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The interconnectedness of global markets has heightened the 
importance of the logistics sector companies. Motivated by the lack of 
publication and the differences that dry ports in developing 
economies assume, this article aimed to evaluate the competitiveness 
of the Brazilian dry ports sector. Therefore, it was used the Porter’s 
five competitive forces model through exploratory approach with 
multiple data sources. It was suggested a strategic grouping of dry 
ports and CLIAs (another type of dry ports) into four groups: 1) large 
companies that also holds seaports areas; 2) companies that hold 
more than two dry ports or CLIAs; 3) companies that hold up to two 
dry ports; 4) companies that hold up to two CLIAs. The strategic 
grouping contributed to the assessment of rivalry between firms, 
which corresponds to the higher competitive strength of the sector. 
The bargaining power of suppliers and consumers have moderate 
features. Finally, the threat of new entrants and the threat to replace 
the dry ports were characterized as low forces. 
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1. Introdução 

 A globalização tem propiciado o aumento de interdependências e interconecções e 

dentre elas se incluem o estabelecimento de cadeias de suprimentos globalmente conectadas e 

com grandes transferências de cargas pelas fronteiras dos países (FLEURY, FLEURY, 2011; 

GUILLEN, 2001). Segundo Manuj e Menstzer (2008), este processo é visto como uma 

vantagem competitiva para as empresas e está atrelado ao desenvolvimento humano, como 

contemplam Wilson et al. (2013).  

 Os autores Melo et al. (2009) identificaram que a integração das atividades 

econômicas demandam um desenho robusto e bem estabelecido das cadeias de suprimentos. 

Assim, ganham importância no cenário econômico empresas do segmento logístico, cujas 

inteligência e excelência operacional impactam nas demais empresas.  

 Os portos secos - também conhecidos por EADI's, Estações Aduaneiras do Interior - 

são empresas privadas que facilitam a interação entre diferentes stakeholders das cadeias de 

suprimentos globais (NG e GUJAR, 2009). São recintos alfandegados de uso público que, no 

Brasil, atuam sob a autorização da Secretaria da Receita Federal (SRF). Permitem a 

armazenagem e o manuseio de conteúdos estrangeiros em solo brasileiro (especificamente em 

áreas de zona secundária), na importação ou na exportação, correspondendo a um 

intermediário entre portos e aeroportos (ambos considerados zonas primárias) e as indústrias 

no país. Portanto, desempenham importante papel nas cadeias de suprimentos globais e no 

processo de globalização.   

 Os portos secos foram criados com o intuito de servir como extensão das zonas 

primárias (portos marítimos, aeroportos internacionais, pontos de fronteira) em outras 

localidades do território brasileiro e, então, reduzir o congestionamento destas áreas (NG, 

PADILHA, PALLIS, 2013). Ng e Gujar (2009) colocam que os portos secos suportam uma 

série de necessidades das cadeias de suprimentos, como agregação e unitização de cargas; 

armazenagem; despacho aduaneiro. São principalmente utilizados por clientes industriais que 

dependem do comércio exterior para manufatura ou venda de seus produtos.  

 Uma outra modalidade de recinto alfandegado de zona secundária corresponde ao 

CLIA, Centro Logístico Industrial e Aduaneiro. A diferença deste para aquele é que os 

CLIA's estão isentos de procedimento licitatório, sendo de grande interesse da iniciativa 

privada. Essas instalações movimentam na ordem dos 30% das cargas conteinerizadas do país 

(NG, PADILHA e PALLIS, 2013).  
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 Logo, devido à importância que o comércio exterior tem assumido na economia 

brasileira, o papel das empresas atuantes na cadeia logística internacional tem ganhado 

relevância. Contudo, empresas neste setor estão susceptíveis às condições específicas de 

negócios, cuja interferência governamental pré-determina aspectos estratégicos, como 

localização e a entrada de novos players, o que pode interferir no sucesso destas empresas.  

Este estudo pretende investigar a competitividade dos negócios relativos aos portos 

secos no Brasil por meio do modelo das cinco forças competitivas de Porter (1979) e pelo 

agrupamento estratégico das empresas. Para isto foram desenvolvidas um pesquisa 

bibliográfica e também uma pesquisa de campo de caráter exploratório. 

 

2. Referencial teórico  

 Ng e Gujar (2009) investigaram a estrutura competitiva dos portos secos indianos por 

meio do modelo do diamante de Porter, cujo uso extrapolou a essência do modelo. Neste 

artigo, optou-se por um modelo analítico de Porter mais generalista e focado na análise 

setorial.  Embora Porter (1979) utilize o termo indústria no referido modelo, Carvalho e 

Laurindo (2007) ressaltam que o mesmo é aplicado para um setor industrial e não para uma 

única empresa. 

 Como ilustrado na Figura 1, o modelo é sustentado pelas seguintes cinco forças: 1) 

poder de barganha dos fornecedores; 2) poder de barganha dos compradores; 3) ameaça dos 

novos entrantes; 4) ameaça para substituição dos serviços; 5) rivalidade entre competidores. 

Acrescentou-se a ação governamental como alteração do ambiente competitivo, como 

sugerido por Porter (2008), embora sua interferência não tenha sido expressa como as demais, 

na Figura 1, pois ela influência as forças competitivas. Porter (2008) colocou que a 

interferência governamental não pode ser considerada a sexta força competitiva, devendo ser 

observada através de seus impactos sobre as cinco forças.  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo das cinco forças de Porter. 
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Fonte: Adaptado de Porter (1979) 

  

 Quanto aos novos entrantes, Porter (2008) discute que eles aumentam a capacidade e o 

desejo de ganhar participação no mercado, o que, então, pressiona os preços e os custos e 

estimula as empresas a investirem. A ameaça disto, para o setor, é a redução do lucro das 

empresas. Na força relativa ao poder de barganha dos fornecedores, Porter (2008) identifica o 

interesse dos fornecedores poderosos em capturar valor pela cobrança de altos preços e de 

ofertar serviços ou produtos limitados. Do outro lado, estão os consumidores, que podem 

exigir menores preços e demandar melhores serviços ou qualidade.  

 Porter (2008) também enfatiza a ameaça por substituição dos serviços dentre suas 

forças competitivas, a qual pode vir de forma indireta. Quando esta ameaça é alta, a 

lucratividade da indústria é ameaçada. Por fim, o autor expõem a rivalidade entre 

competidores existentes, que pode tomar diferentes formas (por meio de menores preços, 

introdução de novos serviços, campanhas de marketing, melhorias operacionais).  

 Narayanan e Fahey (2005) acrescentam que Porter (1979) elaborou o modelo das 

forças competitivas para determinar a atratividade de uma indústria para o investimento e 

informar aos tomadores de decisão sobre os possíveis caminhos para gerenciar a dinâmica 

competitiva dos negócios. A análise estrutural permite identificar quais as forças competitivas 

mais incidentes num setor (CARVALHO; LAURINDO, 2007). 

Por sua vez, gestão da logística, graças aos avanços na tecnologia da informação, 

tornou-se processo integrador que permite a coordenação das operações e possibilitando 
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ganhos de eficiência ao longo de toda cadeia produtiva (BRANSKI; LAURINDO, 2013;  

VIJAYASARATHY, 2010). 

 

  

3. Metodologia de Pesquisa  

 Inicialmente foi realizada uma busca por literatura sobre portos secos nas bases de 

dados ISI Web of Science. Utilizando as palavras-chave "dry port" ou "dry ports" na 

plataforma, foram encontrados 30 artigos, onde o primeiro publicado ocorreu em 2007 

(ROSO, 2007), apresentando, desde então, tendência de crescimento de literatura. Segundo 

Ng e Gujar (2009), a maior parte das publicações até 2009 focaram na dinâmica de portos 

secos em regiões desenvolvidas, o que abriu margem para estudos em países em 

desenvolvimento. Os principais autores identificados nesta busca foram ilustrados pela Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Principais autores classificados por região. 

Portos secos Autores 
Europeus Rodrigue et al. 2010; Wilmsmeier e Monios, 2013. 

Chineses Beresford et al. 2012;  Do, Nam e Le, 2011; Zeng et al 2013 
Indianos Ng e Gujar, 2009; Ng e Gujar, 2009; Ng e Tongzon, 2010 

Brasileiros Ng, Padilha e Pallis, 2013; Padilha e Ng, 2012 

	   

 A pesquisa foi conduzida com abordagem exploratória, utilizando-se, para tanto, 

múltiplas fontes de dados: i) dados secundários disponibilizados nas páginas eletrônicas da 

SRF e de empresas do setor; ii) coleta das percepções de profissionais de portos secos e 

CLIA's sob a forma de questionários online; iii) coleta das percepções dos usuários destas 

instalações; iv) entrevistas com alguns profissionais (por contato direto ou por telefone) para a 

coleta de informações específicas.  

 Na primeira parte da coleta de dados, considerou-se a listagem oficial dos portos secos 

e CLIA's existentes no país. Nela constam os administradores de tais recintos, que pertencem 

ou não a uma holding. Com uma complementar análise das páginas eletrônicas dos 

administradores das instalações, foi possível propor uma classficação das empresas conforme 

a Tabela 2 e a Figura 2.  

Tabela 2 - Característica do agrupamento de empresas proposto. 
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Grupo Características 

1 Empresas que possuem terminais portuários e/ou 

retroportuários alfandegados e que também são 
detentoras de portos secos e/ou CLIAs; Neste 

caso, podem ser holdings ou não - sendo holding, 
geralmente são detentoras de pequenas empresas 

(listadas, inicialmente, nos grupos 3 ou 4) e de 
outras do segmento logístico ou aduaneiro.  

 
2 Empresas que possuem portos secos e/ou CLIAs 

(mais de dois). Podem oferecer serviços 
complementares, como o transporte rodoviário. 

  
3 Empresas que possuem até dois portos secos 

(podem fazer parte de uma holding, atuar de 
forma independente ou complementar o portfólio 

da empresa).  
 

4 Empresas que possuem até dois CLIAs (podem 
fazer parte de uma holdings ou atuar de forma 

independente). 

	  

 

 

Figura 2 - Classificação proposta das empresas que possuem portos secos e/ou CLIAs. 

 

 

 

 Posteriormente, prosseguiu-se para a coleta de informações por meio de questionários 

online com profissionais e usuários de portos secos e CLIAs. Neste caso, as perguntas foram 

inspiradas nas forças de Porter e aplicadas aos profissionais independentemente do grupo ao 

qual suas empresas foram classificadas pela Figura 2. Numa outra etapa foram conduzidas 

entrevistas com profissionais de portos secos para adquirir informações específicas.  

 A abordagem digital enfrentou problemas de desconfiança por parte dos respondentes, 

cuja percepção foi adquirida por meio do contato telefônico com alguns profissionais. 

Ademais, outros profissionais comunicaram interesse via email, mas que deveriam, a priori, 
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certificar-se sobre a possibilidade de preenchimento do questionário. Esta situação é eminente 

do rigor fiscalizatório da SRF  sobre os negócios do comércio exterior do país e pela falta de 

cultura em expressar a opinião para contribuir com o desenvolvimento setorial.   

 

 

4. Resultados e discussões  

4.1. Rivalidade entre empresas e o agrupamento estratégico  

 A lucratividade das empresas do setor logístico provém da hospedagem das cargas em 

suas instalações e dos manuseios adicionais. No caso do porto seco, ele somente receberá 

cargas das zonas primárias se os importadores notarem benefícios com isso: qualquer 

burocracia adicional na saída das zonas primárias pode desestimular o importador a realizar a 

operação, fazendo com que a zona primária permaneça com mais cargas, o que pra eles é 

lucrativo. 

 Para a avaliação do ambiente competitivo, utilizou-se o agrupamento estratégico das 

empresas detentoras de portos secos e CLIA's, como descrito no item 3. Isto porque foi 

notado que o administrador da instalação pode pertencer a uma holding ou atuar de forma 

independente, o que altera o ambiente de negócios das empresas. Ng, Padilha e Pallis (2013) 

identificaram que operadores que possuem instalações em portos marítimos e portos secos 

assumem maior controle sobre a cadeia de suprimentos local e sobre o mercado.  

 Atualmente existem no país 41 portos secos e 22 CLIA's, cuja distribuição pelos 

grupos propostos pode ser verificada pela Figura 3. Foram consideradas, também, no grupo 1, 

as instalações alfandegadas de empresas dos grupos 3 e 4 as quais pertencem à holding 

identificada no primeiro grupo.  

 

 

 

 

Figura 3 - Distribuição dos portos secos e CLIA's pelos grupos sugeridos. 
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Fonte: Adaptado de Secretaria da Receita Federal do Brasil (2014) 

 

 O primeiro grupo englobou grandes empresas que, além de possuírem terminais 

portuários, possuem, também, instalações alfandegadas em outros pontos do território 

brasileiro. Este grupo, contudo, detém a menor quantidade de portos secos e CLIAs dentre os 

grupos propostos, embora sejam mais poderosos que os demais.  

 Por meio da consulta com profissionais de portos secos que não pertencem a este 

grupo, foi identificado que as empresas do grupo 1 tendem a facilitar e agilizar a operação de 

transferência das cargas de seu terminal alfandegado (de zona primária) para seu porto seco 

ou CLIA. Ng, Padilha e Pallis (2013) identificaram, para este caso, haver cooperação entre 

portos marítimos e portos secos. Quando a operação é para um porto seco ou CLIA externo à 

empresa, as operações tendem a ser mais burocráticas e lentas.  

 Furlan e Pinto (2014) identificaram opções logísticas da carga conteinerizada 

importada por Santos, as quais foram resumidas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Porcentagens referente às opções logísticas de contêineres importados por Santos.  

Em % do total importado por Santos  Opção logísitca do contêiner importado pelo Porto 
de Santos 

40% Permanece nas instalações alfandegadas de zona 
primária para ali serem nacionalizadas.  

44% Removido para CLIA's da baixada santista.  
10% Transferido diretamente para o importador. 

6% Transferido diretamente para portos secos.  

	 Fonte: 

Furlan e Pinto (2014) 

 

 Os autores também ressaltaram que uma pequena parte do montante enviado aos 

CLIA's da baixada santista são, também, remetidos à portos secos (esta operação agiliza o 
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preparo de um documento imprescindível para a liberação da carga para a zona secundária). 

Este fato está em linha ao aferido pelas entrevistas e pela literatura: quando se trata do repasse 

de carga para uma outra empresa, os procedimentos podem ser tornar mais burocráticos. 

Analisando o cenário exposto por Furlan e Pinto (2014), verifica-se, no caso de Santos, uma 

alta retenção de cargas estrangeiras dentre zonas primárias e CLIA's. Em relação ao 

agrupamento proposto, três dos quatro CLIA's da baixada santista pertencem a uma empresa 

do grupo 1, onde o outro CLIA de Santos a uma empresa do grupo 2. Assim, empresas do 

grupo 1 assumem maior controle sobre a cadeia de suprimentos e o mercado, como 

identificado por Ng, Padilha e Pallis (2013).   

 Observando os demais grupos, pode-se verificar que eles contém a maior quantidade 

de portos secos e CLIA's (grupos 2, 3 e 4), embora suas empresas não atuem nas zonas 

primárias. Ng, Padilha e Pallis (2013) colocam que portos secos enfrentam duas principais 

limitações: competição com os portos marítimos e falta de marco legal para regular o setor. 

Os autores acrescentam que a competição entre portos marítimos e portos secos originou-se 

com a privatização dos terminais e áreas portuárias na década de 1990, onde as empresas 

passaram a competir por negócios. Assim, devem ser mais eficientes e prover serviços mais 

sofisticados.  

 A competição neste setor, também, não se restringe às empresas privadas. Pelo fato de 

distintas agências governamentais regularem as zonas primária e secundária: a Secretaria dos 

Portos, para os portos marítimos, e a SRF, para os portos secos, diferentes interesses entram 

em conflito (NG, PADILHA e PALLIS, 2013), o que prejudica o setor. 

 Embora a alta rivalidade, as empresas que sobrevivem no setor estão satisfeitas com 

seus negócios, segundo pesquisa online conduzida, e inovam como forma de aumentar a 

lucratividade dos negócios. Ng, Padilha e Pallis (2013) notaram que um fator crítico para o 

sucesso dos negócios dos portos secos corresponde a localização próxima às regiões 

industriais que demandam conteúdos importados, como as indústrias de eletrônicos, 

farmacêuticas, automobilísticas e de maquinários. Entretanto, neste setor, as empresas não 

tem autonomia em definir sua localidade (esta decisão está a cargo da SRF), o que foi motivo 

de insucessos pelo fato de não estarem próximas a centros industriais.  

 Com base nos grupos propostos, entende-se que o fator crítico posto acima 

(localização próxima às indústrias) é de suma importância para as empresas dos grupos 2, 3 e 

4, embora não assuma tal relevância para as empresas do grupo 1. Pelo fato das empresas do 
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grupo 1 serem detentoras de ativos estratégicos em zonas primária e secundária, diferenciam-

se, no mercado, na oferta de maior agilidade e benefícios aos importadores.  

 Outros fatores críticos de sucesso identificados por Ng, Padilha e Pallis (2013) 

correspondem: habilidade em prover serviços eficientes e de valor agregado e habilidade em 

integrar com portos marítimos e companhias de navegação. A Tabela 4 reúne os fatores 

críticos de sucesso identificados pelos autores e classifica sua participação nos negócios das 

empresas segundo o agrupamento proposto. 

 

Tabela 4 - Relevância dos fatores críticos de sucesso para as empresas dos grupos 1, 2, 3 e 4. 

 

Fatores críticos de sucesso (adaptado de Ng, 
Padilha e e Pallis, 2013) 

Grupo 1 Grupos 2, 3 e 4 

· Localização próxima à indústrias; Baixo Alto 

· Localização próxima a portos marítimos;  Alto Moderado / Baixo 

· Habilidade em prover serviços eficientes e de 

valor agregado; 

Alto Alto 

· Habilidade em integrar com portos marítimos e 
companhias de navegação. 

Alto Baixo 

	  

Fonte: Adaptado de Ng, Padilha e Pallis (2013) 

 

 Ng e Cetim (2011) identificaram divergências dentre os fatores críticos de sucesso de 

portos secos em economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Em economias 

desenvolvidas, portos secos estão majoritariamente distribuídos em corredores de transporte, 

não necessitando a localização próxima aos parques industriais devido às melhores condições 

de transporte. Em economias desenvolvidas, questões de infraestrutura são menos relevantes.  

 

4.2. Ameaça para substituição dos portos secos  

 Em 2013, 18 portos secos foram convertidos em CLIA's.  A iniciativa privada tem 

interesse no modelo de negócios dos CLIA's, que permite a maior livre concorrência. Assim, 

a tendência é haver migração do modelo de negócios dos portos secos para modelos mais 

avançados, que forneçam maior autonomia à empresa privada. Os profissionais de portos 

secos consultados via questionário online alegaram não ser uma ameaça aos seus negócios a 

recente migração de portos secos em CLIA's.  

 Portos secos, seja na forma de CLIA, são essenciais para a economia globalizada. As 

indústrias dependem, cada vez mais, de insumos produzidos em outras localidades, visto à 

especificidade da produção. Portanto, esta força competitiva é fraca para o dado setor.  
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 No caso brasileiro, portos secos são utilizados por prover maior flexibildiade às 

operações, por terem menores custos de armazenagem, por serem agentes facilitadores 

(MARTINS et al., 2012). Portanto, caso as importações fossem agilizadas, o público 

brasileiro ainda utilizaria os portos secos? Esta pergunta foi respondida por profissionais do 

setor (via questionário online), que alegaram interesse nos serviços dos portos secos, mesmo 

com a facilitação dos procedimentos aduaneiros de importação.  

 Em países desenvolvidos, cujo tempo de desembaraço é rápido e os procedimentos de 

fronteira são mais simples, há existência de inúmeros portos secos nas localidades 

interioranas destes países. Deste modo, assumem papéis diferentes que nos países emergentes, 

pois seus procedimentos aduaneiros são mais homogêneos e pouco se diferenciam quanto ao 

tempo demandado em função da instalação (NG e CETIN, 2011). No caso do Brasil, portos 

secos e CLIAs oferecem esta vantagem competitiva principalmente para os importadores 

(NG; PADILHA e PALLIS, 2013; MARTINS, VERRUCK e LAZZARI, 2012).  

 

4.3. Poder de barganha dos fornecedores e dos consumidores 

 A discussão deste tópico foge do caráter tradicional, onde o comprador se relaciona 

com a última empresa a qual lhe oferece um produto (em A da Figura 4). No caso, o 

comprador (importador ou despachante aduaneiro) deve intervir sobre o "fornecedor do porto 

seco", que são as zonas primárias, para que elas repassem as cargas aos portos secos de 

interesse do importador (neste caso, podem ser empresas distintas). Assim, portos secos não 

são os "compradores" das zonas primárias: são utilizados como opção logística quando os 

importadores visualizam benefícios financeiros e operacionais. 

 

 

Figura 4 - Atuação do comprador na cadeia de valor: (a) modelo tradicional e (b) modelo serviços logísticos. 
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 Os portos secos são recorridos quando os importadores veem vantagens em seu uso. 

Entretanto, as vantagens oferecidas pelas empresas do grupo 1 podem ser atrativas para os 

importadores, as quais também podem, em certo grau, desestimularem os importadores a 

utilizarem os serviços das empresas dos grupos 2, 3 ou 4 (podem complicar o fluxo das 

cargas, demandar documentos adicionais, contribuindo para lentidão e burocracia). Assim, as 

empresas neste setor tem a constante preocupação em oferecer serviços adicionais, de modo a 

diferenciarem e se tornarem mais competitivos.   

 Os preços de armazenagem nos portos secos são fixos, mas variados nos CLIAs. Neste 

último caso, o valor varia conforme com a oferta e demanda pelos serviços. 

 

4.4. Ameaça de novos entrantes  

 O estabelecimento de um novo empreendimento é regulado pela SRF que, a priori, 

decide quando e aonde deve ser estabelecido. Isto faz com que a localização dos portos secos 

não seja fruto da decisão corportiva, o que pode ser prejudical para os negócios, pois ela 

corresponde a um aspecto estratégico crítico para a empresa (OWEN; DASKIN, 1998). Então 

por meio de procedimento licitatório, escolhe-se a melhor oferta. 

 Pelo fato de suas instalações serem alfandegadas, os portos secos diferem-se dos 

centros de distribução pois permitem que conteúdos estrangeiros sejam armazenados no país. 

Isto posterga, então, o pagamento dos impostos de importação ou auxilia no recebimento de 

benefícios para exportação (mesmo que o produto ainda esteja no Brasil, ele pode ser 

considerado exportado para o fisco). Ademais, o alfandegamento de uma instalação é 

realizada apenas pela SRF, quando ela vê necessidade de demanda. Assim, não é frequente o 

surgimento de novos players nesse mercado. Esta força competitiva, portanto, é fraca.  

 

5. Conclusões  

 Ng, Padilha e Pallis (2013) identificaram concentração de poder de mercado em 

empresas que detém áreas em zona primária. Neste trabalho, foi possível realizar um 

levantamento das empresas do setor que possuem portos secos e CLIA's, de modo a 

caracterizá-las em grupos, conforme as características comuns identificadas para o caso 

brasileiro. Utilizando-se dos dados e das análises de Furlan e Pinto (2014), foi possível 

identificar alta concentração de mercado para as empresas que possuem ativos do Porto de 

Santos.  
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  Notou-se que os grupos de empresas constituídos assumem fatores críticos de sucesso 

distintos, havendo uma possível divergência entre empresas do grupo 1 em relação às 

empresas dos grupos 2, 3 e 4. Para o primeiro grupo, portos secos ou CLIA's correspondem a 

ativos estratégicos que suportam a operação nas zonas primárias (core business), permitindo a 

holding diversificar os serviços. Para os demais grupos, portos secos ou os CLIA's 

correspondem ao core business da empresa, cuja localização próxima aos centros industriais 

corresponde a um fator crítico de sucesso de peso. Porto secos e CLIA's, independentemente 

do grupo ao qual pertencem, devem ser eficientes e agregar valor aos usuários.  

 A elaboração do agrupamento estratégico das empresas do setor permitiu a 

visualização do ambiente de negócios e correspondeu a uma das principais contribuição desta 

pesquisa. Perimitiu, também, o avanço do conhecimento estabelecido pela publicação do 

artigo de Ng, Padilha e Pallis (2013). 

 O setor de portos secos possui múltiplas interferências e descompassos evolutivos, o 

que torna o estudo setorial interessante. Assim como posto por Ng e Gujar (2009) quando 

estudaram a estrutura competitiva dos portos indianos, esta indústria é regida por perspectivas 

políticas e econômicas. 

 Embora as cadeias de suprimentos devam ser bem desenhadas para o funcionamento 

coordenado (MELO et al., 2009), a relação institucional entre empresas da logística 

internacional demarca desbalanço quanto aos benefícios no setor. Empresas do grupo 1 são 

mais poderosas que as demais pelo maior domínio de ativos estratégicos.  

 A análise do setor por meio das forças competitivas de Porter agrega valor, pois o 

ambiente é altamente competitivo o que permite, então, destrinchar as influências e, assim, 

melhor visualizar os motivos pelos quais tornam os negócios são ameaçados. Embora a 

demanda por importações no país seja crescente, aspectos críticos delimitam o sucesso das 

empresas no setor.  Futuros estudos deverão aprofundar a compreensão destes aspectos 

através de surveys 

 e/ou estudos de caso. 
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