

procedImentos.

Estabelecer programa de capacitaiio de Recursos Humanos

Ditar disposi;5es legais que garantissem ao funcionário

estabilidade.

Definir '0 organograma da instituiiio. Manuais de funiôes de

unidades administrativas.

Definir manual de classific8iio de postos (cargos e funiôes).

Estabelecer uma escala salarial em acordo com o nivel de

responsabilidade dos portos e os requisitos exigidos.

FONTE: MEMÔRIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA, 1980
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ANEXO 11.7
INSTALA~aES PORTUARIAS PANAMENHAS

QUE COMPOEM O SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

LITORAL PACtFICO LITORAL ATLANTICO

Porto de BaIboa Porto de Cristobal
Porto de Bahia Los Minas
Porto de Coco Solo Norte

Porto Pesqueiro de Vacamonte
Porto Armuelles
Porto de Aguadulce
Porto de PanamA

Porto de Almirante
Cais Fiscal (N° 3) C016n
Porto de Bocas deI ToroPorto de Predegal

Terminal Petroleiro (Charco Azul) Terminal Petrolero (Chiriqui
Grande)

Porto La Palma
Cais de Tabosa
Porto Mutis

FONTE: HEHORIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA, 1980
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ANEXO 11.8

CLASSIFICA~~O DOS PORTOS

A. COMPLEXOS PORTUARIOS

Sio portos de atividade diversificada. Operam 24 horas por dia,

durante os 365 dias do ano. Detem a capacidade para atender

navios oceânicos de grande porte. Nesta classifica~io estio

incluidos os portos de Balboa e CristobaI.

B. PORTOS ESPECIALIZADOS
S~o os portos que pela natureza especifica das suas atividades~

trabalham com um produto determinado e os que destes derivem.

Por regra geral s6 recebem um determinado tipo de navio como

conseqU&ncia direta da atividade que desenvolvem.

Subdividem-se em:

b.i. Tanqueiros:
Sua atividade gira em torno a armazenagem e processamento

do petrÓleo e seus derivados. Tr&s instala;5es portuârios

sio deste tipo no Panamâ: Bahia Las Minas, Charco Azul e

Chiriqui Grande, estes dois dltimos sio pontos terminais

do oleoduto.

b.2. Fruteiros:
Estas instalai5es dedlcam-se ~s atividades bananeiras para

exporta;io, para o que suas instalai5es oferecem equi~e
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especlallzada. Nesta categoria se encontram os portos de

Armuellas e Almirante.

b.3. Pesqueiro:

Portos cuja atividade está a serviio da freta pesqueira, e

as empresas que se dedicam a captura e comercializaiio do

pescado e do camario <tráfego de cabotagem) altm da

ind~stria de atum (comtrcio exterior). Nesta categoria se

acha o porto de Vacamonte.

b.4. A~ucareiros:

Portos cuja atividade está relacionada com armazenagem e

embarque de a~6car e derivados assim como para importaiio

de produtos dirigidos a agro-ind~stria. O Porto de

Aguadulce se acha nesta categoria.

C. PORTOS DE CARGA GERAL
Sio aqueles que trabalham'com todo tipo de carga seca ou

embrulhada, além de dispor de área de armazenagem sob teto.

mantém equipamentos que permitem o mais eficiente manejo da

carga. Dentro desta ctassificaiâo acham-se 57% das instalai5es
que formam o Sistema Portuário Nacional.
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Subdividem-se em:

c.in Comércio Exterior:
F o comércio que se realiza do Panamá com o resto do mundo
e está lIgado aos seguintes mercados:
-carga cuja origem ou destino é a Repóblica do Panamá
-carga de importa~io e reexportaiio da Zona Livre de Co16n
-carga dirigida à área do canal
-carga de transbordo.
Portos nesta categoria: Aguadulce~ Pedregal, Bahia Las
Minas, Armuelle (3) Cais Fiscal de Co16n ~ Coco Solo

c.2. Comércio de Cabotagem:
E o que realiza dentro do espa~o geográfiCO do pais. Os
portos dedicados a cabotagem sio: Cais Fiscal do Panamá,
I· .1 ·1 ·r· I30cas ae oro e _a P::,\.lm:::\. "

FONTE: HEMORIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA, 1982
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ANEXO 11.9

CRISTOBAL

PUERTO DE CRISTOBAL
El Puerto de Crist6bal localizado en la entrada del Canal de
Panamá en el sector Atlántico con latitud 9021' Norte y
longitud 79054' Oeste; es el puerto mayor de la República
de Panamá. .

I
Está protegido por dos rompeolas y se conserva un calado-
de 13.5 metros máximo en los muelles y 14.5 metros en la,
dársena frente a los muelles. I
Tres de sus muelles los No. 6, 7 Y 8 cuentan con cobertiz o'
para el almacenamiento de carga siendo el mayor de estos,
e! Muelle 7 con 14,405 mts.2. El Puerto de Cristóbal,
cuenta con equipes modernos para manejo de carga siendo
su última adquisici6n una grúa de pórtico con capacidad de
40 toneladas, la cual esta operando desde e! mes de junio de
1986. Esta grúa completará su moderno terminal de conte-
nedores de 75 mil mts.2., con capacidad para alrnacenar
aproximadamente 3,000 TEU's. Este terminal incluye un
edificio para consolidación de carga de 6,279 mts.2.

EI Puerto de Crist6bal tambíén, tíene línea de acceso férreo
y se comunica por carretera a casi todos los puertos de la
República de Panamá. La Zona Libre de Colón se encuen-
tra aproximadamente a 3kms. dei Puerto.

BALB A

EL PUERTO DE BALBOA
Está situado a la entrada del Canal de Panamá, en el sector
Pacífico con latitud 8057' Norte y longitud 79034' Oeste.
Es un puerto con protección natural que le ofrece un exce-
lente abrigo a las naves que allí atracan.

Tiene una longitud de atraque de más de 2,000 metros y
se mantiene un calado de 12.80 metros máximo.

El Puerto cuenta con siete (7) muelles marginales y un (1)
muelle espigona!. EI espigonal cuenta con un cobertizo de
14,782 mts.2.

El Puerto de Balboa originalmente concebido como un I
puerto industrial se ha ido transformando en un puerto
para atend~r carga contenerizada. I

I
La USo Lines tiene una grúa de pórtico para atender sus
operaciones y se está 'formulando un plan de modernización
que incluye un patio y la colocación de una segunda grúa.
En la actualidad el Puerto cuenta con un astillero que
incluye tres (3) diques secos."
El Puerto de Balboa dispone de un área para la instalación
de industr ias relacionadas con el negocio marítimo, tales
como: reparación y mantenimiento de contenedores,
consolidación y desconsolidación de carga como también
para el almacenamiento y distribuciôn de contenedores.
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VACAMONTE

PUERTO DE VACAMONTE
Este Puerto está ubicado en el Distrito de Arraiján, en el
Pacífico con latitud 8051' Norte y longitud 79040' Oeste.,
Un rornpeola sirve de abrigo a los barcos camaroneros y

Iatuneros que utilizan el Puerto. I

La marea media en el puerto y Canal de Acceso es de 4.0
metros conservándose un calado mínimo de 8.0 metros,
en el área atunera y en e! Canal de Acceso un calado de 5.0
metros.

Existen seis (6) sitios de atraques para naves atuneras; dos
espigones, para acodar barcos camaroneros, un muelle para
la pesca artesanal y dos muelles para el servido y manteni-,
miento de naves camaroneras. I
Los servieios disponibles son el practicaje, remolcadores,
muellaje, anclaje, bomberos, montacargas, grúas, aprovisio-
namiento de agua potable y combustible a los barcos pes-
queros y atuneros.

Sus actividades básicas son e! aprovisionamiento de! atún
y el procesamiento dei camarón.
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COCO SOLe

PUERTO DE COCO SOLO NORTE
Está ubicado en la costa atlántica deI nordeste de la Ciudad
de Colón y se localiza mediante latitud 9022' Norte y longi-
tud 79053' Oeste.

EI calado máximo es de 7.50 metros.

La naturaleza deI lecho marino es de lama.

Este Puerto actualm ente no cuenta con facilidades para el
suministro de agua y combustible.

Este Puerto maneja la carga de cabotaje que se mueve entre
la Provincia de Colón, San Blas y la Provincia de Bocas deI
Toro. En ài ho Puerto tarnbién, se realizan operaciones de
carga internacional cuyo origen o destino es la Zona Libre
de Co lón. A pesar de que el mayor volúmen de carga que
se maneja es del comercio interno, este Puerto está d ebida-
men te eq uipado con rem olcadores, estibadores y facilidades
de emergencia.



BAHIA LAS MINAS

PUERTO DE BAHIA LAS MINAS
Está ubicado a 11 kilómetros ai este de la entrada dei Canal
de Panamá, con latitud 9023' Norte y longitud 79049'
Oeste.

Bahía Las Minas se encuentra en una bahía natural abrigada
y no está expu esta a las marejadas.

EI calado máximo es de 12 metros y la natura1eza del lecho
marino es de coral.blando.

Existen faros en la aproximación dei canal de acceso , boyas
en el anc1aje y en la marcación dei canal, como ayuda de
senalización marítima..

EI practicaje es obligatorío y el servido lo suministra la
División Marítima de la Refiner ía,

Las operaciones más comu nes de este puerto son las relacio-
nadas con el suministro de petróleo crudo a la Refinería
Panamá. Ademãs, se realizan operaciones de carga y descar-
ga de contenedor es transportados en naves que utilizan
el sistema Roll on/ Roll off.
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TERMINAL PETROLERO DE CHARCO AZUL
Se encuentra situado en la Bahía de Charco Azul, en el
Distrito de Pu erro Arrn uell es, Provincia de Chiriquí, en el
Pac ífir o, con lat itud 8016' Norte y longitud 82051' Oeste.
Puerto de Petroterminal en Chiriquí Grande, Océano
Atlántico.
Se encu en tra situado en la Laguna de Chiriquí en el Distrito
de Ch iriqu i Grande en la Província de Bocas dei Toro, en el
1\lar Caribe: con latitud 80.5i' Norte Y longitud 82007'
Oeste.
Consiste en un term inal con tr es (3) muelles p etro leros, en
donde los tanqueros desc arga n el crudo (petróleo proceden-
te de Alaska, el cual se alm acen a en tanques esp ec iales, para
su posterior trasiego, a través d el Istmo de Panamá, hasta
llegar al Terminal Atlántico, ubicado en la Província de
Bocas dei Toro. La capacidad d el trasiego de petróleo
crudo es a razón de 100.000 barriles por minuto.
Estas instal aciones están dotadas de tanques de agua, para
el suministro a las naves. así como de tanques para evitar la
contaminación Y de equipo especializado para extinguir
incendios.
EI Terminal Petrolero es de propiedad privada pero está
sujeto a las Jeyes y regulaciones de la Autoridad Portuaria
Nacional.



Las instalaciones de Puerto Armuelles están otorgadas en
Existe un muelle marginal de 86 metros de longitud, que concesión a la empresa Chiriqu í Land Co., pero las mismas
se utiliza para el manejo de melaza, azúc ar , fertilizantes y 246 L-_s_o_n_a_d_n_1_in_is_tr_a_d_a_s.-;p_o_r_l_a_A_u_to_r_i_d_a_d_P_o_rt_u_ar_i_a_N_'a_c_io_n_al_'-J
produetos comestibles.

ALMIRANTE

PUERTO DE ALMIRANTE
Está situado a la cabeza de la Ensenada Ambrosio, en el
lado oceidental de la Bahía Almirante, en el extremo Nor-
oeste dei Litoral Atlántico de Panamá, a unos 30 kilómetros
de 'Ia frontera con Costa Rica, con latitud 9017' Norte y
longitud 82023' Oeste.
EI calado máximo en el Canal de Acceso y el puerto es de
10.5 metros.
Existen dos muelles, de los cuales uno es utilizado para el
manejo de carga general con una extensión utilizable de
1066 metros y el otro para el embarque de banano con
ex tensión u tilizable de 199 m ts.
La naturaleza dei lecho marino en el Puerto es de barro.
Se mantienen faros y boyas en la aproximación dei canal.
El Puerto presta el servieio de suministro de aceite y com-
bustible diesel por tuberías, además dei servieio de agua que
ofrece,
La actividad principal de este Puerto es el embarque de
banano y mercadería diversa.
Las instalaciones portuarias y la actividad de exportación
bananera están bajo la responsabilidad de la United Brands,
a la cual la Autoridad Portuaria Nacional le otorg6 la
concesión.

PUERTO DE PEDREGAL
EI Puerto de Pedregal se encuentra ubicado 10 kilómetros
ti erra adentro en la cabez a dei Estero Pedregal y i kil órn e-
tros ai sur de la Ciudad de David, Província de Chiriqu í, en
I~ parte oeste dei Litoral Pacífico de Panamá, con latitud
8021· .ort.e y longitud 82026' Oeste.

Las variaciones de m ar eas en el puerto son las siguientes:
marea media 2.50 metros y marea viva media 3.50 metros.

EI calado máximo actual.es de 4.50 metros y la naturaleza
del Iech o marino es de barro.

AGUADULCE

PUERTO DE AGUADULCE
Está ubicado a 7 kilómetros de la costa pacífica, en el Este-
TO Palo Blanco de la Bahía de Par ita, con coordenadas
latitud 8014' Norte, longitud 80030' Oeste,

Las variaciones de mareas que se dan en el Canal de Acceso
y en el puerto son las siguientes: marea media 2.5 metros
mareas viva media 4.0 metros.

EI calado máximo en el puerto es de 4.8 metros y la natura-
leza dei lecho marino es de lodo blanco estuarino.

En el puerto existen dos muelles marginales cuya ex tensión
utilizable es de 30 metros y 70 metros.

Entre los servieios que se ofrecen figuran el aprovisiona-
miento de agua, practicaje y ayudas a la navegación.

PUERTO DE ARMUELLES
Se sitúa en la ex tremidad occidental de la costa pacífica de
Panamá, específicamente en la Província de Chiriquí, cerca-
no a la frontera con Costa Rica, en la Bahía de Charco
Azul, con lat.itud 8016' [or t e y longitud 82051' Oeste.

EI calado máximo en el puerto es de 10 metros y la natura-
lez a del lecho marino es de barro esp eso y conchas.

Se mantienen ayudas de sefialización marítima en la aproxi-
mación dei canal de acceso.

Los servicios disponibles en el Puerto sono el suministro de
agua y el sum inistro de combustible diesel por tubería
desde e1 espigón. Es un Puerto utilizado casi exclusivamente
para el embarque dei banano.
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ANEXO 111

ROTEIRO DA ENTREVISTA E LISTAGEM DE CARGOS DOS ENTREVISTADOS
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ANEXO 111.1

ROTEIRO DA ENTREVISTA: RELAÇ~O DE PERGUNTAS

.Sexo

.Idade

.Escolaridade

.Jornada de Trabalho

.Ano em que ingressou na Autoridade Portuària Nacional do

Panamá

.Se está na A.P.N.P. desde antes da revers~o (1979) poderia

explicar-nos se houve algum tipo de mudan~a?

.Teve alguma experiJncia anterior em outra organiza,io?

.Desde que forma parte do quadro de funcionàrios da A.P.N.P.

permaneceu sempre desempenhando a mesma funiio?

.Se mudou .". o que representou para voci esta mudania de

funiio?
.Qual a sua funiio dentro da A.P.N.P.?

.Está satisfeito com o trabalho que desempenha?

.Como ~ o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho,

e com os seus superiores hierárquicos?

.Podemos afirmar qUE a linguagEm que se fala ao nivEl da

.Se t chefe de departamento de àreas administrativas ou

operacionais ou tem algum subordinado direto, poderia nos dizer

como se dá a sua comunica~~o com eles?

265



.Para chegar até voc&, as comunicai5es passam por alguma

espécie de filtro?

enquanto responsável pela designaiâo de tarefas,

realiza algum tipo de press~o sob os seus subordinados?

.Existe press~o na hora de desempenhar trabalhos designados

ou se dá completa liberdade ao trabalhador para estabelecer o seu

ritmo de trabalho?

.Existe alguma forma de medir se o que foi comunicado, foi

1" "2::3.1 men t e C omp reen d í do no sentido esperado? E·::;t ::~.

exiite, é habitual?

af:i.rm<:lrque a postura da A.P.N.P. encoraja a

confiania m6tua entre os seus empregados?

.Existe dentro da organiza~io espaiO para esclarecer d6vidas

sem medo ou temor de represálias?

lideranias estabelecidas

organizai~o e/ou pelos pr6prios trabalhadores?
,... ó •

u ::,":;~: ::~. o que o levou a faz&-lo?

•Qual a sua relaiio com os membros do sindicato?

.Qual a sua rela.io com seus chefes e superiores? O acesso

até eles é facilitado?

.Existe confian~a que permita a aproximBiio, seJa para fazer

reivindicai5es ou mesmo para parabenizar posturas consideradas

.Enquanto trabalhador portuário, como v@ a funiio do porto em

que trabalha e a import§ncia do mesmo dentro da A.P.N.P.?



.Acha que existe algum tipo de rela;10 entre seu porto e os

outros portos que formam no conjunto a organiZai1o?

.Alguma vez teve contato com trabalhadores de outros portos

como isto aconteceu?

.Com que freqUincia voci fala com as pessoas com as quais

trabalha?

.A comunicaiio estabelecida com os seus companheiros de

trabalho se restringe s6 ao tempo de permanincia dentro da

organizaiio ou continua fora dos limites da mesma?

.Pode dizer que al~m de colegas de trabalho, tem amigos?

.Tem algum tipo de preconceito com os trabalhadores que

pertenciam ~ administraiâo norte-americana?

.Sentiu-se alguma forma, pelas constantesafetado, de

mudanias ao nivel da direiio geral da organizaiio?

.0 que o leva a permanecer nos quadros da A.P.N.P.?

.A organiza;âo considera a personalidade~ o background e a

experi&ncia de seus funcionários quando necessita preencher as

vagas, evitando com isso o sub-aproveitamento das pessoas?

.Poderia dizer-nos se existe algum tipo de estrutura formal

de comunica~io estabelecida? •.• e informal?

.A organiza;1o tem algum tipo de preocura;io em cultivar e

arerfeiioar o seu pessoal? Se isto ~ aSSlm, pode dizer-se que o

teve sempre?

.Existe algum tipo de programa que vise incentivar o

trabalhador da organiza;1o?

.Sente a necessldade de comunica;io na organiZaiâo?
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.Como se d' a comunicaiio deste porto com o escritório

central?

.Existem publicai~es internas na organiZaiâo Quem as
edita?

.Existe algum tipo de automa;âo da comunica~io na A.P.N.P.?
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1~I'-lEXD I J I .a

PESSOAS ENTREVISTADAS

*----------------------------------------------------------------*

*----------------------------------------------------------------*
"·t' I:' " -, \"IJ'" T 11 .\. (', If . 'I"l' (l •1:1Jit;;.l;·.\. ....i::u.. _\.L. :, ••• ,;). . iH ..•••• :.:..(;1

Administradores dos Portos 3

Chefe de DeptD de Desenvolvimento Organizacional i

Chefe da Seiio e Coordenador de Compras i

Oficial de Relai5es P&blicas

Chefe de Faturamento

Con 1:::;').d oro

Oficial de Relai5es Trabalhistas ,.)
C.

Auxiliar de Relai5es Trabalhistas i

Enlace de Caracitaiio :i.

Instrutor Coordenador 1

Chefe do Departamento Pessoal i

Oficial do Bem-Estar Social i

Inspetor de Segurania Industrial i

Diretor da Sociedade de Funcionários Administrativos 1

Secretário Geral do Sindicato ..)c.•

'frabalhadora Manual i

Bib'l í o t ec ár í a



*----------------------------------------------,------------------*
NQ DE ENTREVISTADOS

*------------------------------------------------------------,----*
~,I:'I:'A (')1"1"'1:' I' J' 'J' (I •1:J..L~ .. .....,...::'.;.. l.J:l ...1 •••• ,.;.1:-1

Operador de Equipamento Pesado

Operador de Monta-Carga

Operador de Trator

Chefe de Quadrilha
")t:

Trabalhador de Controle de Contamina;io i

Supervisor de Verifica;io de Carga :1

Verificador de Carga :1.

Chefe do Departamento de Contenedores i

Trabalhador no Controle de Contenedores :1

Amarrador de Barco

Despachador de Lanchas

Oficial de Atraque i

Capataz Abastecedor de Agua :1

MecJnico de Equipamento Pesado i

Chefe de Armazenagem 1,

Encarregado de Despacho de Combustivel i

Chefe do Departamento

Engenheiro de Projeto :1.

Arquiteto Encarregado de Projetos Especiais i

Secretária do Departamento de Engenharia :1.

Trabalhador de Defesas de Cais

E!?0 I



*----------------------------------------------------------------*
C A R G O S NQ DE ENTREVISTADOS

*----------------------------------------------------------------*
Pintor 1

Capataz de Carpinteiros i

T O T A L

*----------------------------------------------------------------*

271


