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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objetivo destacar a importância das Relações 
Públicas no atual processo de desenvolvimento econômico da Baixada Santista. 
Parte-se da premissa de que, no contexto das transformações no mercado regional, 
as Relações Públicas despontam como área profissional de relevância à orientação 
das organizações que necessitam se posicionar neste cenário. Para alcançar o 
objetivo proposto, esta pesquisa fundamenta-se num percurso metodológico 
subdividido em duas partes. A primeira refere-se a uma revisão bibliográfica sobre a 
temática do desenvolvimento econômico e sua relação com a sustentabilidade, 
seguida de uma caracterização sobre o contexto econômico da Baixada Santista 
neste século 21. A segunda parte da metodologia diz respeito ao desenvolvimento 
de uma pesquisa empírica cuja finalidade é apresentar as opiniões de empresários e 
relações-públicas que atuam na Baixada Santista sobre o redesenho dessa 
economia regional, pontuando as perspectivas e desafios para as organizações e 
para esta área da Comunicação Social. Conclui-se que as Relações Públicas são 
indispensáveis no processo de desenvolvimento econômico da Baixada Santista, 
conduzindo as organizações no sentido de adotarem políticas de relacionamento 
com os seus diferentes públicos, com vistas à aceitação pública dessas empresas e 
como uma forma de diferencial competitivo. Essas políticas de relacionamento 
integram um posicionamento organizacional que prima pela sustentabilidade. Assim, 
este estudo propõe uma reflexão, em moldes de prognóstico, que incide sobre a 
valorização das Relações Públicas no cenário em transformação da Baixada 
Santista. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to highlight the importance of public relations in the current 
process of economic development of Santos. It starts with the premise that, in the 
context of changes in the regional market, the public relations professional is 
emerging as an area of relevance to the orientation of organizations that need to 
position themselves in this scenario. To achieve the proposed objective, this 
research builds on a methodological course divided into two parts. The first refers to 
a literature review on the topic of economic development and its relationship to 
sustainability, followed by a characterization of the economic context of Santos in the 
21st century. The second part of the methodology concerns the development of an 
empirical research whose purpose is to present the views of businesspeople and 
public relations acting in Santos on the redesign of the regional economy, pointing 
out the prospects and challenges for organizations and for this area Social 
Communication. We conclude that PR is essential in the process of economic 
development of Santos, driving organizations to adopt policies to their relationship 
with audiences, with a view to public acceptance of these companies and as a form 
of competitive advantage. These policies are part of a relationship that excels in 
positioning organizational sustainability. Thus, this study proposes a reflection of 
prognosis in molds, which focuses on the enhancement of Public Relations at the 
changing landscape of Santos. 
 

Keywords: Baixada Santista; economic development; sustainability; Public 

Relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista vem, nos últimos anos, 

protagonizando um conjunto de transformações econômicas que, na concepção de 

autores especializados na análise do cenário desta região (GONÇALVES, 2006; 

CLARO; SOUZA, 2009; CLARO, 2010), configura-se como um processo de 

desenvolvimento econômico regional.  

O Porto de Santos, por exemplo, considerado o maior porto do Brasil e da 

América Latina, localizado, estrategicamente, próximo aos Estados de São Paulo, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e servindo como porta de 

entrada e saída de produtos no âmbito nacional e internacional, vem ampliando suas 

estruturas e serviços, consolidando o seu já reconhecido destaque. Em 2006, a sua 

estrutura foi considerada a mais moderna do Brasil (CAMPOS, 2006). Atualmente, o 

Porto de Santos ocupa a 39ª posição no ranking mundial de movimentação de 

cargas conteinerizadas, e estão sendo construídos diversos estaleiros particulares 

para comportar, ao mesmo tempo, mais navios no Porto. Vale pontuar também que, 

em 2011, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) planeja finalizar 

o acompanhamento ambiental de dragagem realizada desde 2005, para que, dessa 

forma, navios de maior porte possam trafegar pelo Porto (CODESP, 2011). 

Por sua vez, o turismo, o comércio, o lazer, o setor de serviços também vêm 

ganhando representatividade e dinamizando a economia desta região metropolitana 

(CLARO; SOUZA, 2009), que conta com uma população de cerca de 1,6 milhão de 

moradores fixos, sendo que, em períodos de férias e feriados prolongados, chega a 

dobrar a sua população, com turistas que se instalam nas diversas cidades deste 

litoral paulista (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E PESQUISA, 2010). O 

panorama da Baixada Santista também vem sendo remodelado, significativamente, 

desde o início da exploração de petróleo na Bacia de Santos. Em 2004, foram 

perfurados alguns poços, uma vez que já haviam sido identificadas, acima da 

camada de sal, rochas arenosas depositadas em águas profundas.  

Em 2008, ocorreu a primeira extração na camada localizada abaixo de 2.000 

metros de sal, o que tornou o combustível retirado dessa camada conhecido como 

pré-sal (FERNANDES, 2010). Em novembro de 2010, foi apresentada a informação 
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de que o Campo Petrolífero Tupi, situado na Bacia de Santos, tem reservas de 

enorme dimensão, estimadas pela Petrobras entre 5 e 8 bilhões de barris de 

petróleo, fato que pode ser considerado uma das maiores descobertas do mundo 

nos últimos anos, no que se refere à extração deste óleo (PETROBRAS, 2011). 

Isso fez com que os “olhos do mundo” se voltassem para o Brasil e, em 

particular, à Baixada Santista. O relatório anual da Agência Internacional de Energia 

(AIE) aponta que a camada do pré-sal no País, no total, pode abrigar 

aproximadamente 100 bilhões de barris de óleo equivalente em reservas, o que 

colocaria o Brasil entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. A 

exploração do petróleo na Bacia de Santos está impulsionando esta região a novos 

tipos de atividade econômica, que até então tinha como principais segmentos o 

turismo (VAZ, 2004) e a dinâmica transnacional no Porto de Santos, ambos em 

contínuo crescimento (GONÇALVES, 2006).  

Essa movimentação econômica na Baixada Santista, com evidentes impactos 

na esfera social, cultural, política, habitacional, compõe o quadro geral que embasa, 

de forma contextualizada, a investigação que ora apresentamos. Basta pensarmos 

na vinda de novas empresas para esta região, com a redefinição das lógicas de 

mercado até então vigentes, no acelerado desenvolvimento do mercado imobiliário, 

na oferta de novos produtos e serviços, na atração de profissionais qualificados, na 

criação de cursos para a qualificação da mão-de-obra local, na concorrência entre 

as empresas que já atuam na Baixada, para visualizarmos este cenário de nítida 

transformação. É evidente, porém, que não podemos, em nossas análises, descurar 

outros fatores que igualmente contribuem para alavancar as transformações 

econômicas nesta região do Estado de São Paulo, como questões vinculadas ao 

macrocontexto nacional e global. Com relação a este propósito, temos a consciência 

de que a avaliação de um cenário regional exige a atenção reflexiva em torno de 

diversas variáveis.  

O que conduz as indagações que estruturam esta investigação diz respeito 

aos modos como as organizações que atuam neste panorama em transformação da 

Baixada Santista, bem como aquelas que, possivelmente, se instalarão nesta região, 

terão de sistematizar os relacionamentos com seus públicos, a fim de se legitimarem 

no mercado regional em expansão. Se estamos diante de um novo contexto, 

deparamo-nos, ao certo, com novas exigências no que tocam aos modos como as 
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organizações se posicionam no mercado e na arena social, enfrentando o desafio de 

serem reconhecidas e valorizadas publicamente (FERRARI, 2009). Este trabalho de 

planejar, implantar, conduzir, fidelizar relacionamentos, por meio da gestão 

estratégica de processos comunicacionais, constitui atividade basilar dos 

profissionais de Relações Públicas. Nesse sentido, podemos visualizar um campo 

de trabalho que, na Baixada Santista, se abre aos relações-públicas? Como os 

profissionais desta área podem contribuir com a efetividade dos negócios 

organizacionais nesta região em processo de mudança? 

A presente investigação tem como objetivo central destacar a importância das 

Relações Públicas no corrente processo de desenvolvimento econômico da Baixada 

Santista. Pretende-se, nesse sentido, valorizar as Relações Públicas como campo 

profissional indispensável à orientação dos relacionamentos das organizações da 

Baixada Santista com seus públicos estratégicos, no quadro da atual recomposição 

da economia regional. Assim, este estudo visa apresentar um prognóstico das 

Relações Públicas na Baixada Santista, levando em conta as perspectivas e 

desafios que, desde o início deste século, se colocam às organizações que atuam 

na Região.  

Respaldamo-nos na justificativa de que as organizações da Baixada Santista 

precisam adaptar-se à nova realidade regional e gerenciar as mudanças necessárias 

para a credibilidade e efetividade de seus negócios, a partir da orientação de 

profissionais de Relações Públicas. Dessa forma, os relações-públicas, por sua 

visão estratégica e pela habilidade de gerir os relacionamentos das organizações 

com seus distintos públicos, podem despontar como um dos profissionais requeridos 

neste território, quase exclusivamente litorâneo, do Estado de São Paulo. 

Para alcançarmos os objetivos propostos nesta investigação, adotamos a 

seguinte metodologia, que se subdivide em duas partes. A primeira refere-se a um 

levantamento bibliográfico sobre temas que serão abordados ao longo dos capítulos, 

como desenvolvimento econômico regional, sustentabilidade, contextos e 

caracterização da Baixada Santista, além do debate sobre as Relações Públicas e 

sua importância no sistema organizacional. A segunda parte da metodologia envolve 

o desenvolvimento de uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, com base na 

qual identificamos a percepção de um grupo de empresários da Região acerca do 

corrente processo de desenvolvimento econômico da Baixada Santista, bem como 
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sobre a importância da comunicação para os negócios organizacionais. 

Complementando esta pesquisa empírica, entrevistamos profissionais de Relações 

Públicas que atuam na Baixada Santista, a fim de avaliarmos suas considerações 

sobre o mercado das Relações Públicas nesta região e sobre as oportunidades que 

podem se abrir aos profissionais desta área, no contexto de aquecimento da 

economia regional.      

Este trabalho conta com três capítulos, sendo primeiramente apresentado um 

estudo para se compreender como surgiu o pensamento sobre o desenvolvimento 

econômico e como este evoluiu desde o século 17 até a atualidade, analisando a 

inter-relação entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. No segundo 

capítulo, exporemos uma breve caracterização da Baixada Santista, no que toca à 

sua história e seu panorama atual, incluindo a trajetória do Porto de Santos e sua 

importância para a Região e para o País. Neste capítulo serão também 

apresentados os atuais ícones que vêm promovendo a transformação econômica da 

Baixada Santista, como a exploração do pré-sal da Bacia de Santos. No terceiro 

capítulo, exploraremos as definições teóricas sobre as Relações Públicas e sobre 

sua importância no sistema organizacional, inserindo neste debate os resultados da 

pesquisa empírica desenvolvida junto a empresários e relações-públicas que atuam 

na Baixada Santista e que manifestaram suas opiniões acerca da relevância da 

comunicação no atual processo de desenvolvimento econômico regional.  

Pretende-se com esta investigação fomentar as discussões em torno dos 

atuais campos e contextos de atuação que se abrem aos profissionais de Relações 

Públicas na Baixada Santista, contribuindo com os debates de acadêmicos, 

pesquisadores, profissionais, estudantes e demais interessados acerca da 

valorização das Relações Públicas em cenários de mudança.    
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1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E O CONTEXTO DA 

BAIXADA SANTISTA: MUDANÇAS, PLANEJAMENTO, DESAFIOS 

 

 Neste capítulo apresentaremos algumas definições teóricas em torno do 

conceito de desenvolvimento econômico, resgatando o entendimento sobre este 

assunto desde a escola Fisiocrata, desenvolvida na França, no século 17. Os 

pensamentos explorados nos séculos posteriores por Adam Smith, David Ricardo, 

Celso Furtado, ainda que se apresentem brevemente neste trabalho, contribuem 

para o entendimento sobre a temática central desta investigação. Nessa linha de 

análise, abordaremos também a importância do desenvolvimento econômico aliado 

à idéia de sustentabilidade e como esse processo, fundamentado em planejamento 

estratégico, pode gerar benefícios, em múltiplos aspectos, a uma região. 

Com base em renomados autores, como Alcindo Gonçalves e Marcílio 

Soares, discutiremos o desenvolvimento econômico da Baixada Santista no início do 

século 21 e os importantes pontos que devem ser analisados diante do novo cenário 

que se configura nesta região.   

 

1.1 Desenvolvimento econômico: perspectivas gerais 

 

O desenvolvimento econômico é tema que vem sendo estudado com 
grande interesse tanto no meio acadêmico quanto nas organizações 
responsáveis pelo processo produtivo mundial. Faz ele parte da 
agenda de governos de países ricos e pobres e sua adequada 
compreensão é, de longe, um dos mais complexos, intrigantes e 
incertos desafios que a humanidade deve enfrentar. (GONÇALVES, 
2006, p. 53). 

 

O Dicionário dos Direitos Humanos (MAIA, 2011) conceitua o 

desenvolvimento econômico como um assunto de grande importância, sendo 

debatido nos múltiplos campos disciplinares das Ciências Humanas e Sociais. Sua 

caracterização não se restringe ao crescimento da produção em uma região, mas 

trata, principalmente, de aspectos qualitativos de como acontece esse crescimento, 

isto é, refere-se à forma como os frutos do crescimento são distribuídos na 

sociedade. Pereira (1987) defende que, se o desenvolvimento econômico não 
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promove modificações de caráter social e político, que, por conseqüência, 

impulsionam transformações da mais diversa ordem, é porque, então, não houve 

desenvolvimento. 

Os séculos 17 e 18 foram muito promissores para as Ciências Econômicas e 

para o entendimento do que se convencionou denominar de desenvolvimento 

econômico. Foi ao longo daqueles séculos que começaram a surgir os pensadores e 

estudiosos que viriam a formular teorias que tentavam explicar a realidade 

econômica da época, partindo da observação do panorama que vivenciavam, 

marcado por transfigurações nos modos de produção de mercadorias e na 

organização do trabalho, nas formas de agrupamento familiar, na reconfiguração do 

campo e das cidades, nas concepções e materialização da técnica e da estética, 

bem a gosto do processo modernizador da industrialização nascente (HOBSBAWM, 

1977; BRAUDEL, 1987).  

É neste quadro contextual que surge a Escola Fisiocrática, com origem 

francesa e que defendia a existência de uma ordem natural, com base na qual a 

sociedade deveria se organizar. Os fisiocratas acreditavam que somente a 

agricultura poderia gerar excedente, possibilitando o desenvolvimento das vilas e 

cidades existentes na época, e assim formularam suas teorias, partindo do princípio 

da agricultura (não a camponesa, mas a agricultura nos moldes da 

instrumentalização capitalista) como centro da geração de riqueza na sociedade 

(HAGEN, 1971). 

A Fisiocracia, escola de pensamento formada por economistas burgueses, 

ficou conhecida pelo trabalho de François Quesnay (1694-1774), que criou uma 

tabela de economia em 1758, conhecida como Tableau Économique, onde 

relacionou o sistema econômico à semelhança do funcionamento do organismo 

humano, defendendo que o primeiro, tal como este último, precisa estar em perfeito 

equilíbrio para ter um constante e positivo desenvolvimento. A Tableau Économique 

era baseada em uma lista de transações que apresentava como os produtos dos 

setores agrícola e industrial deveriam ser distribuídos ou alocados de acordo com a 

necessidade da população e do mercado, para, desta forma, haver a perfeita 

circulação da moeda e bom funcionamento do sistema econômico. No fim de todo o 

processo, se as transações fossem agregadas, seria possível notar que a economia 

voltava ao seu estado inicial, ou seja, atendia à meta de se desenvolver.  
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Nesta lógica de organização e funcionamento, o setor industrial reproduzia o 

valor utilizado em insumos, enquanto o setor agrícola reproduzia o valor de seus 

insumos, além de um valor excedente, que era determinado pela classe dos 

proprietários de terras e consumido sob a forma de produtos agrícolas e industriais. 

Este modelo comprova que os dois setores de produção são interligados e que o 

produto de um deles é estritamente necessário para o andamento do outro, 

ilustrando que a alocação de produtos requer a circulação contínua da moeda 

(SELDON; PENNANCE, 1977).  

Segundo Hagen (1971), o significado da palavra fisiocrata pode ser expresso 

como “governo da natureza”, o que quer dizer que, de acordo com o pensamento 

fisiocrata, as atividades econômicas deveriam seguir a uma ordem imposta pela 

natureza. Como referido anteriormente, a escola fisiocrata identificava a produção 

agrícola como a base da economia, sendo que a sociedade era dividida em três 

classes: produtiva, que era formada por agricultores; classe estéril, que englobava 

as pessoas que trabalhavam na indústria, no comércio e exercendo profissões 

liberais, e a classe dos feudais.  

A classe produtiva era aquela que garantia a produção de alimentos e 

matéria-prima. Com a renda obtida com a venda de seus produtos, pagavam aos 

senhores feudais as terras utilizadas para produção, e a outra parte destinava-se ao 

pagamento de impostos ao Estado, além da compra de produtos industrializados 

fabricados pela classe estéril. Essas classes que recebiam dinheiro tinham a 

necessidade básica de comprar alimentos, retornando o dinheiro à classe produtiva, 

que iniciava um novo e repetitivo ciclo.  

Era nesse sentido que os fisiocratas defendiam que, no “governo da 

natureza”, a classe dos produtores era a única que, efetivamente, produzia além das 

suas necessidades, comercializando o excedente e provendo a alimentação a toda a 

sociedade. Já, na indústria, o valor produzido era gasto pelos operários e industriais, 

não gerando rendimentos. O Estado, por sua vez, responsabilizava-se por garantir a 

propriedade e a liberdade econômica da sociedade em geral, e, como existia uma 

“ordem natural” que regia as atividades econômicas, como propunha o postulado 

fisiocrata, que mais tarde seria revisto pelos idealizadores do liberalismo econômico, 

o Estado não deveria intervir no funcionamento do mercado (HAGEN, 1971).  
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Apesar da constante disputa em definir quem poderia ser chamado de 

fundador do pensamento sobre a economia e sua relevância às sociedades, poucos 

historiadores deixariam de reconhecer na obra de Adam Smith, intitulada A Riqueza 

das Nações, de 1776, um momento de inflexão no curso do pensamento econômico. 

Nela, a economia política adquire as feições de uma ciência autônoma, em oposição 

ao caráter dos escritos mercantilistas que existiam até então. Significa dizer que 

esse pensamento autônomo não mais dependia da reflexão política e moral, como 

permanecia no pensamento fisiocrático (DUMONT, 1977; RUBIN, 1979).  

Em sua obra, Smith (1983) defende que, ao buscar seu próprio interesse, o 

indivíduo frequentemente promove o interesse da sociedade de maneira mais 

eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Este autor 

salientou a importância, para a promoção do desenvolvimento econômico, de 

instituições sólidas que garantam a elevação dos salários e de outras formas de 

renda da população, o aperfeiçoamento das condições de trabalho, melhoria das 

condições habitacionais, amplo acesso à saúde e à educação, acesso ao lazer, 

melhoria na dieta alimentar das crianças, melhoria nas condições de transporte, 

segurança e baixos níveis de poluição (MACHADO, 2007)  

[...] já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar 
o seu capital em fomentar a atividade [...] e dirigir de tal maneira essa 
atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada 
indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo 
possível a renda anual da sociedade. Geralmente, na realidade, ele 
não tenciona promover o interesse público nem sabe até que ponto o 
está promovendo [...] [Ao empregar o seu capital] ele tem em vista 
apenas sua própria segurança; ao orientar sua atividade de tal 
maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas o 
seu próprio ganho e, neste, como em muitos outros casos, é levado 
como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não 
fazia parte de suas intenções. Aliás, nem sempre é pior para a 
sociedade que esse objetivo não faça parte das intenções do 
indivíduo. Ao perseguir seus próprios objetivos, o indivíduo muitas 
vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do 
que quanto tenciona realmente promovê-lo. (SMITH, 1983, p. 379). 

 

Adam Smith defendia um pensamento que associava a filosofia moral e os 

fenômenos sociais. O autor pontua que são os princípios que conectam e ordenam a 

vida em sociedade (CERQUEIRA, 2000). Na sua obra, Hagen (1971) apresenta 

Smith como o primeiro “economista de desenvolvimento”, por ter realçado o papel da 

inovação e comprovado a importância, no contexto em que viveu, da divisão do 
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trabalho entre os funcionários, alegando que o trabalhador que executa mais de uma 

tarefa acabava perdendo tempo, ao invés de aproveitá-lo ao máximo. 

Hagen (1971) destaca que, enquanto poucos acreditavam em níveis de vida 

cada vez mais elevados, Adam Smith esboçava os aspectos centrais do processo de 

crescimento, que chegou à análise econômica atual.  Smith mostrou aos estudiosos 

da época que a divisão de trabalho poderia facilitar na criação de máquinas que 

atendessem à determinada necessidade. Dessa forma, este autor analisava países 

desenvolvidos, como a França, com o objetivo de conscientizar e estimular ao 

máximo que os trabalhadores aumentassem seu lucro e, consequentemente, a 

qualidade de vida. 

Em 1817, na obra Princípios de economia política e tributação, o economista 

David Ricardo, partindo das idéias de seu antecessor, Adam Smith, destacou a 

importância das inovações tecnológicas para o desenvolvimento, defendendo que as 

novas tecnologias configuram o motor para as revoluções industriais e para o 

desenvolvimento da economia. Como demonstra Adelman (1972), David Ricardo 

defende que a criação de máquinas, que facilitaram e aperfeiçoaram a mão-de-obra 

no mercantilismo, desempenha importante papel não só no desenvolvimento 

industrial propriamente dito, mas também na agricultura, nos transportes e nos 

demais serviços, em todas as regiões do mundo. O “salto tecnológico”, na 

concepção deste autor, promove, no processo econômico, o necessário 

desenvolvimento, facilitando a lógica produtiva, ou melhor, ampliando a escala de 

produção, aumentando a produção por trabalhador, gerando mais renda para ser 

gasta em outras inovações, inclusive na aquisição de capital e na promoção do bem-

estar social.  

Em termos gerais, pode-se dizer que a linha básica do pensamento de 

Ricardo consiste em mostrar quais os fatores e as leis que determinam a distribuição 

da renda entre as classes sociais e sua relação com as circunstâncias gerais da 

sociedade, focada no desenvolvimento econômico. Assim, este economista inglês 

identifica os obstáculos ao crescimento das nações e as medidas para superá-los, 

opondo-se ao argumento da existência de uma “ordem natural” que rege as relações 

econômicas e sociais, como propunham os fisiocratas, e questionando o 

crescimento da riqueza das nações como um processo retilíneo e sem conflitos, 

como imaginava Adam Smith (MACHADO, 2007).  
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No Brasil, o economista Celso Furtado definiu o desenvolvimento econômico 

como  

[...] um processo de mudança social pelo qual um número crescente 
de necessidades humanas preexistentes ou criadas pela própria 
mudança são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema 
produtivo, decorrente da introdução de inovações tecnológicas. 
(FURTADO, 1964, p. 68). 

 
Furtado (1963) pontua que o progresso não surge necessariamente da lógica 

da História, mas sim do fato de a sociedade possibilitar ao indivíduo a sua 

realização, pelo estímulo ao seu potencial. Para este autor, progresso é o conjunto 

de transformações sociais que torna possível um futuro onde todas as pessoas 

consigam sustentar-se e, constantemente, gerar renda para a sobrevivência. O 

ponto de partida para a sua reflexão sobre desenvolvimento é a análise criteriosa da 

realidade social, e não suposições abstratas gerais, e a identificação de formas de 

melhoria de vida em longo prazo.  

Nesta perspectiva, Furtado (1963) acredita que a parte mais importante no 

conceito de desenvolvimento é a destinação final dos recursos, que está ligada à 

satisfação e necessidades do ser humano. A alocação de recursos, pois, obedeceria 

às reais carências dos grupos sociais e entre as nações, de modo que se 

minimizariam as diferenciações de classe e entre países, sempre com atenção à 

disponibilidade e possível esgotamento dos recursos naturais. Assim, a noção atual 

de desenvolvimento sustentável, em linhas gerais, tem certa relação com o 

pensamento de Furtado: “ [...] não é qualquer taxa de crescimento da economia que 

pode ser perseguida; há que pensar-se antes naquilo que é (ecologicamente) 

sustentável, ou seja, possível, durável, realizável” (CAVALCANTI, 2001, s/p.).  

  Também nesta linha de entendimento, Galbraith (1962) direcionou suas 

pesquisas sobre o desenvolvimento econômico para a importância da educação. Em 

sua obra, o autor defende que, no século 20, o principal requisito para o 

desenvolvimento econômico foi a educação, considerando que a educação é a 

condição prévia para todas as demais formas de progresso. A educação se reveste 

de alta importância, seja como objeto de consumo imediato, seja como forma de 

investimento para uma produção futura.  

Com uma análise de diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

este autor norte-americano analisa e defende que a educação é necessária para o 
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crescimento de um país ou região. Quando a sociedade tem o conhecimento 

necessário para distinguir e compreender o que será melhor para si mesmo, 

sublinha este autor, ela se torna capaz de buscar o progresso contínuo. Galbraith 

(1962) conclui que não é possível prescrever uma receita para o desenvolvimento, 

pois qualquer tentativa resultará apenas em desperdício de tempo, frustração e 

desapontamento. O que é necessário para o contínuo crescimento é uma análise de 

quais as reais necessidades da região, seguida de um planejamento para execução 

correta das etapas pré-determinadas no processo de desenvolvimento, que se 

almeja sustentável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1.1.1 Desenvolvimento econômico sustentável: mediações entre 

iniciativa privada e interesse público 

 

A expressão sustentabilidade foi registrada pela primeira vez em 1980, num 

relatório da International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN), World Conservation Strategy, que sugeriu esse conceito como 

uma aproximação estratégica à integração da conservação e do desenvolvimento 

coerente com os objetivos de manutenção do ecossistema, preservação da 

diversidade genética e utilização sustentável dos recursos. O conceito de 

desenvolvimento sustentável foi mais tarde consagrado no relatório O Nosso Futuro 

Comum, publicado em 1987 pela World Commission on Environment and 

Development, uma comissão das Nações Unidas, chefiada pela então primeira-

ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

O Relatório Brundtland (1987), como ficou conhecido o documento, define 

desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as 

pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 

econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, uso 

razoável dos recursos da Terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

John Elkington, cofundador da organização não governamental internacional 

SustainAbility, criou em 1990 o conceito de tripé da sustentabilidade, também 
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chamado de triple bottom line, onde apresenta que a sustentabilidade é formada por 

três pilares, que são: o desenvolvimento econômico, gestão ambiental e a 

Responsabilidade Social. Isso representa que, antes de definirmos a 

sustentabilidade pela palavra “sustentar”, é preciso perceber a complexidade dos 

fatores envolvidos para conquistar esse objetivo.  

Marina Mendes (2011), em seu artigo, apresenta como o atual modelo de 

crescimento econômico vem gerando enormes desequilíbrios. Esta autora acentua 

que, se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, 

a miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Diante desse 

fato, cada dia mais se destaca a idéia de desenvolvimento sustentável, que busca 

conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e o respeito à 

dignidade humana. “O desenvolvimento sustentável tem como meta a produção de 

riquezas, mas também a de distribuí-la de maneira que melhore a qualidade de vida 

da população e, consequentemente, a qualidade ambiental do planeta” (MENDES, 

2011, p. 28). 

Haddad (2007), que defende a mesma linha de pensamento de Marina 

Mendes, pontua que:  

É sabido que toda atividade econômica tem por finalidade a geração 
de renda, ou remuneração do capital. Todavia, o atual modelo 
econômico tem sido muito eficaz em geração de riquezas, porem às 
custas da imensa degradação ambiental e da forte concentração de 
renda. A lógica da sustentabilidade procura justamente inverter esse 
estado de coisas, ao propor que atividade econômica respeite os 
limites da natureza e das sociedades. Como resultado do 
desenvolvimento sustentável espera-se que a qualidade de vida da 
humanidade seja sensivelmente melhorada. (HADDAD, 2007, p. 5). 

 
Haddad (2007) ainda destaca o fato de que, se o ritmo da atividade 

econômica continuar como está, a previsão é de que faltarão recursos para as 

próximas gerações, já que os recursos utilizados pelo homem não são  renováveis e 

estão se esgotando. Com isso, o impacto na qualidade de vida se torna um risco que 

deve ser considerado pelas autoridades e pela sociedade em geral. Segundo o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre as décadas de 70 e 90 do 

século 20, a Floresta Amazônica perdeu 551 mil km² de florestas (INSTITUTO 

NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2011).  
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Atentando-se a este quadro e às diversas situações de superexploração e 

esgotamento dos recursos naturais, em benefício da desmedida acumulação e 

reprodução do capital, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou, no Rio de 

Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), que é mais conhecida como “Rio 92”, referência à 

cidade que a abrigou, e também como “Cúpula da Terra”, por ter mediado acordos 

entre os Chefes de Estado presentes. Os 179 países participantes da “Rio 92” 

acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, um programa de ação baseado num 

documento de quarenta capítulos, que constitui a mais abrangente tentativa já 

realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, 

denominado desenvolvimento sustentável. O termo “Agenda 21” foi usado no 

sentido de intenções, desejo de mudança para esse novo modelo de 

desenvolvimento para o século 21.  

Dessa forma, podemos compreender que, para o desenvolvimento econômico 

de uma região como a Baixada Santista, além de todo o investimento dos órgãos 

públicos, as empresas, independentemente do seu porte, têm uma grande 

responsabilidade pelo futuro da região. Quando ocorre a melhoria dos serviços 

prestados à população, tanto públicos quanto privados, pode-se ter uma melhora na 

qualidade de vida das pessoas e, por consequência, nos índices de atratividade de 

mercado para novos investidores na atividade produtiva. 

Segundo o Instituto Ethos (2011), a responsabilidade social empresarial está 

ligada a uma relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 

quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 

impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais.  

Uma organização que implanta projetos para melhoria de sua região, que se 

preocupa em gerar benefícios para a população ao seu redor e que se 

responsabiliza pelo meio ambiente não apenas ganha selos de qualidade e 

reconhecimento de órgãos governamentais mas também se torna uma instituição de 

referência para seus funcionários e parceiros, além de toda a população, que se 

beneficia com os frutos de projetos que visam ao bem-estar de toda a sociedade 

(FARIAS, 2011). A empresa que prioriza a sustentabilidade certamente está mais 
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próxima do sucesso, do que aquelas que visam apenas seu lucro e benefício. Afinal, 

para se ter futuro é preciso viabilizar, isto é, planejar o caminho para o amanhã. 

 

1.1.2 O planejamento como base para o desenvolvimento 

 

Administrar sem planejar é como navegar sem rumo. É o 
planejamento que define os caminhos que serão trilhados, pelas 
empresas, governos e organizações em geral. (HADDAD, 2007, p. 
31). 

  

Sergio Buarque (2002) destaca que todo município, independente do seu 

porte e de suas condições, pode e, sobretudo, deve planejar, definir prioridades, 

formular estratégias, pensar a médio e a longo prazo, coordenar e articular as 

decisões e as ações a um programa de trabalho consistente. É preciso ter a 

consciência de que não se constrói uma sociedade para todos quando apenas são 

priorizados alguns grupos particulares, na hora de definir os novos rumos.  

Durante o planejamento para o desenvolvimento de uma região, fatores 

como: recursos humanos, materiais, financeiros, tecnologia, legislação, cultura, 

ambiente, demografia e economia devem ser levados em consideração, com 

minuciosa atenção. Um modelo de desenvolvimento local que seja baseado muito 

mais na incorporação de vantagens locacionais, como benefícios que remetem a 

melhorias de qualidade de vida, na qualidade ambiental e, portanto, melhorias para 

o conjunto da população, podem, perfeitamente, garantir condições para que os 

empreendimentos econômicos tenham um desempenho em termos de 

produtividade. Como pontua Buarque (2002), uma região que seja atrativa para se 

viver pela qualidade de vida, automaticamente, promove efeitos no processo de 

desenvolvimento local. 

Quando desconsideramos, no processo de planejamento, o entorno da 

localidade onde se situa uma organização, estamos reduzindo a análise e a 

capacidade de negócios organizacionais, no seu sentido amplo, por não levarmos 

em conta outros fatores que possam contribuir com o desenvolvimento local e, 

evidentemente, com a própria sustentabilidade da instituição. Por isso, se evidencia 

a necessidade de considerar oportunidades e ameaças oriundas do macroambiente, 
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visando potencializar as oportunidades e, se possível, neutralizar as ameaças 

(COSTA, 2007; YANAZE, 2007). Assim, o processo de planejamento deve focar 

iniciativas também a longo prazo, não permitindo que questões pontuais venham 

comprometer seu eixo central. Isso não significa deixar de lado os problemas 

existentes, pelo contrário, é na implantação de um planejamento para o 

desenvolvimento que se gera mais qualidade de vida e eliminação de problemas. 

Claro que a simultaneidade existente entre a implementação do planejamento de 

longo prazo e as carências emergenciais decorrentes de ações passadas geram 

conflitos, mas administrar esses conflitos é parte integrante do processo (FARIAS, 

2011). 

Devemos analisar e planejar os serviços ofertados, de maneira que se possa 

atender à população de forma qualitativa e quantitativa, buscando reduzir ao máximo 

os riscos de comprometer a qualidade de vida pela prestação de serviços malfeitos. 

A disponibilidade e qualidade dos serviços são fontes de diferenciação entre um 

local e outro, influenciando a percepção das pessoas (HADDAD, 2007). 

No quadro a seguir, vemos a diferença entre o plano estratégico e o plano 

diretor tradicional. Assim, podemos compreender os benefícios gerados pelo 

planejamento.                  

              Quadro 1 - Diferenças entre o Plano Estratégico e o Plano Diretor 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO 
 

PLANO DIRETOR TRADICIONAL 

 

Plano integral com objetivos territoriais. 
 

Ordenação do espaço urbano. 

Prioriza projetos sem necessariamente 

localizá-los no espaço. 
Determina os usos do solo, os sistemas 

gerais e atuações públicas. 

Baseado no consenso e participação social 

em todas as etapas. 

Responsabilidade do desenho pela 

administração pública e participação 

posterior. 

Utilização de análise qualitativa e de fatores 

críticos. 
Utilização de estudos territoriais e do meio 

físico. 

Plano de compromissos e acordos entre os 

agentes para ação imediata a curto prazo. 
Plano normativo para regular a ação 

privada futura e possível. 

É um plano de ação. É um plano para regular a ação. 

 
Fonte: (FALCOSKI, 1997, p. 147) 
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Como veremos no próximo tópico, o cuidado em se planejar o 

desenvolvimento econômico da Baixada Santista tem sito tema de destaque entre o 

empresariado, lideranças municipais e estaduais, intelectuais das instituições de 

ensino da Região, personalidades que, sobretudo nos meios de comunicação locais, 

divulgam suas ponderações sobre o atual panorama desta Região. A ampliação do 

Porto de Santos, o fortalecimento do turismo e do comércio e, em particular, as 

movimentações em torno da exploração do pré-sal da Bacia de Santos têm 

possibilitado o adensamento do processo de desenvolvimento econômico nesta 

região. Múltiplas vozes discutem, como se evidencia nesta monografia, as vias de 

acesso a um desenvolvimento econômico sustentável.   

     

1.2 Desenvolvimento econômico da Baixada Santista 

 

Na medida em que o desenvolvimento depende da história, é 
indispensável estudá-la, na busca das causas e dos efeitos das 
mudanças, bem como para identificar as forças que irradiam 
energia para novos processos de desenvolvimento nos 
mercados. (GONÇALVES, 2006, 37).  

 
A Baixada Santista apresenta um panorama regional com características 

diferenciadas, geradas pela sua posição geográfica e pelos fatores históricos. Esta 

região, como também veremos no capítulo subsequente, é diretamente influenciada 

pelo Porto de Santos, que deu início à urbanização regional, um dos elementos 

primordiais do desenvolvimento dos processos econômicos. Até o século 18, a 

região da Baixada Santista pouco foi estimulada para o desenvolvimento, sendo a 

mão-de-obra escrava a principal fonte de renda, associada à produção e exportação 

de açúcar (GONÇALVES, 2006).  

Em 1789, o governador Bernardo José de Lorena investiu na construção de 

um novo caminho para o Porto de Santos e, nos planos de valorizá-lo, com a volta 

da exportação de açúcar no século 19, o Porto de Santos passou por um verdadeiro 

renascimento, abrindo suas portas para a “era do café”. Alcindo Gonçalves (2006) 

ressalta que, com o café, na região da Baixada Santista não ocorreu apenas o 

movimento de exportação, mas também a intermediação financeira e comercial que 

envolvia o processo de vendas, especialmente para o mercado internacional, bem 
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como a estocagem e ensacamento do produto e toda a logística de transporte até os 

navios exportadores.  

Cubatão, que naquela época era apenas a região por onde os viajantes que 

vinham de São Paulo para o Litoral deveriam passar, tinha uma população muito 

pequena e algumas casas na região. Foi então que se iniciaram estudos para a 

construção de uma estrada que facilitasse o fluxo dos transportes (SOARES, 1984). 

Em 1852, embora ainda de difícil trânsito, por ser muito íngreme, a estrada que 

ligava a Baixada Santista à capital paulista já permitia a passagem de veículos 

carregados. Muitos achavam, porém, que a estrada não era o suficiente para o 

crescente tráfego. Soares (1984) defende que “o caminho do mar”, juntamente com 

Cubatão, exerceu um papel vital na economia paulista.  

A partir de 1872, a Baixada Santista teve um grande crescimento 

populacional, sobretudo entre 1890 e 1913, já que a população cresceu 584%. Para 

o crescimento urbano, a região passou por um trabalho de saneamento, posto que, 

nas décadas anteriores, registraram-se inúmeras epidemias, como sarampo, 

tuberculose e varíola, chegando a, em 1989, o Porto de Santos ser interditado, na 

tentativa de controlar o contágio (GONÇALVES, 2006).  

A Bolsa do Café de Santos, por sua vez, foi fundada em 2 de maio de 1917, 

sendo a primeira instituição do gênero a surgir no Brasil, tendo como objetivos 

centralizar e sistematizar as operações de café, classificar os tipos de café, verificar 

estoque de disponibilidade do produto, apurar, registrar e divulgar diariamente os 

preços correntes de venda e situação no mercado (ARAÚJO, 1969). 

As principais obras de impacto econômico na região, entre 1900 e 1930, 

responsáveis pela implantação de infra-estrutura básica, estiveram vinculadas a 

diversos setores da economia regional. No distrito de Bertioga, junto ao rio Itatinga, 

uma usina hidrelétrica foi implantada e destinada a atender às necessidades de 

energia elétrica de toda a área portuária das redondezas. Em 1909, a iluminação 

elétrica substituía o uso do gás de hulha, usado desde 1811. Em 1918, instalou-se 

em Cubatão a primeira indústria da região, a Companhia Santista de Papel e, em 
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1926, foi dado início às atividades da Usina Hidrelétrica Henry Borden1 (SOARES, 

1984). 

Atualmente, a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) conta com 

órgãos filiados à Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), que foi criada 

através da Lei Complementar Estadual Nº 853, de 23 de dezembro de 1998, e tem 

por finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução das funções 

públicas de interesse comum nesta região, tornando-se responsável pelo controle do 

desenvolvimento econômico e social. Entre os órgãos vinculados, temos o Conselho 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (CONDESB), que 

é um conselho formado por representantes das nove prefeituras da região e 

representantes do governo do Estado, que tratam dos assuntos inerentes aos 

campos funcionais de interesse comum da RMBS. O Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano da Baixada Santista (FUNDO), que também se interliga à AGEM, tem 

como finalidade dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações 

conjuntas dele decorrentes, no que se refere às funções que interessam o Estado e 

os municípios que compõem esta região.  

Soares (1984) defende que a Baixada Santista, concentrada em espaço 

territorial exíguo, quanto a sua importância econômica e populacional, tem seu solo 

repartido por atividades industriais, centradas em Cubatão, mas com vários pontos 

em outros municípios. As atividades portuárias ocupam áreas diversas desta região, 

e o turismo se expande por todo o litoral, por ter o mar como forma de lazer.  

Segundo Monteiro, Campos e Guerreiro (2001, p. 68): 

No caso da Baixada Santista, a região passa por uma “onda” de 
desenvolvimento decorrente das novas descobertas do petróleo e 
gás na Bacia de Santos, a partir de sete vetores estratégicos 
identificados pela Prefeitura de Santos: energia, turismo, 
desenvolvimento urbano, meio ambiente, pesquisa e 
desenvolvimento, logística e porto – indústria. Cada vetor estratégico 
corresponde a uma possível linha de desenvolvimento que 
promoverá mudanças substanciais no âmbito da vocação econômica 
local e de novas potencialidades produtivas. 

 

                                                           
1
 A Usina Henry Borden, administrada pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), da 

Secretaria de Estado da Energia, está localizada na raiz da Serra do Mar, em Cubatão. A usina foi 
uma das peças-chave para o desenvolvimento industrial paulista, além de impulsionadora da 
economia da cidade de Cubatão e da Grande São Paulo. 
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Desta forma, podemos identificar, de imediato, que a Baixada Santista vem 

protagonizando um processo de desenvolvimento econômico, considerando, 

inclusive, que a base tecnológica já existente na Região possibilita pólos atrativos 

aos investidores e empreendedores. Os autores acima citados defendem que, nesta 

etapa de crescimento e desenvolvimento da Região, não se pode esquecer da 

sustentabilidade e de medidas de cuidados com o meio ambiente e com a 

população, para que, assim, as mudanças decorrentes  do crescimento regional não 

ocasionem futuros problemas para a Baixada Santista. 

Alberto Claro (2010) argumenta sobre a importância da chamada “terceira 

idade” como um dos participantes na dinâmica de desenvolvimento econômico da 

Baixada Santista, salientando que a Região possui características que favorecem o 

estilo de vida de “pessoas de idade”, além dos benefícios e projetos fornecidos pelos 

governos municipais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), pessoas brasileiras com idade igual ou superior a 60 anos 

gastam em alimentação, saúde e entretenimento o equivalente a 150 bilhões de 

reais por ano, o que contribui significativamente para com a economia nacional. É 

nesse sentido que Claro (2010) acentua que o volume financeiro que esse grupo 

social deposita nos comércios, nos equipamentos de lazer, no mercado imobiliário, 

nas instituições de ensino vem dinamizando e aquecendo a economia regional na 

Baixada. 

A Universidade Católica de Santos foi a primeira desta região a abrir suas 

portas para cursos direcionados a pessoas do grupo que se convenciona denominar 

como da “terceira idade”. A GFK Indicator2  apontou que, no final de 2005, no Brasil, 

este grupo social tinha em mãos 5,6 milhões de cartões de crédito, o que 

corresponde a 8,4% do total de cartões em circulação no País. Dada a importância 

que vem ganhando essa camada da população brasileira, com perspectivas de 

envelhecimento diferentes das que se registravam há algumas décadas, em função 

da melhoria nas condições de vida, há que se pensar que, na Baixada Santista, a 

demanda de consumo e de múltiplos serviços gerados por essa população só vem 

contribuir para o aquecimento da economia regional.  

                                                           
2
 A GKF, empresa alemã especializada em pesquisa de mercado, é a quarta maior empresa deste 

ramo no mundo, tendo escritório, também, no Brasil. Site da empresa: http://www.gfkindicator.com/  
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O Porto de Santos também é outro fator de grande importância econômica 

para a Baixada Santista, uma vez que, por ser o maior porto da América Latina, é 

responsável pela movimentação de cerca de 27%3 da carga transportada no Brasil, 

o que gera um alto número de empregos para esta região. Como veremos no 

capítulo subsequente, o Porto de Santos tem importância para o País e para o 

desenvolvimento econômico regional desde 1600, quando era porta de entrada de 

uma multiplicidade de produtos e de imigrantes das mais diversas nacionalidades, 

que contribuíram para a formação, em múltiplos aspectos, do Brasil (SCHOEPS; 

DELAZARO, 1980; VIDAL, 2002; CLARO, 2010). 

Durante todo seu percurso histórico, passou por melhorias e transformações 

que o levaram a ocupar a posição que tem hoje. Porém, o diretor-superintendente da 

Fertimport, Paulo Naef, ressalta a falta de infraestrutura dos portos brasileiros e 

destaca a necessidade de novos investimentos para atender à demanda do 

mercado. "No quesito infraestrutura, o Brasil, comparado a outros países, está muito 

para trás, ficou em 49 de 58 analisados" (informação verbal)4, mencionou Paulo 

Naef na sua participação na nona edição do Santos Export 2011 - Fórum 

Internacional para Expansão do Porto de Santos, que aconteceu na cidade de 

Santos, reunindo empresários e governantes das cidades da Baixada Santista para 

analisarem o futuro desta região, diante do seu crescimento econômico e da 

movimentação em torno do pré-sal. 

Neste mesmo evento, o ex-ministro dos portos e diretor da Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários (Antaq), Pedro Brito, defendeu que cerca de 15 mil 

caminhões vêm para a Baixada Santista, seja para o Porto ou para o complexo 

industrial de Cubatão, sempre necessitando de um aparato logístico. E a perspectiva 

é a de que essa movimentação de caminhões triplique até 2030. “Precisamos de 

investimento pesado em acessos terrestres, sem descuidar de aperfeiçoar a questão 

rodoviária e também repensando os acessos hidroviários. Quem sobrevoa a Baixada 

vê as possibilidades e acessos hidroviários" (informação verbal), afirmou Brito.  

Segundo dados levantados no site do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), em 1970, o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Santos, a 

                                                           
3
 Segundo dados da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), em relatório 

apresentado no ano de 2005. 
4
 A palestra de Paulo Naef, no âmbito do Santos Export 2011, ocorreu no dia 25 de agosto de 2011.  
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maior na Região Metropolitana da Baixada Santista, era de US$ 2.775.562.762 de 

dólares, o que significava, no ranking das cidades do Estado de São Paulo, que 

Santos ocupava a quarta colocação. Já no ano de 1996, o PIB da cidade passou 

para US$ 4.408.171.572 de dólares. O crescimento percentual do PIB nesses 26 

anos foi de 58,82%. Outro indicador importante é o repasse de verbas que o Estado 

faz ao município, de acordo com o que a Constituição determina. Vinte e cinco por 

cento do total arrecadado pelo Estado é destinado aos seus municípios, sendo 

divididos em (BRASIL, 2011): critério de valor adicionado (76%), população (13%), 

receita tributária própria (5%), área cultivada (3%), parte fixa (2%) e outros (1%). 

Outra fonte de receita municipal é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

que repassa da União para o município 22,5% da arrecadação do imposto de renda 

e do imposto de produtos industrializados, obedecendo aos seguintes critérios: 10% 

para as capitais, 3,6% para municípios com mais de 156.216 habitantes e 86,4% 

para os demais municípios. 

No dia 11 de agosto de 2011, o governador Geraldo Alckmin anunciou 

investimentos que somam R$ 5,3 bilhões para a Baixada Santista (AGEM, 2011). A 

verba será aplicada em várias frentes, principalmente em Educação, Turismo, 

Saúde, Transportes e Segurança Pública. Carlos Pimentel Mendes ressalta que o 

mundo já escolheu a região da Baixada Santista como um dos grandes pólos de 

negócios e, desta forma, é necessário empenho e cuidado com o desenvolvimento 

da Região, em particular diante do furor econômico em torno do pré-sal. O Instituto 

Metropolitano de Pesquisas Acadêmicas e Consultoria Técnico-Operacional 

(Impacto) realizou no, dia 31 de agosto de 2011, o Simpósio Habitação na Região 

Metropolitana da Baixada Santista (AGEM, 2011). O evento, em formato de mesa-

redonda, faz parte do projeto Baixada Santista 2021 – Os desafios para a próxima 

década. 

Neste evento, o professor da Universidade Santa Cecília (Unisanta), Gerson 

Prando, apresentou sua pesquisa científica sobre a cidade de Macaé, no Rio de 

Janeiro, município que viu sua realidade ser transformada, de forma desordenada, 

pelos impactos gerados pelo pré-sal. Com o objetivo de não se repetir esse 

problema na Baixada Santista, Prando sublinhou que o aquecimento da economia 

nesta região deve vir acompanhado pela noção de desenvolvimento integrado, ou 
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seja, planejado de modo que tanto a iniciativa privada quanto todos os outros 

setores da sociedade incorporem práticas de sustentabilidade.  

Por outro lado, o jornalista Rodolfo Amaral lembrou que a valorização do 

preço do solo em Santos segue tabela de valores irreal, fazendo com que muitas 

pessoas não consigam mais fixar residência nesta cidade, comprando imóveis nas 

cidades vizinhas, como São Vicente e Praia Grande. “Precisamos entender que a 

Baixada Santista, que ocupa 0,95% do território paulista e 60% na média regional 

deste diminuto território, é protegida por legislações ambientais municipais, 

estaduais ou federais” (AGEM, 2008). No seu discurso, Amaral destacou que, para 

os próximos cinquenta anos, haverá apenas 122 km² passíveis de ocupação 

residencial, comercial e industrial “Devemos nos aprofundar com seriedade nestas 

questões, sob pena de tornar insuportável a convivência na Região entre as 

gerações futuras”, concluiu. 

No âmbito do projeto Baixada Santista 2021 – Os desafios para a próxima 

década, a arquiteta Débora Blanco lembrou que o próximo tema a ser debatido será 

a mobilidade urbana. Assim, os profissionais, em particular os da arquitetura, “[...] 

terão outra oportunidade para auxiliar as autoridades a planejar ações para os 

próximos anos, de forma que a cidade de Santos, principalmente, não seja afetada 

negativamente, assim como aconteceu em Macaé, no Rio de Janeiro” (AGEM, 

2011).  
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2 A BAIXADA SANTISTA: ÍCONES IDENTITÁRIOS E O PROTAGONISMO 

DO PRÉ-SAL 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma caracterização genérica da Baixada 

Santista, focando certos ícones que, atualmente, contribuem com o processo de 

desenvolvimento econômico desta região metropolitana. Assim, partiremos de um 

recorte que privilegia as especificidades históricas e geográficas desta região, 

avaliando a sua relação com a economia nos nove municípios que a compõem. 

Seguindo esta linha de análise, exploraremos a importância do Porto de Santos para 

a Baixada, desde sua fundação até os atuais planos de expansão, que já vem 

provocando impactos na economia e na sociedade.  

 Interligado ao setor portuário, outro fator que vem contribuindo para com o 

desenvolvimento econômico da Baixada Santista, sobre o qual nos debruçamos, é a 

descoberta da camada de pré-sal e sua exploração na Bacia de Santos, trazendo 

para a região empresas dos mais diversos setores e o crescimento do mercado 

imobiliário. Neste capítulo, além de um mapeamento das transformações que estão 

impactando os municípios da Região, contamos com uma análise de depoimentos 

expressos em artigos jornalísticos que abordam a especulação sobre o futuro da 

Baixada Santista.  

 

2.1 A Baixada Santista: características gerais  

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada mediante a Lei 

Complementar Estadual 815, com data de 30 de julho de 1996 (Anexo B), tornando-

se a primeira região metropolitana brasileira que não possui uma capital estadual. A 

Baixada Santista ocupa uma posição central que separa o Litoral Norte5 paulista, 

caracterizado pelas costas altas, com inúmeras enseadas e ilhas que se estendem 

                                                           
5
 Formado pelas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilha Bela. 
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até o Estado do Rio de Janeiro, e o Litoral Sul6, com costas baixas, extensas e 

monótonas, que vão até o Estado do Paraná. 

De acordo com Penteado (1965, p. 11),  

Entre duas paisagens litorâneas tão distintas, situa-se a costa da 
Baixada Santista, onde característicos de uma ou de outra das 
porções mencionadas coexistem e se interpenetram, de tal modo, 
que acabam, por isso mesmo, oferecendo ao litoral de Santos uma 
originalidade marcante. 

 

A Baixada Santista é uma região do litoral paulista formada por nove cidades 

(Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e 

São Vicente), correspondendo a uma área territorial de mais de 2.422 km², extensão 

que a eleva à posição de terceira maior região do Estado de São Paulo. 

 

 

                     Figura 1 – Mapa da Baixada Santista 

                     Fonte: Bertioga, 2011 

 

Esta região metropolitana conta com uma população de cerca de 1,6 milhões 

de moradores fixos (IBGE, 2010) e, em períodos de férias ou feriados prolongados, 

chega a dobrar sua população, com turistas que se instalam nas diversas cidades 

deste litoral. Nesse sentido, a Baixada Santista possui um característico perfil de 

região turística (VAZ, 2004), mas que, ao mesmo tempo, consegue se sustentar 

sozinha, sobretudo em razão das grandes empresas localizadas na Região, como o 

parque industrial de Cubatão e o complexo portuário de Santos. 

                                                           
6
 Composto pelas cidades de Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, além das que integram a Baixada 

Santista, com exceção de Cubatão. 
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É cercada pela costa da Mata Atlântica, sendo que quase todas as suas 

cidades são banhadas pelo oceano Atlântico, disponibilizando praias e paisagens 

atrativas ao turismo. Como afirma Alcindo Gonçalves (2006, p. 172), “o turismo teve 

também um papel no desenvolvimento regional. As praias são um atrativo natural de 

que a região dispõe, e que sempre trouxeram visitantes, especialmente nas 

temporadas de verão”. 

O Parque Estadual da Serra do Mar possui aproximadamente 315 mil 

hectares e sua extensão abrange a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro até a 

região de Itariri, localizada no sul do Estado paulista. Nas dependências do parque 

encontramos a maior área contínua de Mata Atlântica preservada do Brasil, 

compondo o cenário faz parte do caminho que acompanha a viagem de todos 

aqueles que visitam a Baixada Santista.  

Cada cidade carrega consigo sua peculiar importância, desde a colonização 

do Brasil até os dias de hoje. Com exceção de Cubatão, as cidades da Baixada 

Santista são consideradas estâncias balneárias pelo Estado de São Paulo, por 

cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status garante 

a esses municípios uma verba maior por parte do Estado, para a promoção do 

turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar, junto a seu 

nome, o título de Estância Balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto 

pelo expediente municipal oficial, quanto pelas referências estaduais.  

Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, sendo que o início ao seu 

povoamento remonta ao ano de 1540 (SERRA, 1985; GONÇALVES, 2006). Na 

pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Santos, em 2008, figurou como a sétima cidade mais rica do Estado de São Paulo, 

além de ser a maior cidade do litoral paulista. É reconhecida por ter o maior jardim 

em frente à praia do mundo7 e ter o maior porto da América Latina, como veremos 

adiante. São Vicente, por sua vez, foi a primeira vila fundada pelos portugueses na 

América, em 1532 (PENTEADO, 1965). Hoje, a cidade baseia sua economia no 

comércio e no turismo, sendo que seu grande atrativo para os visitantes são as 

cinco praias existentes no município, além da conhecida encenação da fundação da 

Vila de São Vicente, que é considerada o maior espetáculo em areia de praia do 

                                                           
7
 Disponível no livro Guiness World Records (2001). 
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mundo, iniciado em 1982, como parte das comemorações do aniversário desta 

cidade. 

Cubatão, historicamente, sempre teve um papel de destaque no cenário da 

Baixada Santista, do Estado de São Paulo e do Brasil. Localizada no sopé da Serra 

do Mar, de onde jesuítas, comerciantes, tropeiros, autoridades do reino tomavam 

fôlego para atingir o Planalto, Cubatão tornou-se essencialmente um lugar de 

passagem. Até os anos 50 do século 20, não passava de uma área onde 

predominava a atividade rural de forma simples e primitiva, mas, entre 1955 e 1975, 

teve a implantação de dezoito indústrias (SERRA, 1985).  

Na década de 1980, foi considerada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como a cidade mais poluída do mundo, mas que, com a mobilização da 

população, Estado e empresas privadas, conseguiu, progressivamente, controlar 

93% do nível de poluição no ar. Atualmente, é comprovado pelo controle de 

qualidade do ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) que, 

na maioria dos dias, a qualidade do ar no centro de Cubatão é melhor do que o 

avaliado no Parque do Ibirapuera, localizado na cidade de São Paulo (CETESB, 

2011). 

Guarujá, chamada de "Pérola do Atlântico", devido às suas belas praias e 

outras belezas naturais, é uma das cidades da Baixada Santista mais procuradas 

pelos turistas na alta temporada, contando com praias urbanizadas e algumas 

selvagens, acessíveis apenas por trilhas. Além do litoral, Guarujá oferece 

construções históricas e trilhas de ecoturismo. Outra atração local é a pesca 

artesanal, que pode ser vista e praticada em diversas praias do município. Mais ao 

sul, Praia Grande tem uma das mais movimentadas praias do Brasil. Na alta 

temporada, recebe cerca de 1,4 milhão de turistas, que corresponde a quase cinco 

vezes o número de sua população fixa, que também vem se expandindo 

rapidamente, com crescimento de 56 mil habitantes entre 2000 e 2009. Não foi por 

acaso que Praia Grande recebeu o título de "a cidade que mais cresce no Brasil" 

(ZANCHETTA, 2009). 

 Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá e Bertioga são reconhecidas como referência 

de lazer, por suas inúmeras praias, rios, cachoeiras, parques ecológicos e regiões 

de conservação ambiental, além de terem abrigado histórias de lutas e batalhas ao 
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longo do processo de colonização do Brasil, como bem apresenta Gonçalves (2006). 

Nei Eduardo Serra (1985) ressalta que a Baixada Santista é uma região 

geoeconômica por ter uma das maiores concentrações urbanas do País, uma vez 

que 96% da população dos seus municípios se concentram no meio urbano. Este 

autor afirma que “a Baixada Santista não pode ser fragmentada. Pode ser dividida 

para melhor atendimento do povo. Deve, porém, estar permanentemente unida” 

(SERRA, 1985, p. 29). 

 

2.2 O Porto de Santos e sua história 

 

O Porto de Santos abrange os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão e 

tem grande impacto e influência não apenas na região da Baixada Santista, mas em 

todo o País. Sua história tem início por volta de 1546, quando Brás Cubas fundou a 

vila de Santos, dando origem ao porto e à “alfândega primitiva”8. Até então, os 

navios que chegavam ao litoral atracavam na região de São Vicente, porém, devido 

a problemas com tempestades, marés e inundações, os pontos de parada foram 

transferidos para o interior da baía de Santos, considerando estar em águas 

protegidas, inclusive do ataque de piratas, visitantes costumeiros do povoado. Por 

mais de três séculos, o Porto de Santos manteve-se em padrões estáveis, com o 

mínimo de mecanização e muita exigência de trabalho físico (VIDAL, 2002).  

Naquelas épocas, sem nenhum aparato tecnológico, as embarcações que 

chegavam ao Porto paravam a mais de 100 metros de distância da costa e, com a 

ajuda de trapiches de madeira, os trabalhadores descarregavam as mercadorias, 

fazendo com que os navios demorassem longos dias para dar continuidade à 

viagem. Além disso, as condições de higiene e salubridade deste porto, e da própria 

cidade de Santos, eram altamente comprometidas, pois não havia estrutura para 

estocar a mercadoria recebida, o que, por consequência, atraía animais e todo o tipo 

de sujeira. Não foi por acaso que, no século 19, o Porto de Santos foi considerado o 

"Porto da Morte" (GUERISE, 2010), repercutindo inclusive no tráfego de navios, que 

                                                           
8
 Uma das primeiras alfândegas do Brasil, que teve grande movimento até 1668, quando foi 

desativada para, mais tarde, funcionar em outro local.  
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evitavam atracar na região, com medo das doenças e epidemias existentes 

(GONÇALVES, 2006). 

No século 19, o café tornou-se um dos mais importantes produtos da 

economia brasileira, sendo que seu plantio estendia-se por todo o Planalto Paulista, 

atingindo até algumas áreas da Baixada Santista, fato que pressionava as 

autoridades para a necessidade de ampliação e modernização das instalações 

portuárias, com vistas à exportação, em maior escala e em ritmo acelerado, deste 

que se tornou o produto brasileiro amplamente conhecido além-mar. Como destaca 

Boris Fausto (1977, p. 200), “o êxito da economia cafeeira do Oeste Paulista 

dependia essencialmente de transportes e de um porto viável de exportação, pois o 

Rio de Janeiro ficava muito distante”. 

Guerise (2010, p. 18) refere que “não se pode dizer se foi o desenvolvimento 

do café que levou ao crescimento do porto ou se o porto é que alavancou o 

comércio na região.” O fato é que o Porto de Santos se desenvolveu em 

consonância ao crescimento do Estado de São Paulo, inclusive ao da Baixada 

Santista, e ao fortalecimento da cultura e da exportação do café, considerado na 

época como principal produto comercial no País. 

Em 1886, o então Ministério de Viação e Obras Públicas do Governo Imperial, 

visando ao desenvolvimento e melhoria da região da Baixada Santista e seu porto, 

publicou um edital para os interessados em concorrer à execução das obras 

necessárias no Porto. Foi então que, em 12 de julho de 1888, o grupo liderado por 

Cândido Gaffrée e Eduardo Guinie foi autorizado a construir e explorar, por trinta e 

nove anos (depois prolongado para noventa anos), o Porto de Santos, com base no 

projeto do engenheiro Sabóia e Silva. Esse grupo criou, então, a empresa Gaffrée, 

Guinie & Cia., com uma sede no Rio de Janeiro, que mais tarde se transformou em 

Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos e, em seguida, em Companhia 

Docas de Santos (CDS). 

O marco oficial da inauguração do Porto de Santos é 2 de fevereiro de 1892, 

quando a Companhia Docas de Santos disponibilizou à navegação mundial os 

primeiros 260m de cais, na área de Santos. Com essa inauguração, iniciou-se, 

também, uma nova fase para a vida da cidade, que acompanhou e cresceu com a 
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contínua expansão portuária, atravessando os ciclos de crescimento econômico 

deste país (FAUSTO, 1977). 

Devido à Crise de 19299 e seus graves reflexos sobre o complexo cafeeiro, 

houve a expansão de produção brasileira na área de bens de consumo e na 

indústria de base produtiva, voltada para o mercado interno. Nesta fase, a existência 

do Porto contribuiu para a necessária importação de matérias-primas. Em 1945, o 

Porto possuía um invejável conjunto de instalações e equipamentos, todos, sem 

exceção, construídos ou adquiridos com recursos próprios da Companhia Docas de 

Santos (SCHOEPS; DELÁZARO, 1980). Entretanto, como contextualizam estes 

autores, o crescimento da inflação logo após a II Guerra Mundial inibiu a captação 

de capitais privados para novos investimentos, tornando dificultosa a realização de 

obras de expansão do Porto. 

Em 1980, o Governo Federal criou a Companhia Docas do Estado de São 

Paulo (CODESP), empresa de economia mista, de capital majoritário da União, que 

administra o Porto de Santos até os dias de hoje. Em 1993, foi criada a Lei 8.630/93, 

chamada Lei de Modernização dos Portos, que permitiu aos portos brasileiros, em 

especial ao Porto de Santos, a superação de grandes desafios, como reformular o 

sistema de gerenciamento das operações e da mão-de-obra, eliminar as 

interferências corporativas e burocráticas e estimular a modernização de instalações 

e equipamentos através dos compromissos assumidos pela iniciativa privada nos 

contratos de arrendamento de áreas portuárias. Essas mudanças tiveram o objetivo 

de implantar, entre os portos brasileiros, padrões de credibilidade reconhecidos 

internacionalmente. 

Com a nova Lei, iniciou-se a modernização do Porto de Santos, e toda a 

operação portuária passou a ser executada por empresas privadas, que realizaram 

grandes investimentos em equipamentos especializados e infraestrutura que facilitou 

o trabalho portuário, além do investimento na qualificação da mão-de-obra dos 

trabalhadores, que passaram a receber treinamentos e cursos de capacitação, com 

o objetivo de aumentar a produtividade do serviço. Alberto Claro (2010) considera 

que é inegável que a privatização nos serviços portuários representou um salto de 

                                                           
9
 A Crise de 1929 foi uma grande depressão econômica mundial que teve início em 1929 e que 

persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial (FAUSTO, 
1977).  
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qualidade e quantidade no Porto de Santos, posto que “o volume de cargas duplicou 

em dez anos, passando de 39,9 milhões t em 1998 a mais de 80,8 milhões t em 

2007” (CLARO, 2010, p. 160). 

Atualmente, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Possui uma 

localização estratégica, pois está ligado à principal região econômica do País, 

atendendo aos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, 

Minas Gerais e, até mesmo, países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Chile. Além 

de estar a aproximadamente setenta quilômetros de distância da sexta cidade mais 

populosa do mundo (BRASIL ESCOLA, 2011), a cidade de São Paulo, o Porto de 

Santos tem duas ligações ferroviárias e duas estradas que o ligam à capital do 

Estado de São Paulo, além de uma estrada para o sul do país. 

Em 2006, a sua estrutura foi considerada a mais moderna do Brasil. No ano 

de 2007, o Porto movimentou US$ 71.5 bilhões de dólares, representando, segundo 

dados da CODESP, 25,4% do fluxo de comércio internacional do País. O Porto de 

Santos ocupa, hoje, a 39ª posição no ranking mundial de movimentação de cargas 

conteinerizadas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou, em 

2006, um estudo (CAMPOS, 2006) para criar um ranking dos portos brasileiros e 

apontou o Porto de Santos como o mais importante para o comércio exterior do 

Brasil, inclusive com a maior relação com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. É 

o porto que mais movimenta mercadorias, apresentando a maior oferta de serviços 

marítimos, que, por sua vez, atraem mais cargas, consolidando sua posição de porto 

brasileiro que mais transporta. Alberto Claro (2010, p. 164) avalia que 

A relação estreita que o Porto tem com a economia brasileira e com 
o esforço do país de inserção no comércio internacional, resultado e 
causa da concentração econômica na sua hinterlândia10, aliada a 
uma infra-estrutura de acesso terrestre adequada, indicam o Porto e 
suas atividades como um dos eixos de dinamismo da economia 
regional. 

 

Em 2009, o Porto de Santos movimentou mais de 83 milhões de toneladas de 

carga, sendo 36% de carga geral, 46% de sólidos a granel e 18% de líquidos a 

granel (AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E 

COMPETITIVIDADE, 2011). Em 2010, em uma entrevista sobre o futuro do Porto de 

                                                           
10

 Definido pelo Dicionário Aurélio (2010) como: s.f. Território contíguo à costa marinha ou a um rio; 
interior. / Região servida por um porto ou via navegável. 
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Santos, o atual presidente da CODESP, José Roberto Serra, salientou que um 

detalhado estudo apontou, dentro de um cenário otimista, uma demanda de 240 

milhões de toneladas para o ano de 2024. “É com esse número que o Porto 

trabalha, analisando a capacidade já instalada, os projetos em execução e previstos, 

de forma a garantir um crescimento compatível” (BEACH CO, 2011).  

Atualmente, açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos 

cítricos, soja, veículos, granéis líquidos diversos, em milhões de quilos, fazem parte 

do cotidiano do Porto de Santos, que já movimentou mais de um bilhão de toneladas 

de cargas diversas, desde 1892 até 2011. Por ano, registra-se a movimentação de 

mais de 60 milhões de toneladas de cargas variadas, número inimaginável em 1892, 

ano da inauguração oficial deste porto (CODESP, 2011). 

A soja e o açúcar são, nos últimos tempos, os produtos mais movimentados 

no Porto. A operação da carga é realizada em terminais especializados nas suas 

duas margens. No caso da soja, existem duas variações do produto que são 

movimentadas no cais santista. A primeira é o grão da soja, como o de feijão, que é 

consumido em grande parte do mundo, na alimentação básica. A segunda é o farelo, 

utilizado principalmente para a produção de ração animal. O embarque e o 

desembarque de soja dos navios requerem cuidados especiais, para evitar que o pó 

originado dos grãos e do farelo fique no ar ou caia no mar. Para isso, existe toda 

uma infraestrutura de equipamentos para contenção desses produtos. 

Em 2011, a CODESP finalizará o acompanhamento ambiental de dragagem 

realizada desde 2005 no Porto de Santos (CODESP, 2011). A dragagem foi 

necessária para garantir a profundidade do canal, permitindo que os navios 

trafeguem sem riscos à segurança da navegação. A profundidade do canal da 

Baixada Santista era de apenas dez metros e o objetivo é chegar a quinze metros de 

profundidade, para que, desta forma, navios de maior porte possam trafegar pelo 

Porto, sem problemas. Estão sendo construídos, também, diversos estaleiros 

particulares para comportar, ao mesmo tempo, mais navios no Porto, o que tende a 

ampliar a importância deste empreendimento na Baixada Santista e no País, 

colaborando com o processo de desenvolvimento econômico regional e nacional. 
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2.2.1 O Porto de Santos e a Baixada Santista: conexões identitárias  

 

A relação entre a cidade de Santos e o Porto destaca-se desde o início do 

século 16, quando as primeiras expedições exploratórias portuguesas observaram 

as vantagens geográficas apresentadas pela região da Ilha de São Vicente. Com o 

aumento da importância deste porto, devido à posição geográfica privilegiada, 

Santos foi elevada à categoria de vila, em 1545. Porém, a vila de Santos teve um 

grande preço a pagar por sua localização e pela existência de seu porto, já que 

foram vários os ataques de piratas no decorrer de sua história. 

Com a intenção de reverter esta situação, o governador Bernardo José de 

Lorena tornou o Porto de Santos o único porto da Capitania no ano de 1789, o que 

provocou decadência nas vilas do litoral norte. Em 1803, o novo governador Franca 

e Horta restaurou o monopólio santista, estendendo a todas as vilas da costa 

paulista a proibição de comércio de cabotagem11, o que provocou efeitos 

devastadores sobre a economia dessas regiões, beneficiando a região de Santos 

(GUERISE, 2010). 

Com isso, o Porto de Santos experimenta um verdadeiro renascimento e 

torna-se, nas primeiras décadas do século 19, o “porto do açúcar”, passando a ser a 

principal porta de entrada e saída do País, àquela época, ainda colônia de Portugal. 

Seu crescimento teve sincronia com a expansão da produção açucareira em terras 

paulistas. De acordo com Costa (2003, p. 6) 

[...] adentrando pelo século XIX, já em pleno Brasil independente, 
Santos continuou com aquelas mesmas roupagens coloniais, salvo 
um pequeno movimento no porto, como que renascente à custa do 
açúcar de exportação, vindo do planalto em lombo de burro. A 
cidade, porém, pouco evoluíra do que fora em fins do século anterior, 
não alcançando ainda os requisitos necessários para exercer suas 
funções históricas de porto e de comércio, como verdadeiro centro 
urbano. Aqueles requisitos somente apareceram na segunda metade 
do século, quando o café, sobrepujando o açúcar como principal 
produto de exportação do mais importante porto paulista, veio dar-lhe 
as forças necessárias para o progresso. 
 

Na segunda metade do século 19, ocorreu um processo de diversificação 

econômica e social na região, com a definição do País como exportador de café, 

                                                           
11

 É o nome dado para o transporte marítimo realizado entre dois portos da costa de um mesmo país 
ou entre um porto costeiro e um fluvial.  
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propiciando o desenvolvimento econômico da Baixada Santista, do Porto e do 

Planalto Paulista. Nesta fase, iniciou-se a expansão urbana de Santos, sendo que, 

no período de 1890-1913, a população chegou a crescer 584% (GONÇALVES, 

2006). Como consequência, nas últimas décadas do século 19, diante do aumento 

da movimentação do Porto, registraram-se frequentes saques de mercadorias nos 

navios e o surgimento de pestes, que se proliferaram sob as péssimas condições de 

salubridade e que levaram a um grande número de óbitos na cidade. Wilson Roberto 

Gambetta (1984, p. 18) escreve a respeito: “Morria-se em Santos mais do que 

nascia-se. Entre 1889 e 1897, a natalidade foi sempre inferior à mortalidade. Para os 

2574 óbitos registrados em 1895, apenas 810 crianças nasceram”. 

Por esses motivos, durante alguns anos a cidade de Santos e o Porto foram 

evitados pelos navios e pela imigração. Visando reverter o quadro, o Estado de São 

Paulo, juntamente com a Companhia Docas, formou uma Comissão de Saneamento 

Básico, cujo responsável foi o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, que 

desenvolveu um plano urbanístico que se apoiava em estudos detalhados da 

problemática santista e em modernas concepções e técnicas urbanísticas aplicadas 

mundialmente na época. 

Os objetivos foram devidamente cumpridos, e a febre amarela foi extinta 

definitivamente em 1904. A taxa de mortalidade, que chegou a cem óbitos a cada mil 

habitantes, baixou para cerca de vinte por mil pessoas no início do século 20. A 

cidade passa a crescer e a se desenvolver, protagonizando marcantes 

transformações. Como salienta Fernando Teixeira da Silva (1995, p. 15),  

Em aproximadamente duas décadas, Santos despiu-se das antigas 
roupagens que a associavam à Colônia, marcou presença no 
mercado internacional e fez a fortuna de muitos homens. Era uma 
cidade que contrastava suor, movimentação contínua de 
mercadorias, barulho e pobreza. 

  
O crescimento da metrópole de São Paulo favoreceu a região da Baixada 

Santista, fazendo de Santos o principal porto brasileiro que, desde o início dos anos 

50 do século 20, já era reconhecido como o maior porto da América Latina. As 

atividades portuárias foram a base da oferta de empregos e geração de renda local, 

sendo que, no final dos anos 70, segundo o estudo realizado por Schoeps e 

Delázaro (1980), 45,1% da população economicamente ativa da região trabalhava, 

direta ou indiretamente, em atividades relacionadas ao Porto. Há que se considerar, 
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ainda, que as atuais movimentações em torno da exploração de petróleo na Baixada 

Santista pode gerar uma rotina ainda mais intensa a este porto, cristalizando seu já 

conhecido protagonismo entre os portos brasileiros e latino-americanos. 

  

2.3 Pré-sal: Tupi e a “Nova Baixada Santista”  

 

Desde 2004, foram perfurados alguns poços na Bacia de Santos12, em busca 

de óleo, uma vez que já haviam sido identificadas, acima da camada de sal, rochas 

arenosas depositadas em águas profundas. Se fosse encontrado óleo, a ideia era 

aprofundar a perfuração, já que técnicos acreditavam que, nesta região, poderiam 

ser encontrados grandes reservatórios de petróleo. 

No ano de 2006, foi dada a notícia de descoberta de indícios de petróleo na 

Bacia de Santos e, desde então, a Petrobras, empresa líder em energia petrolífera 

no Brasil, iniciou um intenso trabalho de análise para confirmar a existência do 

petróleo e verificar sua qualidade e quantidade. No ano seguinte, houve a 

confirmação da existência de petróleo na região, e a revista Veja publicou, em 

novembro de 2007, uma reportagem intitulada “É só teste...mas dá para comemorar” 

(FRANÇA, 2011). Neste mesmo ano, o Governo brasileiro, juntamente com a 

Petrobrás, comemorou a possibilidade de tornar o Brasil um país reconhecido 

mundialmente pela extração de petróleo, passando de consumidor a potencial 

fornecedor. 

Em 2008, ocorreu a primeira extração de petróleo da camada localizada 

abaixo de dois mil metros de sal, o que tornou o combustível retirado dessa camada 

conhecido como pré-sal13. Pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de mais de 

800 quilômetros abaixo do leito do mar, entre os Estados do Espírito Santo e Santa 

Catarina, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). 

Essa camada existe há milhões de anos, porém foi descoberta recentemente. Como 

                                                           
12

 A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar (depressões da superfície terrestre formadas por 
abatimentos da litosfera, nas quais se depositam sedimentos e materiais vulcânicos) localizada na 
plataforma continental brasileira.   
13

 Chamado de pré-sal pela Petrobras porque forma um intervalo de rochas que se estende por baixo 
de uma extensa camada de sal. O termo pré é utilizado porque, ao longo do tempo, essas rochas 
foram sendo depositadas antes da camada de sal.  
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revelam informações da Petrobras (PETROBRAS, 2011), o petróleo encontrado 

nesta área está em uma profundidade de mais de sete mil metros abaixo de uma 

extensa camada de sal, que, segundo geólogos, conserva a qualidade do petróleo. 

Vários campos e poços de petróleo já foram descobertos no pré-sal, entre eles o 

Campo Petrolífero Tupi, localizado na bacia de Santos, que é considerado o 

principal. 

Naquele mesmo ano, a atual presidente Dilma Russef, que ainda ocupava o 

cargo de ministra no Ministério de Minas e Energias, anunciou o pré-sal como uma 

descoberta de grande importância para todas as gerações do Brasil. No âmbito 

econômico, especialistas afirmam que o pré-sal será o grande triunfo brasileiro neste 

início do século 21. Em agosto de 2009, o governo federal criou uma organização, a 

Petrosal, para administrar e contratar empresas para explorar as bacias de petróleo 

em parceria com a Petrobras. 

 

 

                    Figura 2 – Imagem descritiva sobre o pré-sal 
                    Fonte: Folha de São Paulo, 2011, p. C4. 

 

A revista Veja publicou uma matéria em setembro de 2009 (FRANÇA, 2009), 

apresentando a estimativa de que a camada do pré-sal contenha o equivalente a 

cerca de 1,6 trilhão de metros cúbicos de gás e óleo. O número supera em mais de 

cinco vezes as reservas atuais do país. Só no campo de Tupi (porção fluminense da 
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Bacia de Santos), haveria cerca de dez bilhões de barris de petróleo, o suficiente 

para elevar as reservas de petróleo e gás da Petrobras em até 60%. Uma vez 

confirmada tal expectativa, o Brasil ficará entre os seis países que possuem as 

maiores reservas de petróleo do mundo, atrás somente de Arábia Saudita, Irã, 

Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. 

Em novembro de 2010, foi apresentada a informação de que Tupi tem 

reservas de enorme dimensão, estimadas pela Petrobras entre cinco bilhões e oito 

bilhões de barris de petróleo, considerada, no que se refere à extração deste óleo, 

uma das maiores descobertas do mundo nos últimos sete anos.  Isso fez com que 

os “olhos do mundo” se voltassem para o Brasil e ampliassem o debate acerca da 

camada pré-sal. O relatório anual da Agência Internacional de Energia (AIE) aponta 

que a camada do pré-sal no País, no total, pode abrigar aproximadamente 100 

bilhões de barris de óleo equivalente em reservas, o que colocaria o Brasil entre os 

dez maiores produtores de petróleo do mundo (BBC, 2009). 

A Petrobras, uma das empresas pioneiras nesse tipo de perfuração profunda 

e que está à frente das atividades de exploração do pré-sal, não sabe responder 

exatamente o quanto de óleo e gás pode ser extraído de cada campo. E não é 

descartada a possibilidade de que toda a camada pré-sal seja interligada por suas 

reservas, formando, assim, uma reserva de grande dimensão. Em seu site 

institucional, esta empresa disponibilizou esclarecimentos sobre o pré-sal, 

acentuando sua importância para o desenvolvimento nacional:  

Diante do grande crescimento previsto das atividades da companhia 
para os próximos anos, tanto no pré-sal quanto nas demais áreas 
onde ela já opera, a Petrobras aumentou substancialmente os 
recursos programados em seu Plano de Negócios. São 
investimentos robustos, que garantirão a execução de uma das mais 
consistentes carteiras de projetos da indústria do petróleo no mundo. 
Serão novas plataformas de produção, mais de uma centena de 
embarcações de apoio, além da maior frota de sondas de perfuração 
a entrar em atividade nos próximos anos (PETROBRAS, 2011). 

 
 

De fato, apesar de toda a dificuldade e incerteza que envolve o pré-sal, 

diretores da Petrobras (PETROBRAS, 2009) afirmam que o Brasil está disposto a 

vencer os desafios, investindo em tecnologia e confiando em seu potencial para 

fazer com que o pré-sal seja um marco na história do País. A evolução na 

exploração do petróleo envolve indústrias petroquímicas, refinarias, indústrias 
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navais, novas tecnologias e aumento de emprego. Além de impactar diretamente a 

região da Baixada Santista, onde está localizado o Campo Petrolífero Tupi, o pré-sal 

está gerando grandes expectativas e transformações em todo o país, como uma 

alavanca para o desenvolvimento econômico e social.  

 

2.3.1 Os impactos do pré-sal na Baixada Santista 

 

A exploração de petróleo na Bacia de Santos teve início na década de 70 do 

século 20, com a perfuração de poços em águas rasas. Em três décadas, 

descobriram o grande potencial da Bacia de Santos e, desde 2008, aumenta cada 

vez mais a exploração do pré-sal. 

Em entrevista para o site “G1”, o diretor de Exploração e Produção da 

Petrobras, Guilherme Estrella, declara que a estimativa das reservas na camada pré-

sal na Bacia de Santos são mais significativas do que na região ultraprofunda das 

bacias de Campos e do Espírito Santo. Este executivo explicou que a camada de sal 

em Campos e Espírito Santo se deslocou ao longo dos anos, fazendo com que 

subisse o óleo que se situa abaixo da camada. Em Santos, a camada de sal 

manteve-se praticamente intacta, preservando o óleo abaixo dela. E é por este 

motivo que o foco para a extração de petróleo está sendo na Baixada Santista. 

O diretor financeiro da Petrobrás, Almir Barbassa, afirma que, em 2010, 

houve a perfuração de vinte poços na Bacia de Santos; para 2011, a Petrobras 

pretende perfurar novos vinte poços e já está realizando altos investimentos para 

acelerar a extração do petróleo nos próximos anos. A exploração do petróleo do pré-

sal na Bacia de Santos está impulsionando a região a novos tipos de atividade 

econômica, que até então tinha como principais segmentos o turismo e o Porto de 

Santos. Com a exploração inicial do pré-sal, os municípios da Baixada Santista 

estão tendo de se adaptar e desenvolver atividades de apoio logístico às petrolíferas 

(de onde saem helicópteros, barcos e navios para a produção em alto-mar), 
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manutenção de navios e barcos e criação de cursos na área de construção civil, 

soldagem, elétrica, naval, portuária e de petróleo e gás14. 

Em uma entrevista feita pelo site “G1” com os prefeitos de algumas cidades 

da Baixada Santista, foi salientado que, apesar de muitos pontos ainda não estarem 

definidos quando se fala do pré-sal, já que todos os campos petrolíferos ainda estão 

em fase de teste e ainda não se sabe, com certeza, qual será o volume e o ritmo de 

produção nos próximos anos, mesmo assim, as cidades desta região estão sendo 

impactadas por toda essa movimentação econômica, tendo iniciado obras de 

infraestrutura e busca de parcerias para o aumento na oferta de qualificação 

profissional nas áreas relacionadas ao petróleo. A ideia é que os moradores do 

litoral paulista possam ocupar o máximo dos postos de emprego gerados pelo pré-

sal (LEITE, 2011).  

As alunas da Universidade Católica de Santos, Aline Branco, Kátia Oliveira e 

Roseli Nascimento, defendem, em um artigo de opinião publicado no site “A 

Tribuna”, que é impossível pensar em como Santos será nos próximos vinte anos 

com a exploração do pré-sal, sem falar das cidades vizinhas, que também serão 

afetadas por esse novo ramo da economia. Consideram que a mudança será tão 

significativa que a região, já em manifesto processo de desenvolvimento, passará a 

ser a “Nova Baixada Santista” (BRANCO; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2011). 

A jornalista Paula Leite apresenta em sua matéria no Portal G1 como cada 

cidade está se movendo no sentido de contribuir com essa nova realidade na região, 

desenvolvendo projetos variados, como no caso de Santos, que receberá a sede da 

unidade de negócios da Petrobras. O município do Guarujá já investe em um 

aeroporto e quer instalar uma base de suprimento a plataformas. Cubatão pretende 

receber um estaleiro, assim como Bertioga e Peruíbe. Praia Grande está 

empenhada em viabilizar a construção de um aeroporto e de um condomínio 

industrial. São Vicente e Mongaguá também se organizam para destinar áreas a 

indústrias. Itanhaém, por sua vez, planeja investir em melhorias em seu aeroporto e 

abrigar um retroporto, área de atividades de apoio ao Porto. No âmbito do comércio 

e de oferta de produtos e serviços, esta jornalista acentua que pequenas ou grandes 
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 Segundo o “Guia do estudante” (2011), atualmente, existem cinco Instituições de Ensino Superior 
na Baixada Santista que ministram cursos de graduação na área de petróleo e gás, além das opções 
de curso tecnólogo.  
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empresas já vêm sentido os impactos da exploração do pré-sal, tendo de enfrentar a 

concorrência por parte de novas organizações que começam a oferecer suas 

atividades na região, ou mesmo entre aquelas que, identificando novos campos e 

demandas de atuação, protagonizam dinâmicas de reconfiguração no mercado.   

"A região toda se prepara para esse boom de investimentos", comenta Luiz 

Carlos Rachid, assessor técnico da Agência Metropolitana da Baixada Santista 

(Agem). Segundo este profissional, os governos também se preocupam em ter 

planos de mitigação de impactos ambientais. "O planejamento é importante para que 

a entrada da Petrobras não traga desequilíbrios às cidades", afirma Rachid (AGEM, 

2011). 

A sede da Petrobras na Baixada Santista, que está sendo construída, prevê a 

criação de dez mil empregos diretos nos próximos anos. Atualmente, cerca de 

sessenta mil pessoas trabalham no setor de petróleo e porto na região. Mas a 

previsão é que o pré-sal gere uma grande quantidade de empregos indiretos ao 

litoral paulista, na construção civil, em empresas que dão apoio às petrolíferas, rede 

hoteleira, comércio e nos restaurantes da região. Para isso, é necessário que a 

infraestrutura dos serviços públicos e privados sejam ampliados e melhorados para 

acompanhar o crescimento das cidades. 

Em entrevista ao jornal “A tribuna”, José Luiz Marcusso, gerente-geral da 

Unidade da Bacia de Santos da Petrobras, afirma que "não vai acontecer aqui o que 

aconteceu em Macaé, porque aqui tem planejamento bem feito e a parte logística é 

separada da parte técnica e administrativa. Em Macaé, foi feito tudo misturado, daí o 

crescimento desordenado”. A descoberta de petróleo na camada do pré-sal e as 

obras de ampliação do Porto de Santos também estão provocando um grande 

crescimento no mercado imobiliário na região (A TRIBUNA, 2011). 

A Agência Brasil15 publicou no site do jornal “Folha.com” (AGÊNCIA BRASIL, 

2011) o levantamento de que, atualmente, em Santos, o número de prédios em 

construção supera a quantidade de lançamentos acumulados nos últimos  doze 

anos. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações desta cidade, 

existem cento e sessenta e duas obras de imóveis com mais de dez andares em 
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 A Agência Brasil é um portal de notícias mantido pelo governo brasileiro e administrado pela 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC). É uma agência de notícias pública, de acesso livre, de 
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andamento, duas a mais do que as concluídas de 1998 a 2010. A cidade tem 

também setenta e um projetos de prédios aguardando aprovação e outros quarenta 

já aprovados. Esses prédios, segundo o secretário Antonio Carlos Silva Gonçalves, 

têm características diversas e atenderão às várias demandas que estão sendo 

criadas na cidade (AGÊNCIA BRASIL, 2011). São desde futuros prédios de 

habitação popular até modernos edifícios comerciais destinados a empresas um dos 

sinais que revela os novos investimentos do cenário em transformação na Baixada 

Santista.  

São esses investimentos, pois, que põem em relevo o desafio de as 

organizações da Baixada Santista, dos mais diversos portes e setores, terem de 

redirecionar as formas como atuam no dia-a-dia, frente a um panorama cujas 

alterações tornam-se visíveis nos últimos anos. Oferecendo novos produtos e 

serviços ou aprimorando suas atividades segundo a lógica de um mercado dinâmico, 

as empresas que atuam nesta região tanto podem se beneficiar com o processo de 

desenvolvimento econômico em curso, planejando suas ações de modo a manter a 

credibilidade e legitimidade de seus negócios, com foco na sustentabilidade, quanto 

não conseguir se posicionar estrategicamente e acompanhar as tendências e 

demandas. 
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3 RELAÇÕES PÚBLICAS: VISÃO ESTRATÉGICA EM CENÁRIO DE 

MUDANÇA 

 

Após a apresentação dos capítulos anteriores deste trabalho, nos quais 

definimos o conceito de desenvolvimento econômico e delineamos um breve 

panorama sobre a caracterização da Região Metropolitana da Baixada Santista e 

suas atuais transformações, exploraremos neste capítulo uma discussão em torno 

da importância das Relações Públicas no processo de desenvolvimento econômico 

desta região. Baseando-nos em renomados autores e estudiosos da área das 

Relações Públicas, incidiremos sobre a conceituação deste campo científico e 

profissional, salientando a relevância do planejamento estratégico da comunicação e 

as potencialidades apresentadas pelos profissionais de Relações Públicas nos 

diversos campos de atuação.  

Também evidenciaremos os resultados de uma pesquisa de campo 

desenvolvida, entre os meses de setembro e outubro de 2011, junto a quatro 

empresários de setores (portuário, comércio e imobiliário) que estão sendo 

diretamente impactados com as transformações em curso na Baixada Santista e 

cinco profissionais de Relações Públicas que atuam nesta região, também no 

segundo setor. Esta pesquisa qualitativa, baseada na aplicação de um questionário 

composto por perguntas abertas, tem como objetivo identificar, por um lado, a 

percepção dos empresários sobre o desenvolvimento econômico pelo qual vem 

passando a Região e a importância da comunicação neste processo e, por outro 

lado, o entendimento dos profissionais de Relações Públicas acerca das 

perspectivas e desafios que, nessa dinâmica econômica e social, se colocam às 

Relações Públicas no contexto regional.  

Cabe-nos pontuar que a identificação dos entrevistados, em ambos os casos, 

seguiu ao critério referente à representatividade das empresas onde trabalham 

esses profissionais, sendo que os questionários foram aplicados presencialmente. 

Focou-se na percepção do empresariado, em especial os de grande porte, pelo fato 

de, originalmente, as Relações Públicas terem mais visibilidade e reconhecimento 

entre esse grupo. As opiniões e depoimentos coletados na pesquisa de campo serão 

analisados na sua inter-relação com os fundamentos teóricos das Relações 
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Públicas, chamando a atenção à importância da atuação dos profissionais desta 

área junto a organizações que atuam em cenários de mudança.     

 

3.1 Relações Públicas: trajetória, funções e definições 

 

Há muitos anos a questão do valor das relações públicas tem sido de 
grande interesse para os comunicadores por causa da crença de que 
as relações públicas são uma função de gestão intangível cujo valor 
é difícil de descrever, mensurar e avaliar por meio da pesquisa 

sistemática. (GRUNIG, 2008, p. 37). 
 

O termo "Relações Públicas" surge em 1882, na Yale Law School, nos 

Estados Unidos da América, com a realização de uma conferência que tinha o título 

de "The Public Relations and the Duties of the Legal Profession"16. Tradicionalmente, 

se diz que a profissão de Relações Públicas (RP) teve sua origem nos Estados 

Unidos, com o jornalista Ivy Ledbetter Lee, que percebeu a importância da relação 

entre a organização e seus públicos. Porém, alguns historiadores discordam dessa 

teoria, alegando que, há mais de cinco mil anos, imperadores chineses já realizavam 

atividades semelhantes às exercidas pelo profissional de RP (GRUNIG, 2009). 

No Brasil, o marco inicial das Relações Públicas ocorreu em 1914, com a 

criação do primeiro departamento intitulado “Departamento de Relações Públicas”, 

na companhia paulista de energia elétrica “The Light and Power Co. Ltda” 

(KUNSCH, 1997; FRANÇA, 2003). Quarenta anos depois, em 21 de julho de 1954, 

um grupo formado por vinte e sete estudiosos e praticantes de Relações Públicas 

fundou a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) e, a partir de então, o 

Rio de Janeiro, primeiramente, e outros Estados também se interessaram por fazer 

parte da ABRP, estruturando assim as Seções Estaduais. Durante pelo menos 25 

anos, profissionais e pesquisadores lutaram para desenvolver técnicas de 

mensuração para provar que as Relações Públicas são eficazes e agregam valor à 

instituição. 
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James Grunig (2009), um dos mais notórios estudiosos de Relações Públicas 

do cenário mundial, defende que o motivo pelo qual as empresas precisam de um 

profissional de Relações Públicas sintetizam-se ao argumento de que : 

As organizações, tanto como as pessoas, devem se comunicar com 
os demais porque não estão isoladas no mundo. Se as pessoas não 
tivessem relações familiares, ou com vizinhos, amigos, inimigos ou 
colegas de trabalho, não teriam necessidade de comunicação com 
outrem além de si mesmas. Mas, porque não estão sós, devem usar 
a comunicação para coordenar o seu comportamento com as 
pessoas que influenciam ou por quem são influenciadas. Em outras 
palavras, as organizações necessitam das relações públicas porque 
mantém relacionamentos com públicos. (GRUNIG, 2009, p. 26). 

 

Este autor identifica quatro modelos que vêm caracterizando os diferentes 

exercícios profissionais dos relações-públicas. O primeiro diz respeito ao trabalho 

desenvolvido em agências de imprensa/divulgação, cujo propósito é obter, na mídia 

de massa, publicidade favorável à organização ou personalidade assessorada. Este 

trabalho costuma ser utilizado em campanhas publicitárias que promovem algum 

tipo de produto, seja ele relacionado ao esporte ou até mesmo a pessoas. Neste 

modelo, há certa complementaridade entre as Relações Públicas e a Publicidade e 

Propaganda, o que também suscita certos debates que problematizam a essência e 

os limites de ambas as áreas disciplinares. 

O segundo modelo refere-se à informação pública, que é semelhante à 

assessoria de imprensa, que entende as Relações Públicas apenas como 

disseminação de informações. Nesta perspectiva, o foco do trabalho dos 

profissionais de Relações Públicas dirige-se à construção e manutenção da imagem 

da instituição, utilizando-se como estratégia o relacionamento com o público externo 

por meio de ampla divulgação de informações, sem, no entanto, solucionar os 

pontos fracos internos e orientar a própria conduta organizacional. Esse modelo, 

como salienta Grunig (2009), tem sido recorrente na história das práticas de 

Relações Públicas, que não chegam a explorar as efetivas contribuições que esse 

campo profissional, com todo o seu universo de ideias, instrumentos e técnicas, 

pode ofertar no âmbito da comunicação organizacional.   

Esses dois modelos definidos pelo autor possuem a característica de „mão 

única‟, isso quer dizer que descrevem ações de comunicação que não estão 

baseadas em pesquisas ou reflexão estratégica, não permitindo o diálogo efetivo 
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entre organização e públicos. Programas como esses são utilizados para modificar o 

comportamento do público-alvo e não da organização em si, utilizando-se de 

ferramentas que promovam a imagem positiva, como o uso de propaganda, ou que 

disseminem apenas informações favoráveis com o objetivo de proteger a instituição 

do ambiente onde está inserida (GRUNIG, 2009). 

Por sua vez, o modelo „assimétrico de duas mãos‟ utiliza os serviços de 

empresas de pesquisa para planejar mensagens, com a clara intenção de induzir os 

públicos a se comportarem como a instituição deseja. Esta forma de comunicação 

carece de fundamentos sólidos pelo fato de reconhecer que, em geral, a instituição é 

protagonista exclusiva do processo comunicacional, ou seja, fonte por excelência de 

onde se emitem informações, necessidades e posicionamentos, sem a preocupação 

com as exigências e avaliações da outra parte que se comunica com a instituição, os 

públicos. Neste caso, também não se estruturam canais de comunicação e 

participação dos públicos junto à instituição, embora se reconheça a importância de 

uma opinião coletiva favorável.  

Grunig (2009) afirma que, ainda assim, este tipo de comunicação pode ser útil 

em casos em que o grau de conflito entre a empresa e o público-alvo não seja 

elevado e ressalta que este modelo se torna menos eficaz quando a empresa passa 

por constantes conflitos com um mesmo público. Em situações de conflito, os grupos 

geralmente esperam que a organização assuma seus pontos fracos e busque 

formas de solucioná-los, assim como desejam uma comunicação baseada no 

diálogo entre ambas as partes, e não apenas a decisão de um dos lados. 

O modelo „simétrico de duas mãos‟ é o último modelo sistematizado por este 

autor e diz respeito à utilização da pesquisa e da comunicação para administrar 

conflitos e aperfeiçoar o entendimento com públicos estratégicos. Esse modelo 

isenta a organização de definir qual lado está correto e permite que o tema em 

discussão seja devidamente avaliado e negociado, uma vez que cada lado 

defenderá seu ponto de vista e seus interesses. O modelo „simétrico de duas mãos‟ 

respalda-se no legítimo sentido da comunicação e dos relacionamentos 

organizacionais, que é a noção de diálogo, respeito e interação. 

Nessa perspectiva, este autor defende esse modelo como o mais ético e 

legítimo entre todos os outros, pois posiciona as Relações Públicas como 
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indispensáveis às negociações e concessões, atendendo às exigências e 

expectativas apresentadas pela instituição e pelos públicos, respeitando os distintos 

interesses. Logo, o foco dos relacionamentos cuidadosamente mediados pelos 

profissionais de Relações Públicas centra-se na negociação entre interesse privado 

e interesse público.  

Assim, percebemos que o profissional de Relações Públicas está habilitado a 

auxiliar os públicos na construção de imagens positivas sobre a organização e, mais 

que isso, orientar políticas e ações que promovam um comportamento 

organizacional credível e valorizado perante os públicos e a sociedade. As empresas 

que contratam serviços de Relações Públicas devem reconhecer esta atividade 

como importante função gerencial e estratégica, salientando que a comunicação, no 

sentido de relacionamentos eticamente administrados, cria valor para a organização. 

Para Waldyr Gutierrez Fortes, que é referência na área das Relações 

Públicas, 

A sociedade do conhecimento e da informação privilegia a 
inteligência humana e substitui a acumulação de capital físico da 
sociedade industrial. Congrega vários fatores que afetam direta ou 
indiretamente os resultados das organizações, sejam elas de 
qualquer natureza. O ambiente externo apresenta inúmeras 
situações mutáveis, evolutivas e sujeitas à influência, que 
determinam as possibilidades de êxito do que é empreendido. Nesse 
espaço complexo é que se consolidam os sistemas de 
relacionamento com os públicos. (FORTES, 2003, p. 15) 

 

Fortes (2003) defende que as condições sociais e econômicas que 

influenciam a empresa afetam as estratégias de Relações Públicas. Este autor 

defende seu pensamento baseando-se na constatação de que, atualmente, as 

questões gerenciais são resolvidas na gestão interna, mas que não passam por uma 

análise objetiva. Uma empresa que tem o objetivo de crescer, melhorando seus 

negócios por meio de inovações e estratégias, como no caso de muitas 

organizações da Baixada Santista, deve considerar que as decisões de caráter 

econômico, como as relativas à manutenção, matéria-prima e recursos humanos, 

devem estar perfeitamente sintonizadas às preocupações quanto aos 

relacionamentos com os públicos-alvo. 

A satisfação dos consumidores e demais grupos, além do atendimento dos 

interesses da organização, é uma das premissas das Relações Públicas (FORTES, 
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2003). Este, inclusive, foi um dos pontos mencionados durante a pesquisa aplicada 

junto à empreendedora Mariane Doconsk, superintendente do Shopping Praiamar, 

reconhecido como o mais completo da Região. A entrevistada afirma que, diante das 

mudanças econômicas vivenciadas atualmente na Baixada Santista, o shopping 

onde trabalha passou a realizar estudos mais aprofundados sobre implantação de 

novas lojas, segundo as características dos seus clientes e as novas demandas 

apresentadas. Além disso, destacou a importância do trabalho de comunicação 

interna, como treinamentos constantes e integração entre funcionários, para que 

todos os membros da organização recebam as mesmas informações a respeito das 

decisões organizacionais e das modificações em trâmite, com foco no sucesso 

organizacional. 

Com um pensamento parecido, Elizandra Celoto Marques, analista de 

qualidade da empresa Wilson Sons, declarou ser  

[...] essencial que a comunicação dentro da empresa seja 
transparente e objetiva. Observa-se hoje que os maiores impactos de 
uma organização ocorrem por falha na comunicação. O sucesso da 
empresa depende de uma boa comunicação entre todas as partes 
envolvidas.  
 

Por sua vez, Amanda Denti, que atua como relações-públicas da Advocacia 

Ruy de Mello Miller, um grande escritório de advocacia localizado na Baixada 

Santista, ressalta que 

[...] O profissional de Relações Públicas surge aqui como uma 
ferramenta estratégica. Se atualizado com o mercado, ele pode 
apoiar as organizações para se adequarem às políticas de 
comunicação e gestão. Com a expansão de atividades, por exemplo, 
é essencial que as marcas sejam geridas com a devida cautela, 
através de um planejamento (que inclua assessoria de imprensa, por 
exemplo), de forma a gerar e aproveitar oportunidades. É também 
essencial que se faça a gestão de relacionamento. 

 

Desta forma, podemos confirmar que o pensamento dos empresários e dos 

profissionais de Relações Públicas da Região sinaliza a relevância da comunicação 

organizacional e, especificamente, das Relações Públicas no sentido de conduzir as 

práticas comunicacionais por meio das quais as organizações se posicionam 

perante seus públicos e a sociedade, sobretudo no contexto de mudanças 

econômicas e sociais. Como pontua a superintendente do Shopping Praiamar, 

entrevistada nesta pesquisa de campo, tanto a comunicação interna quanto a que 
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diz respeito às novas prospecções de negócios são de reconhecido valor no 

contexto atual da Baixada Santista.   

Para tanto, Fortes (2003) destaca a importância do mapeamento dos públicos 

de interesse da organização e a necessidade de se estruturar políticas de 

relacionamento com esses grupos. Este autor define os públicos como grupos de 

pessoas que enfrentam questões similares, reconhecem que têm um pensamento 

comum acerca da postura organizacional e se unem para solucionar uma causa. 

Logo, se não há um assunto comum para conectar as pessoas, não haverá a 

existência de público. Os grupos precisam ter oportunidade de discussão para que o 

público, originado desta identificação comum de interesses, tenha condições de 

expor sua opinião. Ainda é comum empresas não saberem como lidar com o 

pensamento de seus públicos, seja entre os que se formam no ambiente interno ou 

externo à organização, o que nos leva a considerar, compartilhando da opinião de 

Fortes (2003), que há um imenso campo a ser explorado pelos profissionais de 

Relações Públicas.  

É neste mesmo sentido que Maria Aparecida Ferrari (2009) conceitua 

Relações Públicas como a atividade responsável pela construção e manutenção das 

redes de relacionamento das organizações com seus diversos públicos. Esta autora 

salienta que, sobretudo no contexto da globalização em curso e das velozes 

mudanças econômicas em distintas regiões, as formas como as organizações 

conduzem esse universo de relações devem ser pensadas estrategicamente, 

sempre respeitando as características regionais de cada local, além das interações 

em âmbito global. A globalização, logo, trás desafios para a descoberta de novos 

paradigmas sobre as múltiplas dimensões da atividade humana e, no caso das 

organizações modernas, são inúmeros os desafios que devem ser enfrentados com 

agilidade e visão estratégica (FERRARI, 2009).  

Acompanhando o pensamento desta autora, Camila B. Giugliano, Relações 

Públicas formada pela Universidade Católica de Santos e responsável pelo 

departamento de Comunicação do Grupo NPO (Núcleo de Psicologia 

Organizacional), localizado na cidade de Santos, defende que, diante das mudanças 

na Região, as empresas terão que desenvolver um novo perfil, procurando 

profissionais com mais competência e profissionais e que, mesmo sem uma grande 

experiência, estejam dispostos a inovar e a quebrar paradigmas. Além disso, esta 
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entrevistada acentuou que as empresas terão que focar em reter a sua mão-de-obra 

especializada, apresentar no mercado cada vez mais competitivo produtos com 

reconhecida qualidade, atrelados a melhores preços, ampliar a visibilidade da sua 

marca, devido à constante concorrência. Essas ações, como podemos perceber, 

requerem a atuação dos profissionais de Relações Públicas, em apoio ao Marketing, 

para trabalhar a imagem da organização e a comunicação com os públicos 

envolvidos. 

 

3.2 Relações Públicas como gestão estratégica 

 

Quando se fala em planejamento, muitas ideias e concepções vêm a 
mente. Das aplicações adjetivas aos mais diferentes tipos de 
planejamento e suas derivações, até as rotulações e os mitos que 
comumente são ligados a essa terminologia. É preciso, pois, deixar 
claro o real conceito do ato de planejar e desmistificar certos 
equívocos que normalmente perpassam as percepções ligadas a ele 
como área aplicada nas mais diversas modalidades e nos mais 

diferentes contextos econômicos e sociais. (KUNSCH, 2003, p. 
203).  

 

Rusell L. Ackoff foi um teórico americano organizacional, pioneiro no campo 

da pesquisa operacional, sistemas de pensamento e da ciência de gestão. Este 

autor conceitua planejamento como algo que se faz antes de agir, isto é, uma 

tomada antecipada de decisão (ACKOFF, 1978). O planejamento, no seu 

entendimento, é uma das mais importantes funções administrativas, que permite 

estabelecer um cronograma para atingir os objetivos predeterminados.  

Margarida Kunsch (2003) considera que o planejamento estratégico é um ato 

de inteligência, algo que vai muito além de fazer previsões, projeções, solucionar 

problemas ou tomadas de decisões. Para esta autora, as diversas concepções 

muitas vezes errôneas sobre planejamento faz com que diretores de organizações 

não atribuam o devido valor a essa importante ação para o crescimento e 

desenvolvimento da organização. Esta autora defende que questões ligadas ao 

planejamento e à gestão estratégica da comunicação em uma instituição exigem a 

análise acurada dos cenários sociais, políticos e econômicos, no nível local, regional 

e global (KUNSCH, 2003).  
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Todos esses fatores possibilitam específicas formas de sociabilidade e, por 

consequência, exigem habilidades e capacitação dos profissionais de Relações 

Públicas. Esta autora ainda explica que as organizações necessitam planejar, 

administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação, para conseguir se 

posicionar na sociedade e sublinha que pensar e administrar estrategicamente a 

comunicação organizacional requer revisão e avaliação dos paradigmas 

organizacionais, em constante mutação. 

Baseada na obra de Russell L. Ackoff, Kunsch (2003) apresenta três filosofias 

que direcionam e orientam o planejamento estratégico. A primeira diz respeito à 

satisfação, que se refere à busca de uma atitude conservadora, sem esforços, 

audácia e inovação. Quando a empresa segue esse conceito acaba preocupando-

se, prioritariamente, com questões financeiras, baseando-se em garantia de 

resultados passados. Otimização é o segundo tipo de filosofia, remetendo à 

utilização de resultados numéricos para avaliar sua evolução. Quando se 

desenvolve esse planejamento, o mais comum é haver apenas cobranças aos 

funcionários e não um trabalho de comunicação e motivação para melhoria na 

produção. E, por último, há o planejamento com base na adaptação, que tem como 

principal característica a inovação, isto significa que existe a preocupação com as 

incertezas das mudanças sistêmicas e ambientais, o que leva a organização a 

encaixar-se nos novos padrões impostos pelo macroambiente (KUNSCH, 2003).  

Com este mesmo ponto de vista, Hudson Simonetto de Carvalho, gerente de 

Recursos Humanos da Brasil Terminal Portuário, que é uma empresa de referência 

na Baixada Santista, pontua que  

Nossa região passa por um momento único em sua história. Digo 
“único”, pois creio que nem o ciclo econômico de desenvolvimento 
originado pela exportação do café nos séculos XIX e XX pode-se 
comparar ao momento atual, pois, diferente daquela situação, onde 
um único produto era o responsável pelo desenvolvimento, hoje 
temos frentes diversas cooperando com a expansão econômica, a 
saber: novos negócios no Porto e expansão dos negócios existentes, 
petróleo e gás, além da expansão imobiliária, fruto da existência das 
duas primeiras. 

 

Kunsch (1998; 1999; 2003), assim como Farias (2004; 2011), defende que o 

profissional de Relações Públicas administra o planejamento estratégico de uma 

organização, no que se refere às políticas de comunicação, ressaltando que, sob 



55 

 

uma perspectiva moderna, as Relações Públicas precisam contribuir como valor 

econômico dentro da empresa, auxiliando a organização a atingir seus objetivos, 

cumprir a missão, desenvolver sua visão e cultivar os valores. Os relações-públicas, 

ao exercerem a função estratégica, são responsáveis por auxiliar a organização a se 

posicionar perante a sociedade, fortalecendo a identidade organizacional e 

valorizando a imagem dessa organização. Ao exercerem a função estratégica, os 

relações-públicas criam canais de comunicação entre a empresa e o público, em 

busca de confiança mútua, construindo a credibilidade e a dimensão social da 

organização, a partir do fortalecimento da imagem institucional. 

Para José Maria Dias (1982) os pontos que, necessariamente, devem ser 

levados em consideração durante o planejamento são: Abrangência – para que 

envolva a organização como um todo; Integração – para atingir todos os setores 

organizacionais; Temporalidade – determinar prazos; Flexibilidade – conseguir 

adaptar-se às constantes mudanças do ambiente onde está inserido; Filosofia – 

compreender os princípios da organização e utilizá-los como orientadores no 

direcionamento das atividades. O autor considera que, mais importante que os 

instrumentos que serão utilizados no planejamento, é a atitude dos dirigentes da 

organização.  

O planejamento estratégico é responsável pelas grandes decisões que 

envolvem a organização, caracteriza-se como de longo prazo e em constante 

interação com o ambiente. Visa buscar as melhores formas para o gerenciamento de 

ações estratégicas, tendo por base as demandas sociais e competitivas, as 

ameaças e oportunidades, para que, desta forma, decisões tomadas no presente 

tragam resultados eficazes no futuro. Logo, vincula-se também à idéia de 

sustentabilidade. 

Thais Santos Chaves, que integra a equipe de comunicação da Vale 

Fertilizantes de Cubatão, na entrevista desenvolvida no âmbito da pesquisa de 

campo,  sublinhou que o profissional de Relações Públicas é essencial em inúmeros 

aspectos dentro de uma organização, entre eles: a estruturação de uma estratégia 

de posicionamento de mercado, em que a empresa possa apresentar de maneira 

clara quais são seus diferenciais para os públicos de interesse, na busca de 

parcerias e participação em eventos estratégicos da área. Esta profissional 

considera que 



56 

 

[...] é uma grande oportunidade para novos e experientes 
profissionais de RP buscarem uma posição no mercado de trabalho. 
A vinda de empresas multinacionais também irá impulsionar a oferta 
de trabalho. 

 

A professora e coordenadora do curso de Relações Públicas da Universidade 

Católica de Santos, Aline Saboya, na entrevista desenvolvida no âmbito desta 

pesquisa de campo, salienta que as oportunidades para o profissional de Relações 

Públicas já existem na Baixada Santista e serão ampliadas ainda mais, mas, na 

mesma proporção, a competitividade e as exigências do mercado estão 

aumentando. Na sua concepção, os profissionais de Relações Públicas deverão ser 

mais pró-ativos, criativos e empreendedores, para se destacarem e aproveitarem 

oportunidades. 

Nesta linha de entendimento, Ferrari (2009) pontua que as Relações Públicas 

constituem uma função corporativa, que deve ser trabalhada com a presidência da 

organização na definição de políticas de comunicação e relacionamento com os 

públicos de interesse. Sabe-se, porém, que a estratégia no uso da comunicação no 

Brasil ainda é confundida pela alta direção das instituições, que não percebe que 

este trabalho precisa ser contínuo e permanente para que a construção de sentidos 

e significados, que irão se traduzir em percepções e opiniões da sociedade, 

corresponda ao objetivo da instituição. Vista como um campo de conhecimento 

estratégico, a comunicação, e no caso as Relações Públicas, pode ser definida 

como processo e instrumento necessário nas organizações, principalmente se 

associarmos sua relação com a cultura organizacional.  

No âmbito da comunicação institucional, deve-se considerar o conceito de 

cultura, para então compreender o comportamento, as normas e crenças dos 

públicos. A cultura, em seu sentido mais amplo, é definida como um conjunto de 

valores que determina o comportamento humano (FERRARI, 2009). Dentro das 

organizações, é a cultura que define metas, objetivos e sua posição diante da 

sociedade e mercado. A cultura comprova que os valores são distintos de uma 

sociedade para outra e que diferentes grupos podem comportar-se de maneiras 

diferentes sob as mesmas circunstâncias. 

Para Ferrari (2009), é indispensável que o profissional que responde pelo 

setor ou departamento de comunicação tenha bem claro o contexto no qual atua e o 
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significado da dimensão estratégica de sua função, para, com efeito, conseguir 

legitimá-la aos “olhos” da alta administração. 

As mudanças que estão ocorrendo no cenário mundial e a rapidez 
com que a sociedade e as organizações estão interagindo vêm 
contribuindo para a legitimação dessa profissão como gestora de 
comunicação e fonte de consultoria para a alta administração. Por 
outro lado, os caminhos a serem tomados com relação a sua 
perfomance comunicacional implicam no reconhecimento de seu 
caráter estratégico. (FERRARI, 2009, p. 161). 

 

É necessário conscientizar a alta administração das organizações a respeito 

da necessidade de comprometimento com a comunicação. Para Richard Lindeborg 

(1994, p. 5), “a comunicação excelente é a comunicação que é administrada 

estrategicamente, que alcança seus objetivos e equilibra as necessidades da 

organização com a dos principais públicos, mediante uma comunicação simétrica de 

duas mãos”17. Nesse mesmo sentido, Torquato Rego (1986, p. 16) diz que “a 

comunicação é uma área multidisciplinar, mediando os interesses dos participantes, 

os interesses da empresa enquanto unidade econômica e os interesses da 

administração”. 

Em uma de suas obras, Margarida Kunsch (2006) refere que a comunicação 

organizacional deve constituir-se num setor estratégico, agregando valores e 

facilitando os processos interativos e as mediações entre a instituição e seus 

públicos-alvo. O profissional de Relações Públicas se aplica em qualquer tipo de 

organização, apesar de tradicionalmente ser encontrado em grandes empresas 

privadas e governamentais, mas nas últimas décadas instituições dos três setores, 

independente de seu porte, estão investindo na comunicação para aperfeiçoar sua 

imagem diante de seus públicos de interesse. Desta forma, é bastante amplo o 

campo a ser explorado pelos profissionais de Relações Públicas e, 

consequentemente, são bem vastas as exigências que lhes são impostas.  

Ligado ao pensamento desta autora, a relações públicas Camila Giugliano, 

em depoimento a esta pesquisa empírica, pontua que 

Entre diversas atividades em que o profissional de RP pode 
contribuir, vejo, com competência, focada em atuação corporativa: 
estudar a movimentação deste mercado, manter a empresa em que 
trabalha dentro deste novo perfil que será exigido. 

                                                           
17

 Definido por James Grunig (2009, p. 32) como: metodo baseado em pesquisas e utilização da 
comunicação para administrar conflitos e aperfeiçoar o entendimento com públicos estratégicos.  
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As Relações Públicas como função administrativa não são algo novo tanto 

para estudiosos e autores da literatura específica como para profissionais da área. 

Nesta função, o relações-públicas visa envolver toda a organização, aplicando as 

medidas necessárias para maior interação entre setores, grupos e público de 

interesse, além de gerar uma relação de confiança e de credibilidade com outras 

instituições. Evidentemente, isso exige tempo, pesquisas, auditorias, diagnósticos, 

planejamento, participação, programa, implantação e avaliação dos resultados.  

Desenvolvendo a função mediadora, o relações-públicas auxilia na 

comunicação ente a organização e seus públicos, utilizando-se de todos os meios 

possíveis e disponíveis para obter sucesso nesta relação. Não se trata apenas de 

informar, mas sim praticar a comunicação no seu verdadeiro sentido etimológico. 

Neste sentido, Marques de Melo (1977, p. 14) afirma que “comunicar significa tornar 

comum, estabelecer comunhão, participar da comunidade através de intercâmbio de 

informações”. Kunsch (2003) defende que o verdadeiro trabalho de Relações 

Públicas é aquele que, além de informar, propicia o diálogo entre ambas as partes. 

A função política das Relações Públicas, por sua vez, diz respeito à gestão 

das relações de poder dentro das organizações, inclusive a administração de 

confrontos, crises e conflitos sociais que aconteçam no ambiente na qual a 

instituição está inserida. Para o bom desempenho desta função, é preciso 

compreender como se processam as relações de poder no interior das organizações 

e o grau de influência com o ambiente externo (SIMÕES, 1995).  

 Com base nas descrições das funções inerentes à atividade de Relações 

Públicas, podemos perceber que o profissional desta área está apto a tomar 

responsabilidades que, certamente, tendem a contribuir com a efetividade dos 

negócios da organização, conferindo credibilidade à sua atuação em meio social.  

Penteado (1969) apresenta em sua obra o resultado de uma pesquisa 

realizada pela Public Relations Society of America, com a finalidade de identificar os 

mais importantes objetivos das Relações Públicas. O resultado revela que, dentre as 

funções das Relações Públicas, destacam-se: desenvolver e manter um bom 

relacionamento entre a instituição e o público-alvo; auxiliar a administração superior 

a compreender o interesse de seu público; apresentar ao público as políticas da 

organização; manter uma eficiente comunicação com os funcionários e 
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colaboradores; realçar a importância da instituição para questões sociais; medir 

atitudes do púbico para com a organização e da organização para com o público; 

realizar boa divulgação de assuntos de interesse da instituição fortalecendo, assim, 

sua imagem.  

Essas potencialidades apresentadas pelos profissionais de Relações Públicas 

levam-nos a concluir que seu exercício é indispensável à existência e credibilidade 

de qualquer organização, sobretudo no contexto contemporâneo de concorrência 

acirrada e rápidas mudanças em nível local e global. O estreitamento das relações 

entre as organizações e seus distintos públicos gera um conjunto de benefícios 

valiosos não apenas às empresas, mas também à sociedade, que reconhece o 

caráter ético, transparente e a possibilidade de diálogo contínuo, neste caso, com a 

iniciativa privada. A administração estratégica de relacionamentos, cabe-nos 

pontuar, é uma exigência elementar às organizações modernas e, especialmente, 

àquelas que interagem em contextos econômicos e sociais que passam por 

processos de desenvolvimento econômico. 

Nessa linha de análise, é importante considerar que uma temática que tem 

ganhado muito espaço em empresas é a sustentabilidade, assunto que abre novas 

oportunidades para os relações-públicas, em particular porque as organizações, nos 

seus relacionamentos com a sociedade, devem primar pelo respeito ao meio 

ambiente, à ética, aos direitos democráticos e à garantia de boas condições de vida 

às gerações futuras. Como vimos no primeiro capítulo desta investigação, John 

Elkington, cofundador da organização não governamental internacional 

SustainAbility, criou em 1990 o conceito de tripé da sustentabilidade, também 

chamado de triple bottom line, onde apresenta que a sustentabilidade é formada por 

três pilares, o desenvolvimento econômico, a gestão ambiental e a responsabilidade 

social.  

Segundo o Instituto Ethos, a responsabilidade social empresarial, de fato, está 

ligada a uma relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 

quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 

impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais. Por esse motivo, Backer Ribeiro 

Fernandes (2010) defende a importância e destaque dos relações-públicas como 
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gestores das questões ligadas à sustentabilidade dentro de uma organização, diante 

do fato de que o profissional desta área está apto a relacionar-se, de forma 

estratégica, com os mais diversos públicos, atendendo às expectativas dos públicos, 

isto é, o interesse social na dinâmica de desenvolvimento econômico.  

Para Cláudia Andrade (2008), a implicação da sustentabilidade na vida das 

pessoas e organizações exige uma conscientização deste tema para o 

fortalecimento e compreensão do seu conceito. Embora já haja um grande esforço 

por parte das organizações, ainda não é o suficiente para ser convertido em 

comportamento comum. Uma organização que implanta projetos para melhoria de 

sua região, que se preocupa em trazer benefícios para a população ao seu redor, se 

responsabilizando pelo meio ambiente e pela prática cidadã, não apenas ganha 

selos de qualidade e reconhecimento de órgãos governamentais, mas também se 

torna uma instituição de referência para seus funcionários e parceiros, além de toda 

a população, que vê os frutos de projetos que visam ao bem-estar da sociedade. A 

empresa que prioriza a sustentabilidade certamente está mais próxima do sucesso, 

do que aquelas que visam apenas seu lucro e benefício. 

Com relação à dinâmica de transformações econômicas da Baixada Santista 

e de reposicionamento das empresas que atuam neste cenário regional, a 

coordenadora do curso de Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, 

da Universidade Católica de Santos, Aline Saboya, pontua que os profissionais de 

Relações Públicas devem explorar, junto à organização, a visão da responsabilidade 

sociambiental, incluindo participação na vida comunitária, respeito ao meio ambiente 

e atuação social responsável no ambiente interno e externo. 

Conclui-se, logo, que, no atual processo de desenvolvimento econômico da 

Baixada Santista, a noção da sustentabilidade deve permear os projetos da iniciativa 

privada, inclusive porque essa preocupação promove o destaque e a sobrevivência 

das organizações no cenário competitivo. Além disso, a própria idéia de 

desenvolvimento, se vinculada às práticas de sustentabilidade, reveste-se de 

legitimidade nos dias atuais, o que não acontecia há algumas décadas, quando o 

foco no lucro e no crescimento econômico não contemplava práticas que respeitam 

a sociedade e o meio ambiente. No que diz respeito à atuação dos relações-públicas 

na dinâmica de desenvolvimento econômico sustentável, a preocupação com os 

relacionamentos entre a organização e seus públicos contribui, efetivamente, para 
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um comportamento organizacional que valoriza o ser humano e o que está à sua 

volta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia apresentou e discutiu os conceitos que definem o 

desenvolvimento econômico e as mudanças decorrentes na Baixada Santista, 

sobretudo, com a exploração do pré-sal na Bacia de Santos. Diante deste 

mapeamento, foram avaliados os benefícios que os profissionais de Relações 

Públicas são capazes de promover às empresas que atuam na Região, que inclusive 

já estão sendo impactadas por todas essas transformações de cunho social, 

econômico e ambiental.  

Assim, para atingir o objetivo proposto neste estudo, apresentamos uma 

análise sobre o conceito de desenvolvimento econômico, em suas perspectivas 

gerais, e sua vinculação com a idéia de sustentabilidade. Abordamos a importância 

do desenvolvimento sustentável e como ele é capaz de trazer benefícios de longo 

prazo para a Baixada Santista, em diversos aspectos. Distanciamo-nos, assim, da 

idéia de crescimento da economia sem sua necessária relação, de respeito e 

envolvimento, com o aos contextos sociais, culturais e ambientais. Baseando-nos 

em renomados autores que explicam a teoria do desenvolvimento econômico e em 

estudiosos que avaliam as mudanças pelas quais vem passando a Baixada Santista 

ao longo de sua história e, particularmente, neste século, discutimos a importância 

do planejamento estratégico para a elaboração de diretrizes que devem acompanhar 

o desenvolvimento de toda a Região Metropolitana da Baixada Santista.  

Em seguida, direcionando este estudo a uma região específica, exploramos 

alguns ícones que mobilizam a economia da Baixada Santista neste inicio de século, 

como a expansão do Porto de Santos, o crescimento imobiliário e a exploração do 

petróleo identificado na Bacia de Santos. Também foram ressaltadas algumas 

especificidades históricas e geográficas desta região, avaliando a sua relação com a 

economia dos nove municípios que a compõem. Utilizando como fundamento para 

nossa exposição o referencial bibliográfico atual sobre as transformações 

econômicas em curso na Baixada e, ainda, depoimentos identificados, 

aleatoriamente, em artigos jornalísticos, buscamos destacar especulações, as 

perspectivas, as reais mudanças e os desafios do desenvolvimento econômico desta 

região.  
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Na terceira etapa do trabalho, por fim, foi apresentada a área de atuação do 

profissional de Relações Públicas e como seu trabalho pode ser útil às empresas da 

Baixada Santista, num cenário de competitividade. A pesquisa empírica nos deu 

subsídios para aprofundarmos nossas análises sobre a necessidade de as 

empresas desta região definirem um posicionamento no processo de 

desenvolvimento econômico sustentável. Essa postura, que prima pelo crescimento 

particular e respeito ao contexto sociocultural e ambiental, sincroniza-se à adoção de 

políticas de relacionamento com os públicos diversos, na perspectiva das Relações 

Públicas. Os relações-públicas, valendo-se de sua visão estratégica e do 

planejamento da comunicação, despontam como os profissionais de evidente 

importância na orientação e condução das relações mercadológicas e sociais 

estabelecidas pelas organizações da Baixada Santista no cenário atual.   

Desta forma, foi possível diagnosticar que o desenvolvimento econômico da 

Baixada Santista põe à tona o desafio de as empresas que já atuam nesta região 

metropolitana, bem como aquelas que começam a lançar suas atividades neste 

mercado regional, adotarem um posicionamento institucional que se destaque nesse 

cenário em transformação, sendo valorizadas e reconhecidas publicamente. Ao 

mesmo tempo em que essas mudanças sinalizam a oportunidade de se alavancar o 

mercado na Baixada Santista, com o adensamento da oferta dos produtos e serviços 

novos ou já existentes, refletem a necessidade de as organizações atentarem-se às 

políticas que orientam as suas relações na sociedade. 

Nesta perspectiva, os relações-públicas, pela sua visão estratégica e pela 

habilidade de gerir os relacionamentos das organizações com seus distintos 

públicos, despontam como um dos mais indicados profissionais para assegurar a 

credibilidade e legitimidade institucional. O que foi proposto neste trabalho, portanto, 

foi um exercício de reflexão, em moldes de prognóstico, para a valorização das 

Relações Públicas nesta faixa litorânea do Estado de São Paulo, que vem 

chamando a atenção não apenas pelas suas paisagens turísticas, pela rede de 

comércio e indústrias e pelas movimentações no maior porto da América Latina, mas 

também pelo fluxo de negócios que, em escala global, ganha corpo com a 

exploração do petróleo na Bacia de Santos. 



64 

 

REFERÊNCIAS  

 

ACKOFF, R. L. Planejamento Empresarial. Rio de Janeiro: EJK, 1978. 114 p. 
 
ADELMAN, I. Teorias do Desenvolvimento Econômico. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1972. 
 
ADELMAN, I; MEARS, L; PAPELASIS, A. Desenvolvimento econômico: análise e estudo 
de casos. São Paulo: Atlas, 1967. 542 p. 
 
AGÊNCIA BRASIL. Pré-sal e ampliação do porto impulsionam mercado imobiliário de 
Santos. Disponível em: 
 <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/769399-pre-sal-e-ampliacao-do-porto-impulsionam-
mercado-imobiliario-de-santos.shtml>. Acesso em: 23 abr. 2011. 
 
AGENDA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA. Baixada Santista receberá R$ 5,3 
bilhões em obras. Disponível em:  
<http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/noticias/?ID=1847>. Acesso em 30 de agosto de 
2011. 
 
___________.  Especialistas debatem futuro da habitação na Baixada Santista. 
Disponível em: <http://www.agem.sp.gov.br/destaques_202.htm>. Acesso em 07 de 
setembro de 2011. 
 
ANDRADE, C. T. de. Para entender relações públicas. 4. ed. São Paulo: Loyola, 1993. 
178 p. 
 
ARAUJO FILHO, J. R. de. Santos: o Porto do café. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1969. 
200 p. 
 
BBC. Brasil poderá ser 6º maior produtor de petróleo em 2030. Disponível em:  
<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasil-podera-6-maior-
produtor-petroleo-2030&id=010175091111>. Acesso em 22 de março de 2011. 
 
BEACH CO. Porto de Santos: 119 anos de história e muito futuro. Disponível em:  
<http://www.beachco.com.br/index.php/santos/porto-de-santos-119-anos-de-historia-e-
muito-futuro>. Acesso em 10 de abril de 2011. 
 
BIELSCHOWSKY, R. Cinquenta Anos de Pensamento na Cepal. Rio de Janeiro: Record, 
2000. 137-178 p. 
 
BRANCO, A.; NASCIMENTO, R; OLIVEIRA, K. Pré-sal traz mudança e cria a nova 
Baixada Santista. Disponível em:  
<http://www.atribuna.com.br/noticias.asp?idnoticia=70605&idDepartamento=9&idCategoria=
0>. Acesso em: 23 abr. 2011. 
 
BRAUDEL, F. A Dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 
 
BRASIL. Constituição Federal - Título VI - Da Tributação e do Orçamento. Disponível em:  
<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/constituicaofederal/constfedtitulovi.htm>. 
Acesso em 11 de setembro de 2011. 
 
BRASIL ESCOLA. Cidades mais populosas do mundo. Disponível em:  



65 

 

<http://www.brasilescola.com/geografia/cidades-mais-populosas-mundo.htm>. Acesso em 
22 de março de 2011. 
 
BRUM, A. Desenvolvimento econômico brasileiro. Disponível em: 
<http://pt.shvoong.com/business-management/1818017-desenvolvimento-
econ%C3%B4mico-brasileiro/#ixzz1SPNB42wh>. Acesso em: 24 maio 2011. 
 
BUARQUES, S. C. Construindo o Desenvolvimento Local Sustentável: Metodologia de  
Planejamento. Rio de Janeiro: Gramond, 2002. 
 
CAMPOS, C. A. da S. Portos brasileiros: área de Influência, ranking, porte e os 
principais produtos movimentados. Brasília. 2006. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1164.pdf>. Acesso em 09 de 
abril de 2011. 
 
CARDOSO, L. C. Logística de petróleo; transporte e armazenamento.  Rio de Janeiro: 
Interciência, 2004. 192 p. 
 
CAVACO, V. C. F. Pré-sal e Municípios da Baixada Santista. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/pre-sal-e-municipios-da-baixada-
santista/41448/>. Acesso em: 13 abr. 2011. 
 
CAVALCANTI, C. Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 
São Paulo: Cortez, 2001. 429 p. 
 
CESCA, C. G. G; CESCA, W. Estratégias empresariais diante do novo consumidor: 
relações públicas e aspectos jurídicos. São Paulo: Record, 2000. 196 p. 
 
CERQUEIRA, H. E. A. da G. Adam Smith e o surgimento do discurso 
econômico. Disponível em: <http://www.hpe.kit.net/classico/trabalho_troca.htm>. Acesso 
em: 27 abr. 2011. 
 
CIRILO JUNIOR. Pré-sal em Santos têm melhor perspectiva do que em Campos, diz 
Petrobras. Disponível em: 
 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440240.shtml>. Acesso em: 28 abr. 
2011. 
 
CLARO, J. A. C. Dos S. Contexto Regional da Baixada Santista. Santos: Leopoldianum, 
2010. 175 p. 
 
CODESP. Codesp prepara dragagem do trecho Alemoa-Paquetá. Disponível em: 
 <http://www.portodesantos.com.br/clipping.php?idClipping=16907>. Acesso em 25 de 
março de 2011 
 
_________. Resumo completo da História do Porto de Santos. Disponível em:  
<http://www.portodesantos.com.br/historia.php>. Acesso em 22 de março de 2011. 
 
 
_________. Dragagem do Porto de Santos. Disponível em:  
<http://www.portodesantos.com.br/dcq-dragagem.php>. Acesso em 02 de maio de 2011. 
 
COSTA, D. E. Porto - Cidade: Minimização dos Impactos da Avenida Perimetral Sobre a 
Malha Urbana de Santos. 2003. 
 
 



66 

 

COSTA, I. F. Marketing cultura: o patrocínio de atividades culturais como  
ferramenta de construção de marca. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
CUNHA, I. A; SORDI, J. O. Organização e Gestão de Negócios. Santos: Leopoldianum, 
2006. 218 p. 
 
DELAZARO, W.; SCHOEPS, W (orgs.). Influência Econômica do Porto de Santos. Rio de 
Janeiro: Agir, 1980. 70 p. 
 
DUMONT, L. From Mandeville to Marx: the genesis and triumph of economic ideology.  
Chicago: Chicago Press, 1977. 
 
FALCOSKI, L. A. N. Dimensões morfológicas de desempenho: instrumentos 
urbanísticos de planejamento e desenho urbano. Tese de doutorado em Estruturas 
Ambientais Urbanas, 1997. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, USP. 
 
FARIAS, L. A. A literatura de relações públicas: produção, consumo e perspectivas. São 
Paulo: Summus, 2004. 
 
________ O que a Comunicação pode (ou não) fazer na hora da crise?. Idade Mídia, v. 
1, p. 17-18, 2006. 
 
________ Relações Públicas Estratégicas - técnicas, conceitos e instrumentos. 1. ed. 
São Paulo: Summus, 2011. 309 p. 
 
FAUSTO, B. História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Difel, 1977. 
 
FERNANDES, F. Descoberta Do Pré-Sal Na Bacia de Santos. E o Desenvolvimento 
Sustentável?. 2010. Disponível em: <http://www.artigonal.com/biologia-artigos/descoberta-
do-pre-sal-na-bacia-de-santos-e-o-desenvolvimento-sustentavel-2048676.html>. Acesso em 
13 de agosto de 2011. 
 
FERRARI, M. A. Cenário Latino Americano da Comunicação e Relações Públicas. In: 
GRUNIG, J.: FERRARI, M. A.; FRANÇA, F. Relações Públicas: teoria, contexto e 
relacionamento. São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2009. 271p. 
 
FOLHA ON LINE. Entenda o que é a camada pré-sal. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml>. Acesso em: 11 mai. 2011. 
 
FORTES, W. G. Relações Públicas: Processo, funções, tecnologia e estratégias. São 
Paulo: Summus, 2003. 400 p. 
 
FRANÇA, F. Subsídios para o estudo do conceito de relações públicas no Brasil. 
Comunicação & Sociedade. São Bernardo do Campo: Póscom-Umesp, a. 24, n. 39, 2003, 
pp.129-154. 
 
FRANÇA, R. É só teste... mas dá para comemorar. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/141107/p_080.shtml>. Acesso em: 25 abr. 2011. 
 
FRANÇA, R; SOARES, R. Bilhões para tirar bilhões do fundo do mar. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/030908/p_070.shtml>. Acesso em: 28 abr. 2011. 
 
FURTADO, C. Dialética do Desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1964. 218 p. 
 



67 

 

__________ Dialética do Desenvolvimento. 6. ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1977. 344 p. 
 
__________ Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundo de 
Cultura, 1963. 268 p. 
 
GALBRAITH, J. K. O desenvolvimento econômico em perspectiva. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1962. 69 p. 
 
GAMBETTA, W. R. O Novo Estado Industrial. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 
 
GONÇALVES, A. Desenvolvimento econômico da Baixada Santista. Santos: 
Leopoldianum, 2006. 189 p. 
 
GRUNIG, J. E. Uma teoria geral das relações públicas. In: GRUNIG, J.: FERRARI, M. A.; 
FRANÇA, F. Relações Públicas: teoria, contexto e relacionamento. São Caetano do Sul: 
Difusão Editora, 2009. 271 p. 
 
GUERISE, L. C; BATISTA, S R. Porto que te quer perto! Uma história para 
contar. Santos: Prol Gráfica Editora, 2010. 76 p. 
 
HADDAD, F. (org). Desorganizando o Consenso: Nove entrevistas com Intelectuais a 
Esquerda. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 
 
HADDAD, E. S. Qualidade de vida e desenvolvimento econômico sustentável em 
Santos. Santos: Leopoldianum, 2007. 110 p. 
 
HAGEN, E. Economia do desenvolvimento. Sao Paulo: Atlas, 1971. 
 
HASWANI, M. A comunicação do estado democrático de direito na mobilização para a 
sustentabilidade. Disponível em:  
<http://www.abrapcorp.org.br/anais2008/gt6_furlan.pdf>. Acesso em: 15 set. 2011. 
 
HIRSCHMAN, A. O. The strategy of economic development. New Haven: Yale University 
Press, 1958. 217 p 
 
HOBSBAWM, E. A Era das Revoluções – 1789/1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
 
INPE. DETER indica 225 km² de áreas desmatadas na Amazônia em julho. Disponível 
em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=2635>. Aceso em 26 de agosto de 
2011. 
 
KUNSCH, M. M. K. Obtendo resultados com relações públicas. São Paulo: Pioneira, 
1997. 247 p. 
 
________ Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: 
Summus, 2003. 417 p. 
 
________ Relações Públicas e modernidade: novos paradigmas na comunicação 
organizacional. São Paulo: Summus, Editorial, 2006. 
 
________ Relações públicas e excelência em comunicação. In: Estudos ABERJ 1, 1998 
pp. 49-62. 
 



68 

 

LAVIGNATTI, F; LIMA, D; VALLONE, G. O caminho até o pré-sal. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/especiais/o-caminho-ate-o-pre-sal,30956.htm>. Acesso em: 15 
mai. 2011 
 
LEITE, P. Cidades do litoral paulista já se preparam para o pré-sal. Disponível em: 
 <http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/cidades-do-litoral-paulista-ja-se-
preparam-para-o-pre-sal.html>. Acesso em: 20 mai. 2011. 
 
LINDERBORG, R. Excellent communication. Public relations quarterly. Nova York: 
Precis Syndicate, 1994. 
 
MACHADO, L. Grandes Economistas X: A extraordinária contribuição de David 
Ricardo. Disponível em:  
<http://www.cofecon.org.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=893>. Acesso 
em: 27 abr 2011. 
 
MAIA, J. B. de Z. Desenvolvimento Econômico. Disponível em: 
<http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-
index.php?page=Desenvolvimento%20econ%C3%B4mico>. Acesso em 28 de junho de 
2011. 
 
MELO, J. M. Comunicação social: teoria e pesquisa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1977. 
 
MENDES, M. Desenvolvimento Sustentável. Disponível em:  
<http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt2.html>. Acesso em: 28 ago. 2011. 
 
PENTEADO, A. R. A ilha de São Vicente. In: Universidade de São Paulo. A Baixada 
Santista: Aspectos Geográficos, 1965. 
 
PENTEADO, J. R. W. Relações Públicas nas empresas modernas. 2. ed. Lisboa: Centro 
do Livro Brasileiro, 1969. 242 p. 
 
PEREIRA, M. L. V. Reabilitar o Urbano ou como restituir a cidade à estima pública. 
Lisboa: LNEC, 1987. 
 
PETROBRÁS. 10 perguntas para você entender o pré-sal. Disponível em: 
<http://www.petrobras.com.br/minisite/presal/pt/perguntas-respostas/>. Acesso em: 10 de 
maio 2011. 
 
PETROBRAS. Atuação no pré-sal. Disponível em:  
<http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/pre-sal/index.shtml>. Acesso 
em: 13 maio 2011. 
 
REGO, F. G. T. Comunicação empresarial, comunicação institucional: conceitos, 
estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986. 
 
RUBIN, I. A history of economic thought. London: Links, 1979. 
 
SANTOS, L. Cobertura do Santos Export 2011. Disponível em: 
<http://hotsites.atribuna.com.br/atribuna/blogredacao/default.asp>. Acesso em: 27 ago. 
2011. 
 
SCHUMPETER, J. A. A Teoria do Desenvolvimento Econômico: Uma Investigação Sobre 
Lucros, Capital, Crédito, Juro e o Ciclo Econômico. São Paulo: Abril Cultura, 1982. 70 p. 
 

http://www.artigos.etc.br/o-que-e-sustentabilidade.html


69 

 

SELDON, A; PENNANCE, F. G. Dicionário de Economia. 2. ed. Rio de Janeiro: Bloch 
Editores, 1977. 451 p. 
 
SERRA, N. E. A Baixada Santista: seus problemas e soluções. Santos: A Tribuna, 1985. 
238 p. 
 
SILVA, F. T. Carga e a Culpa. Os Operarios das Docas de Santos: Direitos e Cultura de 
Solidariedade. Santos: Hucitec, 1995. 264 p. 
 
SIMÕES, R. P. Relações públicas: função política. 5. ed. São Paulo: Summus, 1995. 250 
p.  
 
SMITH, A. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. São 
Paulo: Abril Cultural, 1983. 
 
SOARES, M. B. Introdução à formação econômica da Baixada Santista. Santos: 
ASSECOB, 1984. 123 p. 
SOUZA, N J. Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Atlas, 1993. 
 
VALOR ONLINE. Petrobras pretende perfurar 20 poços no pré-sal em Santos em 2011. 
Disponível em:  
<http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/petrobras+pretende+perfurar+20+pocos
+no+presal+em+santos+em+2011/n1238124894755.html>. Acesso em 12 de abril de 2011. 
 
VAZ, G. N. Costa da Mata Atlântica: implicações culturais e mercadológicas da marca 
turística da Baixada Santista. Patrimônio: Lazer e Turismo, UniSantos, nov. 2004. 
 
VIDAL, S. M. S. C. In: JUNQUEIRA, L A P. Desafios da Modernização Portuária. São 
Paulo: Aduandeiras, 2002. 190 p. 
 
YANAZE, M. H. Gestão de marketing e comunicação. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
ZANCHETTA, D. Baixada é região que mais cresce no Estado e Praia Grande lidera no 
País. São Paulo. 2009.  
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,baixada-e-regiao-que-mais-
cresce-no-estado-e-praia-grande-lidera-no-pais,421097,0.htm>. Acesso em 28 de agosto de 
2011. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



70 

 

ANEXO A – Artigos jornalísticos sobre o crescimento da Baixada Santista e 
informações sobre o pré-sal 
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ANEXO B – Lei de aprovação da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

Lei Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996 

 

Diário Oficial v.106, n.145, 31/07/1996. Gestão Mário Covas 
Assunto: Economia e Planejamento; Conselhos Governamentais 
Retificado pelo Diário Oficial v.106, n.147, 02/08/1996 
Retificado pelo Diário Oficial v.106, n.149, 06/08/1996 
 
Cria a Região Metropolitana da Baixada Santista e autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada 
Santista, a criar entidade autárquica a construir o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano da Baixada Santista, e dá providências correlatas O GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 
complementar: 
 
Artigo 1º - Fica criada a Região Metropolitana da Baixada Santista como unidade 
regional do Estado de São Paulo, compreendida pelo agrupamento dos Municípios 
de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos e São Vicente. 
 
Parágrafo único - Integrarão a Região Metropolitana os Municípios que vierem a ser 
criados em decorrência de desmembramento ou fusão dos Municípios integrantes 
da Região. 
 
 
Artigo 2º - A criação da Região Metropolitana da Baixada Santista tem por finalidade 
concretizar os objetivos referidos no artigo 153, "caput", da Constituição Estadual, 
bem como no artigo 1º da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994. 
 
 
Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, na Região Metropolitana da 
Baixada Santista, um Conselho de Desenvolvimento, de caráter normativo e 
deliberativo, composto por um representante de cada Município que a integra, e por 
representantes do Estado nos campos funcionais de interesse comum. 
 
§ 1º - Os representantes do Estado no Conselho de Desenvolvimento serão 
designados pelo Governador do Estado, a partir de indicações das Secretarias a que 
se vincularem as funções públicas de interesse comum, atendidas as prescrições do 
artigo 10 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994. 
§ 2º - Os representantes dos Municípios integrantes da Região, no Conselho de 
Desenvolvimento, serão os Prefeitos ou as pessoas por eles designadas, na forma 
da legislação municipal, assegurada, sempre, a participação paritária do conjunto 
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dos Municípios em relação ao Estado, nos termos do artigo 9º desta lei 
complementar 
§ 3º - Os representantes e seus suplentes serão designados por um período de 24 
(vinte e quatro) meses, permitida a recondução. 
§ 4º - Os membros do Conselho de Desenvolvimento poderão ser substituídos 
mediante comunicação ao Colegiado, com antecedência mínima de 30 dias. 
§ 5º - Sempre que houver mudança de Chefe do Poder Executivo Estadual ou 
Municipal, a substituição poderá ser realizada imediatamente, através de 
comunicação de Colegiado. 
 
 
Artigo 4º - Os Municípios integrantes da Região Metropolitana da Baixada Santista e 
o Estado compatibilizarão, no que couber, seus planos e programas às diretrizes do 
planejamento da Região, expressamente estabelecidas pelo Conselho de 
Desenvolvimento. 
 
Parágrafo único - O Estado, no que couber, compatibilizará os planos e programas 
estaduais às diretrizes referidas no "caput" deste artigo. 
 
 
Artigo 5º - As funções públicas de interesse comum serão definidas pelo Conselho 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, entre os 
seguintes campos funcionais: 
I - planejamento e uso do solo; 
II - transporte e sistema viário regional; 
III - habitação; 
IV - saneamento básico, 
V - meio ambiente; 
VI - desenvolvimento econômico; e 
VII - atendimento social. 
 
§ 1º - O planejamento do serviço referido no inciso II será da competência do Estado 
e dos Municípios integrantes da Região Metropolitana da Baixada Santista. 
§ 2º - A operação de transportes coletivos de caráter regional será feita pelo Estado, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão. 
§ 3º - Entende-se, para os efeitos desta lei complementar, que o campo funcional 
"VII - atendimento social", engloba, entre outras, as funções saúde e educação. 
 
 
Artigo 6º - A participação popular no Conselho de Desenvolvimento atenderá aos 
princípios estabelecidos no artigo 14 e parágrafo único da Lei Complementar nº 760, 
de 1º de agosto de 1994. 
 
 
Artigo 7º - O Conselho de Desenvolvimento terá, além das fixadas no artigo 13 da 
Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994, as seguintes atribuições: 
I - propor critérios de compensação financeira aos Municípios Metropolitanos que 
suportem ônus decorrentes da execução de funções ou serviços públicos 
metropolitanos; 
II - vetado. 
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§ 1º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista 
compatibilizará suas deliberações com as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado 
para o desenvolvimento da Região. 
§ 2º - As deliberações do Conselho serão comunicadas aos Municípios da Região e 
às autoridades estaduais responsáveis pelas funções públicas de interesse comum, 
no prazo de 15 (quinze) dias. 
§ 3º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista 
convocará, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, audiências públicas para expor 
suas deliberações referentes aos estudos e planos em desenvolvimento pelas 
câmaras técnicas, como também prestarão contas relativas à utilização dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista. 
 
Artigo 8º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada 
Santista terá um Presidente, um Vice-Presidente e uma Secretaria Executiva, cujas 
funções serão definidas no Regimento Interno do Conselho. 
§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelo voto secreto de seus 
pares, para um mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução. 
§ 2º - No caso de empate, proceder-se-à a nova votação, à qual concorrerão os dois 
mais votados e, persistindo o empate, serão considerados eleitos os mais idosos. 
§ 3º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista 
poderá constituir Câmaras Temáticas para as funções públicas de interesse comum 
e Câmaras Temáticas Especiais, voltadas a um programa, projeto ou atividade 
específica, como subfunção entre as funções públicas definidas pelo Colegiado. 
§ 4º - O Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento disciplinará o 
funcionamento das Câmaras Temáticas. 
 
 
Artigo 9º - Para que se assegure a participação paritária do conjunto dos Municípios, 
com relação ao Estado, sempre que, no Conselho de Desenvolvimento, existir 
diferença de número entre os representantes do Estado e dos Municípios, os votos 
serão ponderados de modo que, no conjunto, tanto os votos do Estado quanto os 
dos Municípios correspondam, respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) da 
votação. 
§ 1º - O Conselho só poderá deliberar com a presença da maioria absoluta dos votos 
ponderados. 
§ 2º - A aprovação de qualquer matéria sujeita à deliberação ocorrerá pelo voto da 
maioria simples dos votos ponderados. 
§ 3º - Na hipótese de empate, far-se-á nova votação, em reuniões seguintes e 
sucessivas, at o número de três, findas as quais, persistindo o empate, a matéria 
será submetida a audiência pública, na forma do artigo 14 da Lei Complementar nº 
760, de 1º de agosto de 1994, voltando à apreciação do Conselho, para nova 
deliberação. 
§ 4º - Persistindo o empate, a matéria será arquivada e não poderá ser objeto de 
nova proposição no mesmo exercício, salvo se apresentada por um terço dos 
membros do Conselho ou por iniciativa popular, subscrita, no mínimo, por 0,5% 
(cinco décimos por cento) do eleitorado da Região. 
Artigo 10º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a criar autarquia para o fim 
de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de 
interesse comum da Região Metropolitana da Baixada Santista, em conformidade 
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com o disposto no "caput" do artigo 17 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto 
de 1994. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - A Autarquia obedecerá aos princípios da administração pública constantes dos 
artigos 37 e 39 da Constituição Federal. 
§ 3º - A Autarquia adotará, como princípio, a manutenção de estruturas técnicas e 
administrativas de dimensões adequadas, dando prioridade à execução 
descentralizada de obras e serviços que serão atribuídos a órgãos e entidades 
públicas ou privadas, capacitadas para tanto. 
§ 4º - Deverão ser mantidas atualizadas as informações estatísticas e de qualquer 
natureza, necessárias para o planejamento metropolitano, especialmente, as de 
natureza físico-territorial, demográfica, econômica, financeira, urbanística, social, 
cultural, ambiental e outras de relevante interesse público, bem como promover 
anualmente a sua ampla divulgação. 
 
 
Artigo 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista FUNDO, com a finalidade de 
dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas dele 
decorrentes, no que se refere às funções públicas de interesse comum entre o 
Estado e os Municípios integrantes da Região. 
 
 
Artigo 12 - Vetado. 
§ 1º - A aplicação dos recursos do Fundo será supervisionada por um Conselho de 
Orientação composto por 6 (seis) membros, sendo 4 (quatro) do Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, e 2 (dois) Diretores 
da Autarquia referida no artigo 10 desta lei complementar, ou da Secretaria 
Executiva enquanto aquela não for criada, indicados, respectivamente, por sua 
Diretoria. 
§ 2º - O Fundo será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por instituição 
financeira oficial do Estado. 
 
 
Artigo 13º - A área de atuação do FUNDO abrangerá os Municípios que compõem a 
Região Metropolitana. 
 
 
Artigo 14º - São objetivos do FUNDO: 
I - financiar e investir em programas e projetos de interesse da área; 
II - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria dos serviços 
públicos municipais; 
III - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria da qualidade de 
vida e para o desenvolvimento sócio-econômico da Região; e 
IV - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a redução das desigualdades 
sociais da Região. 
 
Artigo 15º - Constituição recursos do FUNDO: 
I - recursos do Estado e dos Municípios a ele destinados por disposição legal; 
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II - transferências da União, destinadas à execução de planos e programas de 
interesse comum entre a Região Metropolitana da Baixada Santista e a União; 
III - empréstimos nacionais e internacionais e recursos provenientes da ajuda e 
cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
IV - retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Estado e dos Municípios e concessionárias de 
serviços públicos; 
V - produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus 
recursos; 
VI - resultado de aplicação de multas cobradas de infratores cuja competência tenha 
sido delegada ou transferida para a Região Metropolitana da Baixada Santista; 
VII - recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de interesse 
comum; e VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras ou multinacionais e outros recursos eventuais. 
 
 
Artigo 16 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei 
complementar, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - abrir créditos especiais at o limite de R$ 100,00 (cem reais); 
II - proceder à incorporação no orçamento vigente, das classificações orçamentárias 
incluídas pelos créditos autorizados no inciso I, promovendo, se necessário, a 
abertura de créditos adicionais suplementares. 
Parágrafo único - Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo 
serão cobertos na forma prevista no § 1º, do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 
 
 
Artigo 17 - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 
Disposições Transitórias 
 
Artigo 1º - Enquanto não especificadas as funções públicas de interesse comum, 
pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, 
prevalecerão as compreendidas nos seguintes campos funcionais: 
a) planejamento e uso do solo; 
b) transporte e sistema viário regional; 
c) habitação; 
d) saneamento básico; 
e) meio ambiente; 
f) desenvolvimento econômico; e 
g) atendimento social. 
 
 
Artigo 2º - O Conselho de Orientação referido no § 1º do artigo 12º desta lei 
complementar será constituído em 30 (trinta) dias contados da data de constituição 
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista FUNDO, e suas 
atribuições serão definidas em regulamento dentro de 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação desta lei complementar. 
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Artigo 3º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada 
Santista elaborará seu Regimento Interno provisório no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após sua instalação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 30 de julho de 1996. 
MÁRIO COVAS 
André Franco Montoro Filho 
Secretário de Economia e Planejamento 
Robson Marinho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 30 de julho de 1996 
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ANEXO C - Questionário da pesquisa empírica 

 

Relações Públicas: 

1. Identificação 

Cargo: Analista de Comunicação  

Tempo de atuação no cargo: 1 ano 

Tempo de formado: cerca de 2 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Acredito que a Baixada Santista está em momento de muito desenvolvimento. A 

especulação em torno do pré-sal tem trazido muitos investimentos para a região, 

principalmente em infraestrutura e habitação. É uma excelente oportunidade para 

profissionais de diversas áreas, principalmente aqueles ligados à logística, porto e 

petróleo e gás. 

 

3. Como você considera que as empresas da Baixada Santista devem lidar com 

esse novo cenário? 

As empresas devem se preparar para atender a demanda cada vez maior por 

serviços e outros. É o momento de se especializar e se mostrar para o mercado.  

 

4. Como você considera que os profissionais de Relações Públicas podem 

colaborar com essas empresas? 

Em inúmeros aspectos, entre eles: a estruturação de uma estratégia de 

posicionamento de mercado, em que a empresa possa apresentar de maneira clara 

quais são seus diferenciais para os públicos de interesse; na busca de parcerias e 

participação em eventos estratégicos da área etc. 

 

 

 

5. Em sua opinião essa nova realidade abre possibilidades de atuação ao 

profissional de Relações Públicas? Explique sua resposta. 
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Com certeza. Justamente pelo fato das empresas precisarem se especializar e se 

“mostrar” mais ao mercado, o trabalho de Comunicação, respaldado por uma gestão 

estruturada, fará a diferença.  É uma grande oportunidade para novos e experientes 

profissionais de RP buscarem uma posição no mercado de trabalho. A vinda de 

empresas multinacionais também vai impulsionar a oferta de trabalho.
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Relações Públicas: 

1. Identificação 

Cargo: analista de comunicação 

Tempo de atuação no cargo: 2 anos 

Tempo de formado: 5 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Positivas para área portuária e turismo. A especulação sobre o pré-sal complementa 

essas transformações favoráveis. 

 

3. Como você considera que as empresas da Baixada Santista devem lidar com 

esse novo cenário? 

Trabalhar na gestão de possíveis crises, a fim de amenizar os impactos futuros no 

negócio. 

 

4. Como você considera que os profissionais de Relações Públicas podem 

colaborar com essas empresas? 

Pesquisas e análises de ambiente externo e interno, traçar planejamento efetivo 

(curto, médio e longo prazos) envolvendo as diversas áreas, e, implantar soluções 

estratégicas. 

 

5. Em sua opinião essa nova realidade abre possibilidades de atuação ao 

profissional de Relações Públicas? Explique sua resposta. 

Com certeza. O mercado está aquecido na região e necessita de profissionais que 

direcionem a sua imagem para os públicos diversos. Credibilidade é uma tarefa 

árdua, com manutenção constante que precisa da visão ampla e sensível que um 

bom profissional de RP tenha.  
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Relações Públicas: 

1. Identificação 

Cargo: Comunicação  

Tempo de atuação no cargo: 2 anos como estagiária e 3 anos como efetiva 

Tempo de formado: 3 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Vejo um grande crescimento na região, no que tange: a migração das empresas 

para BS ou abertura de filiais, o “crescimento do porte” das empresas da nossa 

região, o aumento de profissionais retornando para Baixada e outros profissionais 

escolhendo a região para trabalhar e morar.  

Vejo estas transformações como algo muito positivo, pois a região tente a se 

profissionalizar a cada dia, além do grande crescimento financeiro que estamos 

promovendo. 

 

3. Como você considera que as empresas da Baixada Santista devem lidar com 

esse novo cenário? 

Com estas movimentações todas, entendo que as empresas da região terão que 

desenvolver um novo perfil, procurando profissionais com mais competência/ 

bagagem ou profissionais que mesmo sem uma grande experiência estejam 

dispostos a inovar e quebrar paradigmas. Além disso, terão que focar em reter a 

mão de obra especializada que possuem, apresentar produtos com maior qualidade 

e agilidade atrelados a melhores preços, ampliar a visibilidade da sua marca devido 

ao grande surgimento de concorrências, etc. 

 

4. Como você considera que os profissionais de Relações Públicas podem 

colaborar com essas empresas? 

Entre diversas atividades em que o profissional de RP pode contribuir, vejo com 

competência, focada em atuação corporativa: estudar a movimentação deste 

mercado, manter a empresa em que trabalha dentro deste novo perfil que será 

exigido, verificar junto com o RH programas motivacionais para retenção dos atuais 

profissionais, contribuir e incentivar a empresa para retenção de novos talentos, 
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garantir a qualidade dos processos internos atrelado a imagem que poderá produzir 

no mercado, atuar com estratégias de marketing coerentes para fixação ou 

ampliação da marca e manter a comunicação entre a empresa e seus públicos de 

interesse de uma forma transparente, assertiva, massiva e linear. 

 

5. Em sua opinião essa nova realidade abre possibilidades de atuação ao 

profissional de Relações Públicas? Explique sua resposta. 

Entendo que independente desta nova realidade o espaço do RP sempre existiu e 

sempre irá existir. O que falta, em minha opinião, é o foco dos profissionais para a 

área empresarial efetivamente, o ensino para a área de relações públicas e a 

postura do profissional depois de formado tende sempre a projetos ligados ao 

terceiro setor, eventos e projetos pontuais.  

Concluo com isso que as possibilidades nunca foram tão exploradas, visualizadas e 

reconhecidas por conta dos próprios profissionais e da atuação dos mesmos. Vejo 

que independente do mercado crescer na nossa região (arrisco a complementar que 

na maioria das regiões) dependerá de uma nova postura e capacitação destes 

profissionais para se tornarem respeitados e bem sucedidos (profissionalmente e 

financeiramente). 
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Relações Públicas: 

1. Identificação 

Cargo: Relações Públicas 

Tempo de atuação no cargo: 5 meses 

Tempo de formado: 2 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Acredito que assim como as demais transformações da sociedade, a transformação 

econômica da Baixada Santista tem aspectos positivos e negativos.   

O “caos” urbano gerado (ou a ser gerado) é inegável. Sei e partilho da opinião de 

outros cidadãos que ainda enxergam a cidade de Santos, por exemplo, como 

vantajosa para os seus moradores pela suas características „interioranas‟ quando 

comparada a grandes metrópoles, como a vizinha São Paulo. Porém, acho difícil 

que Santos não absorva, com a chegada de grandes empresas e consequente 

migração de novos moradores, problemas comuns à essas metrópoles - como 

trânsito congestionado e aumento da violência (assuntos que já rondam as 

conversas informais e são abordados em manchetes nos jornais da região). 

Também existem outros aspectos que devem ser analisados com cautela, como a 

expansão imobiliária - que já é responsável pela migração de famílias de Santos 

para outras cidades da Região por não conseguirem arcar com os custos de vida 

daqui. Se este tipo de migração, por exemplo, refletir em estímulo para o 

desenvolvimento das cidades vizinhas, acho interessante... Mas até que isso 

aconteça efetivamente (ou ao menos parcialmente, afinal dependemos da 

destinação correta de verbas para políticas públicas), vamos sentir as “dores do 

crescimento”.  

Ainda assim, vejo vantagens relacionadas ao crescimento do mercado de trabalho e 

ao enriquecimento cultural. Ao se desenvolver, a Região atrai novas oportunidades 

que também potencializam sua demanda turística. É evidente a proliferação de 

novos cursos, instalação de universidades, as manifestações culturais de prestígio 

(como as peças de teatro), a criação de novos espaços de entretenimento, lazer e 

convivência (restaurantes, clubes noturnos, cinemas, shoppings e etc.), o aumento 
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da preocupação ambiental no que tange a qualidade das praias, a manutenção de 

áreas verdes, etc.     

Enfim, em uma sociedade capitalista e globalizada como a nossa, é impossível 

tentar barrar o chamado “desenvolvimento da Baixada Santista”. Necessário se faz, 

porém, a partir dos poderes regionais, estaduais e federais, que isso se dê da 

maneira mais equilibrada possível, inclusive com a imposição de limites para que os 

investimentos sejam sustentáveis à nossa estrutura e à nossa capacidade de 

atendimento.  

 

3. Como você considera que as empresas da Baixada Santista devem lidar com 

esse novo cenário? 

Acredito que as empresas devem tirar proveito disso: são potenciais negócios e 

parcerias que surgem no âmbito empresarial. Mas para acompanhar tais processos 

de maneira competitivamente saudável, as mesmas devem se preparar. Entendo 

que a parte mais importante dessa preparação está na capacitação de mão de obra 

e no desenvolvimento de padrões sustentáveis. Trata-se de um processo perene, na 

verdade, para qualquer organização que queira acompanhar o crescimento do 

mercado em que está envolvida (mas que agora, ganha evidência).  

É importante mencionar também que as especulações que rondam a clamada “Era 

do Pré-sal”, que entendo como grande propulsor deste movimento, exigem também 

práticas pontuais como o conhecimento da língua inglesa para atendimento de 

novos clientes, fornecedores, etc. 

De uma maneira geral, isso pode refletir em algo muito positivo e novo para a 

Região: a retenção de profissionais. Geralmente acompanhamos a evasão de 

pessoas para São Paulo em busca de oportunidades melhores de carreira. Com 

este crescimento, estas pessoas talvez não precisem mais sair de sua cidade natal 

para trabalhar em empresas que satisfaçam ou se aproximem das suas 

expectativas. E o mesmo vale para as organizações: se o mercado exigir 

profissionais mais bem preparados, a tendência é que os profissionais daqui 

queiram se preparar melhor – processo ganha-ganha.    

 

 

4. Como você considera que os profissionais de Relações Públicas podem 

colaborar com essas empresas? 



89 

 

Muito! O profissional de Relações Públicas surge aqui como uma ferramenta 

estratégica. Se atualizado com o mercado, ele pode apoiar as organizações para se 

adequarem às políticas de comunicação e gestão. Com a expansão de atividades, 

por exemplo, é essencial que as marcas sejam geridas com a devida cautela, 

através de um planejamento (que inclua assessoria de imprensa, por exemplo), de 

forma a gerar e aproveitar oportunidades. É também essencial que se faça a gestão 

de relacionamento com as esferas públicas, de modo a galgar objetivos de interesse 

comum ao empresariado e às classes de trabalhadores envolvidos.   

 

5. Em sua opinião essa nova realidade abre possibilidades de atuação ao 

profissional de Relações Públicas? Explique sua resposta. 

Sim, sem dúvida. Seria hipocrisia dizer que uma organização com poucos 

funcionários ou de atuação muito específica abriga espaço para profissionais da 

nossa área... E esse perfil, exceto pelas grandes empresas da Região, como as 

indústrias do Pólo de Cubatão, era o predominante até pouco tempo atrás por aqui. 

Porém, com o crescimento das organizações (aquelas que souberem participar 

desse movimento com atitudes empreendedoras), as Relações Públicas virão 

preencher uma lacuna que poucos sequer sabem que existe!  

E aí é importante mencionar a responsabilidade interessada destes profissionais de 

se apresentarem como peças fundamentalmente estratégicas ao desenvolvimento 

de oportunidades com serviços embasados em profissionalismo e, claro, inovação.  

Para que essas possibilidades surjam precisamos ser os Relações Públicas das 

Relações Públicas. Como fazer? Essencialmente:  

1. Acreditando nessa nova realidade que se forma (se todos pensarem que as 

oportunidades não estão na Região, dificilmente elas se tornarão potencias 

na Região...) 

2. Ter a visão de que você pode ser um multiplicador de oportunidades 

(conseguiu uma oportunidade bacana? Aproveitou-a bem? Será que não está 

na hora de compartilhá-la com outro profissional da área, galgando novos 

espaços para RPs?) 

3. Não se ater a paradigmas do tipo: “isso não é função de RP” (dentro, claro, 

das devidas proporções). Cada vez mais, todos os colaboradores de qualquer 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, precisam ser 

multifacetados. É preciso agregar valor não só às operações e imagens 
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institucionais, mas também à atuação profissional. E isso exige parcerias 

inteligentes, sintonia constante com o mercado (através do consumo 

inteligente de informação) e investimentos e dedicação para o 

desenvolvimento de novas capacidades.    
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Relações Públicas: 

1. Identificação 

Cargo: professora e coordenadora 

Tempo de atuação no cargo: 10 anos como professora e 1 ano e 10 meses como 

coordenadora 

Tempo de formado: 17 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Uma grande oportunidade e um desafio maior ainda. Existe muita especulação e 

pouca clareza em relação aos empregos que serão geradas para a população 

santista e às riquezas para a Cidade.   

 

3. Como você considera que as empresas da Baixada Santista devem lidar com 

esse novo cenário? 

As empresas devem procurar maior capacitação de seus quadros, inovação para 

seus produtos e serviços e posicionamento adequado no novo cenário. 

 

4. Como você considera que os profissionais de Relações Públicas podem 

colaborar com essas empresas? 

Sobretudo na visão de responsabilidade socioambiental, incluindo participação na 

vida comunitária, respeito ao meio ambiente e atuação social responsável no 

ambiente interno e externo.  

 

5. Em sua opinião essa nova realidade abre possibilidades de atuação ao 

profissional de Relações Públicas? Explique sua resposta. 

Sim, as possibilidades existem e serão ampliadas ainda mais, mas na mesma 

proporção a competitividade e as exigências do mercado estão aumentando. Os 

profissionais de Relações Públicas deverão ser mais pró-ativos, criativos e 

empreendedores, para se destacarem e aproveitarem oportunidades. 
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Empresários: 

1. Identificação 

Cargo: Superintendente 

Tempo de atuação no cargo: 06 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Acredito que a região passa por um período de grande evolução cultural, social e 

econômica, cujos reflexos têm sido bastante positivos. 

 

3. Em sua opinião essas transformações tiveram algum impacto sobre sua 

empresa? 

Percebemos mudança nos hábitos de consumo dos clientes, que se tornaram mais 

exigentes quanto a produtos e serviços, bem como no perfil dos empreendedores 

lojistas que têm investido mais em layouts, marcas e imagem. 

 

4. Teve algum impacto em sua organização diante dessas mudanças? Caso 

sim, quais mudanças foram implantadas? 

Sim, passamos a realizar estudos mais aprofundados em implantação de  novas 

lojas, efetuamos recentemente uma expansão , o Lounge Praiamar, com lojas 

voltadas ao público A/B e também mudanças arquitetônicas e  de  serviços, a fim de 

fidelizar esse público. 

 

5. Qual a importância da Comunicação para o desenvolvimento da sua 

organização? 

Em meio a concorrentes cada vez mais fortes e em maior número, temos  que estar 

atentos  em posicionar a nossa marca nos melhores veículos e também em nas 

novas mídias.O comportamento do público também mudou em relação a isso , hoje 

há muitas novas formas de  se comunicar com as pessoas e um projeto de 

Comunicação tem  que considerar todas elas. 

6. Nesse novo cenário da Baixada Santista, em sua opinião qual a importância 

do relacionamento da organização com seus grupos de interação? 

(funcionários, consumidores, governo, mídia, fornecedores, acionistas) 
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A informação está cada vez mais veloz e  informal.É necessário um intenso trabalho 

de endomarketing e treinamentos constantes para que todos na organização falem a 

mesma língua e saibam vender a imagem que desejamos para nosso negócio. 

Fornecedores são parceiros: tem que nos mostrar as melhores alternativas e 

participar de nosso sucesso ou dificuldade. 

Os órgãos governamentais também precisam estar com estreitos laços conosco, 

para que não deixemos de exercer nosso papel de cidadania na região. 
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Empresários: 

1. Identificação 

Cargo: Gerente de Recursos Humanos 

Tempo de atuação no cargo: 4 anos 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Nossa região passa por um momento único em sua história. Digo “único”, pois creio 

que nem o ciclo econômico de desenvolvimento originado pela exportação do café 

nos séculos XIX e XX pode-se comparar ao momento atual, pois diferente da 

situação onde um único produto era o responsável pelo desenvolvimento hoje temos 

frentes diversas cooperando com a expansão econômica, a saber: novos negócios 

no Porto e expansão dos negócios existentes, petróleo e gás (e toda a cadeia 

produtiva relacionada a esse negócio), além da expansão imobiliária, fruto da 

existência das duas primeiras. 

 

3. Em sua opinião essas transformações tiveram algum impacto sobre sua 

empresa? 

A BTP é em parte responsável por esse momento, na medida em que representa um 

dos maiores investimentos em área portuária existentes hoje no Brasil. Em outras 

palavras, A BTP é “causadora” de parte do impacto a que se refere a pergunta. 

Estamos totalmente integrados a esse ambiente de mudança, talvez por isso 

tenhamos sentido menos que as demais, já anteriormente estabelecidas. Vivemos e 

somos a mudança. 

 

4. Teve algum impacto em sua organização diante dessas mudanças? Caso 

sim, quais mudanças foram implantadas? 

Como disse acima a BTP estruturou-se para atuar nesse cenário, portanto, nosso 

projeto já previa grande parte dos impactos pelos quais hoje o setor vem passando. 

 

5. Qual a importância da Comunicação para o desenvolvimento da sua 

organização? 
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A BTP é uma empresa que vai gerar cerca de 1.500 empregos diretos quando 

estiver a plena operação, logo, é uma empresa de grande porte. Dessa forma a 

comunicação apropriada, a tempo e com a quantidade exata de informação é 

fundamental para que todos – em todos os níveis – possam reagir a contento 

executando ações necessárias ao desenvolvimento do projeto na hora necessária. A 

comunicação é talvez um das únicas ferramentas de gestão que percorre a empresa 

como um todo. 

 

6. Nesse novo cenário da Baixada Santista, em sua opinião qual a importância 

do relacionamento da organização com seus grupos de interação? 

(funcionários, consumidores, governo, mídia, fornecedores, acionistas) 

A BTP é ainda pequena sob o ponto de vista do tamanho do grupo e também pelo 

fato de não estar em operação. Mesmo assim já é possível sentir o tamanho da 

responsabilidade de exercer adequadamente o relacionamento com os diversos 

atores envolvidos em nosso processo. Todos, embora de formas e em níveis 

diferentes, devem sentir-se incluídos para poder agir e reagir adequadamente. 

Relacionamento é (quase) tudo. 
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Empresários: 

1. Identificação 

Cargo: Diretor Comercial 

Tempo de atuação no cargo: 1ano 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Muito positivas para o mercado imobiliário, uma vez que os investimentos no 

município estão acontecendo com alta velocidade, principalmente pela Petrobrás o 

que gerará empregos e mais dinheiro no mercado de consumo. 

 

3. Em sua opinião essas transformações tiveram algum impacto sobre sua 

empresa? 

Sim, a procura por imóveis na região tem aumentando rapidamente. 

 

4. Como a empresa esta lidando com estas mudanças? Alguma mudança foi 

implantada? 

Aumentamos a estrutura da empresa com novos escritórios e a contratação de 

funcionários para o atendimento em toda Baixada Santista. 

 

5. Qual a importância da Comunicação para o desenvolvimento da sua 

organização? 

Necessária para divulgação dos empreendimentos, além da análise para satisfazer o 

cliente, correspondendo a sua procura. 

 

6. Nesse novo cenário da Baixada Santista, em sua opinião qual a importância 

do relacionamento da organização com seus grupos de interação?  

(funcionários, consumidores, governo, mídia, fornecedores, acionistas) 

Grande, as principais conquistas da empresa são resultado do trabalho de todos os 

funcionários, desta forma alcançamos o desenvolvimento 
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Empresários: 

1. Identificação 

Cargo: Analista de Qualidade Jr. 

Tempo de atuação no cargo: 6 meses 

 

2. Qual sua opinião sobre as atuais transformações econômicas na Baixada 

Santista? 

Indiscutivelmente positiva! A descoberta do pré-sal na localidade da Baixada 

Santista, gerou aquecimento positivo na economia local.   Houve maior interesse dos 

empresários em investir principalmente no mercado da construção civil e em 

geração de empregos. 

 

3. Em sua opinião essas transformações tiveram algum impacto sobre sua 

empresa? 

Sim. Por se tratar de uma empresa de capital aberto, é fato que haja a necessidade 

de expansão, principalmente pela atividade em que atua: Construção Naval. Hoje 

temos a realidade de construção de mais dois novos Estaleiros, um em Guarujá e o 

outro em Rio Grande, gerando cerca de mais de 600 novas vagas de emprego só na 

Baixada Santista. 

 

4. Como a empresa esta lidando com estas mudanças? Alguma mudança foi 

implantada? 

A empresa está com pensamento de se tornar líder de mercado na Construção 

Naval em 2017 e para que isso aconteça, estamos tomando medidas com impactos 

positivos para adequar a empresa junto às necessidades de mercado. Um exemplo 

disso é o projeto “Novos Mares” que está trabalhando para a implantação do sistema 

SAP. 

 

 

 

5. Qual a importância da Comunicação para o desenvolvimento da sua 

organização? 



98 

 

A comunicação é essencial que seja transparente e objetiva. Observa-se hoje que 

os maiores impactos de uma organização ocorrem por falha na comunicação. O 

sucesso da empresa depende de uma boa comunicação entre todas as partes 

envolvidas.  

6. Nesse novo cenário da Baixada Santista, em sua opinião qual a importância 

do relacionamento da organização com seus grupos de interação? 

(funcionários, consumidores, governo, mídia, fornecedores, acionistas) 

Primordial. Os colaboradores, investidores, acionistas, devem manter bom 

relacionamento e saber quais os objetivos da empresa, para assim monitorar os 

indicadores e pode chegar ao sucesso desejado. 
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ANEXO D – Artigo apresentado no LUSOCOM 2011 

 

 

Lusocom – Federação Lusófona de Ciências da Comunicação 
IX Congresso Lusocom | UNIP – São Paulo – SP | 4 a 6 de agosto de 2011 

 

 

As Relações Públicas no Contexto das Atuais Transformações Econômicas na Baixada 

Santista
18 

 
 

Resumo 

 

A presente comunicação resulta de uma investigação em desenvolvimento junto ao curso de 

Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, da Universidade Católica de Santos. 

Trata-se de problematizar o campo das Relações Públicas no cenário em transformação na 

Baixada Santista, região metropolitana que vem protagonizando um notório processo de 

desenvolvimento econômico. Explorando as variáveis contextuais que configuram este 

panorama em mudança, a exemplo da expansão do Porto de Santos, do turismo e, em 

particular, a exploração do pré-sal na Bacia de Santos, este estudo propõe uma reflexão, em 

moldes de prognóstico, acerca da valorização das Relações Públicas no mercado da “Nova 

Baixada Santista”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Baixada Santista; desenvolvimento econômico; Relações Públicas. 

 

 
Introdução 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista vem, nos últimos anos, protagonizando um conjunto 

de transformações econômicas que, na concepção de autores (GONÇALVES, 2006; CLARO, 2010) 

especializados na análise do cenário desta região, configura-se como um processo de 

desenvolvimento regional. O Porto de Santos, por exemplo, considerado o maior porto da América 

Latina, localizado, estrategicamente, próximo aos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Goiás, Minas Gerais e servindo como porta de entrada e saída de produtos no âmbito 

nacional e internacional, vem ampliando suas estruturas e serviços, consolidando o seu já  
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 Trabalho apresentado no GT – Relações Públicas do IX Lusocom, realizado de 4 a 6 de agosto de 2011. 
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reconhecido destaque19. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou um ranking20 

dos portos brasileiros, apontando o Porto de Santos como o mais importante para o comércio 

exterior do Brasil, inclusive com a maior relação com o Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Por sua 

vez, o turismo, o comércio, o lazer, o setor de serviços também vêm ganhando representatividade e 

dinamizando a economia desta região metropolitana (CLARO; SOUZA, 2009), que conta com uma 

população de cerca de 1,6 milhão de moradores fixos, sendo que, em períodos de férias e feriados 

prolongados, chega a dobrar a sua população, com turistas que se instalam nas diversas cidades 

deste litoral paulista21. 

O panorama da Baixada Santista também vem sendo reconfigurado, significativamente, desde o 

início da exploração de petróleo na Bacia de Santos. Em 2004, foram perfurados alguns poços, uma 

vez que já haviam sido identificadas, acima da camada de sal, rochas arenosas depositadas em águas 

profundas. Em 2008, ocorreu a primeira extração na camada localizada abaixo de dois mil metros de 

sal, o que tornou o combustível retirado dessa camada conhecido como pré-sal. Em novembro de 

2010, foi apresentada a informação de que o Campo Petrolífero Tupi, situado na Bacia de Santos, 

tem reservas de enorme dimensão, estimadas pela Petrobras entre 5 e 8 bilhões de barris de 

petróleo, fato que pode ser considerado uma das maiores descobertas do mundo nos últimos anos, 

no que se refere à extração deste óleo. 

Isso fez com que os “olhos do mundo” se voltassem para o Brasil e, em particular, à Baixada 

Santista. O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, afirma que, em 2010, houve a perfuração 

de vinte poços na Bacia de Santos; para 2011, a Petrobras pretende perfurar novos vinte poços e já 

está realizando altos investimentos para acelerar a extração do petróleo nos anos subsequentes22. A 

exploração do petróleo na Bacia de Santos está impulsionando esta região a novos tipos de atividade 

econômica, que até então tinha como principais segmentos o turismo e a dinâmica transnacional no 

Porto de Santos, em contínuo crescimento. Essa movimentação econômica na Baixada Santista, com 

evidentes impactos na esfera política, habitacional, tecnológica, cultural, social, inclusive nas formas 

de relacionamento e sociabilidade, compõe o quadro geral que embasa, de forma contextualizada, as 

reflexões que ora apresentamos. Basta nos atentarmos à chegada de novas empresas nesta região, 

                                                           
19

 Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/historia.php>. Acesso em 22 de março de 2011. 
20

 Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1164.pdf>. Acesso em 09 de abril de 2011. 
21

 Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE 2010). Disponíveis em: 
<http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 20 de março de 2011. 
22

 Disponível em: <http://negocios/noticia/2010/04/cidades-do-litoral-paulista-ja-se-preparam-para-o-pre-sal.html>.  
Acesso em 19 de março de 2011. 
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com a redefinição das lógicas de mercado até então vigentes, o acelerado desenvolvimento do setor 

imobiliário, a oferta de novos produtos e serviços, a criação de cursos para a capacitação de mão-de-

obra local ou a atração de profissionais qualificados, a concorrência entre as empresas que já atuam 

na Baixada, para delinearmos um cenário de nítida e pujante transformação. 

Logo, o que conduz as indagações que estruturam esta investigação diz respeito aos modos como 

as organizações que atuam neste panorama da Baixada Santista, bem como aquelas que, 

paulatinamente, se instalarão nesta região, terão de sistematizar os relacionamentos com seus 

públicos, a fim de se legitimarem no mercado regional em expansão. Se, por certo, estamos diante 

de um novo contexto mercadológico, deparamo-nos com novas exigências no que tocam aos modos 

como as empresas se posicionam na arena social, enfrentando o desafio de serem reconhecidas e 

valorizadas publicamente (FERRARI, 2009). Essa tarefa de planejar, conduzir, harmonizar, fidelizar 

relacionamentos, por meio da gestão estratégica dos processos comunicacionais, constitui atividade 

basilar dos profissionais de Relações Públicas (KUNSCH, 2006; GRUNIG, 2009). Neste sentido, 

podemos prognosticar um campo de trabalho que se abre na Baixada Santista aos relações-públicas? 

Como os profissionais desta área podem contribuir com a efetividade dos objetivos organizacionais 

nesta região em processo de mudança? 

 

Baixada Santista: Porto, Turismo, Pré-sal 

 

A Baixada Santista, região do litoral paulista cercada pela costa da Mata Atlântica, é composta por 

nove cidades (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São 

Vicente), correspondendo a uma área territorial de mais de 2.422km², extensão que a eleva à 

posição de terceira maior região do Estado de São Paulo. Banhadas pelo oceano Atlântico, essas 

cidades, com exceção de Cubatão, disponibilizam praias e paisagens atrativas ao turismo, 

dinamizando a economia regional (VAZ, 2004). Na concepção de Gonçalves (2006, p. 172), “o turismo 

teve também um papel no desenvolvimento regional. As praias são um atrativo natural de que a 

região dispõe, e que sempre trouxeram visitantes, especialmente nas temporadas de verão”. 

Além do forte potencial turístico, a Baixada Santista conta também com as possibilidades 

econômicas geradas pelo maior porto da América Latina, o Porto de Santos, que, em 2007, já 
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movimentava US$ 71.5 bilhões de dólares, representando, de acordo com dados da Companhia 

Docas do Estado de São Paulo (CODESP), 25,4% do fluxo de comércio internacional do País. O Porto 

de Santos ocupa, hoje, a 39ª posição no ranking mundial de circulação de cargas conteinerizadas23. 

Aliada a esses fatores - o turismo e o Porto -, bem como à representatividade do comércio em 

expansão e de outros ramos da economia, a movimentação em torno da exploração de petróleo em 

águas profundas desta extensão atlântica vem reconfigurando, em ritmo acelerado, o cenário 

econômico da Baixada Santista. 

No ano de 2006, foi dada a notícia de descoberta de indícios de petróleo na Bacia de Santos24, e a 

Petrobras, empresa líder em energia petrolífera no Brasil, iniciou um intenso trabalho de análise para 

confirmar a existência do petróleo e verificar sua qualidade e quantidade. No ano seguinte, houve a 

confirmação de petróleo na região, e a revista Veja publicou, em novembro de 2007, uma 

reportagem intitulada “É só teste...mas dá para comemorar”25. Neste mesmo ano, o governo federal, 

juntamente com a Petrobras, comemorou a possibilidade de tornar o Brasil um país reconhecido 

mundialmente pela extração de petróleo, passando de consumidor a potencial fornecedor. 

Em 2008, ocorreu a primeira extração de petróleo da camada localizada abaixo de 2.000 metros 

de sal, o que tornou o combustível retirado dessa camada conhecido como "pré-sal"26. Pré-sal é uma 

faixa que se estende ao longo de mais de 800 quilômetros abaixo do leito do mar, entre os Estados 

do Espírito Santo e Santa Catarina, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e 

Santos). Essa camada existe há milhões de anos, porém foi descoberta recentemente. Como revelam 

informações da Petrobras27, o petróleo encontrado nesta área está em uma profundidade de mais de 

7 mil metros abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo geólogos, conservam a qualidade 

do petróleo. Vários campos e poços de petróleo já foram descobertos no pré-sal, entre eles o Campo 

Petrolífero Tupi, localizado na Bacia de Santos, que é considerado o principal. 

                                                           
23

 Disponível em: <http://montemoria.net/>.  Acesso em 22 de março de 2011. 
24

 A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar (depressões da superfície terrestre formadas por abatimentos da litosfera, nas 
quais se depositam sedimentos e materiais vulcânicos) localizada na plataforma continental brasileira. 
25

 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/141107/p_080.shtml>. Acesso em 10 de maio de 2011. 
26

 Chamado de Pré-Sal porque forma um intervalo de rochas que se estende por baixo de uma extensa camada de sal. O 
termo pré é utilizado porque, ao longo do tempo, essas rochas foram sendo depositadas antes da camada de sal. Disponível 
em:  
<http://www.petrobras.com.br/minisite/presal/pt/perguntas-respostas/>. Acesso em 21 de março de 2011. 
27

 Disponíveis em: <http://www.petrobras.com.br/minisite/presal/pt/perguntas-respostas/>. Acesso em 21 de março de 

2011. 
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Neste mesmo ano, a atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que ainda ocupava o cargo de 

ministra no Ministério de Minas e Energias, anunciou o Pré-sal como uma descoberta de grande 

importância para todas as gerações deste país. No âmbito econômico, especialistas afirmam que o 

pré-sal será o grande triunfo brasileiro neste início do século XXI. Em agosto de 2009, o governo 

federal criou uma organização, a Petrosal, para administrar e contratar empresas para explorar as 

bacias de petróleo, em parceria com a Petrobras. 

A revista Veja publicou uma matéria em setembro de 200928, apresentando a estimativa de que a 

camada do pré-sal contenha o equivalente a cerca de 1,6 trilhão de metros cúbicos de gás e óleo. O 

número supera em mais de cinco vezes as reservas atuais do país. Só no campo de Tupi (porção 

fluminense da Bacia de Santos), haveria cerca de 10 bilhões de barris de petróleo, o suficiente para 

elevar as reservas de petróleo e gás da Petrobras em até 60%. Caso a expectativa seja confirmada, o 

Brasil ficará entre os seis países que possuem as maiores reservas de petróleo do mundo, atrás 

somente de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. O relatório anual da Agência 

Internacional de Energia (AIE) aponta que a camada do pré-sal no País, no total, pode abrigar 

aproximadamente 100 bilhões de barris de óleo equivalente em reservas, o que colocaria o Brasil 

entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo29. 

 

Pré-sal: Tupi e a “Nova Baixada Santista” 

 

A exploração de petróleo na Bacia de Santos teve início na década de 70 do século XX, com a 

perfuração de poços em águas rasas. Em três décadas, descobriram o grande potencial da Bacia de 

Santos e, desde 2008, aumenta cada vez mais a exploração do pré-sal.  

Em entrevista para o site “G1”30, o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme 

Estrella, declara que a estimativa das reservas na camada pré-sal na Bacia de Santos é mais 

significativa do que na região ultraprofunda das bacias de Campos e do Espírito Santo. Este executivo 

explicou que a camada de sal em Campos e Espírito Santo se deslocou ao longo dos anos, fazendo 

                                                           
28

 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/030908/p_070.shtml>. Acesso em 10 de maio de 2011. 
29

 Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasil-podera-6-maior-produtor-
petroleo-2030&id=010175091111>. Acesso em 22 de março de 2011. 
30

 Disponível em: <http://negocios/noticia/2010/04/cidades-do-litoral-paulista-ja-se-preparam-para-o-pre-sal.html>.  
Acesso em 19 de março de 2011. 
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com que subisse o óleo que se situa abaixo da camada. Em Santos, a faixa de sal manteve-se 

praticamente intacta, preservando o óleo abaixo dela. E é por este motivo que o foco maior para a 

extração de petróleo está sendo na Baixada Santista. 

Com a exploração inicial do pré-sal, os municípios desta região metropolitana estão sendo 

obrigados a adaptar-se e a desenvolver atividades de apoio logístico às petrolíferas (de onde saem 

helicópteros, barcos e navios para a produção em alto-mar), manutenção de navios e barcos, novos 

comércios e empresas e criação de cursos na área de construção civil, soldagem, elétrica, naval, 

portuária e de petróleo e gás31. Em entrevista feita pelo site “G1”32 com os prefeitos de algumas 

cidades da Baixada Santista, foi salientado que, apesar de muitos pontos ainda não estarem definidos 

quando se fala do pré-sal, já que todos os campos petrolíferos ainda estão em fase de teste e ainda 

não se sabe, com certeza, qual será o volume e o ritmo de produção nos próximos anos, mesmo 

assim, as cidades desta região estão sendo impactadas por toda essa movimentação econômica, 

tendo iniciado obras de infraestrutura e busca de parcerias para o aumento na oferta de qualificação 

profissional nas áreas relacionadas ao petróleo. A ideia é que os moradores do litoral paulista 

possam ocupar o máximo dos postos de emprego gerados pelo pré-sal. 

As alunas da Universidade Católica de Santos, Aline Branco, Kátia Oliveira e Roseli Nascimento, 

defendem, em um artigo publicado no site “A Tribuna”33, que é impossível pensar em como Santos 

será nos próximos vinte anos com a exploração do pré-sal, sem falar das cidades vizinhas, que 

também serão afetadas por esse novo ramo da economia. Consideram que a mudança será tão 

significativa, que a região passará a ser a “Nova Baixada Santista”. 

A jornalista Paula Leite apresenta em sua matéria no portal G134 como cada cidade está se 

movendo no sentido de aproveitar ao máximo essa nova realidade da região, desenvolvendo 

projetos variados, como no caso de Santos, que receberá a sede da unidade de negócios da 

Petrobras. O município do Guarujá já investe em um aeroporto e quer instalar uma base de 

                                                           
31

 Segundo o “Guia dos estudantes” (2010), atualmente existem quatro Instituições de Ensino Superior na Baixada Santista 
que ministram cursos na área de petróleo e gás, além das opções de curso tecnólogo. A Universidade de São Paulo (USP), 
uma das mais renomadas Instituições de Ensino Superior no Brasil e na América Latina, está em processo de transferência, 
para Santos, do curso de Engenharia de Petróleo, que funciona na Cidade Universitária, em São Paulo.  
32

 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/cidades-do-litoral-paulista-ja-se-preparam-
para-o-pre-sal.html>.  Acesso em 19 de março de 2011. 
33

 Disponível em: <http://www.atribuna.com.br/noticias.asp?idnoticia=70605&idDepartamento=9&idCategoria=0>. Acesso 
em 19 de março de 2011. 
34

 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/cidades-do-litoral-paulista-ja-se-preparam-
para-o-pre-sal.html>. Acesso em 18 de março de 2011. 
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suprimento a plataformas. Cubatão pretende receber um estaleiro, assim como Bertioga e Peruíbe. 

Praia Grande está empenhada em viabilizar a construção de um aeroporto e de um condomínio 

industrial. São Vicente e Mongaguá também se organizam para destinar áreas a indústrias. Itanhaém 

quer investir em melhorias em seu aeroporto e abrigar um retroporto, área de atividades de apoio 

ao Porto. 

"A região toda se prepara para esse boom de investimentos", comenta Luiz Carlos Rachid, 

assessor técnico da Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem)35. Segundo este profissional, 

os governos também se preocupam em ter planos de mitigação de impactos ambientais. "O 

planejamento é importante para que a entrada da Petrobras não traga desequilíbrios às cidades" 

(s/p.), afirma Rachid. 

A sede da Petrobras na Baixada Santista, que está sendo construída, prevê a criação de 10 mil 

empregos diretos nos próximos anos. Atualmente, cerca de 60 mil pessoas trabalham no setor de 

petróleo e porto na região. Mas a previsão é de que o pré-sal ofereça uma grande quantidade de 

empregos indiretos ao litoral paulista, na construção civil, em empresas que dão apoio às 

petrolíferas, na rede hoteleira, comércios e restaurantes da região. Para isso, é necessário que a 

infraestrutura dos serviços públicos seja ampliada e melhorada para acompanhar o crescimento das 

cidades. 

Em entrevista ao jornal “A tribuna”36, José Luiz Marcusso, gerente-geral da Unidade da Bacia de 

Santos da Petrobras, afirma que "não vai acontecer aqui o que aconteceu em Macaé, porque aqui 

tem planejamento bem feito e a parte logística é separada da parte técnica e administrativa. Em 

Macaé, foi feito tudo misturado, daí o crescimento desordenado” (s/p.). A descoberta de petróleo na 

camada do pré-sal e as obras de ampliação do Porto de Santos também estão provocando um grande 

crescimento no mercado imobiliário na região. 

A Agência Brasil37 publicou no site do jornal “Folha.com”38 o levantamento de que, atualmente, 

em Santos, o número de prédios em construção supera a quantidade de lançamentos acumulados 

                                                           
35

 Disponível em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/pre-sal-e-municipios-da-baixada-
santista/41448/>.  Acesso em 19 de março de 2011. 
36

 Disponível em: <http://www.atribuna.com.br/noticias.asp?idnoticia=70605&idDepartamento=9&idCategoria=0>.  Acesso 
em 19 de março de 2011. 
37

 A Agência Brasil é um portal de notícias mantido pelo governo brasileiro e administrado pela Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC). É uma agência de notícias pública, de acesso livre, de reconhecida credibilidade e abordagem 
pluralista. 
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nos últimos doze anos. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações desta cidade, 

existem 162 obras de imóveis com mais de dez andares em andamento, duas a mais do que as 

concluídas de 1998 a 2010. Este município tem também setenta e um projetos de prédios 

aguardando aprovação e outros quarenta já aprovados. Esses prédios, segundo o secretário Antonio 

Carlos Silva Gonçalves, têm características diversas e atenderão às várias demandas que estão sendo 

criadas na cidade. São desde futuros prédios de habitação popular até modernos edifícios comerciais 

destinados a empresas um dos sinais que revela os novos investimentos do cenário em 

transformação na Baixada Santista. 

Cabe-nos sublinhar, portanto, que esse cenário em mudança põe à tona a necessidade de as 

organizações, dos mais diversos ramos e dos mais variados portes, repensarem os modos como se 

relacionam com os seus consumidores e com os demais públicos de interesse, com vistas a um 

posicionamento estratégico no mercado e na sociedade. Tanto as empresas que já atuam na Baixada 

Santista, quanto aquelas que, atraídas pelo “aquecimento” da economia nacional e regional, venham 

a instalar-se nesta faixa litorânea, precisam ser orientadas no sentido de planejar, eficazmente, o 

universo de relações mantido no seu micro e macro ambiente. A legitimidade desses negócios 

requer, pois, a visão estratégica dos profissionais de Relações Públicas, gestores de processos 

comunicacionais que, valendo-se de políticas, estratégias e instrumentos adequados, podem 

viabilizar a identidade e a imagem institucional positiva dessas organizações atuantes na “Nova 

Baixada Santista”. 

 

Relações Públicas: Visão Estratégica em Cenário de Mudança 

 

O termo "Relações Públicas" surge em 1882, na Yale Law School, nos Estados Unidos da América, 

com a realização de uma conferência que tinha o título "The Public Relations and the Duties of the 

Legal Profession"39. Tradicionalmente, se diz que a profissão de Relações Públicas (RP) teve sua 

origem nos Estados Unidos, com o jornalista Ivy Ledbetter Lee, que percebeu a importância da 

relação entre a organização e seus públicos. Porém, alguns historiadores discordam desta teoria, 

                                                                                                                                                                                     
38

 Disponível em:  <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/769399-pre-sal-e-ampliacao-do-porto-impulsionam-mercado-
imobiliario-de-santos.shtml>. Acesso em 19 de março de 2011. 
39

 Tradução para o Português: "As Relações Públicas e Deveres da Profissão Legal". 
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alegando que, há mais de cinco mil anos, imperadores chineses já realizavam atividades semelhantes 

ao do profissional de RP (GRUNIG, 2009). 

No Brasil, o marco inicial das Relações Públicas ocorreu em 1914, com a criação do primeiro 

departamento intitulado “Departamento de Relações Públicas”40, na companhia paulista de energia 

elétrica “The Light and Power Co. Ltda” (FRANÇA, 2003; KUNSCH, 1997). Quarenta anos depois, em 

21 de julho de 1954, um grupo formado por vinte e sete estudiosos e praticantes de Relações 

Públicas fundaram a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) e, a partir de então, o Rio de 

Janeiro, primeiramente, e outros Estados também se interessaram por fazer parte da ABRP, 

estruturando as Seções Estaduais. Durante pelo menos vinte e cinco anos, profissionais e 

pesquisadores lutaram pelo desenvolvimento de técnicas de mensuração que demonstrassem o 

quanto as Relações Públicas são eficazes e agregam valor às organizações. 

James Grunig (2009), um dos mais notórios estudiosos de Relações Públicas do cenário mundial, 

defende que o motivo pelo qual as empresas e outras instituições precisam de um profissional de 

Relações Públicas sintetizam-se ao argumento de que : 

As organizações, tanto como as pessoas, devem se comunicar com os 

demais porque não estão isoladas no mundo. Se as pessoas não tivessem 

relações familiares, ou com vizinhos, amigos, inimigos ou colegas de 

trabalho, não teriam necessidade de comunicação com outrem, além de si 

mesmas. Mas, porque não estão sós, devem usar a comunicação para 

coordenar o seu comportamento com as pessoas que influenciam ou por 

quem são influenciadas. Em outras palavras, as organizações necessitam 

das relações públicas porque mantêm relacionamentos com públicos. 

(GRUNIG, 2009, p. 26). 

 

Este autor identifica quatro modelos que vêm caracterizando o exercício profissional de Relações 

Públicas. O primeiro diz respeito ao trabalho desenvolvido em agências de imprensa/ divulgação, 

cujo propósito é obter publicidade favorável para a organização ou personalidade na mídia de massa. 

Este trabalho costuma ser utilizado em campanhas publicitárias que promovem algum tipo de 

produto, seja ele relacionado ao esporte ou até mesmo a pessoas. Neste modelo, há certa 

                                                           
40

 Disponível em: < http://www.sinprorp.org.br/clipping/2008/043.htm>. Acesso em: 24 de março de 2011. 
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complementaridade entre as Relações Públicas e a Publicidade e Propaganda, o que também suscita 

certos debates que problematizam a essência e os limites de ambas as áreas disciplinares. 

O segundo modelo refere-se à informação pública, que é semelhante à assessoria de imprensa, 

que entende as Relações Públicas apenas como disseminação de informações. Nesta perspectiva, o 

foco do trabalho dos profissionais de Relações Públicas dirige-se à construção e manutenção da 

imagem da instituição, utilizando-se como estratégia a persuasão do público externo por meio de 

ampla divulgação de informações, sem, no entanto, solucionar os pontos fracos internos e orientar a 

própria conduta organizacional. 

Por sua vez, o modelo ‘assimétrico de duas mãos’ utiliza os serviços de empresas de pesquisa para 

planejar mensagens, com a clara intenção de induzir os públicos a se comportarem como a 

organização deseja. Esta forma de comunicação carece de fundamentos sólidos pelo fato de 

reconhecer que, em geral, a instituição é protagonista exclusiva do processo comunicacional, ou seja, 

fonte por excelência de onde se emitem informações, necessidades e posicionamentos, sem a 

preocupação com as exigências e avaliações da outra parte que se comunica com a instituição, os 

públicos. Neste caso, não se estruturam canais de comunicação e participação dos públicos junto à 

organização, embora se reconheça a importância de uma opinião coletiva favorável. Grunig (2009) 

afirma que, ainda assim, este tipo de comunicação pode ser útil em casos em que o grau de conflito 

entre a empresa e o público-alvo não seja elevado. 

O modelo ‘simétrico de duas mãos’ é o último modelo sistematizado por este autor e diz respeito 

à utilização da pesquisa e da comunicação para administrar conflitos e aperfeiçoar o entendimento 

com públicos estratégicos. O autor defende este modelo como o mais ético e legítimo entre todos os 

outros, pois posiciona as Relações Públicas como indispensáveis às negociações e concessões, 

atendendo às exigências e expectativas apresentadas pela organização e pelos públicos, respeitando, 

democraticamente, os distintos interesses. 

Assim, percebemos que o profissional de Relações Públicas está habilitado a auxiliar os públicos 

na construção de imagens positivas sobre a organização e, mais que isso, orientar políticas e ações 

que promovam um comportamento organizacional credível e valorizado perante os públicos e a 

sociedade. As empresas que contratam serviços de Relações Públicas devem reconhecer esta 

atividade como importante função gerencial e estratégica, salientando que a comunicação, no 

sentido de relacionamentos eticamente administrados, numa via de mão dupla, cria valor para as 
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organizações (FARIAS, 2004). Este desafio de gerenciar os relacionamentos, atendendo aos interesses 

de ambas as partes, pode se colocar no panorama atual do mercado na Baixada Santista, sobretudo 

porque novas organizações estão iniciando suas atividades, oferecendo seus produtos e serviços, o 

que se exige a conquista de consumidores, a visibilidade institucional, o diferencial do 

posicionamento entre os concorrentes, inclusive entre aqueles já reconhecidos na região, a fixação 

da marca, a atuação engajada no contexto sociocultural, a criação e manutenção de relacionamentos 

com públicos distintos. 

É neste sentido que Maria Aparecida Ferrari (2009) conceitua Relações Públicas como a atividade 

responsável pela construção e manutenção das redes de relacionamento das organizações com seus 

diversos públicos. Esta autora salienta que, sobretudo no contexto da globalização em curso, as 

formas como as organizações conduzem esse universo de relações devem ser pensadas 

estrategicamente, sempre respeitando as características regionais de cada local, além das interações 

em âmbito global. A globalização, logo, traz desafios para a descoberta de novos paradigmas em 

todo o quadrante da atividade humana.  

Kunsch (2006) defende que questões ligadas ao planejamento e gestão estratégica da 

comunicação em uma organização exigem a análise acurada dos cenários socioculturais, políticos e 

econômicos, nos diversos níveis de interação. Todos esses fatores possibilitam específicas formas de 

sociabilidade e, por consequência, exigem habilidades e capacitação dos profissionais de Relações 

Públicas. Esta autora ainda explica que as organizações necessitam pensar, planejar e administrar 

estrategicamente a sua comunicação, para conseguir se posicionar na sociedade, e sublinha que gerir 

estrategicamente a comunicação organizacional requer a frequente revisão e avaliação dos 

paradigmas organizacionais, em constante mutação. 

Cabe-nos, pois, associar esta reflexão à atual situação da Baixada Santista, que, apesar do seu 

crescimento e transformação, possui ainda característica de um conjunto de cidades de médio porte 

em fase de adaptação ao acelerado desenvolvimento pelo qual estão passando. A exploração do pré-

sal, por exemplo, pode desencadear dinâmicas permeadas por interesses econômicos que, na sua 

origem, reportam a negociações tanto nacionais quanto globais. Os impactos que resultam dessas 

dinâmicas são sentidos, efetivamente, em âmbito regional, inclusive no que concerne às inovações e 

desafios nos modos como as organizações da Baixada Santista gerem seus negócios. Nesta 

conjuntura, o profissional de Relações Públicas orienta as políticas organizacionais no sentido de 

dirimir e equacionar conflitos (SIMÕES, 1995) de cunho social, cultural, ambiental, mercadológico, 
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assegurando o desenvolvimento de condutas articuladas às mediações materiais e simbólicas que 

operam em âmbito local, regional, nacional e global. Daí a sua indispensabilidade junto às 

organizações modernas em cenários de mudança; daí o seu caráter eminentemente dialógico e 

estratégico. 

 

Políticas de Relacionamento como Diferencial Competitivo 

 

Ferrari (2009) pontua que as Relações Públicas constituem uma função corporativa que deve ser 

desempenhada junto à presidência da organização, elaborando, implantando e avaliando políticas de 

comunicação e relacionamento com os públicos de interesse. Na concepção desta autora, é 

indispensável que o profissional que responde pelo setor de comunicação e Relações Públicas tenha 

profundo conhecimento do contexto no qual atua e explore a dimensão estratégica de sua função, 

para conseguir legitimá-la aos “olhos” da alta administração. 

As mudanças que estão ocorrendo no cenário mundial e a rapidez com que 

a sociedade e as organizações estão interagindo vêm contribuindo para a 

legitimação dessa profissão como gestora de comunicação e fonte de 

consultoria para a alta administração. Por outro lado, os caminhos a serem 

tomados com relação a sua perfomance comunicacional implicam no 

reconhecimento de seu caráter estratégico. (FERRARI, 2009, p. 161). 

 

É necessário conscientizar a alta administração das organizações a respeito da necessidade de 

comprometimento com a comunicação. Kunsch (2006) refere que a comunicação organizacional 

deve se constituir num setor estratégico, agregando valores e facilitando os processos interativos e 

as mediações entre a instituição e seu público-alvo. Para tanto, conta com o trabalho sistemático e 

estruturante dos relações-públicas, que, desenvolvendo as funções que lhes são inerentes, 

acompanham e participam das decisões da organização quanto a seus planos e projetos atuais e 

futuros.  

Como demonstra esta autora (2006), as Relações Públicas, como função administrativa, não são 

algo novo tanto para estudiosos e autores da literatura específica, como para profissionais da área. 
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Nesta função, o relações-públicas visa envolver toda a organização, aplicando as medidas necessárias 

para uma interação ética e harmoniosa entre setores, grupos e públicos de interesse, além de gerar 

uma relação de confiança e de credibilidade com outras instituições. Evidentemente, este empenho 

exige pesquisas, auditorias, diagnósticos, planejamento, participação, programas, implantação e 

avaliação dos resultados. 

Por sua vez, desenvolvendo a função mediadora, o relações-públicas auxilia na comunicação ente 

a organização e seus públicos, utilizando-se dos meios adequados para obter sucesso nesta relação. 

Não se trata apenas de informar, mas sim praticar a comunicação no seu verdadeiro sentido 

etimológico. Nesta perspectiva, Marques de Melo (1977, p. 14) afirma que “comunicar significa 

tornar comum, estabelecer comunhão, participar da comunidade através de intercâmbio de 

informações”. Kunsch (2003), em relação a este propósito, defende que o verdadeiro trabalho de 

Relações Públicas é aquele que, para além de informar, propicia o diálogo permanente entre ambas 

as partes. A função mediadora das Relações Públicas permite, logo, que os públicos de interesse 

sintam-se representados na organização, já que os canais de comunicação possibilitam esta 

participação constante.  

Quanto à função política das Relações Públicas, evidencia-se a necessidade de se gerenciar as 

relações de poder em todo o sistema e subsistema organizacional, inclusive administrando 

controvérsias, crises e conflitos que, eventualmente, possam emergir no dia-a-dia das relações. Para 

o bom desempenho desta função, é preciso compreender como se processam os jogos de interesse 

no quadrante de atuação das organizações, interna e externamente (SIMÕES, 1995). Assim, por meio 

de processos comunicacionais, gerenciam-se as expectativas, necessidades e interesses tanto da 

organização, quanto dos públicos que a constituem e lhe conferem reconhecimento. Aliada às 

demais funções, que se apresentam de forma interdependente na prática profissional, a função 

estratégica das Relações Públicas diz respeito à orientação da empresa quanto ao seu 

posicionamento no mercado e na sociedade, conduzindo a razão do empreendimento, sua missão, 

valores e filosofia institucional, além de definir uma identidade própria e planejar sua projeção a 

longo prazo. Neste âmbito, os estrategistas de Relações Públicas assessoram os dirigentes, 

identificando problemas e oportunidades relacionados à comunicação e imagem institucional 

(KUNSCH, 1997). 

Andrade (1993) apresenta em sua obra o resultado de uma pesquisa realizada pela “Public 

Relations Society of America”, com a finalidade de identificar os mais importantes objetivos das 
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Relações Públicas. O resultado revela que, dentre as responsabilidades das Relações Públicas, 

destacam-se: desenvolver e manter um bom relacionamento entre a instituição e o público-alvo; 

auxiliar a administração superior a compreender o interesse de seu público; apresentar ao público as 

políticas da organização; manter uma eficiente comunicação com os funcionários e colaboradores; 

realçar a importância da instituição para questões sociais; medir atitudes do púbico para com a 

organização e da organização para com o público; realizar boa divulgação de assuntos de interesse da 

instituição fortalecendo, assim, sua imagem. 

Essas potencialidades apresentadas pelos profissionais de Relações Públicas levam-nos a concluir 

que seu exercício é indispensável à existência e credibilidade de qualquer organização, sobretudo no 

panorama contemporâneo de concorrência acirrada e rápidas mudanças, não raramente estruturais, 

em nível local e global. Na Baixada Santista, cujo cenário mercadológico ganha novos contornos e 

distintas lógicas de funcionamento, o estreitamento das relações entre as empresas e seus públicos 

de interação pode assegurar um conjunto de benefícios não apenas às organizações dos mais 

variados portes, mas também à população em geral, que reconhece o caráter ético, transparente e a 

possibilidade de diálogo contínuo com a iniciativa privada. A gestão estratégica de relacionamentos, 

em suma, é de reconhecido valor a todas as organizações modernas e, em particular àquelas que 

interagem em contextos econômicos e sociais que passam por processos de mudança, caracteriza-se 

como condição sine qua non.  

 

Considerações Finais 

 

O desenvolvimento econômico da Baixada Santista põe à tona o desafio de as empresas que já 

atuam nesta região metropolitana, bem como aquelas que começam a lançar suas atividades neste 

mercado regional, adotarem um posicionamento institucional que se destaque nesse cenário em 

transformação, sendo valorizadas e reconhecidas publicamente. Ao mesmo tempo em que essas 

mudanças sinalizam a oportunidade de se alavancar o mercado na Baixada Santista, com o 

adensamento da oferta dos produtos e serviços novos ou já existentes, refletem a necessidade de as 

organizações atentarem-se às políticas que orientam as suas relações na sociedade. 
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Nesta perspectiva, os relações-públicas, pela sua visão estratégica e pela habilidade de gerir os 

relacionamentos das organizações com seus distintos públicos, despontam como um dos mais 

indicados profissionais para assegurar a credibilidade e legitimidade institucional. O que propusemos 

neste trabalho, portanto, foi um exercício de reflexão, em moldes de prognóstico, para a valorização 

das Relações Públicas nesta faixa litorânea do Estado de São Paulo, que vem chamando a atenção 

não apenas pelas suas paisagens turísticas, pela rede de comércio e indústrias e pelas 

movimentações no maior porto da América Latina, mas também pelo fluxo de negócios que, em 

escala global, ganha corpo com a exploração do petróleo na Bacia de Santos. 
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